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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset kl. 11:00 onsdagen den 28 april 2021  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

Förslag: Niklas Moe (M) 

 

2.  Information om pågående skyfallsarbete  
Dnr KS 312204  

Kl. 11:00-11:30 

Andreas Roos 

3.  Medborgarförslag från Jonathan Holm Hjelm om att sätta in extra 

bussar under rusningstid 
Dnr KS 2021/00125  

 

Beredning inför kommunfullmäktige 

Kl. 13:00. 

4.  Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) om samlad  

kommunal tillsyn  
Dnr KS 2019/00832  

 

5.  Beräkningsprincip vid avgäldsberäkning för tomträtter med 

flerbostadshus 
Dnr KS 2021/00213  

 

6.  Revidering av Avgift och regler för färdtjänst, ny beräkningsmodell för 

egenavgift för resor med färdtjänst 
Dnr KS 2021/00220  

 

7.  Årsredovisning 2020 från Samordningsförbundet Väst 
Dnr KS 2021/00217  

 

8.  Årsredovisning med revisionsberättelse 2020 för bostadsstiftelsen 

Uddevallahem, samt dotterbolagen Uddevallahem Bastionen AB, 

Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Holding AB 
Dnr KS 2021/00236  

 



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Kommunstyrelsen 

 

2(3) 

2021-04-21  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

9.  Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 2020 
Dnr KS 2021/00235  

 

10.  Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, förnyat 

beslut 
Dnr KS 2020/00758  

 

11.  Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av covid-

19 lagen och dess följdförordningar 
Dnr KS 2021/00249  

 

12.  Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, enligt samverkansavtal 

med Hemsö fastighets AB, beslut om avrop 2 
Dnr KS 2020/00631  

 

13.  Tillfälliga justeringar av riktlinjer för ekonomistyrning 
Dnr KS 2021/00216  

 

14.  Besvarande av Revisionsrapport - granskning av inköp och 

upphandling, del av löpande granskning 2020 
Dnr KS 2021/00094  

 

15.  Utökning av aktiekapital i Västvatten AB  
Dnr KS 2020/00601  

 

Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

16.  Svar på Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavets 

vattendistrikt 
Dnr KS 2021/00102  

 

17.  Översiktsplan 2022, samråd 
Dnr KS 2021/00159  

 

18.  Begäran om planbesked berörande Krummedike 13-15 
Dnr KS 2020/00410  

 

19.  Begäran om planbesked för fastighet Almås 2 
Dnr KS 2021/00079  

 

20.  Begäran om planbesked berörande Utby 5:9 
Dnr KS 2021/00047  

 

21.  Initiativ till Idéburet Offentligt partnerskap mellan Synskadades 

Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun 
Dnr KS 2020/00532  
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Föredragningslista Föredragande 

22.  Projektet Uddevalla mot minskad segregation, Delmos. Läges-och 

slutrapport 2021-02-15  
Dnr KS 2019/00381  

 

23.  Förfrågan från Essam El Naggar om deltagande i förstudie för projekt 

Kunskapslyftet Fyrbodal 
Dnr KS 2021/00210  

 

24.  Arbetsmiljökompensation på grund av Covid 19 
Dnr KS 2021/00205  

 

25.  Beslut om fas två enligt partneringkontrakt, detaljprojektering och 

byggnation, simhall Rimnersområdet 
Dnr KS 2021/00272  

 

26.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2021 
Dnr KS 2021/00005  

 

27.  Information från kommundirektören 2021 
Dnr KS 2021/00004  

 

28.  Redovisning av delegationsbeslut 2021 
Dnr KS 2021/00002  

 

29.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 
Dnr KS 2021/00003  

 

 

Information om distansdeltagande m.m. 
Mot bakgrund av pågående smittspridning uppmanar ordförande partierna att endast låta sig 

representeras av en fysiskt närvarande ledamot per parti. Distansdeltagande godkänns under 

förutsättning att det sker från anvisade rum i stadshuset i enlighet med antagna 

bestämmelser för distansdeltagande i kommunstyrelsen. 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp. 

gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt 

doftande hygienartiklar. 
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2021-03-17 Dnr KS 2021/00125 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Jonathan Holm Hjelm om att sätta in 

extra bussar under rusningstid 

Sammanfattning 

Jonathan Holm Hjelm föreslår att det ska sättas in extrabussar på stadsbussarnas linje 2 

och linje 3 under rusningstider, kl. 14-17. Idag är bussarna väldigt överfulla under 

rusningstider vilket leder till trängsel och att alla resenärer inte kommer med önskad tur. 

  

Då det är Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i Uddevalla liksom hela länet för 

övrigt, vidarebefordrar kommunledningskontoret medborgarförslaget till Västtrafik och 

till Uddevalla Omnibus som är Västtrafiks trafikoperatör i Uddevalla.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Jonathan Holm Hjelm 2021-02-18. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-17. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med hänvisning till kommunledningskontorets åtgärd anse medborgarförslaget 

besvarat. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Sven Andersson 

Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Jonathan Holm Hjelm 

Västtrafik AB 

Uddevalla Omnibus 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 18 februari 2021 09:16 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Skicka ut extra bussar under rusningstider 
 
Ditt medborgarförslag: 
Skicka ut extra bussar under rusningstider! 
 
Stadsbussarna väldigt är överfulla under rusningstider. Det har skett flera gånger att bussen har kört 
förbi mig och mina klasskompisar när vi stod på busshållplatsen, just på grund av att den var så full. 
Vi har betalat dyrt för periodkort men fick ändå gå hem.  
 
Jag känner till att man kan anmäla att bussen kör förbi, men det hjälper inte mig när jag behöver 
passa tider i vardagen.  
 
Om vi kommer på bussen trots allt så är den näst intill alltid väldigt full, vilket leder till trängsel. Som 
vi bör undvika under corona tider. Ibland är det så trångt att man får klämma sig genom folk för att 
komma förbi. Vilket gör det svårt för unga och äldre att kunna kliva av bussen. Jag och mina 
klasskamrater har vid flera tillfällen sett äldre som inte kunnat gå av bussen då det varit så trångt.  
 
Kommunens motargument kommer förmodligen vara att det kostar pengar att skicka ut fler bussar, 
men om vi stoppar trängsel och smitta av coronaviruset så kommer vi spara pengar. Då det blir färre 
smittade och därmed färre som behöver intensiv vårdas.   
 
 
Så mitt förslag är att skicka ut extrabussar utav stadsbussarna 3 an och 2 an under rusningstider(kl 
14-17) , för att undvika trängsel och spridning av Coronaviruset. 
 
Av: Jonathan Holm Hjelm 
 
Dagens datum: 
18 Februari 2021 
 
Namn: 
Jonathan Holm Hjelm 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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2021-04-08 Dnr KS 2019/00832 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) om 

samlad  kommunal tillsyn  

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) ocjh Ceclia Sandberg (S) har inkommit med motion om att det 

inrättas en tillsynsorganisation på kommunövergripande nivå som samordnar den 

kommunala tillsynen.  

 

Förslaget motiveras med att kommunen har i sitt uppdrag att bedriva tillsyn av olika 

typer av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunen måste kvalitetssäkra 

och följa upp den verksamheten som bedrivs i egen regi samt den kommunen har 

tillsynsansvar för, ex. pedagogisk omsorg, enskilda förskolor, entreprenaddrivna 

verksamheter, hemtjänst inom LOV. Detta för att bland annat säkerställa att 

konkurrensen sker på lika villkor. I nuläget är tillsynen organiserad under respektive 

nämnd. Motionärerna skriver att detta innebär att förvaltningen granskar sig själv vilket 

kan leda till lojalitetskonflikter och även till att objektiviteten inte blir optimal. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att den nuvarande organisationen är i enlighet med 

kommunallagen. En förändrad organisation är därför inte motiverad av det skälet. Ett 

eventuellt införande av en ny tillsynsorganisation måste föregås av en utredning i 

samverkan med berörda nämnder. Genomförandet kommer att kräva att tjänster 

och/eller delar av tjänster flyttas från fackförvaltningarna samtidigt som viss kompetens 

måste finnas kvar. Den nya organisationen bedöms också kräva en viss administrativ 

överbyggnad och totalt sett mer resurser än i nuläget. Om kommunfullmäktige besluta 

att frågan ska utredas vidare bör beredskap för att hantera en framtida kostnadsökning 

finnas med i beräkningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08. 

Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda frågan om samlad kommunal tillsyn, 

 

att resultaten av utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen, 

 

att med ovan anse motionen besvarad. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



 

 

Motion: Samlad tillsyn i kommunen! 
 
 
 
 
 
 

Kommunen har i sitt uppdrag att bedriva tillsyn av olika typer av verksamheter som 
kommunen ansvarar för. Vi måste kvalitetssäkra och följa upp den verksamheten vi driver i 
egen regi samt den vi har tillsynsansvar för, ex. pedagogisk omsorg, enskilda förskolor, 
entreprenad drivna verksamheter, hemtjänst inom LOV osv. Detta för att bland annat 
säkerställa att konkurrensen sker på lika villkor. Enligt kommunallagen är det i vissa fall 
inte tillåtet att en nämnd sköter tillsynen över samma verksamhet som nämnden själv skall 
sköta. 
 
I dag ligger en del utav tillsynen under respektive nämnd. Det innebär att förvaltningen 
granskar sig själv vilket kan leda till lojalitetskonflikter och även till att objektiviteten inte blir 
optimal. 
 
Vi föreslår att det inrättas en egen tillsynsorganisation på kommunövergripande nivå som 
samordnar den kommunala tillsynen till så stor del som möjligt. Kanske jävsutskottet är 
lämplig styrning för denna tillsyn? 
 
Då kan vi få en strukturerad tillsynsverksamhet som är mer oberoende ifrån utföraren och 
ansvarig nämnd. 
Ett arbetssätt skulle då kunna bli att kommunens tillsynsorganisation samordnar med 
ansvarig nämnd som har beställare kompetensen och strukturerar tillsynen/uppföljningen 
så den blir effektiv, kvalitativ och rättssäker. 
 
 
 
 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att inrätta ett fristående tillsynsorgan på kommunövergripande nivå. 
 
 
 
Stefan Skoglund (S)                                             Cecilia Sandberg (S) 
Gruppledare Socialnämnden.                              Gruppledare Barn & Utbildningsnämnden   



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-04-01 Dnr KS 2021/00213 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Beräkningsprincip vid avgäldsberäkning för tomträtter med 

flerbostadshus 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har ett antal fastigheter upplåtna med tomträtt för flerbostadshus. 

Princip för hur de årliga tomträttsavgälderna ska beräknas vid omreglering och friköp 

beslutades av kommunfullmäktige år 2006. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 

beräkningsprincipen uppdateras samt att avgäldsräntan anpassas till gällande praxis. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-18 § 149. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-25. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2006-06-14, beräkningsprincip avgäldsberäkning för 

tomträtter med flerbostadshus. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avgäldsräntan för tomträtter fastställs till 3%, 

 

att reglering av tomträttsavgälder för flerbostadshus sker enligt principen att 

avgäldsunderlaget är lika med 65% av marktaxeringsvärdet,  

 

att avsteg får ske från principen då det finns skäl att anta att marktaxeringsvärdet är 

missvisande. Då ska avgäldsunderlaget beslutas av samhällsbyggnadsnämnden, 

 

att friköp av tomträtter för fastigheter med flerbostadshus får ske till ett pris 

motsvarande marknadsvärde, 

 

att avgäldsprincipen gäller för tomträtter med en avgäldsperiod på 10 år, 

 

att ovan ska gälla från och med 2021-07-01 samt ersätta kommunfullmäktiges beslut 

den 14 juni 2006, § 164. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

 

lutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Författningssamlingen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 149 Dnr SBN 2021/00056  

Beräkningsprincip vid avgäldsberäkning för tomträtter med 
flerbostadshus 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har ett antal fastigheter upplåtna med tomträtt för flerbostadshus.  

Princip för hur de årliga tomträttsavgälderna ska beräknas vid omreglering och friköp 

har beslutats av kommunfullmäktige år 2006. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 

att beräkningsprincipen uppdateras samt att avgäldsräntan anpassas till gällande praxis.  

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, beräkningsprincip avgäldsberäkning för 

tomträtter med flerbostadshus 2006-06-14 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

  

att  
avgäldsräntan för tomträtter fastställs till 3% 

  

att  
reglering av tomträttsavgälder för flerbostadshus sker enligt principen att 

avgäldsunderlaget är lika med 65% av marktaxeringsvärdet 

  

att  
avsteg får ske från principen då det finns skäl att anta att marktaxeringsvärdet är 

missvisande. Då ska avgäldsunderlaget beslutas av samhällsbyggnadsnämnden 

  

att 
friköp av tomträtter för fastigheter med flerbostadshus får ske till ett pris motsvarande 

marknadsvärde 

  

att 
avgäldsprincipen gäller för tomträtter med en avgäldsperiod på 10 år 

  

att 
ersätta kommunfullmäktiges beslut av den 14 juni 2006, § 164  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  

Ola Löfgren  

 

Justerat 2021-03-23  

Henrik Sundström  

Martin Pettersson  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-23 intygar  

Ola Löfgren  

 

Skickat 2021-03-24 till  

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnad  
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2021-02-25 Dnr SBN 2021/00056 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsing. Ulrika Windh 

Telefon 0522-69 64 87 
ulrika.windh@uddevalla.se 

 

Beräkningsprincip vid avgäldsberäkning för tomträtter med 

flerbostadshus 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har ett antal fastigheter upplåtna med tomträtt för flerbostadshus.  

Princip för hur de årliga tomträttsavgälderna ska beräknas vid omreglering och friköp 

har beslutats av kommunfullmäktige år 2006. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 

att beräkningsprincipen uppdateras samt att avgäldsräntan anpassas till gällande praxis.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, beräkningsprincip avgäldsberäkning för 

tomträtter med flerbostadshus 2006-06-14 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att  
avgäldsräntan för tomträtter fastställs till 3% 

 

att  

reglering av tomträttsavgälder för flerbostadshus sker enligt principen att 

avgäldsunderlaget är lika med 65% av marktaxeringsvärdet 

  

att  

avsteg får ske från principen då det finns skäl att anta att marktaxeringsvärdet är 

missvisande. Då ska avgäldsunderlaget beslutas av samhällsbyggnadsnämnden 

 

att 

friköp av tomträtter för fastigheter med flerbostadshus får ske till ett pris motsvarande 

marknadsvärde 

 

att 

avgäldsprincipen gäller för tomträtter med en avgäldsperiod på 10 år 

 

att 

ersätta kommunfullmäktiges beslut av den 14 juni 2006, § 164 
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Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun har ett trettiotal fastigheter som är upplåtna med tomträtt för 

flerbostadshus. Tomträtt är en form av nyttjanderätt under obestämd tid för visst 

ändamål mot årlig avgäld i pengar, som regleras i jordabalkens 13 kapitel.  

Genom tomträttsupplåtelse får tomträttsinnehavarna i de flesta avseenden samma rätt 

som en fastighetsägare att nyttja marken, den får upplåtas för andra nyttjanderätter, 

pantsättas och fritt överlåtas. För upplåtelsen betalar tomträttshavaren en årlig avgäld till 

fastighetsägaren, som utgår med oförändrat belopp under en viss tidsperiod. 10 år är den 

kortaste tillåtna tidsperioden enligt jordabalken 13 kap 10 §, vilket också är den 

vanligaste tiden. Byggnader och anläggningar på fastigheten är tomträttsinnehavarens 

egendom. 

 

Enligt 13 kap. 11 § andra stycket jordabalken ska avgälden för den kommande perioden 

bestämmas på grundval av det värde marken har vid tiden för omprövning. Vid 

bedömande av markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och det som 

gäller i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Det ska även bestämmas en 

avgäldsränta, som ska medverka till att fastighetsägaren får en skälig avkastning på 

marken. 

 

Kommunfullmäktige fastställde den 14 juni 2006, § 164 en beräkningsprincip för 

tomträtter upplåtna med flerbostadshus. Avgäldsräntan bestämdes till 4 % och 

avgäldsunderlaget till 50 % av marktaxeringsvärdet. Samtidigt beslutades att 

tomträttsinnehavare får friköpa sina tomträtter till ett pris motsvarande 

marktaxeringsvärdet.  

 

Kommunens beräkningsprincip blev rättsligt prövad i målet mellan Uddevalla kommun 

och tomträttsinnehavaren till Sälghugget 1 och dom meddelades av mark och 

miljödomstolen 2021-01-04. Där konstaterade domstolen att fastighetstaxering 

genomförs som en massvärdering av fastigheter som ingår i av Skatteverket bestämda 

värdeområden och att taxeringsförfarandet därmed inte tar sikte på att värdera varje 

enskild fastighet utifrån dess specifika egenskaper. Domstolen ansåg inte att 

kommunens redovisning av marktaxeringsvärde som underlag gav tillräckligt stöd vad 

gäller markvärdet för den aktuella fastigheten och valde i stället motpartens linje, som 

innehöll en värderingsutredning. Detta är anledningen till att förvaltningen nu föreslår 

en ändring av beräkningsprincipen. 

 

Omkringliggande kommuner använder sig av vitt skilda beräkningsprinciper. Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) lämnar inte några direkta rekommendationer. Det är 

helt upp till kommunerna att själva avgöra sina beräkningsprinciper och 

beräkningssätten varierar över landet. Däremot är SKR av uppfattningen att en skälig 

avgäldsränta är 3% enligt domstolspraxis (mark- och miljööverdomstolen 2015-07-03 

mål F 472-15 och 2017-01-13 mål F 6289-16) för tioåriga avgäldsperioder. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att 65% av marktaxeringsvärdet som regel ger ett 

skäligt avgäldsunderlag med en förändrad avgäldsränta. Dock bör det finnas utrymme 

för att medge undantag från beräkningsprincipen i de fall där marktaxeringsvärdet 

uppenbart ligger för högt eller lågt i förhållande till tomträttens geografiska läge och 

förutsättningar. I dessa fall ska samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om skäligt 

avgäldsunderlag. Avgäldsräntan föreslås till 3% vilket är nuvarande domstolspraxis.  

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut får friköp av tomträtter för fastigheter med 

flerbostadshus ske till ett pris motsvarande marktaxeringsvärdet.  

Marktaxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet vilket innebär att 

tomträttsinnehavares friköp är rabatterat. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att 

eventuell försäljning sker till marknadsvärde. 

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Ulrika Windh 

Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnad  
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Revidering av Avgift och regler för färdtjänst, ny 

beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en 

ny zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 

november 2020.  

 

Beslutet innebär att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund 

för egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny 

beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst och uppdatera ”Avgift och regler för 

färdtjänst” i Uddevalla författningssamling.  

 

Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor 

där det för alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för 

färdtjänst för den enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt 

färdtjänstområde. De olika typerna av resor är Färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd samt Arbetsresor med färdtjänsttillstånd.  

 

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 46. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08. 

Avgifter och regler för färdtjänst, förslag till ny beräkningsmodell 2021-03-08 (med 

förslag presenterade av den s.k. Framtidsgruppen). 

Förslag till ändring i Uddevalla författningssamling. 

Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla, 2021-01-11. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, 

vilket innebär att egenavgiftsmodellen fortsatt ska bygga på varje kommuns område 

som en avgiftszon samt att utöka nuvarande färdtjänstområde,  

 

att anta förslag 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, vilket innebär 

att denna motsvarar kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 
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procent för arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka samt för resor 1 - 2 dagar per vecka 50 

procent av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka, 

 

att anta förslag 4 om ny avgift för medresenär, vilket innebär att medresenären, oavsett 

ålder, erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade samt  

 

att förändringarna i avgiftsmodellen ska gälla från och med 1 juni 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Socialnämnden 

Författningssamlingen 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr SN 2021/00039  

Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en 

ny zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 

november 2020.  

  

Beslutet innebär att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund 

för egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny 

beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst och uppdatera avsnittet avseende ”Avgift 

och regler för färdtjänst” i Uddevalla författningssamling UaFS.  

  

Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor 

där det för alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för 

färdtjänst för den enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt 

färdtjänstområde. De olika typerna av resor är Färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd samt Arbetsresor med färdtjänsttillstånd.  

  

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08.  

Avgifter och regler för färdtjänst, förslag till ny beräkningsmodell, reviderad           

2021-03-08. 

Bilaga 1, Förslag presenterade av den s.k Framtidsgruppen.  

Bilaga 2, förslag till ändring i Uddevalla författningssamling, reviderad 2021-03-08.  

Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla, 2021-01-11. 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att anta förslag 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, 

vilket innebär att egenavgiftsmodellen fortsatt ska bygga på varje kommuns område 

som en avgiftszon samt att utöka nuvarande färdtjänstområde till att omfatta hela Västra 

Götalandsregionen,  

  

att anta förslag 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, vilket innebär 

att denna motsvarar kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 

procent för arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka samt för resor 1 - 2 dagar per vecka 50 

procent av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka,  

  

att anta förslag 4 om ny avgift för medresenär, vilket innebär att medresenären, oavsett 

ålder, erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade samt  

  

att förändringarna i avgiftsmodellen ska gälla från och med 1 juni 2021. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 46 forts 
 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2021-03-24 

Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-25 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2021-03-25 

Kommunfullmäktige 

Socialchef Roger Granat 

Avdelningschef Maria Kullander 

Sektionschef Annikki Norén 

Ekonom Gunilla Hultgren 

Färdtjänsthandläggare Eva Tjörnebro Falkenkvist 
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Handläggare 

Sektionschef Annikki Norén 

Telefon 0522-69 58 12 
Annikki.noren@uddevalla.se 

 

Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 

Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en 

ny zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 

november 2020.  

 

Beslutet innebär att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund 

för egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny 

beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst och uppdatera avsnittet avseende ”Avgift 

och regler för färdtjänst” i Uddevalla författningssamling UaFS.  

 

Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor 

där det för alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för 

färdtjänst för den enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt 

färdtjänstområde. De olika typerna av resor är Färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd samt Arbetsresor med färdtjänsttillstånd.  

 

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-08.  

Avgifter och regler för färdtjänst, förslag till ny beräkningsmodell, reviderad           

2021-03-08. 

Bilaga 1, Förslag presenterade av den s.k Framtidsgruppen.  

Bilaga 2, förslag till ändring i Uddevalla författningssamling, reviderad 2021-03-08.  

Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla, 2021-01-11. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag 2 till ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, 

vilket innebär att egenavgiftsmodellen fortsatt ska bygga på varje kommuns område 

som en avgiftszon samt att utöka nuvarande färdtjänstområde,  

 

att anta förslag 3 till ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, vilket innebär 

att denna motsvarar kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 

procent för arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka samt för resor 1 - 2 dagar per vecka 50 

procent av egenavgiften för den som reser 3 - 5 dagar per vecka,  
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att anta förslag 4 om ny avgift för medresenär, vilket innebär att medresenären, oavsett 

ålder, erlägger samma avgift som den färdtjänstberättigade samt  

 

att förändringarna i avgiftsmodellen ska gälla från och med 1 juni 2021 

 

 

 

 

 

Roger Granat Annikki Norén 

Socialchef Sektionschef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Roger Granat, socialchef 

Maria Kullander, avdelningschef 

Annikki Norén, sektionschef 

Gunilla Hultgren, ekonom 

Eva Tjörnebro Falkenkvist, färdtjänsthandläggare 
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livsförhållande och sociala kontakter. 
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Avgift och regler för färdtjänst, ny beräkningsmodell för 
egenavgift för resor med färdtjänst  
Sammanfattning 

Förslaget om ny beräkningsmodell för egenavgifter för resor med färdtjänst omfattar: 

 att den prisstödsmodell inom kollektivtrafiken som färdtjänstens egenavgifter varit baserat 

på upphör vad gäller baspris, kommunzoner och kommunladdning 

 ny beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

enligt förslag Nr 2 

 utökat färdtjänstområde till att gälla inom/mellan alla kommuner inom hela Västra Götaland 

enligt förslag Nr 2 

 ny beräkningsmodell för egenavgift för arbetsresor med färdtjänst enligt förslag Nr 3 

 regler för framtida prisjustering av egenavgifter för färdtjänst 

 ändrade regler för egenavgift för medresande barn/ungdom enligt förslag Nr 4 

 

Egenavgiften i Uddevalla kommun för resa med färdtjänst baseras för närvarande på kollektivtrafiken 

i Västra Götalands baspris/kommunzoner och pris för kommunladdning. 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en ny 

zonindelning om tre zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 november 2020.  

Beslutet innebär är att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris som använts som grund för 

egenavgift för färdtjänst upphör. Uddevalla kommun måste därmed besluta om ny beräkningsmodell 

för egenavgift för färdtjänst och uppdatering av nuvarande ”Avgift och regler för färdtjänst” i 

Uddevalla författningssamling UaFS. 

Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021 
 

De nya egenavgifterna för färdtjänstresa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd föreslås fastställas utifrån 

förslag Nr 2. Förslaget innebär att nuvarande system för egenavgifter i stort sett behålls men att 

reglerna anpassas till följd av de förändringar som beslutats inom den allmänna kollektivtrafiken. 

Egenavgiften fastställs även fortsättningsvis utefter ett system med kommunzoner där varje 

kommuns geografiska område blir en avgiftszon. Egenavgiften baseras på hur många 

kommuner/zoner resan sker genom. 

För resa inom en kommunzon (tex inom Uddevalla kommun) blir egenavgiften enligt förslaget 63 

kr/resa, inklusive indexuppräkning att gälla from juni 2021, i stället för de 60 kr/resa som är 

nuvarande egenavgift. 

 

Socialtjänsten föreslår att samtliga egenavgifter för färdtjänst därefter indexregleras med den 

procentuella förändringen av Västtrafiks pris för periodbiljett för 30 dagar i zon C inom 

kollektivtrafiken. (1 juni 2021 är avgiften för den biljetten 795 kr). 

 

Uddevallas färdtjänstområde föreslås i samband med justeringen av reglerna för egenavgifter att 

utökas till att omfatta resor inom/mellan samtliga kommuner inom hela Västra Götaland. Nuvarande 

färdtjänstområde omfattar endast färdtjänstresor inom/mellan kommunerna Uddevalla, 

Stenungsund, Orust, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. 
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Egenavgiften för arbetsresor med färdtjänsttillstånd föreslås fastställas enligt förslag Nr 3. Även det 

förslaget innebär att nuvarande system för egenavgifter i stort sett behålls men att reglerna anpassas 

till följd av de förändringar som beslutats inom den allmänna kollektivtrafiken.  Egenavgifter för 

arbetsresor föreslås ha sin utgångspunkt i kollektivtrafiktaxans periodbiljett för 30 dagar med ett 

påslag på 15 procent.  Nuvarande egenavgift för arbetsresor har sin utgångspunkt i priset för den 

biljettyp som inom kollektivtrafiken har kallats för kommunladdning. Biljettypen kommunladdning 

upphör i och med de nya reglerna och zonindelningen inom kollektivtrafiken.  
 

Enligt förslag Nr 4 föreslås att medresenär erlägger samma egenavgift som den färdtjänstberättigade, 

oavsett medresenärens ålder. I nuvarande regler gäller olika avgifter för barn/ungdomar beroende 

på om de är färdtjänstberättigade eller om de följer med en färdtjänstberättigad på resan som 

medresenär. 

 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har beslutat och genomfört en ny 

zonindelning om 3 zoner i den allmänna kollektivtrafiken från och med den 4 november 2020.  

Zon A innefattar Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö.  

Zon B innefattar Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och 

Kungsbacka (som ej ingår i Västra Götaland). 

Zon C innefattar resterande 37 kommuner inom Västra Götaland, vilket inkluderar Uddevalla 

kommun.  

Sammanfattningsvis innebär det att de tidigare drygt 70 taxezonerna i kollektivtrafiken, som baserats 

på kommunernas geografiska område, har slagits ihop till 3 taxezoner. 

En konsekvens av kollektivtrafiknämndens beslut är att nuvarande prisstödsmodell med ett baspris 

som använts som grund för egenavgift för färdtjänst upphör. Det gäller för resor som ingår i 

Uddevalla kommuns avtal med Västtrafik om anropsstyrd trafik och som i Uddevalla kommun 

omfattas av kommunens nuvarande ”Avgift och regler för färdtjänst”.  

Kollektivtrafiknämndens beslut om ny zonindelning innebär därför att det krävs ett nytt beslut om 

”Avgift och regler för färdtjänst” i Uddevalla kommun. 

Hos Västtrafik är beräkningen av egenavgiften för färdtjänst helt fristående från avgiftssystemet för 

resenärerna i den allmänna kollektivtrafiken. Västtrafik kan därför, under en övergångsperiod , 

fortsätta tillämpa nuvarande taxa för färdtjänst. På sikt kommer varken det baspris som nuvarande 

egenavgift för färdtjänst baseras på att finnas kvar eller räknas upp av Västtrafik. 

Inom Västtrafik pågår en anpassning  av IT-system för färdtjänstresor som beräknas kunna vara i drift 

under mars 2021. Därefter kan Västtrafik införa ny avgiftsberäkning för färdtjänstresorna med de 

regler och i den takt som repektive kommunfullmäktige beslutar.  För att Västrafik ska kunna hantera 

avgiftsberäkningen krävs att kommunen baserar egenavgiften för färdtjänst antingen på geografiskt 

fastställda zoner eller en avståndsbaserad taxa som beräknas efter resans längd i kilometer. 
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Resor som ingår i avtalet med Västtrafik om anropsstyrd trafik och 
som omfattas av Uddevallas nuvarande avgift och regler för färdtjänst 
Avtalet med Västtrafik om den anropsstyrda trafiken omfattar flera olika typer av resor där det för 

alla resor krävs ett av kommunens färdtjänsthandläggare beviljat tillstånd för färdtjänst för den 

enskilde. Tillståndet och avgifterna gäller inom fastställt färdtjänstområde. De olika typerna av resor 

är: 

 Färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

 Beställs av den enskilde från Västtrafiks beställningscentral som samordnar resan. 

Genomförs med taxi eller specialfordon. Egenavgiften beräknas av beställningscentralen 

för varje enkel resa, efter kommunens fastställda taxa, erläggs av den enskilde till 

Västtrafiks chaufför. Västtrafik fakturerar kommunen för transportkostnaden för resan 

med avdrag för erhållna egenavgifter. 

 Nuvarande färdtjänstområde innebär att resan får ske inom/mellan kommunerna 

Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, 

Vänersborg och Lysekil. 
 Arbetsresor med färdtjänsttillstånd 

 Beställs för den enskilde av socialtjänsten från Västtrafiks beställningscentral som 

samordnar resan. Genomförs med taxi eller specialfordon. Avgiften per månad, efter 

fastställd taxa, erläggs av den enskilde mot faktura från kommunen. Västtrafik 

fakturerar kommunen för transportkostnaden för resan.  

Arbetsresorna är indelade i tre kategorier:  

 Daglig verksamhet LSS, resor till/från, så kallade omsorgsresor. 

 Gäller endast för resa från/till bostaden och daglig verksamhet.  

 Dagverksamhet för dementa, resor till/från, så kallade dagverksamhetsresor 

 Gäller endast för resa från/till bostaden och dagverksamheten för dementa.  

 Arbetsresor, resor till/från arbete eller studier 

 Gäller endast för resa från/till bostaden och arbetsplatsen/platsen för studier.  

Här nedanför resovisas alla under år 2019 genomförda resor med anropsstyrd trafik, inom 

socialtjänstens ansvarsområde. Under 2020 har resandet gått ner kraftigt på grund av 

coronapandemin, så 2019 års resor speglar mer ett ”normalt” resande.  Som framgår av diagrammet 

så varierar antalet resor mellan de olika tillståndsgrupperna. Totalt resande under år 2019 var 46 008 

resor och flest resor gjordes för omsorgsresor till och från daglig verksamhet med 26 176 resor som 

är 57% av alla resorna. 

 

Färdtjänst, resa på 
fritid med 

färdtjänsttillstånd ; 
12 700

Daglig verksamhet LSS, 
resor till/från, s.k. 

omsorgsresor ; 26 176

Dagverksamhet för 
dementa resor till/från 

; 4 924

Resor till/från arbete eller 

utbildning ; 2 208

FÖRDELNING AV DE 46 008 RESORNA MED ANROPSSTYRD TRAFIK UNDER 2019 PÅ DE OLIKA

RESEKATEGORIERNA, INOM SOCIALTJÄNSTEN

28%

5%

11%

57 %
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Färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd, var 12 700 enkelresor under år 2019. Hur resandet 

ser ut varierar mellan kommunerna. De kommuner i Västra Götaland som gränsar till en eller flera 

andra kommuner med till exempel ett större serviceutbud har en högre andel av färdtjänstresorna 

till andra kommuner än den egna. I Uddevalla kommun används färdtjänst till allra största delen för 

resor inom den egna kommunens gränser. Det gällde för 11 765 av de 12 700 resorna under år 2019 

(93%). 

Resmönster för färdtjänst på "fritid" med 
färdtjänsttillstånd under år 2019        

 
Enkelresa till/ från och inom kommunzonerna inom 
färdtjänstområdet 

 

Kommunzon Antal resor Procentuell 
andel av 
antal resor 

 

Uddevalla  11 765 93%  

Färgelanda 54 0%  

Orust 114 1%  

Lysekil  169 1%  

Vänersborg  83 1%  

Trollhättan  225 2%  

Munkedal  199 2%  

Stenungsund 66 1%  

Lilla Edet  21 0%  

Mellan andra 
kommuner  4 0% 

 

Totalt antal 12 700    

 

Nuvarande egenavgifter i Uddevalla och förslag till nya egenavgifter 
 

Egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd och förslag om 
utökat färdtjänstområde till att gälla resa inom/mellan alla kommuner inom hela 
Västra Götaland, förslag Nr 2  
Som grund för färdtjänst gäller Lag om färdtjänst, SFS 1997:736. Enligt lagens 3 §, ansvarar varje 

kommun, såvitt gäller kommuninnevånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom 

kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och annan kommun. En kommun får 

för sina kommuninnevånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Enligt 10, 11 

§§ framkommer att för resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift och är det 

kommunen som är tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifter av kommunen. 

Egenavgiften i Uddevalla kommun, enligt kommunfullmäktiges beslut, har byggt på Västtrafik AB:s 

tidigare baspris för varje kommunzon med ett påslag på 15 procent. Egenavgiften för enkelresa med 

färdtjänst inom Uddevalla kommun, i enlighet med den modellen,  är för närvarande 60 kr. 

Fastställda egenavgifter inom/mellan de andra kommunerna i färdtjänstområdet är baspriset för 

varje kommunzon, även där med ett påslag med 15 procent.  

Egenavgiften i nuvarande system har beräknats på hur många kommuner/zoner resan sker genom. 

För resa inom Uddevalla kommun har alltså egenavgift för en zon gällt. För direkt resa från/till 



6 
 

Uddevalla och någon av kommuner inom färdtjänstområdet, utom Trollhättan, har resans egenavgift 

beräknats för resa genom två kommunzoner.  För direkt resa från/till Uddevalla och Trollhättan har 

resan egenavgiften beräknat för resa genom tre kommunzoner, eftersom en tredje kommun 

passeras på vägen.   

Om färdtjänstresa har skett genom fyra av färdtjänstområdets kommuner så har egenavgiften 

beräknats för fyra kommunzoner och så vidare. 

Nuvarande egenavgifter färdtjänst  
resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

Exempel på egenavgift för resa 
inom Uddevalla kommun, eller för 
resa mellan Uddevalla till/från 
kommun i nuvarande 
färdtjänstområde 

Nuv. zontaxa 

Kollektivtrafikens 
Baspris+15% 

Uddevalla 60 kr 

Färgelanda  102 kr 

Orust  102 kr 

Lysekil 102 kr 

Vänersborg  102 kr 

Trollhättan  144 kr 

Munkedal  102 kr 

Stenungsund  102 kr 

Lilla Edet  102 kr 

 

Förslag Nr 2 - ny egenavgift för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

Socialtjänsten har tagit fram ett förslag med utgångspunkt i nuvarande regler och egenavgifter. 

Förslaget innebär en anpassning då tidigare zonindelning och baspris inom kollektivtrafiken upphör. 

Uddevallas färdtjänstområde föreslås dessutom utökas till att omfatta resor inom/mellan samtliga 

kommuner inom hela Västra Götaland. Nuvarande färdtjänstområde omfattar endast färdtjänstresor 

inom/mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet, 

Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. 

Egenavgiftsmodellen föreslås även fortsatt bygga på att varje kommuns geografiska område är en 

avgiftszon. Skillnaden blir att Uddevalla kommun med det nya systemet måste fastställa vad 

egenavgiften för varje zon ska vara och hur egenavgiften prisjusteras eftersom Västtrafik inte längre 

tillämpar systemet med kommunzoner. Uddevalla kommun måste därför hädanefter sköta 

uppdatering av egenavgifterna vilket innefattar att meddela Västtrafik när de ska ändras så att 

korrekt egenavgiftsberäkning kan ske för beställda resor.  

Kommunzonindelningen i Västtrafiks tidigare system har fungerat så att en resa inom en kommunzon 

d.v.s. genom en kommun har haft en egenavgift för zon 1, en resa genom två kommunzoner d.v.s.  

genom två kommuner har haft en egenavgift för zon 2, en resa genom tre kommunzoner d.v.s. 

genom tre kommuner har haft en egenavgift för zon 3 o.s.v.  

Egenavgifterna för färdtjänst har, till följd av att baspriset inom Västtrafik inte har förändrats i 

avvaktan på den nya zonindelningen, varit oförändrade sedan 1 januari av 2019. En uppräkning av 

egenavgifterna för färdtjänst, föreslås därför i samband med att de nya kommunzonerna införs. För 

resa inom en kommunzon (tex inom Uddevalla kommun) blir egenavgiften enligt förslaget 63 kr/resa, 
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inklusive indexuppräkning att gälla from juni 2021, i stället för de 60 kr/resa som är nuvarande 

egenavgift. 

De nya egenavgifterna föreslås fastställas utifrån kommunzoner där varje kommuns geografiska 

område blir en avgiftszon. Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. 

Egenavgifterna för kommunzonerna föreslås bli: resa i en kommunzon - 63 kr, resa i två 

kommunzoner- 106 kr, resa i tre kommunzoner – 152 kr, resa i fyra kommunzoner – 195 kr, resa i 

fem kommunzoner – 238 kr, resa i sex kommunzoner – 281 kr, resa i sju kommunzoner – 324 kr, 

resa i åtta kommunzoner - 367 kr och resa i nio kommunzoner – 410 kr.   

Jämförelse mellan nuvarande egenavgifter färdtjänst för resa på 
"fritid" med färdtjänsttillstånd och ny Uddevallamodell för 
egenavgifter med zontaxa för resa i de kommuner som ingår i 
nuvarande färdtjänstområde enligt Förslag Nr 2 

Exempel på egenavgift för 
resa inom Uddevalla 
kommun, eller för resa mellan 
Uddevalla till/från 
kommunerna i nuvarande 
färdtjänstområde 

Nuvarande 
zontaxa 

Förslag Nr 2, enligt 
ny Uddevalla-

modell zontaxa 

Baspris+15% Varje kommun är 
en avgiftszon 

Uddevalla 60 kr 63 kr 

Färgelanda  102 kr 106 kr 

Orust  102 kr 106 kr 

Lysekil 102 kr 106 kr 

Vänersborg  102 kr 106 kr 

Trollhättan  144 kr 152 kr 

Munkedal  102 kr 106 kr 

Stenungsund  102 kr 106 kr 

Lilla Edet  102 kr 106 kr 

 
Egenavgift för resor med riksfärdtjänst och förslag till utökning av 
färdtjänstområdet till att omfatta hela Västra Götalandsregionen 

För resor utanför det av kommunen fastställda färdtjänstområdet kan den färdtjänstberättigade 

ansöka om resor med riksfärdtjänst. Ansökan om resa utanför fastställt färdtjänstområde ska ske hos 

färdtjänsthandläggare, minst 14 dagar före avresedagen,. Egenavgiften regleras genom förordningen 

(1997:782) om egenavgift för riksfärdtjänst. Förordningen ska spegla kostnad i kollektivtrafiken och 

förordningen är baserad på vägavstånd i kilometer med fastställd taxa, och har ej reviderats sedan 

1997. 

Kommunens handläggare gör en utredning utifrån Lag om riksfärdtjänst, där syftet eller ändamålet 

med resan måste uppges i ansökan från den enskilde. Övervägande andel av de som söker 

riksfärdtjänst beviljas i första hand allmänna kommunikationer , t.ex. tåg eller buss, med en 

ledsagare. Uddevalla kommun har avtal med företaget Riksfärdtjänst AB. Beställning av resa görs av 

färdtjänsthandläggaren, egenavgiften faktureras den enskilde av Riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst bokar 

resa med allmänna kommunikationer/ev annat färdsätt och förser den enskilde med biljetter och 

fakturerar kommunen för en serviceavgift samt för transportkostnaden för resan. 
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Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, kommun- och regionrepresentanter samt representanter från 

Västtrafik (arbetsgruppen kallad för ”framtidsgruppen”), har lämnat förslag som berör riksfärdtjänst. 

Gruppen föreslår att tillämpningsområdet för färdtjänst ska utökas till att omfatta hela Västra 

Götalandsregionen, i de kommuner inom regionen som inte redan tagit ett sådant beslut.  

Att ”öppna upp” färdtjänstområdet innebär också att egenavgiften, för färdtjänstresor inom Västra 

Götaland,  inte behöver baseras på Förordningen (1997:782) om egenavgift för riksfärdtjänst.   

Det som är positivt i att öppna hela Västra Götalandsregion är att den enskilde själv kan boka sin resa 

via beställningscentralen hos Västtrafik, där idag resor med färdtjänst bokas. De behöver heller inte 

ansöka om riksfärdtjänst 14 dagar för avresedagen. Det ger en ökad rörelsefrihet då den 

färdtjänstberättigade inte behöver planera sina aktiviteter/besök utan kan boka sin resa inom en 

timme innan avresa. 

Med ett utökat färdtjänstområde som omfattar resor inom/mellan samtliga kommuner i Västra 

Götaland så innebär förslaget att egenavgiften kommer att bli baserad på kommunzonsmodellen 

även för resa i kommunerna utanför nuvarande färdtjänstområde. Resor med färdtjänst inom det 

utökade färdtjänstområdet kommer att ske med bil och specialfordon som övriga färdtjänstresor och 

inte med allmänna kommunikationer som i första hand hänvisas till vid riksfärdtjänstresor. I tabellen 

nedan framgår vad egenavgiften blir för resa i kommunerna i Västra Götaland utanför nuvarande 

färdtjänstoråde i jämförelse med de egenavgifter som gällt för resa till/från de kommunerna enligt 

riksfärdtjänstens taxa. Kommunerna i tabellen är de kommuner som resa skedde till/från under år 

2019, med riksfärdtjänst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor från/till Uddevalla 
och 

Antal resor inom 
Västra Götaland- 
men utanför 
nuvarande 
färdtjänstområde 
med riksfärdtjänst 
år 2019.                        

Egenavgift för 
den enskilde 
per resa med 
nuvarande 
avgift för 
riksfärdtjänst 

Egenavgift för den 
enskilde, med 
utökad 
färdtjänstområde, 
per resa enligt 
förslag om ny 
"Uddevalla-
modell" med 
kommunzons- 
indelning         
Förslag nr 2 

Göteborg 56 st 105 kr 195 kr 

Herrljunga 8 st 105 kr 281 kr 

Härryda 5 st 130 kr 238 kr 

Kungälv 2 st 105 kr 144 kr 

Mark 2 st 165 kr 281 kr 

Mellerud 6 st 105 kr 152 kr 

Sotenäs 26 st 105 kr 152 kr 

Tanum 2 st 105 kr 144 kr 

Tranemo 2 st 220 kr 324 kr 

Åmål 2 st  130 kr 185 kr 

Summa resor  111 st     
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I tabellen nedan redovisas vad egenavgiften blir enligt förslag Nr 2 för enkel resa till/från alla 

kommuner inom Västra Götaland som ingår i förslaget till det utökade färdtjänstområdet. 

Egenavgift för enkel resa      

till/från kommuner inom Västra 

Götaland som alla ingår i förslaget 

till det nya utökade 

färdtjänstområdet 

Gäller för enkelresa från/till Uddevalla och…. 

                         

Resa i en kommunzon - 63 kr Inom Uddevalla kommun 

Resa i två kommunzoner-    106 kr 

Stenungsund, Lilla Edet, Vänersborg, Färgelanda, Munkedal, 

Orust samt Lysekil 

Resa i tre kommunzoner -    152 kr 

Kungälv, Mellerud, Sotenäs, Tanum, Tjörn, Ale, Lerum, 

Trollhättan, Mellerud, Bengtsfors 

Resa i fyra kommunzoner - 195 kr Göteborg, Åmål, Strömstad, Grästorp, Essunga, Alingsås, Lerum 

Resa i fem kommunzoner - 238 kr 

Öckerö, Mölndal, Härryda, Partille, Bollebygd, Vårgårda, Vara, 

Lidköping   

Resa i sex kommunzoner -    281 kr Herrljunga, Mark, Borås, Skara, Götene, Skara 

Resa i sju kommunzoner -    324 kr Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Falköping, Skövde, Mariestad 

Resa i åtta kommunzoner -   367 kr  Tidaholm, Hjo, Tibro, Töreboda, Gullspång 

Resa i nio kommunzoner -    410 kr Karlsborg 

 

För resor utanför det nya färdtjänstområdet, alltså utanför Västra Götaland, får den 

färdtjänstberättigade även fortsättningsvis ansöka om resa med riksfärdtjänst. De resorna kommer 

även framöver att till övervägande del ske med allmänna kommunikationer , t.ex. tåg eller buss, med 

en ledsagare.  
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Egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd, förslag Nr 3 
Av tidigare antagna Riktlinjer för färdtjänst avses arbetsresa vara: resa till och från förvärvsarbete, till 

och från utbildning som ger rätt till statligt studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2 000:655), 

till och från daglig verksamhet enligt LSS (1993:387) samt till och från dagverksamhet enligt SOL 

(2001:453).  

Nuvarande egenavgift för arbetsresor motsvarar Västtrafik baspris med ett påslag på 15%. Den som 

har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka kan beviljas en fast egenavgift motsvarande 

kollektivtrafiktaxans kommunladdning. De som reser 1 - 2 dagar per vecka kan beviljas en fast avgift 

motsvarande 50% av kollektivtrafiktaxan kommunladdning. Regeln om regelbundna arbetsresor har 

varit tillämplig för så gott som alla av de beviljade arbetsresorna och egenavgiften har därför 

hanterats som en månadsavgift, fakturerad av kommunen. 

Den arbetsgrupp bestående av färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, kommun- och regionrepresentanter 

samt representanter från Västtrafik som utarbetat ett förslag till egenavgifter för färdtjänst, (resa på 

”fritid” med färdtjänsttillstånd) har inte tagit fram något förslag till egenavgifter för arbetsresor med 

färdtjänsttillstånd. 

 

 Förslag Nr 3 - ny egenavgift för arbetsresor med färdtjänsttillstånd 

Socialtjänsten har tagit fram ett förslag med utgångspunkt i nuvarande regler och egenavgifter. 

Förslaget innebär en anpassning då tidigare baspris samt zonbaserad periodbiljett för 

kommunladdning inom kollektivtrafiken upphör. 

Egenavgiftsmodellen för regelbundna arbetsresor med färdtjänsttillstånd föreslås fortsatt bygga på 

kollektivtrafiktaxans ”månadsbiljett”. Begreppet kommunladdning och begreppet baspris har 

försvunnit i och med Västtrafiks nya zonindelning. Basen för egenavgiften föreslås i stället bli 

kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 procent. Arbetsresor till och från 

daglig verksamhet och till och från dagverksamhet för äldre sker uteslutande inom Uddevalla 

kommuns gränser. Även arbetsresor till/från arbete eller studier sker oftast inom kommunen.  För 

alla de typerna resorna innebär förslaget att periodbiljett för 30 dagar inom kollektivtrafikens nya 

zon C, som Uddevalla tillhör, med påslag på 15 procent blir bas för egenavgiften.  

För arbetsresor utanför Uddevalla kommuns gränser föreslås att kollektivtrafikens periodbiljett för 

30 dagar med ett påslag på 15 procent tillämpas som bas. Det innebära att egenavgiften blir 

densamma som för resa inom Uddevalla kommun så länge arbetsresan håller sig inom 

kollektivtrafikens nya zon C. För arbetsresa till/ från kommun i kollektivtrafikens nya zon B eller zon A 

föreslås kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 procent för dessa zoner 

tillämpas som bas för egenavgiften. 

Regeln om att den som har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka beviljas en fast egenavgift 

per månad föreslås fortsätta gälla. Egenavgiften blir då motsvarande kollektivtrafiktaxans 

periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 procent. För den som reser 1 - 2 dagar per vecka 

föreslås egenavgiften, liksom i nuvarande system, bli 50 % av egenavgiften för den som reser 3 - 5 

dagar per vecka. 
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Jämförelse mellan nuvarande egenavgifter för arbetsresor med färdtjänsttillstånd och ny 
Uddevallamodell för egenavgifter enligt kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag på 15 
procent enligt Förslag Nr 3 

Exempel för egenavgift 
för resa inom 
Uddevalla kommun 

Nuvarande 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 3 - 5 
dagar/vecka 

Förslag Nr 3 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 3 - 5 
dagar/vecka 

Nuvarande 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 1 - 2 
dagar /vecka 

Förslag Nr 3 
egenavgift för 
regelbunden 

arbetsresa 1 - 2 
dagar /vecka 

Kollektivtrafikens 
kommunladdning 

+15% 

Kollektivtrafikens 
periodbiljett för 
30 dagar + 15 % 

50% av 
kollektivtrafikens 
kommunladdning 

+15% 

50% av 
kollektivtrafikens 
periodbiljett för 
30 dagar + 15 % 

Arbetsresa till/från 
dagligverksamhet, s.k. 
omsorgsresa 891 kr 914 kr 445 kr 457 kr 

Arbetsresa till/från 
dagverksamhet för 
dementa 891 kr 914 kr 445 kr 457 kr 

Arbetsresa till/från 
arbete eller studier 891 kr 914 kr 445 kr 457 kr 

 

Regler för prisjustering av egenavgifter färdtjänst, resa på ”fritid” med 
färdtjänsttillstånd samt arbetsresor med färdtjänsttillstånd 
Egenavgifterna för färdtjänst är enligt nuvarande regler knutna till Västtrafiks baspris för 

kommunzoner inom kollektivtrafiken. Det betyder att när Västtrafik har förändrat baspriset så har 

även egenavgifterna justerats med samma procentsats. I och med den nya zonindelningen inom den 

allmänna kollektivtrafiken så upphör Västtrafiks baspris för kommunzoner. Prisjusteringen, 

indexuppräkningen, av egenavgifterna inom färdtjänsten måste därför kopplas till ett annat ”index” 

till exempel ett biljettpris inom den allmänna kollektivtrafiken. Socialtjänsten föreslår att samtliga 

egenavgifter för färdtjänst indexregleras med den procentuella förändringen av Västtrafiks pris för 

periodbiljett för 30 dagar i zon C inom kollektivtrafiken. (1 juni 2021 är avgiften för den biljetten 795 

kr). 

Egenavgift för medresande barn/ungdom, förslag Nr 4 
Barn och ungdomar med färdtjänsttillstånd betalar enligt nuvarande regler för egenavgift samma 

avgifter som övriga färdtjänstberättigade för färdtjänst - resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd. 

Ingen förändring i det avseendet föreslås enligt förslag Nr 2. (Barn/ ungdomar med färdtjänsttillstånd 

nyttjar färdtjänstresor endast under fritid, för resor till/från skola reser de med skolskjuts). 

Däremot har annan egenavgift gällt för barn/ungdom som har rest som medresenär tillsammans 

med en färdtjänstberättigad. Enligt nuvarande riktlinjer har tillståndshavaren rätt att ha med en 

annan person i sällskap. Att medresenär medföljer skall uppges vid beställning av resa. 

Medresenären erlägger normalt samma avgift som den färdtjänstberättigade. För medresande barn 

t.o.m. 6 år har det däremot varit helt avgiftsfritt. För medresande barn/ungdom 7 - 16 år har halv 

egenavgift gällt.  

Förslag Nr 4 - egenavgiften ska vara samma för barn och ungdomar antingen de reser med eget 

färdtjänsttillstånd eller som medresenär till en färdtjänstberättigad. Socialtjänsten föreslår därför att 
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punkt 6 i ”Avgift och regler för färdtjänst” ändras så att egenavgiften för medresenär blir densamma 

som för den färdtjänstberättigade, oavsett medresenärens ålder. 

 

Konsekvensbeskrivning för kommunens intäkter och kommunens 
kostnader av förslag Nr 2 jämfört med nuvarande regler och avgifter 
Beräkning har gjorts av socialtjänsten för hur kommunens intäkter från egenavgifter för färdtjänst, 

resa på ”fritid”, påverkas av förslag Nr 2 till nya egenavgifter. Beräkningen är gjord efter resandet 

under år 2019. 

Tabellen nedan visar kommunens intäkt från egenavgifter för resa med en resenär per resa, för resa 

inom det nuvarande färdtjänstområdet, dels enligt nuvarande avgiftsregler dels enligt förslaget till 

uppräknade egenavgifter enligt ny ”Uddevallamodell” förslag Nr 2. 

 

Summa egenavgifter för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd. Beräkning av intäkt till 
kommunen för en resenär per resa, beräknat efter 2019 års resande. 

Intäkt för egenavgift för resa 
inom Uddevalla kommun, 

eller för resa mellan 
Uddevalla till/från kommun i 

färdtjänstområdet 

Antal 
resor 
(efter 

resande 
år 2019) 

Intäkt till kommunen 
för nuvarande 

zontaxa baspris 
+15%.              Kr per 

år 

Intäkt till 
kommunen för 

förslag Nr 2 zontaxa 
enligt ny 

Uddevallamodell.     
Varje kommun är en 

avgiftszon.                    
Kr per år 

Diff mellan 
nuvarande 
taxa och 
förslag 
 Nr 2,    

 Kr per år 

Uddevalla 11 765 689 700 kr 741 195 kr 51 495 kr 

Färgelanda  54 5 508 kr 5 724 kr 216 kr 

Orust  114 11 628 kr 12 084 kr 456 kr 

Lysekil 169 17 238 kr 17 914 kr 676 kr 

Vänersborg  83 8 466 kr 8 798 kr 332 kr 

Trollhättan  225 32 400 kr 34 200 kr 1 800 kr 

Munkedal  199 20 298 kr 21 094 kr 796 kr 

Stenungsund  66 6 732 kr 6 996 kr 264 kr 

Lilla Edet  21 2 142 kr 2 226 kr 84 kr 

Annan kommun 4       

Summa resor , samt summa kr 12 700 794 112 kr 850 231 kr 56 119 kr 
 

För förslag Nr 2 skulle intäkterna öka med ca 56 000 kr per år till följd av den uppräkning som föreslås 

i samband med ny ”Uddevallamodell” för kommunzontaxa.  

Förslag Nr 2 innebär också ett förslag om att färdtjänstområdet ska utökas till att omfatta samtliga 

kommuner i Västra Götaland. Beräkning har gjorts av socialtjänsten för hur kommunens intäkter 

påverkas när egenavgiften ska förändras från avgift enligt Förordningen om egenavgift för 

riksfärdtjänst till egenavgift enligt förslag Nr 2. 
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Resor från/till Uddevalla och Antal resor inom 
Västra Götaland- 
men utanför 
nuvarande 
färdtjänstområde-
med riksfärdtjänst 
år 2019.                       
Avståndet beräknat 
på de utförda 
resorna under 2019 

Intäkt för 
kommunen 
med 
nuvarande 
taxa för 
egenavgift för 
resa med 
riksfärdtjänst 

Intäkt för 
kommunen enligt 

förslag om ny 
"Uddevalla-modell" 

med nya 
kommunzons 

indelningen enligt 
förslag Nr 2,           

Kr per år 

Diff 
mellan 

nuvarande 
taxa och 

förslag Nr 
2,            

Kr per år 

Göteborg 56 st 5 880 kr 10 920 kr 5 040 kr 

Herrljunga 8 st 840 kr 2 248 kr 1 408 kr 

Härryda 5 st 650 kr 1 190 kr 540 kr 

Kungälv 2 st 210 kr 288 kr 78 kr 

Mark 2 st 330 kr 562 kr 232 kr 

Mellerud 6 st 630 kr 912 kr 282 kr 

Sotenäs 26 st 2 730 kr 3 952 kr 1 222 kr 

Tanum 2 st 210 kr 288 kr 78 kr 

Tranemo 2 st 440 kr 648 kr 208 kr 

Åmål 2 st  260 kr 370 kr 110 kr 

Summa resor, samt summa 
kr 111 st 12 180 kr 21 378 kr 

 
9 198 kr 

 
Intäkterna för resor inom det utökade färdtjänstområdet skulle öka med ca 9 000 kr per år med 

egenavgifter enligt den nya ”Uddevallamodellen” med kommunzonsindelning i jämförelse med 

nuvarande intäkter från egenavgifter för riksfärdtjänst.  Beräkningen är gjord på de resor som 

genomfördes under år 2019 både vad gäller antal resor och resmål/kommuner. 

Kommunen faktureras transportkostnaden för resa med allmänna kommunikationer, ofta med 

ledsagare, vid resa med riksfärdtjänst. För de resor som genomfördes med riksfärdtjänst, inom 

Västra Götaland men utanför nuvarande färdtjänstområde, under 2019 var kommunens fakturerade 

kostnader ca 200 tkr. För samma antal resor och med samma resmål/reslängd beräknas kostnaden 

bli oförändrad ca 200 tkr för samordnad resa med Västtrafik, med bil eller specialfordon. 

Beräkningen baseras på fakturerad genomsnittlig kilometerkostnad för övrig färdtjänsttrafik under år 

2019.  
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Omvärldsbevakning – hur har de andra kommunerna beslutat om nya 
egenavgifter för färdtjänst och eventuell förändring av 
färdtjänstområden   
 

 Färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd 

 Av Fyrbodalskommunerna har Trollhättan, Vänersborg, Dals-Ed, Sotenäs och Tanum fattat 

beslut enligt förslag Nr 1, enligt förslaget från ”framtidsgruppen” i bilaga 1, om 

avståndsbaserad egenavgift för färdtjänst, startavgift 50 kr för de första 10 km+3 kr/km 

därefter.  

 

 Arbetsresa med färdtjänsttillstånd, daglig verksamhet LSS, resor till/från s.k. omsorgsresor 

 Trollhättan – omsorgresor hanteras inte längre inom regelverket för färdtjänst 

 Vänersborg - omsorgsresor har en fastställd månadsavgift motsvarande kollektivtrafikens 

periodkort. 

 

 Arbetsresa med färdtjänsttillstånd, dagverksamhet för dementa resor till/från  

 Trollhättan och Vänersborg– samma avgift som för färdtjänstresa på ” fritid”, d.v.s. 

startavgift 50 kr för de första 10 km+3 kr/km därefter. Trollhättan erbjuder möjlighet att 

betala mot faktura utöver betalning av varje resa direkt till chauffören. 

 

 Arbetsresa med färdtjänsttillstånd, resor till/från arbete eller studier  

 Trollhättan - avståndsbaserad egenavgift med en startavgift på 25 kr för de första 10 km och 

3 kr/km därefter. Inga ”månadskort” erbjuds utan varje resa betalas till chauffören som för 

färdtjänstresa på ”fritid”. En förutsättning för att beviljas tillstånd är ett lönearbete med en 

omfattning på minst 50%. 

 Vänersborg– egenavgiften motsvarar kollektivtrafiken periodkort per månad. 

 

 Utökat färdtjänstområde 

 De kommuner som tidigare eller nu i samband med kollektivtrafikens nya zonindelning har 

fattat beslut om att färdtjänstområdet är hela Västra Götalandsregionen är; Trollhättan, 

Vänersborg, Sotenäs, Tanum, Orust, Tjörn, Mark, Bollebygd, Ale, Alingsås, Falköping, 

Grästorp, Gullspång 
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Socialtjänstens förslag till förändrade egenavgifter för färdtjänst 
medför ändring av punkterna 2, 6 och 9 i nuvarande ”Avgifter och 
regler för färdtjänst” 
Förändringarna i avgiftsmodellen föreslås gälla från och med 1 juni 2021 
 
Socialtjänstens förslag till förändrade egenavgifter enligt förslag Nr 2, förslag Nr 3 samt förslag Nr 
4 innebär ändring av punkt 2 och punkt 6 samt punkt 9 i ”Avgift och regler för färdtjänst”. För 
nuvarande lydelse se bilaga 2. 
 
2 Omfattning  
Person med giltigt tillstånd till färdtjänst får fritt välja resmål utan annan begränsning än att resan 

får ske inom/mellan samtliga kommuner inom Västra Götaland. Den som beviljas färdtjänstresor 

kan även beviljas arbetsresor. Med arbetsresa avses resa till och från förvärvsarbete, till och från 

utbildning som ger rätt till statligt studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2 000:655), till 

och från daglig verksamhet enl. LSS (1993:387) samt till och från dagverksamhet enl. SoL  

(2001:453). Arbetsresor gäller endast mellan bostad och ovannämnda verksamheter.  

Arbetsresor får ej nyttjas för resor i tjänsten. Person med giltigt tillstånd för färdtjänst och 

folkbokförd i Uddevalla kommun kan beviljas enstaka resa/resor med färdtjänst i annan kommun.  

 
6 Medresenär  
Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär medföljer skall 
uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger samma avgift som den 
färdtjänstberättigade. 
 
9 Avgifter 
Egenavgiftsmodellen för färdtjänst utgår från att varje kommuns geografiska område är en 

avgiftszon. Gäller de kommuner som ingår i färdtjänstområdet enligt p 2 Omfattning. 

Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. Egenavgifterna per 

kommunzon är: resa i en kommunzon - 63 kr, resa i två kommunzoner- 106 kr, resa i tre 

kommunzoner – 152 kr, resa i fyra kommunzoner – 195 kr, resa i fem kommunzoner – 238 kr, resa 

i sex kommunzoner – 281 kr, resa i sju kommunzoner – 324 kr, resa i åtta kommunzoner - 367 kr 

och resa i nio kommunzoner – 410 kr.   

Egenavgiften för arbetsresor motsvarar kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med ett påslag 

på 15 procent. Avgiften gäller för den som har regelbundna arbetsresor 3 - 5 dagar per vecka. För 

den som har regelbundna arbetsresor 1 - 2 dagar per vecka gäller 50 % egenavgift enligt samma 

regel. För enstaka arbetsresa gäller samma egenavgift som för färdtjänstresa. 

Egenavgiften för enstaka färdtjänstresa i kommun som inte ingår i ddevallas färdtjänstområde är 

10 kr/km med en minimiavgift om 65 kr. Avser av färdtjänsthandläggare beviljad enstaka resa 

med så kallad RIAK-kupong, i enlighet med sista meningen under punkt 2 Omfattning, där 

Uddevalla kommun debiterar den enskilde i efterskott. 

Egenavgifter för färdtjänst indexregleras med den procentuella förändringen av Västtrafiks pris för 

periodbiljett för 30 dagar i zon C inom kollektivtrafiken. (1 juni 2021 är avgiften för den biljetten 

795 kr). 

Samtliga avgifter avrundas till hela krontal.  

Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften.  
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Bilaga 1  

Förslag presenterade av den så kallade Framtidsgruppen 
Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, kommun- och regionrepresentanter samt representanter från 

Västtrafik (arbetsgruppen kallad för ”framtidsgruppen”), har utarbetat ett förslag till en ny 

gemensam beräkningsmodell för egenavgifter inom färdtjänst.  

 

Förslagen från framtidsgruppen presenteras i denna bilaga eftersom effekterna av förslagen har 

beräknats och presenterats under beredningen av ärendet inom socialtjänsten.  Egenavgifterna för 

färdtjänst föreslås inte förändras enligt förslag Nr 1 till avståndsbaserad taxa. 

 

Förslag Nr 1 till avståndsbaserad ny egenavgift till för färdtjänst, resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd 

 
Förslaget har utarbetats av ”framtidsgruppen” i enlighet med avtalet mellan kommunerna och 

Västtrafik som anger att parterna ska sträva mot harmonisering av regelverken. Förslaget innebär en 

ny beräkningsmodell där egenavgiften beräknas på hur lång resan är mätt i kilometer i stället för vilka 

kommuner, zoner, som resan sker emellan. Avståndsbaserad egenavgift för färdtjänst föreslås med 

en startavgift på 50 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer.  

Systemet med avståndsbaserad avgift anses av gruppen vara mer rättvist och följa 

transportkostnaden mer exakt. Gruppen anser vidare att det är enkelt att förstå för den enskilde 

tillståndshavaren och ett hållbart sätt att räkna fram egenavgiften då modellen inte påverkas av 

framtida förändringar i den allmänna kollektivtrafiken.  

Förslaget innebär att en färdtjänstresa inom Uddevalla kommun skulle komma att variera från 50 kr 

till 131 kr jämfört med dagens egenavgift på 60 kr Beräkningen baseras på resandet år 2019 då 

resornas längd var mellan 1 km - 27 km.   

Resorna som avser färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd sker till 93% inom Uddevalla 

kommun som beskrivits ovan. Av de resor som sker inom kommunen är 71% upp tom 10 km i 

avstånd och 79% av resorna inom kommunen är upp tom 13 km. De 79% av resorna skulle få lägre 

egenavgift, på mellan 50 kr och 59 kr att jämföra med dagens avgift på 60 kr med arbetsgruppens 

förslag Nr 1. För de resterande 21% av resorna inom Uddevalla kommun, 2 451 enkelresor, skulle 

egenavgift bli högre, 62 kr-131 kr per resa i stället för dagens 60 kr per resa, enligt förslag Nr 1.  

Antalet resor och resornas längs i km beräknade efter resandet under 2019. 
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I tabellen nedan beskrivs nuvarande egenavgifter för färdtjänstresor inom Uddevalla kommun och 

vad egenavgiften skulle bli för den enskilde enligt arbetsgruppens förslag Nr 1. 

 

För resor från och till kommuner inom färdtjänstområdet skulle egenavgiften komma att variera från 

50 kr till 224 kr beroende på resornas längd som var mellan 10 km – 68 km under år 2019. Nuvarande 

egenavgift varierar mellan 102 kr-144 kr för resa till/från kommun inom färdtjänstområdet.  

Jämförelse mellan nuvarande egenavgifter färdtjänst för resa på 
"fritid" med färdtjänsttillstånd och avståndsbaserade egenavgifter 
enligt Förslag Nr 1 

Exempel på egenavgift för 
resa inom Uddevalla 
kommun, eller för resa mellan 
Uddevalla till/från kommun i 
färdtjänstområdet 

Nuvarande 
zontaxa 

Förslag Nr 1, 
avståndsbaserad 

egenavgift 

Baspris+15% 50 kr+3kr/ km 
(efter 2019 års 

resande) 

Uddevalla 60 kr 50 - 131 kr 

Färgelanda  102 kr 74 - 173 kr 

Orust  102 kr 107 - 173 kr 

Lysekil 102 kr 71 - 218 kr 

Vänersborg  102 kr 71 - 191 kr 

Trollhättan  144 kr 83 - 224 kr 

Munkedal  102 kr 50 - 188 kr 

Stenungsund  102 kr 65 - 179 kr 

Lilla Edet  102 kr 80 - 179 kr 

 

”Framtidsgruppen” föreslår vidare att även egenavgiften inom det utökade färdtjänstområdet ska 

vara avståndsbaserad med samma konstruktion, startavgift på 50 kr de första 10 kilometrarna och 

därefter 3 kr/kilometer, som föreslås för resor inom nuvarande färdtjänstområde. 

 

Jämförelse mellan nuvarande 
egenavgifter färdtjänst för resa 
på "fritid" med 
färdtjänsttillstånd och 
avståndsbaserade egenavgifter 
enligt Förslag Nr 1                                                 
För resor inom Uddevalla 
kommun        
Resans längd (efter 2019 års 
resande) 

Antal 
enkel-
resor 

Procentuell 
andel av 
antalet 
enkelresor 
inom 
kommunen 

Nuvarande 
zontaxa 
Baspris+15% 

Antal km 
över 10 
km - att 
beräkna 3 
kr /km på - 
utöver 
startavgiften 
på 50 kr för 
de första 10 
km av resan             
(efter 2019 
års resande) 

Förslag Nr 1 
avståndsbaserad 
egenavgift                  
50 kr+3kr/ km      
(efter 2019 års 
resande) 

Skillnad i 
egenavgift i kr 
mot nuvarande 
egenavgift/resa   
Minustecken 
betyder att 
resan får lägre 
egenavgift enligt 
Förslag Nr 1 än 
enligt nuvarande 
system 

Uddevalla bom Antal, ingen 
egenavgift 270 2% 0 kr 0 0 kr 0 kr 

Uddevalla under 10 km inom ett 
"planetområde" Antal 416 4% 60 kr 0 50 kr -10 kr 

Uddevalla 1 - 10 km Antal 7 635 65% 60 kr 0 50 kr -10 kr 

Antal resor 2019 11-13 km 993 8% 60 kr 1 - 3 53 - 59 kr -1 till -7 kr 

Andel resor 2019 14-27 km 2 451 21% 60 kr 4 - 17 62 - 131 kr +2 till +71 kr 

Summa 11 765 100%         
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I tabellen nedan jämförs nuvarande egenavgift, enligt regelverket för riksfärdtjänst, för resor inom 

Västra Götaland men utanför nuvarande färdtjänstområde med egenavgiften enligt förslag Nr 2 och 

”framtidsgruppens” förslag till avståndsbaserad taxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor från/till Uddevalla 
och 

Antal resor inom 
Västra Götaland- 
men utanför 
nuvarande 
färdtjänstområde- 
med riksfärdtjänst 
år 2019.                        

Egenavgift för 
den enskilde 
per resa med 
nuvarande 
avgift för 
riksfärdtjänst 

Egenavgift för den 
enskilde per resa 
enligt 
”framtidsgruppens” 
förslag till 
avståndsbaserad 
taxa                           
(50 kr för första 10 
km och därefter 3 
kr/km) 
Förslag Nr 1 

Egenavgift för den 
enskilde, med 
utökad 
färdtjänstområde, 
per resa enligt 
förslag om ny 
"Uddevalla-
modell"   med  
kommunzons 
indelning         
Förslag Nr 2 

Göteborg 56 st 105 kr 260 kr 195 kr 

Herrljunga 8 st 105 kr 305 kr 281 kr 

Härryda 5 st 130 kr 335 kr 238 kr 

Kungälv 2 st 105 kr 215 kr 144 kr 

Mark 2 st 165 kr 440 kr 281 kr 

Mellerud 6 st 105 kr 230 kr 152 kr 

Sotenäs 26 st 105 kr 194 kr 152 kr 

Tanum 2 st 105 kr 212 kr 144 kr 

Tranemo 2 st 220 kr 575 kr 324 kr 

Åmål 2 st  130 kr 359 kr 185 kr 

Summa resor  111 st       
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Konsekvensbeskrivning för kommunens intäkter av ”framtidsgruppens” förslag Nr 1 jämfört 

med nuvarande regler och avgifter och jämfört med socialtjänstens förslag Nr 2 

 

Summa egenavgifter för färdtjänst, resa på ”fritid” med färdtjänsttillstånd. Beräkning av intäkt till kommunen för en 
resenär per resa, beräknat efter 2019 års resande. 

Intäkt för egenavgift 
för resa inom 

Uddevalla kommun, 
eller för resa mellan 
Uddevalla till/från 

kommun i 
färdtjänstområdet 

Antal 
resor 
(efter 

resande 
år 2019) 

Intäkt till 
kommunen 

för 
nuvarande 

zontaxa 
baspris +15%.        

    Kr per år 
 

 

Intäkt till 
kommunen för 
förslag enligt 

”framtidsgruppen” 
förslag Nr 1 

avståndsbaserad 
egenavgift, 50kr 

för de första 10 km 
+3kr/ km därefter.                     

Kr per år 

Diff mellan 
nuvarande taxa 

och förslag enligt 
”framtidsgruppen” 

förslag Nr 1 

Intäkt till 
kommunen för 

förslag Nr 2 
zontaxa enligt ny 
Uddevallamodell.     
Varje kommun är 

en avgiftszon.                   
Kr per år 

Diff mellan 
nuvarande 
taxa och 
förslag    

Nr 2 

Uddevalla 11 765 689 700 kr 658 186 kr -31 514 kr 741 195 kr 51 495 kr 

Färgelanda  54 5 508 kr 5 973 kr 465 kr 5 724 kr 216 kr 

Orust  114 11 628 kr 13 158 kr 1 530 kr 12 084 kr 456 kr 

Lysekil 169 17 238 kr 23 279 kr 6 041 kr 17 914 kr 676 kr 

Vänersborg  83 8 466 kr 9 634 kr 1 168 kr 8 798 kr 332 kr 

Trollhättan  225 32 400 kr 26 097 kr -6 303 kr 34 200 kr 1 800 kr 

Munkedal  199 20 298 kr 21 827 kr 1 529 kr 21 094 kr 796 kr 

Stenungsund  66 6 732 kr 7 401 kr 669 kr 6 996 kr 264 kr 

Lilla Edet  21 2 142 kr 2 811 kr 669 kr 2 226 kr 84 kr 

Annan kommun 4           

Summa, kr 12 700 794 112 kr 768 366 kr -25 746 kr 850 231 kr 56 119 kr 

 

Sammanställningen visar att med ”framtidsgruppens” förslag skulle kommunens intäkter minska med 

ca 26 000 kr i jämförelse med intäkterna enligt nu gällande egenavgifter för resa på ”fritid” med 

färdtjänsttillstånd. Det gäller framför allt för resor inom den egna kommunen eftersom förslaget 

innebär att egenavgiften sänks från 60 kr per resa till 50 kr per resa för 71% av resorna inom 

Uddevalla kommun. För förslag Nr 2 skulle intäkterna öka med ca 56 000 kr till följd av den 

uppräkning som föreslås som i samband med ny zontaxa. För resa inom Uddevalla kommun föreslås 

egenavgiften för den enskilde öka från 60 kr per resa till 63 kr per resa i förslag Nr 1. 
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Förslag Nr 2 innebär också ett förslag om att färdtjänstområdet ska utökas till att omfatta samtliga 

kommuner i Västra Götaland. Beräkning har gjorts av socialtjänsten för hur kommunens intäkter 

påverkas om egenavgiften skulle förändras från avgift enligt Förordningen om egenavgift för 

riksfärdtjänst till egenavgift enligt ”framtidsgruppens” förslag Nr 1 jämfört med socialtjänstens 

förslag Nr 2. 

 

Resor från/till 

Uddevalla och…. 

Antal resor inom 

västra Götaland- 

men utanför 

färdtjänstområdet-  

med riksfärdtjänst år 

2019.                       

Avståndet beräknat 

på de utförda 

resorna under 2019 

Intäkt för 

kommunen 

med nuvarande 

taxa för 

riksfärdtjänst 

Intäkt för 

kommunen med 

avstånds-baserad 

taxa för resor i 

utökat 

färdtjänstområde 

Västra Götaland, 

förslag Nr 1 

Intäkt för 

kommunen  enligt 

förslag om ny 

"Uddevalla-

modell" med nya 

kommunzons 

indelningen, i 

utökat 

färdtjänstområde 

Västra Götaland 

förslag Nr 2 

Göteborg 56 st 5 880 kr 14 560 kr 10 920 kr 

Herrljunga 8 st 840 kr 2 440 kr 2 248 kr 

Härryda 5 st 650 kr 1 675 kr 1 190 kr 

Kungälv 2 st 210 kr 430 kr 288 kr 

Mark 2 st 330 kr 880 kr 562 kr 

Mellerud 6 st 630 kr 1 380 kr 912 kr 

Sotenäs 26 st 2 730 kr 5 044 kr 3 952 kr 

Tanum 2 st 210 kr 424 kr 288 kr 

Tranemo 2 st 440 kr 1 150 kr 648 kr 

Åmål 2 st  260 kr 718 kr 370 kr 

Summa resor  111 st 12 180 kr 28 701 kr 21 378 kr 
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Utdrag ur Uddevallas författningssamling (UaFS): 

 

UaFS 

Blad 1 

AVGIFT OCH REGLER FÖR FÄRDTJÄNST 

Antagna av kommunfullmäktige den 16 september 2009, § 186 samt av 

socialnämnden den 18 juni 2009 § 88, med tillägg den 11 november 2009, § 244, 

kommunfullmäktige den 12 juni 2001, § 79 och socialnämnden den 28 mars 

2001, § 81 att gälla från den 1 augusti 2001 med ändring den 27 mars 2002, § 90 

och den 29 november 2002, § 353 att gälla från den 1 januari 2003 (tidigare 

beslut antagna av kommunfullmäktige den 7 december 1999, § 182) 

 

1 Allmänna förutsättningar för färdtjänst 

Som grund för färdtjänst gäller Lag om färdtjänst, SFS 1997:736. 

Lagen kompletteras med nedanstående kommunala regler. 

 

(Förslag till förändring i punkt 2 Omfattning. Nuvarande lydelse som föreslås 

upphöra är överstruken– förslag på ny lydelse skriven i fetstil och kursiverad. 

Nuvarande lydelse som ska fortsätta att gälla är oförändrad svart text) 

2 Omfattning  

Person med giltigt tillstånd till färdtjänst får fritt välja resmål utan annan begränsning 

än att resan får ske inom/mellan Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal, 

Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. 

 

Person med giltigt tillstånd till färdtjänst får fritt välja resmål utan annan 

begränsning  

än att resan får ske inom/mellan samtliga kommuner inom Västra Götaland. 

 

Den som beviljas färdtjänstresor kan även beviljas arbetsresor. Med arbetsresa avses 

resa till och från förvärvsarbete, till och från utbildning som ger rätt till statligt 

studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2 000:655), till och från daglig 

verksamhet enl. LSS (1993:387) samt till och från dagverksamhet enl. SoL 

(2001:453). Arbetsresor gäller endast mellan bostad och ovannämnda verksamheter. 

Arbetsresor får ej nyttjas för resor i tjänsten. 

Person med giltigt tillstånd för färdtjänst och folkbokförd i Uddevalla kommun kan 

beviljas enstaka resa/resor med färdtjänst i annan kommun. 

 

3 Tillstånd 

Beslut om tillstånd skall innehålla 

– Giltighetstid 

– Om ledsagning omfattas 

– De villkor/begränsning som i övrigt bedöms behövliga 

 

4 Beställning och samåkning 

Beställning av färdtjänst sker enligt kommunens anvisningar. 

Samåkning gäller för färdtjänst. 

På grund av att resan samordnas, kan chauffören inte stanna och vänta medan ett 

ärende uträttas. Skall ett ärende uträttas, måste den fortsatta resan beställas som en 

ny resa. 
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5 Ledsagare 

Om resenär behöver mer hjälp under själva resan än vad som kan ges av chauffören 

kan resenären beviljas tillstånd att medföra ledsagare. Ledsagaren erlägger ingen 

egenavgift. Behovet av ledsagare skall vara knutet till själva resan och inte till t.ex. 

vistelsen vid resmålet. Ledsagare skall stiga på och av på samma adress som 

tillståndsinnehavaren. Den som själv har färdtjänsttillstånd kan inte vara ledsagare, 

utan åker med som medresenär. Rätt till ledsagare under resan innebär ingen 

skyldighet för kommunen att anskaffa ledsagare. 

 

(Nuvarande lydelse som föreslås upphöra – förslag på ny punkt 6 Medresenär se 

nedan) 

6 Medresenär 

Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär 

medföljer skall uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger normalt 

samma avgift som den färdtjänstberättigade. Medresande barn t.o.m. 6 år erlägger 

ingen egenavgift. (Vid behov av bilbarnstol skall denna tillhandahållas av resenären.) 

Medresande barn, 7-16 år erlägger halv egenavgift. Medresande barns ålder skall 

uppges vid beställning av resan. Medresande barn har rätt att medfölja i mån av plats 

i anvisat fordon. 

 

6 Medresenär (Förslag på ny punkt 6 Medresenär) 
Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär  
medföljer skall uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger  
samma avgift som den färdtjänstberättigade. 
 

7 Bagage 

Utöver förflyttningshjälpmedel får bagage medföras upp till 2 väskor/kassar per 

person. 

 

8 Förflyttningshjälpmedel 

Förflyttningshjälpmedel såsom rollator och rullstol får medföras vid resa. Kan man ej 

förflytta sig från rullstol till bilsäte, utan måste färdas sittande i rullstol, föreligger 

rätt att färdas i specialfordon. För att få färdas sittande i rullstol krävs att rullstolen är 

ordinerad som hjälpmedel samt att den är godkänd att sitta i under resa. 

 

(Nuvarande lydelse som föreslås upphöra – förslag på ny punkt 9 Avgifter se 

nedan) 

9 Avgifter   

Egenavgiften för färdtjänstresor motsvarar Västtrafiks baspris med ett påslag på 15 

procent. Egenavgiften för arbetsresor motsvarar Västtrafiks baspris med ett påslag på 

15 procent. Den som har regelbundna arbetsresor 3-5 dagar per vecka kan beviljas en 

fast egenavgift motsvarande kollektivtrafiktaxans kommunladdning. De som reser 1- 

2 dagar per vecka kan beviljas en fast egenavgift motsvarande 50 % av 

kollektivtrafiktaxans kommunladdning. Samtliga avgifter avrundas till hela krontal. 

Egenavgiften för färdtjänstresa i kommun som inte ingår i Uddevallas 

färdtjänstområde och där Uddevalla debiterar den enskilda i efterskott, skall vara 8 

kr/km med ett minimibelopp om 30 kr. 

Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften. 
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9 Avgifter (Förslag på ny punkt 9 Avgifter) 

Egenavgiftsmodellen för färdtjänst utgår från att varje kommuns geografiska område är 

en avgiftszon. Gäller de kommuner som ingår i färdtjänstområdet enligt p 2 Omfattning. 

Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker genom. Egenavgifterna 

per kommunzon är: resa i en kommunzon - 63 kr, resa i två kommunzoner- 106 kr, resa 

i tre kommunzoner – 152 kr, resa i fyra kommunzoner – 195 kr, resa i fem 

kommunzoner – 238 kr, resa i sex kommunzoner – 281 kr, resa i sju kommunzoner – 

324 kr, resa i åtta kommunzoner - 367 kr och resa i nio kommunzoner – 410 kr.   

Egenavgiften för arbetsresor motsvarar kollektivtrafikens periodbiljett för 30 dagar med 

ett påslag på 15 procent. Avgiften gäller för den som har regelbundna arbetsresor 3 - 

5 dagar per vecka. För den som har regelbundna arbetsresor 1 - 2 dagar per vecka gäller 

50 % egenavgift enligt samma regel. För enstaka arbetsresa gäller samma egenavgift 

som för färdtjänstresa. 

Egenavgiften för enstaka färdtjänstresa i kommun som inte ingår i 

Uddevallas färdtjänstområde är 10 kr/km med en minimiavgift om 65 kr.  Avser av 

färdtjänsthandläggare beviljad enstaka resa med så kallad RIAK-kupong, i enlighet med 

sista meningen under punkt 2 Omfattning, där Uddevalla kommun debiterar den 

enskilde i efterskott. 

Egenavgifter för färdtjänst indexregleras med den procentuella förändringen av 

Västtrafiks pris för periodbiljett för 30 dagar i zon C inom kollektivtrafiken. (1 juni 

2021 är avgiften för den biljetten 795 kr). 

Samtliga avgifter avrundas till hela krontal.  

Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften.  

 

10 Tillämpningsanvisningar 

Socialnämnden äger rätt att besluta om tillämpningsbestämmelser 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-04-07 Dnr KS 2021/00217 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Årsredovisning 2020 från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning med tillhörande 

revisionsberättelse för år 2020.  

 

Förbundet anger att det under 2020 har förbrukat l 002 874 kr mera än erhållet bidrag 

vilket är enligt budget. Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall under 2020, 

blev 1 021 471 kr. Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan 

och utfall beror först och främst på coronapandemin och att bland annat samtliga 

strukturella insatser därför blev inställda. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07. 

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll 2021-03-19. 

Årsredovisning 2020, med bilagor. 

Revisionsberättelse 2020. 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, 

  

att godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Väst. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samordningsförbundet Väst 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2020  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal.  

Målet är 350 samverkansparter under 2020. 

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

God ekonomisk hushållning är att använda 

de medel som förbundet har tilldelats till 

avsett ändamål och på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

89 samverkansparter har fått 

information om förbundet och 

insatserna vid olika möten. Samtliga 

utbildningsinsatser, ”Öppet Hus”, 

Arenadagar, Förbundet Dag och 

Finsamkonferensen har blivit inställt för 

att förhindra smittspridning av Corona.  

Några av samverkansparterna kan ha 

deltagit i olika aktiviteter och därmed 

räknats flera ggr, men när aktiviteterna 

innehåller upprepade träffar, då räknas 

varje person bara en gång. 

Det finns avtal om arbetsträningsplatser 

med AME/AMA i alla kommuner, 

förutom AMI i Färgelanda. Flera av 

AME/AMA har haft stopp för nya 

deltagare under större delen av året för 

att förhindra smittspridning av Corona.  

23 deltagare har varit via förbundets 

rehabvägledare på någon av 

AME/AMA/AMI-enheterna under 2020.   
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2020  
Rehabvägledare (RV) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 140 nya deltagare  Rehabvägledarna har under 2020 haft 151 nya deltagare, 73 

kvinnor och 77 män, samt en anonym.  

 

Kommentar: Tidigare år har det alltid varit flera kvinnor än 

män 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 40 % av deltagarna som började sin insats hos RV under 2020 

var under 30 år.  

 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

 Drygt 71 % av deltagarna som avslutades under 2020 kunde 

tillgodogöra sig insatsen.  

 

  Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

17 % av alla deltagarna som avslutades under 2020 hade helt 

kommit i egen försörjning eller 24 % av dem som kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 

Kommentar:  

Något färre än tidigare år har kommit till egen försörjning och 

det är under målet. Corona har fört med sig ökat arbetslöshet 

och då har denna målgrupp haft ännu svårare för att komma 

in på arbetsmarknaden, det har även varit mycket svårt att få 

arbetstränings-/prövnings-/praktikplatser. 
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  Minst 40 % av deltagarna som 

avslutas hos Rehabvägledare, ska vid 

varje uppföljningstillfälle ha arbete 

eller studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

27 % av alla deltagarna som avslutades under 2020 hade 

kommit i arbete eller till studier eller 39 % av dem som kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 
 

Kommentar:  

Att det är färre än tidigare år och under målet beror 

förmodligen huvudsakligen på Corona och därav läget på 

arbetsmarknaden. 

  Deltagarna ska i genomsnitt vara 

inskrivna i 6 månader, men kan vara 

inskrivna i upptill ett år. 

Genomsnitts inskrivningstid var 10 månader. 

 

Uppföljning 6 månader 

efter avslut.  

Jämföra samma grupp 

personer som har haft 

rehabvägledare, 6 

månader efter avslut som 

vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller 

deltagare som avslutades 

under 2019-01-01 och tom 

2020-06-30 

198 deltagare avslutades 

under denna period, 184 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 149 

eller 81 % svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut gör de även 

det 6 månader efter avslut? 

 

39 % (18 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen 

offentlig försörjning 6 månader efter avslut. 

38 % (32 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 198 som 

avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare. 
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Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer 

som har haft 

rehabvägledare, 2 år efter 

avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2018 

87 deltagare avslutades, 83 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 66 

eller 80 % svarade. 

De som har egen 

försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut 

gör de det även det 2 

år efter avslut? 

 

40 % (17 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen offentlig 

försörjning 2 år efter avslut. 

35 % (29 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar  

2 år efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 87 som avslutades 2018, 

dvs. för samma grupp deltagare. 

 

Kommentar: Att det är mera än dubbelt så många som har ingen offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut och lika många eller flera än de 
som har arbete eller studerar, beror förmodligen på att det är flertal av f.d. deltagare som har blivit utförsäkrade ur våra trygghetssystem eller fått avslag på ansökan 
om offentlig försörjning och försörjer sig på sparade medel och/eller närstående. Men att det är flera som arbetar eller studerar 6 månader och 2 år efter avslut än vid 
avslut visar ändå på att resultatet av insatsen är bestående över tid. 
 

Utredningen  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 

Att utreda aktuella 

individers förutsättningar 

för arbete/studier. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 150 nya deltagare  153 personer deltog totalt i utredningen under 2020, 82 kvinnor, 68 män 

och tre anonyma. Här ingår förutom de som deltog i 4 veckors utredningen, 

även KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) 

som är en veckas utredning, samt ett antal individuella utredningar.  
 

Ytterligare 28 personer avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de 
kallades.  

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 Drygt 25 % av deltagarna i utredningen 2020, var under 30 år. 

Kommentar: 

Det är något flera än tidigare år. 
 

Kommentar: Förbundet begränsade antal deltagare/grupp för att förhindra smittspridning av Corona. Deltagarna till årets sista grupper fick något kortare individuella 
utredningar. En grupp med 12 deltagare genomfördes under våren, i Tanum, med enbart deltagare från Tanum och Strömstad. 
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Hälsa- och Vägledning/HOV:en 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att deltagarna förbättrar sin hälsa och 

därmed får ökad arbetsförmåga och 

ökade förutsättningar att närma sig 

arbete eller studier och egen försörjning.  

Personer med eller utan erfarenhet 

av arbetslivet, men med behov av 

stöd för att förbättra sin hälsa och 

närma sig arbetslivet. 

6 grupper och 

minst 50 nya 

deltagare  

 

HOV:en har under 2020 haft 3 grupper och 33 deltagare,  

19 kvinnor och 14 män. Därav var 21 nya deltagare för 2020, 

11 kvinnor och 10 män.  

Drygt 42 % av deltagarna var under 30 år. 

 
 

Kommentar: Grupperna som skulle börjat i april och november blev inställda pga. försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av Corona.  

Gruppledarna arbetade under den perioden individuellt med flesta av de anvisade deltagarna. 

Förhållandevis få deltagare har anvisats till HOV:en under året så gruppen som skulle börjat i september blev inställd pga. det.  

Insatsen upphörde vid årsskiftet. Målgruppen kommer att erbjudas att delta i Samordningsförbundets övriga insatser. 

 

Fysioterapeut 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att göra deltagarna medvetna 

om sina fysiska förutsättningar 

och eventuella begränsningar. 

Alla deltagare i 

insatser som Sof Väst 

finansierar. 

Genomföra minst en föreläsning om 

hälsa, kost och motion per grupp 

inom Utredning, HOV:en och Steg1. 

 

Genomfört 14 föreläsning under 2020.  

9 i Utredningen, 4 i HOV:en och en i Steg1. 

Utreda deltagarens 

förutsättningar för 

yrkesarbete, samt att kunna ge 

råd till deltagarna utifrån sin 

specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

under året. 

Genomfört 55 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst insatser under året.    

Kommentar: På grund av rådande pandemi har inte Tippa- 

och konditionstester kunnat erbjudas i samma omfattning 

som vanligt.  
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ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse januari 2020 
Att tidigt fånga upp och ge  

en meningsfull aktivitet  

till ungdomar som hoppat  

av skolan eller  är på väg  

att hoppa av skolan.  

Att reducera utanförskap  

hos unga vuxna och vara  

motivations- och aktivitets-  

höjande samt arbets-  

och studieförberedande. 

Unga vuxna 15–24 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden 

Att avsluta insatsen som planerad 

den 31 januari och planera för 

fortsättningen för pågående 

deltagare.  

Totalt deltog 27 ungdomar i Steg1 (En skola för alla) under 

januari, därav 7 på Orust  13 i Munkedal/Färgelanda  och 7 i 

Uddevalla (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum). 

Samtliga avslutades. 

 

 

Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse feb-dec 2020 
Samma som Steg1 i ESF-

projektet En skola för alla, 

se ovan 

Unga vuxna 16–29 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden. 

Deltagarna kan komma från 

samtliga kommuner inom Sof 

Väst område 

30 nya deltagare under feb-dec 2020 Steg1 hade under feb-dec 2020 20 nya deltagare, 10 kvinnor 

och 10 män. Samtliga deltagare var från Uddevalla. 

 

Kommentar: Insatsen upphörde vid årsskiftet pga. 

prioriteringar utifrån budgetförutsättningar.  

Målgruppen kommer fortsättningsvis att erbjudas att delta i 

Samordningsförbundets övriga insatser. 
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Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse jan-mars 2020 
Sprida kunskap  

om projektet. 

 

Chefer och handläggare 
inom Sof´s Västs område. 
 

Personalen som arbetar med 
deltagarna i Steg1 (En skola 
för alla) 

50 samverkansparter under jan-mars 

2020 
 

Delprojektledaren ledde de 

kommunvisa styrgrupperna, samt 

spred information om projektet. 

12 medarbetare medverkade runt projektet under jan-mars 

2020.  

Vid slutkonferensen av projektet deltog totalt 300 personer 

och där av ett stort antal från vårt område. 

 

Delta i  

ledningen av projektet.  

Huvudprojektets   

projektledare,  

projektekonom och övriga 

delprojektledare. 

Säkerställa att Sof´s del av  

projektet blir klart och håller den  

standard som ESF krävde, samt  

sammanfatta Sof Väst´s del i 

slutrapporten.  

 Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen 

och lämnat in allt underlag och rapporter som krävs och har 

efterfrågats, samt skrivit sammanfattning av Sof Väst´s del i 

slutrapporten. 

 



 
Samordningsförbundet Väst 

Org.nr 222000 – 2030 
Finansiell samordning av rehabilitering mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 med:  
 

Statistik tillhörande Årsredovisning 2020 
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Statistik 
Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS1. 

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut, samt pinnstatistik över remittenter. 

Här i  bilaga 2 till Årsredovisningen finns utförlig statistik över insatserna, fallbeskrivningar och uppföljning av 

indikatorerna.   

Statistiken redovisas utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning.  

All statistik redovisas könsuppdelat, förutom om deltagarantalet är mindre än 10 personer. Deltagare som inte 

vill uppge kön, redovisas som anonyma. 
 

Tre Strukturövergripande insatser har finansierats av Sof Väst under 2020.  

Processamordnare¸ delprojektledare ESF-projektet,  samt kunskapsutveckling och information i samverkan. 

Målet var 400 medarbetare, men det har deltagit 101. Största avvikelsen beror på att samtliga planerade 

aktiviteter med kunskapsutveckling har pga. Corona epedemin varit inställda sen i mars. 
 

Sof Väst har finansierat 5 olika individinriktade insatser under 2020. Totalt har det varit 479 deltagare, 259 

kvinnor och 216 män, samt fyra anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i övrig statistik. 

Det var 355 unika deltagare, d.v.s 120 deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än 

en gång, det är 25 %.  

Under 2020 var målstättnigen att det skulle börja  370 nya deltagare, det har varit 345 nya deltagare, varav 

176 kvinnor och 165 män och 4 anonyma. 334 deltagare avslutade sin insats under 2020, varav 195 kvinnor 

och 139 män. Den 31 december 2020 var 121 personer, 59 kvinnor och 65 män i Sof Väst insatser, samtliga 

hos rehabvägledarna.  

Hälsa- och Vägledningskursen/HOV:en och Steg1 avslutades vid årsskiftet.  

Antal anvisade deltagare under 2020 var 296 och därav var kommunen störst inremittent, följt av AF. 
Att antal anvisade deltagare har blivit färre än planerad antar vi beror nästan enbart på Corona epedemin. 

Handläggarna hos myndigheterna har framfört att de har varit högt belastade och hinner inte anvisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.susam.se%2F&data=04%7C01%7Cmeta.fredriksson-monfelt%40karlstad.se%7C18e4f64d4cfe4e08ec7e08d8b6fa39f9%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637460533132817749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5wcZZ%2F%2FtMftYXN%2FKhiHUEdQy0926xq%2F5VdULFoxN314%3D&reserved=0
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Rehabvägledare:  5,5 tjänster och finns i förbundets samtliga kommuner.  

Samtliga uppdrag var bemannade from 17 februari. 

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning 

eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ AMA/AMI i 

kommunerna. 
 

 

Statistik för rehabvägledarna under 2020.  

Rehabvägledarna hade totalt 246 deltagare, 138 kvinnor och 107 män samt en anonym som inte redovisas i 

statistiken för övrigt. Därav 150 nya deltagare, 73 kvinnor och 77 män. Målsättningen var 140 nya deltagare.  

124 deltagare avslutades hos rehabvägledarna under året, 80 kvinnor och 44 män. 
  

150 nya deltagare 2020                                              124 avslutade deltagare 2020      

Därav 73 kvinnor och 77 män                                      Därav 80 kvinnor och 44 män     

        
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång. 
 

 

Försörjning vid start och avslut för de 124 deltagare som avslutades hos rehabvägledare under 2020. 

     
Totalt 21 av 124 avslutade deltagare, vilket är 17 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 16 % och för männen 18 %.  

20

14

2

7

3

5

6

20

16

6

9

7

4

7

24

Färgelanda

Lysekil

Munkedal

Orust

Sotenäs

Strömstad

Tanum

Uddevalla

Kvinnor

Män

6

7

3

6

2

3

3

14

6

8

8

13

4

2

6

33

Färgelanda

Lysekil

Munkedal

Orust

Sotenäs

Strömstad

Tanum

Uddevalla

Kvinnor

Män

22

6

2

10

13

26

10

16

4

2

21

24

3

13

Sjuk/Rehabpenning

Aktivitetsersättning

Sjukersättning

A-kassa

Aktivitetsstöd

Försörjningsstöd

CSN

Annan offentlig

Ingen offentlig försörjning

80 kvinnor

Efter

Före

5

9

1

6

7

18

1

2

6

7

1

3

5

14

1

8

1

Sjuk/Rehabpenning

Aktivitetsersättning

Sjukersättning

A-kassa

Aktivitetsstöd

Försörjningsstöd

CSN

Annan offentlig…

Ingen offentlig…

Uppgift saknas

44 män

Efter

Före



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  

4 
 

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om 

offentlig försörjning. 
 

 

Avslutningsorsak för de 124 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2020.   

               
*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrutet kontakten. Kan vara pga. arbete. 
 

 

Sysselsättning vid start och avslut för de 124 som avslutades hos rehabvägledare under 2020.

       
34 av de 124 avslutade deltagarna var i arbete på heltid eller deltid, med eller utan subversion eller i studier 

direkt vid avslut vilket är 27 %. För kvinnorna är det 28 % och för männen är det 27 %. 
 

 
 

Åldersfördelning för de 124 deltagarna (80 kvinnor och 44 män) som avslutades hos rehabvägledare 2020. 

 
Genomsnittsåldern var 37,0 år, för kvinnor 36,9 år och för män 37,2 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 47 av 124 eller 38% av deltagarna som avslutades under perioden. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 124 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2020. 

                              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,8 år, för kvinnorna var det 3,9 år och för männen 3,8 år.  
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Månadvis fördelning av de 150 som påbörjade och 124 som avslutade hos rehabvägledare under 2020.  

 

 
 

 

Inskrivningstiden för de 124 personerna som och avslutade hos rehabvägledare under 2020.  

                           
Inskrivningstiden var i genomsnitt 10,0 månader.  För kvinnorna 10,6 månader och för män, 8,9 månader. 

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 23 personer (16 kvinnor och 7 män) som under 2020 hade arbetsprövning-

/träning på någon av kommunernas AME/AMA/AMI. 

 
 

 
 

Kommentar: Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket 

”förrehab”. 
 
 

 

Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2019-01-01 tom 2020-06-30. 
 
198 deltagare avslutades under den perioden, alla utom 14, dvs. 184 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 149, dvs. 81 %.  
 

 

 

  
 
 
 

12 11
14

11
7 8

4

14
20 18 20

1111 9
15 17

7

14

6
9 10

7
10 9

Påbörjade

Avslutade

11

18

18

33

1 - 4 mån

5 - 8 mån

9 - 12 mån

12+ mån

80 kvinnor

10

11

10

13

1 - 4 mån

5 - 8 mån

9 - 12 mån

12+ mån

44 män

3

4

3

2

1

3

1

2

1 1

2

Färgelanda Lysekil Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Uddevalla

Kvinnor

Män



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  

6 
 

 
Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 149 deltagare som avslutades under tiden  
2019-01-01 tom 2020-06-30  och svarade.   

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om 

offentlig försörjning.  
 

 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 149 deltagare som svarade. 
 

 
 

 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2018. 
87 deltagare avslutades under det året, alla utom 4, dvs. 83 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen 
och av dem svarade 66, dvs. 80 %. 
 

 

 

Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 66 deltagare som avslutades 2018 och svarade. 

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 
med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 
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56 av 149 som deltog i uppföljningen 

arbetade eller studerade 6 månader efter 

avslut, dvs. 38 %.  
 

Jämförelse: 63 av 198 dvs 32 % som 

avslutades under denna period arbetade 

eller studerade direkt vid avslut 

27 av 66 som deltog i uppföljningen hade 

ingen offentlig försörjning 2 år efter 

avslut, dvs. 41%.  

 

Jämförelse: 15 av 87 dvs. 17 % som 

avslutades under 2018 hade ingen 

offentlig försörjning direkt vid avslut. 

 

 
 

58 av 149 som deltog i uppföljningen 

hade ingen offenlig försörjning 6 

månader efter avslut, dvs. 39 %.  

 

Jämförelse: 36 av 198 dvs 18 % som 

avslutades under denna period hade 

ingen offelig försörjning direkt vid avslut. 
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deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon av myndigheterna på ansökan om offentlig 
försörjning. 
 

 

Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 66 deltagare som avslutades 2018 och svarade. 
 

 
Kommentar:  

Att flera deltagare arbetar eller studerar, både 6 månader och 2 år efter avslut än direkt vid avslut visar att 

resultatet är hållbart över tid. 
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

2,8 tjänster, 1,0 utredare, 1,8 arbetsterapeuter samt insats från fysioterapeuten.  

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Målet var 150 nya deltagare under året. Målet med utredningen som pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka, 

var 12 – 20 deltagare/grupp och 9 grupper/år. En grupp/termin skulle utlokaliseras till Norra Bohuslän. 

Totalt 7 grupper har genomförts under perioden, därav en i Tanum. Sedan i mars har det varit begränsat 

antal deltagare i varje grupp pga. Corona epedemin och deltagarna till de sista grupperna fick ingen  

vanlig gruppverksamhet utan anpassade individuella utredningar. 

Under året har även startat utredningsgrupper på en vecka som har fått benämningen KAKA, det är förkortning 
av Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga.  
KAKA samt individuella utredningar har genomförts både i Uddevalla och lokalt i kommunerna.  

Under året har genomförts 4 grupper med KAKA och ett antal individuella anpassade utredningar. 
 
 

 

Statistik för utredningsenheten under 2020 
 

Kommunvis fördelning av de 150 (82 kvinnor och 68 män) som har deltagit i utredning under året. 

Ytterligare tre anonyma har också deltagit, men de redovisas inte i statistiken. 
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23 av 66, dvs. 35 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år 
efter avslut. 
 
Jämförelse: 25 av 87 dvs. 29  % som 
avslutades under denna period, arbetade 
eller studerade direkt vid avslut. 
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Försörjning vid start för de  150 deltagare som deltog i utredningen under 2020. Deltagare kan ha flera 

försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med andra. 

            
Att de flesta deltagarna har försörjningsstöd eller sjuk-/rehab-penning vid start är förväntat eftersom syftet är 

att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

Åldersfördelning för de 150 deltagarna (82 kvinnor och 68 män) som deltog i utredningen under perioden.  

   
Genomsnittsåldern var 41,5 år, för kvinnor 42,9 år och för män 39,8 år.  
Största ålderskategorin är 30 – 59 år, 98 deltagare eller 65 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 25%. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 150 personer som deltog i utredningen under perioden.  

              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen var 4,4 år, för kvinnorna 4,2 år och för männen 4,7 år 
16 % hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år. 
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Hälsa- och Vägledningskurs/HOV:en var placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.  

Det är 1,5 tjänster, samt insats från fysioterapeuten. 

Målgrupp för HOV:en var personer med eller utan erfarenhet av arbetslivet, men med behov av stöd för 

att förbättra sin hälsa och närma sig arbetslivet. 

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.  

Målet för HOV:en var 6 grupper under året och totalt minst 50 nya deltagare. Under året har det börjat 

tre grupper med totalt 33 deltagare, 19 kvinnor och 14 män. Därav var 21 nya deltagare för 2020, 11 

kvinnor och 10 män. 

Grupperna som skulle börjat i april och november blev inställd pga. av Corona epedemin och 

kursledarna arbetade enskilt med några av de anvisade deltagarna. Gruppen som skulle börjat i slutet av 

september blev inställd pga. för få anmälda deltagare. 

Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Kursen fokuserade på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete.  

Fysiska aktiviteter ingick, minst 3 ggr/vecka. 

Syftet var bättre hälsa och därmed ökat arbetsförmåga för deltagarna och att öka deras förutsättningar 

för arbete och/eller studier och till egen försörjning. 

Insatsen var uppskattat av de som deltog och handläggarna som anvisande, men när förbundet skulle 

prioritera inför 2021, bestämdes att HOV:en skulle avslutats vid årskiftet först och främst pga. få 

anvisade. Målgruppen hänvisas fortsättningsvis till övriga insatser inom Samordningsförbundet. 
 

 

Statistik för HOV:en under 2020 

Kommunvis fördelning av de 33 (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en under året.  

 

  
 

 

Försörjning vid start för de 33 deltagare (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en under året.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

     
26 av 33 deltagare hade vid start, försörjningsstöd eller sjuk-/rehabpenning dvs. 79 % och det stämmer överens 
med målgruppen. 
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Åldersfördelning för de 33 deltagarna (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en 2020.  

 
Genomsnittsåldern var 33,9 år, för kvinnor 35,3 år och för män 32,0 år. 
 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 33 personer som deltog i HOV:en 2020. 

                                    
 
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,7 år, för kvinnorna var det 3,6 år och för männen 3,8 år.     
 

 

ESF-projekt, ”En skola för alla”, modul 3, Steg1 i Munkedal (Munkedal och Färgelanda), 

och på Orust delfinansierades det av dessa kommuner, i Uddevalla (LUST = Lysekil, Uddevalla, Sostenäs 
och Tanum), delfinansierades insatsen av Sof Väst. Projektet riktade sig till unga vuxna 15 – 24 år med 
diffus problematik, med eller utan diagnos och som stod långt från arbetsmarknaden. 
 
 

 

Statistik för Steg1 ”En skola för alla”  

27 ungdomar, 10 kvinnor och 17 män, var inskrivna i Steg1 ”En skola för alla” under avslutningen i januari 2020.  

 

  

 

Steg1 Insatsen riktar sig till unga vuxna 19 – 29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som 

står långt från arbetsmarknaden. 
Insatsen startade from februari när Steg1 i ESF-projektet avslutades.  
Placering i Uddevalla riktade sig till deltagare från hela Sof Väst område. 
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Målet var minst 30 nya deltagare under februari – december. 
Insatsen upphörde vid årsskiftet, pga. minskad budget hos förbundet och prioriteringar inför 2021. 
 

Statistik för Steg1 februari - december 2020.  
20 ungdomar var inskrivna i Steg1, där av 10 kvinnor och 10 män. 

 
 

Försörjning före insatsen för de 20 ungdomarna som deltog i Steg1 under februari – december 2020. 

 

                    
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar offentlig försöjning. Att det är fler här som inte har någon offentlig försörjning vid start än vid 

avslut, beror sannolikt på ungdomar som har haft sin försörjning från föräldrarna vid start men inte vid avslut. 
 

Avslutningsorsak för de 20 deltagare som avslutade sin insats hos Steg1 under 2020.   
 

                         
 

Åldersfördelning för de 20 ungdomarna som deltog   i Steg1 under februari – december 2020.  

   
Genomsnittsåldern var 21,7 år för kvinnor 21,3 år och för män 22,0 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 20 ungdomarna som deltog  i Steg1 under februari – december 2020. 
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Kommunvis fördelning av 40 unga med Aktivitetsersättning (17 kvinnor och 23 män) som under 2020 deltog 

i någon av Sof Väst insatser.  

   
 
 
 

Fallbeskrivningar  
 

Anna, 25 år gammal, kom till rehabvägledare efter att hon hade deltagit i Steg1 under en längre period. 

Anna hade en ADHD problematik som visade sig tydligt i att hon hade svårt för rutiner, tappade lätt fokus 

och hade svårt att bibehålla uppmärksamhet. Anna tröttnade lätt och det resulterar i att hon periodvis var 

frånvarande från Steg1 och isolerar sig hemma. Anna svarade då inte i telefon eller via andra sociala medier 

när man försökte nå henne. Detta är något som Anna har haft problem med sedan skoltiden. Anna var dock 

tydlig med att hon ville komma ut i arbete och för att det ska fungera över tid för Anna, så var det av vikt 

att det var inom ett yrke som hon hade intresse för. Anna hade tidigare haft anpassade anställningar i en 

kommun, bl a som lokalvårdare men det hade inte fungerat över tid för Anna som tappade intresse och 

blev frånvarande.  

Anna har sedan hon var liten haft ett intresse för djur och då främst hästar. Hon hade haft egen häst som 

liten och hade en dröm om att någon gång ha det igen. Anna skulle gärna vilja jobba på en ridklubb och de 

kom överens om att rehabvägledaren skulle kontakta klubbar i området. En ridklubb i en grannkommun 

som kontaktades, hade behov av en stallskötare. Ett besök bokades och Anna kände direkt att detta var en 

plats hon skulle trivas på. De kom överens om att Anna skulle börja en arbetsträning på 15 timmar/vecka. 

Anna kände sig bekväm med arbetsuppgifterna som bl a var att mocka, lägga upp mat och sköta om 

hästarna. Anna fick en handledare som hon kände sig mycket trygg med, vilket var av vikt för Anna. Efter 

ett par månader ökade Anna upp tiden och visade mer och mer framfötterna på arbetsplatsen. Närvaron 

var bra och hon trivdes med kollegor och arbetsuppgifter. Samtal om lönebidragsanställning togs med 

arbetsgivaren efter sommaren, och då Anna hade visat att hon klarade att vara igång över en längre tid, 

utan frånvaro, och fungerade bra i arbetsgruppen, så var de intresserade av att anställa henne. Annas 

arbetsuppgifter utökades i samband med detta och bl a så blev hon handledare vid knatteridning, vilket 

hon tyckte var väldigt roligt.  

Sedan en tid tillbaka har Anna en lönebidragsanställning på 75% som hon i nuläget tycker är en lagom 

omfattning. Anna trivs mycket bra och fortsätter utvecklas hela tiden. Anna har genom detta bevisat för sig 

själv att hon klarar att ha ett arbete över tid, med alla de krav som det innebär. En plats där hon får vara sig 

själv och där hennes förmågor är en tillgång för ridklubben.  

Anna avslutas hos RV efter ca ett år. 

Peter remitteras till Utredningen av vården och arbetsförmedlingen. Han har ansökt om aktivitetsersättning 

men fått avslag. Peter är ung, 21 år och har klarat av att slutföra gymnasiet. Han har dock haft svårigheter 

under hela skolgången och efter avslutad skolgång fått en svår depression och även fått diagnos aspberger.  

Peter är väl omhändertagen av vården och har omfattande medicinering men underlagen för ansökan om 

aktivitetsersättning var för ”klena” varför vården önskar hjälp med att få fram information om hur han 
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fungerar i mer arbetslika situationer. Peter kommer första dagen i sällskap med en av sina föräldrar. 

Föräldrarna ser till så att han kommer till utredningen varje dag då föräldrarna är angelägna om att 

utredningen genomförs så att Peter får mer underlag till en ny ansökan om aktivitetsersättning. Peter 

genomför utredningen men han interagerar överhuvudtaget inte med övriga deltagare och är inte 

självständig i någon av arbetsuppgifterna utan är beroende av att utredare finns till hands för att guida 

genom samtliga moment.  

Efter de 4 veckorna på utredningen återgår Peter till remittent och avaktualiseras på AF då han ej är aktuell 

för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

 

Lisa är 29 år och remitterades till rehabvägledare och utredningen från IFO och Öppenpsykiatrin. Lisa har 

haft försörjningsstöd sedan 2014.  

Lisa har ADD, ångestproblematik och social fobi med kognitiva svårigheter. Hon har svårt att hålla fokus och 

kan ej ta in skriftlig info utan behöver praktisk visning för att ta in information. Hon får ångest i sociala 

situationer och blir lätt stressad. Hon har dålig självkänsla, glömmer saker och haft återkommande 

depressioner sedan tonåren. 

Lisa är ensamstående mamma och har aldrig haft ett arbete. Lisa genomförde utredningen men hade 

svårigheter att åka buss och vara i en grupp p g a sin sociala fobi. Under tiden i utredningen hade hon 

återkommande stödsamtal med rehabvägledare. 

Efter genomförd utredning startade Lisa arbetsträning inom kök. Detta gick ganska bra till en början. Lisa 

var duktig när hon väl var på plats, men hon hade väldigt mycket frånvara p g a sin ångestproblematik. Lisa 

hade parallellt kontakt med psykiatrin. Arbetsträningen avbröts efter ett tag p g a hög frånvaro. Nya samtal 

om olika alternativ genomfördes och rehabvägledaren fick en kontakt inom kost och städ vilket resulterade 

i att en ny plan gjordes så att Lisa successivt skulle komma tillbaka till en arbetsträning igen. Hon började 

arbetsträna 4h/dag vilket fungerade så bra. Lisa hade en handledare som hon hade ett stort förtroende för 

och de fick väldigt bra kontakt. Lisa hade full närvaro de första veckorna och kände stor glädje att gå till 

jobbet. En helt ny känsla för henne.   

Efter 2 månader ökades Lisas omfattning till 7h/dag. Arbetsplatsen låg nära Lisas bostad vilket har 

underlättat för Lisa. Hennes mål är att komma upp i heltid och kunna försörja sig och sitt barn. Hon har 

blivit så bra omhändertagen av sin handledare och chef. 

6 månader senare har Lisa kunnat arbetsträna på heltid och blivit erbjuden en anställning på heltid med 

lönebidrag. Efter ett drygt år avslutas Lisa hos RV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  

14 
 

Sammanfattning från Indikatorerna 2020 

 

Indikatorer för finansiell samordning 

Samordningsförbundet Väst samlar årligen sedan 2018 in data inom ramen för det nationella verktyget 

”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” och 

följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella 

utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 14 indikator finns det 

enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått2. För dessa 14 indikatorer är måtten enkäter 

ställda till fem respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatser, parternas 

chefsgrupper (beredningsgrupp) och styrelseledamöter. Under 2020 har 294 enkäter samlats in från 

samtliga respondentgrupper, att jämföra med 380 enkäter 2019. Under 2020 har förbundet finansierat 

färre insatser jämfört med 2019 då ett ESF projekt avslutats och svårigheter med insamling av enkätsvar     

p g a pandemin har troligen påverkat minskningen av antalet enkätsvar. 

 

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med 

rikssnittet. Pilen visar förbundets resultat jmf med 2019. Då enkäter ställda till deltagare har 

bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat. 

 

Läsinstruktion: Röd färg = lägre än riket, Gul färg = lika med riket, Grön färg = högre än riket. Pilen visar Sof 

Västs resultat i förhållande till 2019, pil snett uppåt visar förbättrat resultat, pil åt sidan visar oförändrat 

resultat och pil nedåt visar ett försämrat resultat.    

 
2 I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått 

för indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.   

Nr Indikator Resultat 

totalt jämfört 

med 

rikssnittet 

/Sof Väst 

2019 (pil) 

Resultat 
kvinnor 
jämfört med 
rikssnittet 
/SofVäst 
2019 (pil) 

Resultat män 
jämfört med 
rikssnittet 
/SofVäst 
2019 (pil) 

1 Deltagare känner att de insatser som 

erbjuds är organiserade runt deras behov 

(personcentrerade) 

      

2 Deltagarna upplever inflytande över 

rehabiliteringsprocessen 

      

3 En möjlighet att låta 

rehabiliteringsprocessen få ta den tid som 

behövs utifrån varje deltagares 

förutsättningar 

      

4 Deltagare upplever att det finns någon som 

håller samman och stödjer den enskildes 

samordnade rehabiliteringsprocess 
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5 Deltagaren upplever att den kan hantera 

egna symtom och funktionsnedsättning 

samt att de har fått stöd från 

myndigheterna i att leva med detta 

      

6 När insatser avslutas i en samordnad 

rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att 

det finns en planering/tjänster som tar vid, 

och att de levereras utan onödiga dröjsmål 

      

7 Deltagarna upplever att det har skett en 

stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning. 

     

  

8 Personalen upplever att andra 

medarbetare/professionella i andra 

myndigheter respekterar deras kunskap, 

roller och arbetssätt 

    

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter såväl från 

enskilda deltagare/brukare som från 

brukarorganisationer eller grupper av 

deltagare 

 

  

    

10 Samordnade insatser inkluderar även andra 

aktörer i samhället, företag, ideella krafter 

och föreningsliv i det löpande arbetet på ett 

strukturerat sätt 

    

11 Effekter för deltagare som kommer ur de 

samordnade insatserna är hållbara och 

säkra över tid 

   

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter 

är att strategiskt initiera, upprätthålla och 

underhålla relationer 

    

13 Samordnad verksamhet har ett 

sektorsövergripande arbetssätt och synsätt 

    

14 Det finns en klar och tydlig strategi för 

uppföljning och utvärdering av 

myndighetsgemensamma insatser 

    

15 Insikter från samverkan leder till att nya 

typer av förebyggande insatser utvecklas så 

att behov av samordnad rehabilitering inte 

behöver bli aktuellt om individer fångas upp 

mycket tidigare och på ett annorlunda sätt 

    

16 En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter 

såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet 

genomsyrar den lokala samverkanskulturen 
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Hos endast en av 14 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i åtta till är det 

insamlade resultatet i samma nivå som rikssnittet. I fem av indikatorerna är det lägre jämfört med 

rikssnittet. Förbundets resultat jämfört med förra året är på samma nivå i åtta av indikatorerna men 

sjunker i sex av indikatorerna. De indikatorer som visar ett försämrat resultat jämfört med 2019 är alla 

indikatorer som följer den strukturella utvecklingen och samverkan mellan myndigheterna.  

Jämställdhetsmässigt är kvinnors resultat jämfört med rikssnittet lägre i tre av åtta indikatorer. För männen 

visar fyra av åtta indikatorer ett lägre resultat än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2019 sjunker 

gruppen kvinnors resultat i tre av indikatorerna och ökar inte i någon medan männen ökar i tre. De 

indikatorer som sammantaget uppvisar sämre resultat handlar om inflytande och tid i 

rehabiliteringsprocessen, områden som det finns stora möjligheter att påverka. 

Resultatet för förbundet totalt är sämre 2020 jämfört med 2019 för flera indikatorer. Anledningen till detta 

kommer behöva analyseras mer än att det bara kan tillskrivas pandemin.  

 

 

 

 

 



 
Till     
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Väst 
Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil, 
Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och 
Färgelanda kommun 
Regionfullmäktige 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

 
 
REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020 
  
Samordningsförbundet Väst 
Organisationsnummer 222000-2030 
 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Väst, org nr 222000-2030, för verksamhetsåret 2020. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna.  
 
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed.  
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1 Bakgrund
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samord-
ningsförbundet Väst (SOF Väst) för räkenskapsåret 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

Interna regelverk och instruktioner

1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

Förvaltningsberättelse

1 Sveriges Kommuner och Regioner
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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Resultaträkningen
Balansräkningen
Kassaflödesanalysen
Noter
Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
Intervjuer med berörda tjänstemän
Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. 
Översiktlig analys av övriga poster.

2 Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR). 

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.  
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner. 
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.

2.3 Räkenskapsrevision 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för 
de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning. 



Finansiella samordningsförbundet Väst
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

4

Vi noterar att upplysningen om den sammanlagda kostnaden för revisorernas gransk-
ning i årsredovisningen kan utvecklas till nästa år. 

2.4 Balanskrav
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL.

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets underskott för året uppgår till -1 003 tkr.
Det framgår i årsredovisningen att förbundet tagit ett beslut i Verksamhetsplanen för 
2020 att det egna kapitalet ska förbrukas till viss del så att det totala egna kapitalet 
sänks. 

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig 
storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20% av en medelsfördelning upp till 7 
mkr samt 15% av medelsfördelningen därutöver upp till 15 mkr. För Samordningsförbun-
det Väst skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 9,3 mnkr innebära ett eget 
kapital om ca 1,754 mnkr jmf med nuvarande eget kapital per 2020-12-31 om 1,758 mkr.

2.5 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen.
För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att god ekonomisk hushållning 
är att:

”använda de medel som förbundet har tilldelats till avsett ändamål och på ett så ef-
fektivt sätt som möjligt.”
Se vidare information på sidan 9-16 i förbundets årsredovisning.
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2020 samt 
en verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att god 
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ekonomisk hushållning delvis har uppnåtts. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovis-
ningen är förenligt med de av fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

2.6 Resultatet
Belopp i tkr Utfall

2020-12-31
Utfall 
2019-12-31

Verksamhetens intäkter 9 624 11 776

Verksamhetens kostnader -10 506 -12 211

Avskrivningar -121 -121

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader - -

Årets resultat - 1 003 - 556

Resultatet har påverkats av de lägre intäkter där minskningen främst är hänförlig till lägre 
ESF-bidrag. Att ESF-bidragen är ca 2 mnkr lägre för 2020 beror på att projektet nu av-
slutats och att något nytt inte startats. 
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.7 Balansräkning

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar 20 141
Kortfristiga fordringar 482 2 630
Kassa och bank 2 425 1 654
Summa tillgångar 2 908 4 284
Eget kapital exkl. årets resultat -2 761 -3 317
Årets resultat 1 003 556
Kortfristiga skulder -1 169 -1 663
Summa eget kapital och skulder -2 928 -4 424

Ansvarsförbindelse Inga Inga
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Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats
något under perioden.
Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital.

2.8 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13. 
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.

2.9 Drift- och investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  

Dag som ovan
KPMG AB

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

Josefine Kjellberg

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen.
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Årsredovisning med revisionsberättelse 2020 för 

bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 

Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 

Uddevallahem Holding AB 

Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning med revisionsberättelser 

för 2020 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 30 653 tkr (36129 fg år) och för koncernen 

uppgår resultatet till 40638 tkr (34275 fg år). 

Revisorerna bedömning är 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 2021-04-07 

Årsredovisning 2020 Bostadsstiftelsen Uddevallahem inkl revisionsberättelse 

Årsredovisning 2020 – Uddevallahem Holding AB 

Årsredovisning 2020 - Uddevallahem Sundberg AB 

Årsredovisning 2020 – 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 årsredovisningen för 2020 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 





















































































































































































 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-04-07 Dnr KS 2021/00235 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 2020 

Sammanfattning 

Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 

för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet för år 2020 

uppgick till 2 764 853 kronor (820 518 kr fg år) 

 

Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens 

förvaltning. Revisorerna bedömer att styrelsen utfört sitt uppdrag enligt stadgarna, att 

verksamheten 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 och att 

någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter inte föreligger.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-07 

Årsredovisning och revisionsberättelse för stiftelsen Ljungskilehem 2020 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöte och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

 

att godkänna årsredovisningen för år 2020 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Stiftelsen Ljungskilehem 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-10 § 11 att fastställa reviderade 

ordningsföreskrifter för Uddevalla Hamn samt att anmäla dessa hos länsstyrelsen för 

prövning enligt ordningslagen. 

 

Länsstyrelsen beslutade 2021-03-01 att medge samtliga revideringar förutom § 25 som 

därmed upphävdes. Bestämmelserna i § 25 om tillträde till hamnen bedömdes redan 

vara reglerade i annan lagstiftning; lag (2004:487) om sjöfartsskydd och lag 

(2006:1209) om hamnskydd och därmed kan kommunen inte enligt ordningslagen 3 

kap. 12 § inte reglera detta i lokala ordningsföreskrifter. 

 

Kommunledningskontoret har efter samråd med Uddevalla hamnterminal inte funnit 

någon anledning till att överklaga beslutet. 

 

Länsstyrelsen uppmanade också kommunen att fatta ett nytt beslut eftersom kommunen 

i förslagets dåvarande § 29 hade gjort föreskrifterna giltiga genom att föreskrifterna 

skulle införas länsstyrelsens författningssamling. Detta förfarande sker inte längre, 

varför formuleringen har tagits bort. Föreskrifterna kommer i stället träda i kraft efter 

länsstyrelsens prövning. 

 

I föreliggande förslag utgår därmed tidigare § 25 och § 29. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-05 

Länsstyrelsens beslut, 2021-03-01 

Reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn 

Karta över Uddevalla hamn 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att fastställa förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn, 

 

att anmäla beslutet hos länsstyrelsen. 
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Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Länsstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uddevalla Hamnterminal AB 

Författningssamlingen 
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Dokumenttyp:  Föreskrifter 

Dnr: KS 2021/00758 

Antagen av:  Kommunfullmäktige 

Antagen: 2013-02-13 § 7 

Dokumentansvarig:   

Senast reviderad: 2021-05-12 § xx, fastställda av länsstyrelsen 2021-05-XX 
 

 

 

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UDDEVALLA HAMN 
 

 
Uddevalla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 

med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 

enligt ordningslagen (1993:1617).  

 

INLEDANDE BESTÄMMELSER  
 

§ 1  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns 

i 3 kap. ordningslagen.  

Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och 

säkerhet i Uddevalla hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i 

hamnen.  

För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna 

lokala ordningsföreskrifter.  

 

§ 2  
Dessa föreskrifter gäller i vatten inom område begränsat av markering i väster och 

öster samt på land inom markerade områden enligt kartbilagan. Hela hamnområdet 

förvaltas av Uddevalla Hamnterminal AB.  

 

§ 3  
Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter Uddevalla Hamnterminal AB.  

 

§ 4  
Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på 

vatten och varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten.  

Med fritidsfartyg förstås fartyg som inte används i nyttotrafik. Förutom där det står 

annat så är Paragraferna 8, 9, 16, 19 och 21 ej tillämpliga på fritidsfartyg.  

 

§ 5  
När hamnmyndigheten ger tillstånd enligt denna hamnordning kan tillståndet förenas 

med villkor.  

 

TRAFIKBESTÄMMELSER 
 

§ 6  
Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. 

Vidare skall fartyget föras så att andra fartyg eller anläggningar eller personer inte 

utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befäl-havare skall iaktta särskild 

försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet.  
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§ 7  
Flygplan får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av hamnmyndigheten. Inom 

Uddevalla hamn får fritidsfartyg inte framföras eller läggas närmare handels- och 

passagerarfartyg och kajområdet än 25 meter.  

 

FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING M.M.  
 

§ 8  
Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av 

hamnmyndigheten.  

Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-

, förtöjnings- eller ankarplats.  

Inom Uddevalla hamn får fartyg inte lägga sig på utsidan av handels- eller 

passagerarfartyg utan tillstånd av hamnmyndigheten.  

 

§ 9  
Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnmyndigheten. Fartygets 

befälhavare, redare eller ägare ska se till att fartyget är väl förtöjt.  

 

§ 10  
Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall befälhavaren se till att andra fartyg eller 

kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte skadas samt 

att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.  

 

§ 11  
Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra 

ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande anläggningar får inte 

ske utan tillstånd av hamnmyndigheten.  

 

§ 12  
Befälhavare, redare eller ägare skall flytta eller förhala fartyget eller vidta andra 

åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen eller säkerheten i 

hamnen.  

 

§ 13  
Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget  

p.g.a. sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindrafartygstrafiken eller på 

annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.  

 

§ 14  
Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa skall omedelbart anmäla 

till hamnmyndigheten om ett fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit 

manöverodugligt.  

Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg eller 

anläggning, skall göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Om annan än ägaren 

hade föremålet om hand när det sjönk, åligger anmälningsplikten denne. Om 

föremålet har förlorats från ett fartyg skall fartygets befälhavare, redare eller ägare 

göra anmälan.  
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§ 15  
Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall åtgärden vidtas med assistans av 

bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordningen eller säkerheten inom 

hamnområdet. Hamnmyndigheten förbehåller sig rätten att kräva bogserbåt i de fall 

det anses nödvändigt.  

 

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET  
 

§ 16  

Om fartyget skall anlöpa eller passera genom hamnen skall fartygets befälhavare, 

redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta till hamnmyndigheten.  

Anmälan skall ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före 

fartygets ankomst. Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåtgången för fartygets 

resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från 

anmälningsskyldigheten.  

Befälhavaren skall anmäla tid för avgång till hamnmyndigheten senast när fartyget är 

klart att avgå.  

 

LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M.M.  
§ 17  
Gods, fordon eller annan materiel skall hanteras, läggas eller ställas upp på plats som 

anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, 

gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller brandgator blockeras eller 

så att fara för person inte uppkommer.  

För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser. 

 

SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER  
 

§ 18  
Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete påbörjas, 

som påverkar den kommersiella hamnverksamheten, skall tillstånd inhämtas från 

hamnmyndigheten.  

 

§ 19  
Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande 

arbete skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.  

 

§ 20  
Dykning vid eller intill kajer enligt kartbilagan och undervattensarbeten inom 

hamnområdet får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.  

 

§ 21  
Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.  

 

§ 22  
Övning med livbåt får ske endast efter tillstånd av hamn-myndigheten.  

§ 23  
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Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan 

egendom skall omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten.  

 

§ 24  
Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i 

lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld får inte förekomma 

där anslag om sådant förbud finns.  

Allmänt rökförbud gäller hela hamnområdet och rökning är endast tillåten på anvisad 

plats.  

 

TILLTRÄDE TILL HAMNANLÄGGNINGEN  

 

§ 25 

UPPHÄVTS AV LÄNSSTYRELSEN  2021-03-01 
Utan tillstånd från hamnmyndigheten får inte någon beträda sådan del av hamnen för 

vilken det genom stängsel, skyltar eller på annat sätt framgår att allmänheten inte har 

tillträde. Den som önskar tillträda ett sådant område ska ansöka om tillstånd av 

hamnmyndigheten. 

Passagekontrollen kan medföra identitetskontroll, genomsökning av fordon, väskor, 

bagage eller gods. Den som vägrar att låta sin egendom undersökas eller vars 

identitet inte kan kontrolleras, får avvisas eller avlägsnas från hamnen. 

 

§ 25 
Alla som vistas inom området är underställda de regler som framgår av ISPS-koden 

(The Internationell Ship and Port Facility Security Code), Lag om Sjöfartsskydd och 

Lag om Hamnskydd. Detta gäller även personer knutna till företag som inte är 

involverade i fartygsverksamhet.  

 

§ 26 
Vid säkerhetstillbud som leder till höjd beredskap kan hela hamnområdet komma att 

spärras av för allmänheten.  

 

ANSVARSBESTÄMMELSER  
 

§ 27 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan 

dömas till påföljd enligt ordningslagen, Lag om Sjöfartsskydd, Lag om Hamnskydd 

och övriga tillämpliga lagar.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.  

Fartyg kan hållas ansvariga för de merkostnader som uppstår om fartyget inte 

upprätthållit ISPS i föregående hamnar eller i Uddevalla.  

 

IKRAFTTRÄDANDE  
 

§ 29  

Föreliggande föreskrifter träder i kraft efter att de kungjorts i Länets 

författningssamling och ersätter tidigare föreskrifter från 13 februari 2013. 
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Rättsenheten Uddevalla kommun
E-post: 
kommunledningskontoret@uddevalla.se 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Anmälan om ändring av lokala ordningsföreskrifter

Beslut
Länsstyrelsen upphäver 25 § i de lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla 
hamn. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att 
revidera de lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla hamn. Genom ändringarna 
har Uddevalla Hamnterminal AB ersatt tekniska nämnden som hamnmyndighet. I 
flera av paragraferna har texten Uddevalla Hamnterminal AB ersatts av 
hamnmyndigheten. I 8 och 9 §§ angavs tidigare att det krävdes godkännande för 
vissa åtgärder, vilket nu har ersatts med att det krävs tillstånd. Kartbilagan har 
uppdaterats. Övriga nya respektive ändrade paragrafer har följande lydelse, där 
numreringen nedan utgår från fullmäktiges nya numrering.

§ 5 (ny)
När hamnmyndigheten ger tillstånd enligt denna hamnordning kan tillståndet 
förenas med villkor.

22 § (ny)
Övning med livbåt får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

24 § (nytt andra stycke)
Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i 
lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld får inte förekomma 
där anslag om sådant förbud finns.

Allmänt rökförbud gäller hela hamnområdet och rökning är endast tillåten på 
anvisad plats.

§ 25 (ny)
Utan tillstånd från hamnmyndigheten får inte någon beträda sådan del av hamnen 
för vilken det genom stängsel, skyltar eller på annat sätt framgår att allmänheten 
inte har tillträde. Den som önskar tillträda ett sådant område ska ansöka om 
tillstånd av hamnmyndigheten.

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
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Passagekontrollen kan medföra identitetskontroll, genomsökning av fordon, 
väskor, bagage eller gods. Den som vägrar att låta sin egendom undersökas eller 
vars identitet inte kan kontrolleras, får avvisas eller avlägsnas från hamnen.

§ 26 (här anger kommunen att det endast är förtydligandet av ISPS-koden som 
är ny, men Länsstyrelsen har inte sett paragrafen tidigare)
Alla som vistas inom området är underställda de regler som framgår av ISPS-koden 
(The Internationell Ship and Port Facility Security Code), Lag om Sjöfartsskydd 
och Lag om Hamnskydd. Detta gäller även personer knutna till företag som inte är 
involverade i fartygsverksamhet.

§ 27 (ny)
Vid säkerhetstillbud som leder till höjd beredskap kan hela hamnområdet komma 
att spärras av för allmänheten.

§ 28 (första stycket ändrat och nytt tredje stycke)
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan 
dömas till påföljd enligt ordningslagen, Lag om Sjöfartsskydd, Lag om Hamnskydd 
och övriga tillämpliga lagar.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Fartyg kan hållas ansvariga för de merkostnader som uppstår om fartyget inte 
upprätthållit ISPS i föregående hamnar eller i Uddevalla.

§ 29 (nytt datum)
Föreliggande föreskrifter träder i kraft efter att de kungjorts i Länets 
författningssamling och ersätter tidigare föreskrifter från 13 februari 2013.

Motivering till beslutet
Av 3 kap. 10 § ordningslagen jämförd med 1 § förordningen med bemyndigande 
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
följer att en kommun får meddela de föreskrifter om ordningen och säkerheten i en 
hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen. 
Föreskrifterna ska ange det område i vatten och på land inom vilket föreskrifterna 
ska gälla.

Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får sådana ordningsföreskrifter dock inte angå 
förhållanden som redan är reglerade i ordningslagen eller annan författning eller 
som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt.

En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter ska 
enligt 3 kap. 13 § ordningslagen omedelbart anmälas till länsstyrelsen för prövning, 
varvid länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.

5, 8, 9, 22, 24, 26, 27 och 28 §§
Länsstyrelsen har ingen erinran mot bestämmelserna.

Bytet av hamnmyndighet och att Uddevalla Hamnterminal i texten ersatts av 
hamnmyndigheten
Länsstyrelsen har ingen erinran mot ändringarna.
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25§
I 13 § lag (2004:487) om sjöfartsskydd anges följande. För att förebygga brott som 
utgör fara för säkerheten i samband med sjöfarten, får den som uppehåller sig på ett 
fartyg eller i en hamnanläggning kroppsvisiteras. För samma ändamål får väska, 
fordon, gods, rum och annat slutet förvaringsställe på fartyget eller inom 
hamnanläggningen undersökas. Den som vägrar att låta sig eller sin egendom 
undersökas, får avvisas eller avlägsnas från fartyget eller hamnanläggningen.

Av 20 § samma lag framgår att utan rederiets, befälhavarens eller 
hamnanläggningsinnehavarens tillstånd får inte någon beträda en sådan del av ett 
fartyg respektive en hamnanläggning för vilken det genom stängsel eller skyltar 
eller på annat liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde. Den som 
enligt 16 § får utföra kroppsvisitation eller annan undersökning får från fartyget 
eller hamnanläggningen avvisa eller avlägsna den som obehörigen uppehåller sig 
där, stör ordningen där eller äventyrar skyddet av fartyget eller hamnanläggningen.

I 4 kap. 1 § lag (2006:1209) om hamnskydd anges följande. För att förebygga brott 
som utgör fara för säkerheten inom hamnen, får väskor som någon bär med sig, 
övrigt bagage och gods inom hamnen undersökas. För samma ändamål får 
identiteten kontrolleras hos personer som uppehåller sig inom hamnens område. 
Den som vägrar att låta sin egendom undersökas eller vars identitet inte kan 
kontrolleras, får avvisas eller avlägsnas från hamnen. 

Enligt 7 § samma kapitel får inte någon beträda en del av hamnen utan tillstånd 
från hamnskyddsorganet, om det genom stängsel eller skyltar eller på annat 
liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde dit. En polisman, en 
tjänsteman vid Kustbevakningen eller den som enligt 3 § förordnats att utföra 
undersökning får från hamnens område eller delområde avvisa eller avlägsna den 
som obehörigen uppehåller sig där, stör ordningen där eller äventyrar hamnens 
skydd.

Som framgått ovan får ordningsföreskrifter inte angå förhållanden som redan är 
reglerade i annan författning. Föreskriften strider därmed enligt Länsstyrelsens 
bedömning mot ordningslagen. 25 § i kommunens lokala ordningsföreskrifter för 
Uddevalla hamn ska därför upphävas.

Kartan
Länsstyrelsen har ingen erinran mot kartan vare sig vad gäller tydlighet eller 
områdets utbredning.

§ 29
Av 2 § förordningen med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen framgår att bestämmelser om 
kungörande och tillgängliggörande av kommunala föreskrifter finns i 8 kap. 13 § 
kommunallagen.

Länsstyrelsen noterar att kommunen gjort föreskrifternas giltighet beroende av de 
kungörs i länets författningssamling. Föreskrifterna kommer inte att kungöras i 
länets författningssamling och kommunen bör därför fatta ett nytt beslut i denna 
del.
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Anslag
Länsstyrelsen begär, med stöd av 2 § 2 st. förordningen med bemyndigande för 
kommuner och länsstyrelsen att meddela föreskrifter enligt ordningslagen, att detta 
beslut ska anslås på kommunens anslagstavla.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Anders Danielsson med länsjurist Marina 
Fagermoen som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Therese 
Bragd Gustavsson medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar vi beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans 
med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få 
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det 
förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag 
då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla

 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:

 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta 
länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en 
fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via 
växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 6798-2021.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2021-04-08 Dnr KS 2021/00249 

  

 

Handläggare 

Kommunjurist Camilla Carlbom Hildingsson 

Telefon 0522-69 51 30 
camilla.carlbom-hildingsson@uddevalla.se 

 

Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av 

covid-19 lagen och dess följdförordningar 

Sammanfattning 

Sedan den 11 mars kan kommuner i enlighet med 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 meddela 

föreskrifter om förbud mot att vistas i en park på en badplats eller på någon annan 

liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

 

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det bara är vissa typer 

av platser som omfattas av bemyndigandet, det vill säga platser som allmänheten typiskt 

sett har tillträde till. Av förarbetena framgår dock att vissa platser inte omfattas, det är 

exempelvis platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer 

betydande omfattning som köpcentrum och bibliotek. Inte heller omfattas platser som 

används för att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar.  

 

Föreskriftsrätten innebär ett förbud att vistas på en plats, det går alltså inte inom ramen 

för denna förordning att exempelvis begränsa antalet personer på en plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift är att det på platsen ska finnas en påtaglig 

risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket 

och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.  

 

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven 

plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över 

kommunens förslag.  

 

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen är 

kriminaliserade genom 24 § covid-19 lagen och kan leda till penningböter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Meddelande från Länsstyrelsen Västra Götaland daterad 2021-03-16 ang., Samverkan 

och samordning inför eventuella beslut om vistelseförbud. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap. 1 § 

förordningen (2021:8), begränsningsförordningen, om särskilda begränsningar för att 
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förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om förbud att vistas i en park, på en 

badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig 

karaktär. Delegationen gäller under den tid som förordningen är gällande och inkluderar 

eventuella förlängningar av giltighetstiden, samt 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kommuner har bemyndigats att meddela föreskrifter enligt 8 kap 1 § förordningen 

(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Detta innebär att det är en uppgift för kommunfullmäktige om inte kommunfullmäktige 

delegerat uppgiften till en nämnd. För att kunna vara ett verktyg som kan användas inför 

befarad och vid uppkommen trängsel, i enlighet med förordningens intention, krävs en 

snabb beslutsprocess och därför behöver kommunfullmäktige delegera befogenheten till 

en nämnd. Kommunledningskontoret föreslår att befogenheten delegeras till 

kommunstyrelsen, då det är kommunstyrelsen som har ett övergripande ansvar för både 

krisberedskap och de interna säkerhetsfrågorna inom kommunen.    

 

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning utgör rätten att utfärda 

föreskrifter normgivningsmakt och är som huvudregel en fråga av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det innebär att det är 

kommunfullmäktige som ska fatta beslut om den enligt 5 kap 1 § kommunallagen. Det 

rättsliga utrymmet att delegera beslutet till en nämnd kan dock öka om 

kommunfullmäktige förenar delegationen med villkor som minskar förbudens 

ingripande karaktär. Det kan enligt SKR:s bedömning handla om att förbud bara får 

gälla under korta perioder eller på vissa angivna och begränsade områden.  

 

Mot bakgrund av vad SKR gjort för bedömning rekommenderar 

kommunledningskontoret att delegationen begränsas till att föreskrifterna endast får 

vara av tillfällig karaktär. En avvägning behöver göras mellan behovet av att kunna få 

till en snabb handläggning vid behov för att kunna uppfylla syftet med förordningen och 

kommunfullmäktiges ansvar för normgivningsmakten. Utifrån det perspektivet bedöms 

det inte vara lämpligt att begränsa delegationen till vissa områden då det på förhand kan 

vara svårt att förutse vilka dessa är utan det snarare är lämpligt att begränsa tiden för 

giltighet. 

 

 

 

Peter Larsson Camilla Carlbom Hildingsson  

Kommundirektör Kommunjurist 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder 



 
 

  
Meddelande 
 

 
Diarienummer 

 
Sida 

2021-03-16 
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Claire Melin 
Enhetschef 

 

 Länets kommuner 

 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

 
Samverkan och samordning inför eventuella beslut om 
vistelseförbud 
 

Bakgrund 
 

Sedan den 11 mars 2021 kan kommuner i enlighet med 8 kap. 1 § förordningen 

(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats 

eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. 

 

För att sådana föreskrifter ska bli verkningsfulla och inte flytta problem med 

trängsel från en plats till en annan är det viktigt med samverkan mellan 

kommunerna. Länsstyrelsen har i sitt geografiska områdesansvar ett uppdrag att 

verka för samordning och inriktning och kan genom det uppdraget hjälpa 

kommunerna att samverka. Även Polismyndigheten har uttryckt önskemål om att 

tidigt få vara med i dialogen kring eventuella föreskrifter.  

 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på samverkan och samordning inför 

eventuella beslut om vistelseförbud som kommunerna gärna får beakta i sin 

handläggning.  

 

Tidig dialog med grannkommuner, Polismyndigheten och 
Länsstyrelsen 
 
Redan när kommunen börjar utreda frågan om att meddela föreskrifter om förbud 

mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 

angiven plats bör sådan information lämnas i samband med länsstyrelsens 

veckovisa regionala samverkanskonferens (tisdagar kl. 15). Om aktuell kommun 

gränsar till annat län och det därför finns risk för trängsel i annat län bör 

kommunen också ta kontakt med dessa kommuner och Länsstyrelsen tar kontakt 

med den andra berörda länsstyrelsen.  

 

Det ena syftet med den tidiga dialogen är att ge information till grannkommuner så 

att kommunerna kan agera samstämmigt och samtidigt beakta risken för att 

trängsel uppstår på en annan plats i en annan kommun om en kommun stänger en 

viss plats. Det andra syftet är att informera Polismyndigheten som också närvarar 

vid den regionala samverkanskonferensen. Polismyndigheten får genom tidig 

information bättre möjlighet att planera användandet av sina resurser och möjlighet 

att tidigt yttra sig över lämpligheten av tänkta föreskrifter. 

 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 
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Diarienummer 
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2021-03-16 
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För det fall föreskrifter utreds brådskande kan istället rutinerna under nedanstående 

rubrik ”Remiss av förslag till föreskrifter” användas.   

 

Remiss av förslag till föreskrifter 

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 

badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats ska länets 

smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över 

kommunens förslag. Detta följer av 13 § lagen om (2021:4) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.  

Länsstyrelsen och Polismyndigheten önskar få kopia på den formella remissen 

samtidigt som kommunerna skickar den till Folkhälsomyndigheten och länets 

smittskyddsläkare. 

Kontaktuppgifter inom Västra Götalands län 
 

Som stöd för information och remittering m.m. finns här sammanställda 

kontaktuppgifter som gäller inom Västra Götalands län.  

 

Folkhälsomyndigheten; registrator@folkhalsomyndigheten.se 

Smittskydd Västra Götaland: smittskydd@vgregion.se 

Länsstyrelsens myndighetsbrevlåda för covid-19: 

covid19.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Polisens särskilda stab i Västra Götaland för hantering av covidfrågor: 

polisregion-vast.kansli@polisen.se 

 

Övrig information 
Länsstyrelsen bjuder regelbundet in jurister eller motsvarande handläggare till 

nätverksmötet ”Möte med länets jurister” (onsdagar kl. 09). Där finns möjlighet för 

kommunens jurister att diskutera de mer juridiska frågorna kring eventuella 

föreskrifter, såsom beslutsfattande, utformning m.m. 

 

SKR har också tagit fram en handledning för kommunerna. Den hittar man här.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:registrator@folkhalsomyndigheten.se
mailto:smittskydd@vgregion.se
mailto:covid19.vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:polisregion-vast.kansli@polisen.se
https://skr.se/5.57741cd17802c53a6c68976.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=juridik
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Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 

Telefon 0522-695 693 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Beslut om Avrop 2 angående Hemsöprojekt: Ljungskileskolan, 

enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnationer. 

  

Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan, F-6 skola inkl gympasal och kök 

på den östra fastigheten, och 7 - 9 skola inkl. idrottshall på den västra fastigheten. 

Lokalerna som Uddevalla kommun kommer att hyra är sammanlagt 14300 BTA varav 

östra delen är 8230 BTA, och den västra delen är 6100 BTA, och Ljungskileskolan är 

dimensionerad för 1000 elever. Utemiljön: F-6 är 23 500 kvm och 7-9 är 11 800 kvm. 

 

Projektet innefattas av Avrop 1 – förstudien, Avrop 2 innefattas av projektering 

interiört och exteriört, avtal för markförsäljning, hyreskontraktet samt program för 

genomförandet. Avrop 3 - genomförandefasen som innefattas av LOU upphandling av 

entreprenad, lantmäteriansökan, bygglovsansökan och byggnation. 

 

Avrop 2 innebär att projektet går in i en ny fas, där projektering, utredningar och 

program för genomförande är en primär del. I denna fas värderas mark och byggrätt 

inför upprättande av avtal för markförsäljning. Hyreskontraktet upprättas inkl. bilagor 

om särskilda bestämmelser och gränsdragningslista som är ansvarsfördelningen mellan 

Hyresgäst och Hyresvärd. Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och 

Hemsö skall samarbeta under Fas 3. 

 

Tidplanen medger att  

Markupplåtelseavtal och hyreskontrakt beslutas under hösten 2021.  

LOU upphandling för totalentreprenad sker under höst 2022.  

Byggstart för östra skolan juli 2023 och för västra skolan november 2023.  

Tillträdesdatum för östra skolan juni 2025 och västra skolan oktober 2025.  

Invigning för F-6, östra skolan hösttermin 2025, 7 – 9, västra skolan vårtermin 2026. 
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Projektbudget för programfasen innefattas av projektering exteriört och interiört med 

konsultstöd, utredningar, avtal med bilagor, underlag för upphandling, övriga kostnader 

samt 15 % oförutsedda utgifter. Budgetbelopp: 7 981 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-08. 

Bilaga 1 Tidplan för projektet. 

Bilaga 2 Programbudget. 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Avrop 2 i Hemsöprojekt: Ljungskileskolan  

 

att godkänna Projektets tidplan. 

 

att godkänna Projektbudget på 7 981 000 kr. 

 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud i detta projekt. 

 

 

 

 

 

 

__________________________  _________________________ 

Peter Larsson Maria Jacobsson 

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 

Skickas till 

Hemsö fastigheter AB 



Tidplan 
Ljungskileskolan Datum rev:

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Initial analys
Framtagande förstudiebudget
Avrop 1
Förstudie
Teknisk statusbesiktning 
Besked om verksamhetskrav
Skissarbete
Framtagande tidplan med etappindelning

Avrop 2
Programfas
Framtagande av programhandling
Byggrättsvärdering 
Framtagande projektkalkyl
Framtagande av hyresavtal och marköverlåtelse
Fastställa hyrestrappa 
Marköverlåtelse signerat 15-okt
Hyresavtal signerat 29-okt
Marköverlåtelseavtalet tas upp i SBN 11-nov
Avtalspaket tas upp i KS 24-nov
Avtalspaket tas upp i KF 08-dec
Hyresavtal vinner laga kraft 
Planeringsfas
Projektering/ta fram förfrågningsunderlag 
Framtagande förfrågningsunderlag
Granskningstid
LOU-upphandling
Annonsering 
Bygglov 
LOU-upphandling
Tilldelningsbeslut  + överföringsavtal till Hemsö
Genomförandefas
Bygghandlingsprojektering 
Evakuera Ljungskileskolan  
Hemsö tillträder fastighet norr om Hälle Lider
Byggnation F-6 (norr om Hälle Lider) inkl. rivning 
Tomställa Hälle Förskola 
Hemsö tillträder fastighet söder om Hälle Lider
Byggnation 7-9 + idrottshall inkl. rivning 
Tillträde F-6 + matskal & lilla idrottshallen
Tillträde 7-9 + stora idrottshallen

2024 2025

Sammanställd av: Johanna Nysträm 

2021-03-04

2021 2022 2023



  
 
 

  

    

 Programbudget   

 Projekt: Nya Ljungskileskolan    

 Upprättad av: Johanna Nyström    

 Datum: 2020-03-23   

    

    

 Konsulter SEK   
 Arkitekt 2 100 000  

 Landskapsarkitekt 300 000  

 Byggkonstruktör, statiker 150 000  

 Yttre VA 300 000  

 Geotekniker 350 000  

 Brandkonsult 100 000  

 VVS (luftbehandlingssystem, värme, VA, ev. sprinkler ) 400 000  

 El-/belysning/hiss/larm/ lås/nätverk  300 000  

 Kylkonsult 100 000  

 Storkökskonsult 100 000  

 Akustiker 150 000  

 Tillgänglighet 50 000  

 Inredningsarkitekt 100 000  

 Miljökonsult/certifiering Breem Silver  200 000  

 Övriga konsulter    
 Delsumma 4 700 000   
 Utredningar   

 Buller 50 000  

 Byggnadsstatus, bedömning av befintlig idrottshall  50 000  

 Riskutredning  100 000  

 Miljöinventering inför rivning  200 000  

 Delsumma 400 000   
 Övriga kostnader   

 Projektledning 800 000  

 Projekteringsledare  600 000  

 Kalkylator  100 000  

 Bygglov 200 000  

 AF beskrivning  80 000  

 BAS-P 40 000  

 Projektportal  20 000  

 Delsumma 1 840 000   
 Oförutsett   

 15% 1 041 000  

 Total programbudet 7 981 000   
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Tillfälliga justeringar av riktlinjer för ekonomistyrning 

Sammanfattning 

Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning, antagna av kommunfullmäktige den 11 

april 2018 §95, utgör ett verktyg för den övergripande styrningen och ledningen av 

Uddevalla kommun. Riktlinjerna avser i första hand förhållandet mellan 

kommunfullmäktige och nämnderna.  

I riktlinjerna regleras hur ’Avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning’ ska hanteras 

av respektive nämnd. Den aktuella situationen med pågående pandemi medför ett behov 

av att i vissa verksamheter tillfälligt kunna undantas från kravet på att redovisa åtgärder 

för att återställa avvikelsen. Det föreligger ett förslag till tillfälliga riktlinjer som 

omfattar budgetåret 2021. De tillfälliga riktlinjerna innebär att avvikelser som är 

hänförbara till pandemieffekter undantas från kravet på åtgärder. Undantaget gäller 

endast följande delar av kommunens verksamhet som är särskilt utsatta för 

pandemieffekter, Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsavdelnings försörjningsstöd, och 

avdelningen för Fritid och unga inom kultur- och fritidsnämnden. För övriga 

verksamheter gäller de mål och riktlinjer som är fastställda i flerårsplanen för 2021 - 

2023. De tillfälliga riktlinjerna föreslås gälla som längst till 2021-12-31. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08 

Tillfälliga riktlinjer 2021 för ekonomistyrning i Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

Att godkänna tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning under 2021 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



  2021-03-24 
 

 

TILLFÄLLIGA RIKTLINJER 2021 FÖR EKONOMISTYRNING I UDDEVALLA KOMMUN 

 

Kommunfullmäktiges har antagit Riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun den 11 

april 2018 §95. Den aktuella situationen med pågående pandemi medför ett behov av en 

tillfälligt undan från kraven på åtgärder vid avvikelser av väsentlig ekonomisk omfattning. I 

gällande riktlinjer är väsentlig avvikelse 1 % av respektive nämnds kommunbidrag eller 20% 

av kommunens budgeterade helårsresultat. 

 

Följande tillägg föreslås gälla tillfälligt under 2021 

• Nämndernas beviljade kommunbidrag för året ska inte justeras med anledning av 

pandemieffekter 

• Avvikelser hänförbara till pandemieffekter undantas för kravet på åtgärder.  

• Undantaget gäller följande delar av kommunens verksamheter 

o Vuxenutbildningen 

o Arbetsmarknadsavdelning (försörjningsstöd) 

o Avdelningen Fritid och unga (Fritid) inom KULF  

 

• Undantaget omfattar inte åtgärder där separata beslut fattas av kommunstyrelsen, 

tex taxor och avgifter för 2021 avseende livsmedel, hygienisk verksamhet, alkohol och 

markupplåtelse (KS 2021/00039) 

• Effekterna ska tydligt redovisas och kvantifieras i ordinarie rapporteringstillfällen, för 

att undantaget ska gälla.  

• Avvikelserna på grund av pandemin ska sammanställas per nämnd/förvaltning vid 

rapportering.  

I övrigt ska verksamheterna bedrivas i överensstämmelse med mål och riktlinjer i fastställd 

budget och flerårsplan för 2021-2023.  

Långsiktiga effekter av pandemin, såsom sociala risker eller uppkommen vård- respektive 

utbildningsskuld, och eventuella åtgärder för detta, behöver hanteras i särskild ordning och 

berörs inte i dessa tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning. 

Kommunfullmäktiges föreslås godkänna undantaget för 2021 av Riktlinjer för 

ekonomistyrning i Uddevalla kommun antagna den 11 april 2018. Från och med 2022-01-01 

upphör detta undantag 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 
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Revisionsrapport - granskning av inköp och upphandling, del 

av löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

 EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit 

att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal.  

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandlingar. EYs bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. 

Därtill är den samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal samt att 

samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

För kommunstyrelsens del har revisorerna utfört granskning av fyra inköp via 

direktupphandlingar och fem inköp där avtalstroheten har granskats. 

 

Granskningen visar på de svagheter i kommunens inköpsprocess för anskaffning av varor 

och tjänster som tidigare har identifierats. Kommunen genomförde under 2018 genomförde 

kommunen en fördjupad förstudie om den framtida inköpsorganisation, eftersom det fanns 

ett identifierat behov av att utveckla efterlevnaden av rutiner vid direktupphandling och 

anskaffningar genom att öka kännedomen om inköps- och anskaffningsprocessen.  

 

I den pågående processen är införandet av beslutsstöd är en viktig del i arbetet för att 

underlätta för förvaltningarna att regelbundet kunna följa upp gjorda inköp och avtalstrohet. 

Avtalskatalogen behöver kompletteras och göras mer användarvänlig och tillgänglig.  

Inför kommande flerårsplan finns också ett äskande om resurser för att skapa ett centralt 

inköpsstöd för att på så sätt ytterligare öka kunskap och stöd till förvaltningarna i 

inköpsprocessens olika delar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 §15 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-03-17 §45 

Följebrev till revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 

Revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling 2020 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2021-04-12 Dnr KS 2021/00094 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att för egen del anta kommunledningskontorets förslag till svar till revisorerna.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna kommunstyrelsens och socialnämndens svar till revisorerna  

Ärendebeskrivning 

 EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit 

att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal.  

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 

direktupphandlingar. EYs bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. 

Därtill är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis 

säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. De bedömer att 

samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

 

För kommunstyrelsens del har revisorerna utfört granskning av fyra inköp via 

direktupphandlingar och fem inköp där avtalstroheten har granskats. 

 

Under 2018 genomförde kommunen en fördjupad förstudie om en framtida 

inköpsorganisation eftersom det fanns ett identifierat behov av att utveckla efterlevnaden av 

rutiner vid direktupphandling och anskaffningar genom att öka kännedomen om inköps- och 

anskaffningsprocessen. Målsättningen med studien var att öka förutsättningarna för att all 

varu- och tjänsteanskaffning sker på ett affärsmässigt sätt och enligt gällande lagstiftning 

inom upphandlingsområdet samt att tydliggöra aktiviteter och roller i kommunens 

inköpsprocess. 

 

Därefter har arbetet med att utforma och bygga upp en inköpsorganisation samt att öka 

uppföljning av gjorda inköp. Detta arbete har pågått i olika takt på respektive förvaltning, 

bla genom att förtydliga rollen för förvaltningarnas inköpssamordnare samt minskning av 

antalet beställare. Under 2020 har en modell för ’spendanalys’ införts i kommunens 

beslutsstödsystem för att kunna följa upp avtals-/leverantörstrohet.  

En viktig del i detta arbete är att registrera de avtal som i dagsläget inte finns i kommunens 

avtalskatalog, vilket har varit en försvårande faktor för de som har behov av anskaffningar. 

 

I budgetarbetet inför kommande flerårsplan finns äskande om resurser för ett centralt 

inköpsstöd för att öka kvaliteten i inköpsprocessen, inte minst i de upphandlingar där 

direktupphandling är en möjlighet, för samtliga förvaltningar.  
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun granskat 
kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit att fastställa om 
kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i 
enlighet med upprättade ramavtal. 
 
Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. I granskningen framkommer att 
efterlevnad av rutinerna är ett utvecklingsområde för styrelsen och nämnderna. Resultaten av 
stickprovsgranskningen visar på flertalet avvikelser från både kommunens anvisningar och 
lagen om offentlig upphandling vilket indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett 
utvecklingsområde. 
 
I granskningen framkommer även att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är 
ett utvecklingsområde för både styrelsen och nämnderna. Resultaten av 
stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser. Stickprovsgranskningen visar bland 
annat att avtal inte registrerats i avtalskatalogen i fem fall där detta varit tillämpligt.  
 
Vår slutsats utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 
kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 
direktupphandlingar. Vidare är vår bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis 
säkerställt detta. Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden 
delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Vi bedömer att 
samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 
 
Utifrån granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 
offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

• Se över användarvänlighet och rutiner för hanteringen av kommunens avtalskatalog. 
Detta i syfte att tillse att katalogen hålls uppdaterad med samtliga tillämpliga avtal. 

• Säkerställa att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om 
offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella. 
Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som 
gjorts avseende socialnämnden. 

 
Utifrån granskningen rekommenderar vi socialnämnden att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 
offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

 
Utifrån granskningen rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:  

• Utveckla arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har i årets risk- och väsentlighetsanalys 
bedömt det som väsentligt att granska kommunens arbete med direktupphandling och 
avtalstrohet. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den utökade granskningen är att fastställa om kommunstyrelsen, socialnämnden, 
och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. I 
granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar? 

 Har kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § som reglerar styrelse och nämnders ansvar 
 Lag om offentlig upphandling (2016:1145) som reglerar inköp och upphandling för 

offentliga organisationer 
 Kommunens riktlinjer och styrdokument avseende inköp och upphandling 

 
Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 

1.4. Metod 

Granskningen har genomförts med dokumentstudier, intervjuer samt genom dataanalys och 
stickprovsgranskning. Källförteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har getts 
tillfälle att sakfelsgranska rapporten. Vi har genomfört en dataanalys av samtliga inköp som 
genomförts av kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden under 
perioden 2020-01-01 till 2020-08-31.  
 
Syftet med dataanalysen har varit att identifiera antalet leverantörer som kommunen har utan 
att det finns avtal. Utifrån dataanalysen har åtta till synes avtalslösa inköp per förvaltning valts 
ut för att substansgranskas. Urvalet har genomförts strategiskt utifrån syftet att identifiera dels 
direktupphandlingar dels inköp utanför avtal. En materialbegäran för de 24 inköpen har 
översänts till förvaltningarna. Efter dokumentanalys har följdfrågor samt begäran om 
kompletterande dokumentation skickats till förvaltningarna. Vi har därefter bedömt respektive 
inköp utifrån den dokumentation och de svar som inkommit från förvaltningarna utifrån kraven 
i kommunens egna riktlinjer och lagen om offentlig upphandling. Stickprovsgranskningen 
redovisas i sin helhet i bilaga 4. 
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2. Direktupphandling  
Direktupphandling innefattas av färre regleringar än andra upphandlingsförfaranden och kan 
användas i fall där värdet understiger direktupphandlingsgränsen. Den upphandlande 
myndigheten (kommunen i detta fall) ska enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) dels 
besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling, dels dokumentera 
direktupphandlingar som överstiger 100 tkr. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att 
motivera de beslut som har fattas under upphandlingen.  

Kommunfullmäktige har antagit en upphandlings- och inköpspolicy1. Som komplement till 
policyn har kommunledningskontoret tagit fram en tillämpningsanvisning för 
direktupphandling. Anvisningen anger dokumentationskrav samt övriga krav som gäller för 
direktupphandlingar över ett prisbasbelopp2. 

I tabellerna 1–3 nedan redovisas resultaten av stickprovsgranskning avseende de tre 
förvaltningarnas direktupphandlingar. Sammanlagt har 11 direktupphandlingar 
stickprovsgranskats. I tabellerna framgår stickprovsgranskningens kontrollpunkter. 
Kontrollpunkterna grundar sig på kraven i kommunens tillämpningsanvisningar för 
direktupphandling samt i lagen om offentlig upphandling. 

2.1. Kommunstyrelsen  

I tabell 1 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 
stickprovsgranskningen omfattar inköp av konsulter, maskinservice och 
webutbildningslicenser. Avvikelser av olika slag har noterats för tre av fyra3 inköp. 

Tabell 1. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Tillåten direktupphandling**?  2 1 1 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? - 1 3 

3. Konkurrensutsättning genomförd  - 3 1 

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i 
enlighet med LOU och kommunens anvisning? - 3 1 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 
upphandlingsmodul använd? - 3 1 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 3 - 1 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 3 - 1 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

 
• Inköp från en leverantör omfattandes 192 tkr fördelat på 1 faktura har inte 

konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 
enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. 

 
1 Antagen 2013-10-09, senast reviderad 2015-09-09 
2 Ett prisbasbelopp uppgår år 2020 till 47 300 kr. 
3 Ett inköp avser en tävlingsavgift. Detta omfattas inte av stickprovets avgränsning till avtalstrohet utan 
noteras som ET i tabellen. 
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• Inköp från en leverantör omfattandes 179 tkr fördelat på 56 fakturor har inte 
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 
enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Förvaltningen har själva identifierat 
varan/tjänsten som lämplig att ha avtal för och har initierat en process för att påbörja en 
upphandling. 

• Inköp från en leverantör omfattandes 191 tkr fördelat på 6 fakturor avser en 
direktupphandling utanför avtal. Det vill säga att inköp från leverantören har genomförts 
trots att kommunen har ett gällande avtal för varan/tjänsten. Skälen till varför inköp skett 
utanför avtal har inte angetts eller dokumenterats. Direktupphandlingen är därtill inte 
genomförd enligt kommunens anvisning avseende konkurrensutsättning och enligt 
anvisningens och LOU:s krav på dokumentation. 

• Ovan beskrivna inköp överstiger ett prisbasbelopp. Enligt kommunens anvisning ska 
kommunens direktupphandlingsmodul4 användas för att konkurrensutsätta inköpet i dessa 
fall. Detta har inte skett för något av de tre inköpen. Inget av inköpen överstiger dock 
direktupphandlingsgränsen eller tröskelvärdet. 

2.1.1. Iakttagelser från intervju med ekonomichef, upphandlingschef samt inköp- och 

upphandlingscontroller 

I intervju uppges att kommunen bedöms ha en väldokumenterad direktupphandlingsprocess 
och tydliga riktlinjer för detta. Kännedom ute i förvaltningen uppges vara god. Däremot finns 
en medvetenhet kring att fastställda rutiner inte alltid följs. Ett arbete har påbörjats för att 
revidera nuvarande direktupphandlingsmall. Syftet är att öka tydlighet och användarvänlighet.  

Det sker ett aktivt arbete för att utbilda beställare. Utbildningar hålls två gånger per år och 
anställda anmäler sig själva vid intresse och behov. Det finns en utbildning för inköp- och 
upphandling generellt och en utbildning riktad mot direktupphandlingsutbildning specifikt. Det 
är upphandlingsenheten som ansvarar för utbildningen.  

Upphandlingsenheten har enligt uppgift inte ansvar eller resurser för att kunna bevaka eller 
kontrollera kommunens alla direktupphandlingar. Beställare inom förvaltningarna kan dock 
vända sig till förvaltningens inköpssamordnare eller till upphandlingsenheten för att få stöd. 
Upphandlingsenheten kan också hjälpa till i enskilda fall. En utredning har genomförts som ser 
över möjligheten att centralisera inköp- och upphandlingsorganisationen ytterligare. I intervju 
beskrivs att en mer central organisation där direktupphandlingarna passerar 
upphandlingsenheten skulle öka styrningen och kontrollen. I dagsläget ansvarar 
förvaltningarna för stora delar av upphandlingsprocessen när det gäller direktupphandlingar, 
och deltar i referensgrupper när det gäller ramavtal. 

Ett arbete har även påbörjats för att implementera ett nytt beslutsstödsystem i kommunen. 
Systemet ska ge bättre förutsättningar för löpande kontroll och analys av inköp.  

  

 
4 Direktupphandlingsmodulen är ett systemstöd där en direktupphandling kan annonseras, inkomna 
anbud öppnas, kontrolleras och utvärderas, samt val av leverantör genomföras.  



 

7 
 

2.2. Socialnämnden 

I tabell 2 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 
stickprovsgranskningen omfattar inköp av konsumentförpackningar, handledning och 
skyddsutrustning. Avvikelser av olika slag har noterats i fyra av fem inköp. 

Tabell 2. Resultat av stickprovsgranskning för socialnämndens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET 

1. Tillåten direktupphandling**? 2 2 1 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? - 2 3 

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av 
undantag i enlighet med kommunens anvisning och LOU? - 4 1 

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet 
med LOU och kommunens anvisning? - 4 1 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 
upphandlingsmodul använd? - 4 1 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 1 3 1 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 4 - 1 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

 

• Inköp avseende skyddsutrustning från två leverantörer omfattandes 1,34 mnkr fördelat 
på 14 fakturor respektive 441 tkr fördelat på 1 faktura har direktupphandlats trots att 
gällande avtal funnits. Direktupphandlingarna har därtill inte konkurrensutsatts i 
enlighet med kommunens anvisning eller dokumenterats i enlighet med kommunens 
egen anvisning eller LOU. Inköpen överstiger direktupphandlingsgränsen. 
Förvaltningen motiverar inköpen med att en extraordinär situation har förelegat på 
grund av Covid-19. Avtalade leverantörer hade slut på varor och/eller kunde inte 
leverera i tid. Förvaltningen hade enligt uppgift kontinuerlig kontakt med avtalad 
leverantör. Skälen för att inköpen genomförts utanför avtal har inte dokumenterats. Vi 
bedömer att akuta behov kopplade till hantering av Covid-19 kan utgöra ett giltigt skäl 
för att direktupphandla nödvändig skyddsutrustning. Vi bedömer dock att undantag från 
avtal, kommunens riktlinjer och LOU bör dokumenteras. 

• Inköp från en leverantör omfattandes 1,55 mnkr fördelat på 589 fakturor har inte 
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 
enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Därtill överstiger inköpet 
direktupphandlingsgränsen.  

• Inköp från en leverantör omfattandes 152 tkr fördelat på 9 fakturor har inte 
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 
enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Enligt uppgift har ett avtal nu 
upprättats för denna typ av tjänst. 

• Inköp från en leverantör omfattandes 77 tkr fördelat på 137 fakturor har 
direktupphandlats. Enligt uppgift handlar det om varor från flertalet varugrupper och 
därmed är sannolikheten låg att inköp inom en speciell varukategori överstiger ett 
prisbasbelopp. En bedömning av inköpet har därför inte varit tillämpligt. 
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2.2.1. Iakttagelser från intervju med Socialchef och administrativ chef 

I intervju framkommer att förvaltningen saknar en inköpssamordnare. Ansvaret för inköp- och 
upphandling är i dagsläget delat mellan flera olika medarbetare i förvaltningen. Förvaltningen 
beskriver att det finns en risk avseende direktupphandlingar och lagstadgad 
direktupphandlingsgräns och tröskelvärde. Dels handlar det om samordning och kontroll inom 
förvaltningen, dels om samordning mellan förvaltningarna. Som tidigare nämnt pågår ett arbete 
för att införa ett beslutsstödsystem vilket ska underlätta kontroll av direktupphandlingar och 
beloppen på dessa. I dagsläget genomförs enskilda stickprovskontroller avseende 
direktupphandlingar men ingen löpande kontroll. Tidigare år har direktupphandling ingått i 
nämndens internkontrollplan och kontrollmoment genomförs inom ramen för 
internkontrollarbetet. Förvaltningen har då gjort punktinsatser i olika verksamheter och för olika 
inköpsområden. Utifrån genomförda kontroller har enligt uppgift dialog förts med den centrala 
upphandlingsenheten om identifierade behov. För 2020 har inte direktupphandling ingått i 
nämndens internkontrollplan. 

Förvaltningen uppger att rutiner och riktlinjer är kända bland medarbetena. Det framförs 
däremot att det finns problem med efterlevnaden av rutinerna. Till viss del uppges detta kunna 
spåras till bristande användarvänlighet i den sökfunktion som finns i kommunens 
avtalskatalog. Risken är att inköp genomförs som en direktupphandling istället för att avropas 
från befintliga avtal.  

Förvaltningen uppges ha god överblick över större inköpsområden. Förvaltningen har dock 
mindre överblick och kontroll över de områden som rör mindre inköp och kostnader.  

2.3. Samhällsbyggnadsnämnden  

I tabell 3 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 
stickprovsgranskningen omfattar inköp av vägsalt och konstnärlig utsmyckning. Avvikelser 
har noterats för ett av de två inköpen. 

Tabell 3. Resultat av stickprovsgranskning för samhällsbyggnadsnämndens direktupphandlingar. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Tillåten direktupphandling**? 2 - - 

2. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterat? - - 2 

3. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av 
undantag i enlighet med kommunens anvisning och LOU? 1 1 - 

4. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet 
med LOU och kommunens anvisning? 1 1 - 

5. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: 
upphandlingsmodul använd? - 1 1 

6. Inköp av samma slag under direktupphandlingsgränsen? 2 - - 

7. Inköp av samma slag under tröskelvärde? 2 - - 

* Ej tillämpligt ** Det vill säga att inget avtal finns för varan/tjänsten 

 

• Inköp från en leverantör omfattandes 163 tkr fördelat på 5 fakturor har inte 
konkurrensutsatts i enlighet med kommunens anvisning och ej heller dokumenterats i 



 

9 
 

enlighet med kommunens egen anvisning eller LOU. Förvaltningen uppger att de inte hade 
uppmärksammat att tidigare avtal löpt ut. Därav avropade förvaltningen mot det gamla 
avtalet. Då inget avtal fanns utgör dessa inköp i praktiken direktupphandlingar.  

2.3.1. Iakttagelser från intervju med enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare 

I intervju beskriver förvaltningen att rutiner och riktlinjer är kända bland medarbetena. Men 
precis som i socialförvaltningen uppges även här att efterlevnad av rutinerna är ett 
utvecklingsområde. Förvaltningen har en inköpssamordnare som medarbetare kan vända sig 
till vid behov av stöd eller om de har frågor. Därtill framkommer att aktuella medarbetare 
anmäls till de kommuncentrala utbildningarna som hålls två gånger årligen. Utbildningen anses 
vara användbar. Däremot saknas inom utbildningen möjlighet för deltagarna att träna och testa 
praktiska moment.  

Inköpssamordnaren använder kommunens direktupphandlingsmodul och samarbetar med 
upphandlingsenheten vid behov. I modulen anges vilka medarbetare som får genomföra 
direktupphandlingar. För att få göra direktupphandlingar ska medarbetaren ha genomgått 
utbildning. Enligt uppgift hålls listan med godkända medarbetare inte uppdaterad. Det 
framkommer i intervju att samordnaren har begränsad möjlighet att bevaka de 
direktupphandlingar som genomförs inom förvaltningen. 

2.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 
direktupphandling. Av granskningen framkommer att det finns skriftliga rutiner för 
direktupphandling. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i 
efterlevnaden av dessa rutiner. I intervju bekräftas också att efterlevnaden är ett 
utvecklingsområde. Stickprovsgranskningen visar på avvikelser i tre av fyra granskade 
direktupphandlingar som kommunstyrelsen genomfört. Avvikelserna inbegriper avsteg från 
både kommunens egna anvisningar och lagen om offentlig upphandling. Vi noterar därutöver 
att en direktupphandling genomförts trots att ett befintligt avtal borde ha nyttjats. Sammantaget 
indikerar stickprovsresultatet att det finns brister i styrelsens arbete med direktupphandlingar. 

Vi bedömer att socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 
direktupphandling. Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i 
efterlevnaden av rutinerna. Detta framkommer även i intervju. Stickprovsgranskningen visar 
på avvikelser i fyra av fem granskade direktupphandlingar som socialnämnden genomfört. 
Avvikelserna inbegriper avsteg från både kommunens egna anvisningar och lagen om offentlig 
upphandling. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns brister i nämndens 
arbete med direktupphandlingar. 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt ett ändamålsenligt arbete med 
direktupphandling. Av stickprovsgranskningen framkommer avvikelser från kommunens 
riktlinjer och lagen om offentlig upphandling för en av de två direktupphandlingar som 
samhällsbyggnadsnämnden genomfört. I intervju intygas också att efterlevnaden av rutiner är 
ett utvecklingsområde. Sammantaget indikerar stickprovsresultatet att det finns risker i 
nämndens arbete med direktupphandlingar. 

Vi noterar att kommunens direktupphandlingsmodul ej använts för något av styrelsens och 
nämndernas granskade inköp där det enligt kommunens anvisning varit tillämpligt. Vi 
konstaterar att flera avvikelser i stickprovet avser direktupphandlingar där upprepade inköp 
gjorts från leverantören. Detta visar att avvikelserna inte utgör enskilda tillfälligheter. 
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3. Avtalstrohet 
Avtalstrohet innebär att beställare i en organisation köper avtalade produkter från de 
leverantörer organisationen har slutit avtal med. I tabell 4–6 nedan redovisas resultaten av 
stickprovsgranskning avseende de tre förvaltningarnas avtalstrohet. 

Genom dataanalys har vi identifierat alla inköp inom styrelsen och de två nämnderna som 
genomförts under perioden 2020-01-01 till 2020-08-31. Vi har i dataanalysens nästa steg 
identifierat samtliga inköp som inte kunnat matchas mot ett befintligt avtal i kommunens 
avtalskatalog. Dataanalysen har resulterat i 15 194 identifierade inköp där avtal inte kunnat 
matchas mot avtalskatalogen, av totalt 61 670 antal inköp under perioden. 

Utifrån dataanalysen har vi genomfört ett urval för stickprovsgranskning av 14 inköp som inte 
kunnat matchas med ett avtal. I stickprovsgranskningen har vi kontrollerat för om avtal i de 14 
fallen finns trots att de inte varit inlagda i avtalskatalogen. Vi har också kontrollerat om 
befintliga avtal nyttjats när tillämpligt för aktuell vara och tjänst. Slutligen har vi i 
stickprovskontrollen granskat om inköpen som avropats från avtal har varit i enlighet med 
avtalets omfattning. Slutligen har vi granskat om de avtal som identifierats varit giltiga vid tiden 
för inköpen. Sammantaget syftar kontrollpunkterna i stickprovsgranskningen till att identifiera 
risker kopplade till avtalstrohet i en vidare bemärkelse. 

3.1. Kommunstyrelsen 

Av tabell 4 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 
stickprovsgranskningen omfattar inköp av tekniker samt konsulter inom arkitektur, rekrytering 
och IT. Avvikelser har noterats för fyra av fem inköp5. Samtliga avtal saknas i avtalskatalogen. 

Tabell 4. Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens avtalstrohet, sammanställning av 

avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog?  - 3 2 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 3 1 1 

3. Inköp i enlighet med avtal? 2 1 2 

4. Är använt avtal giltigt? 2 1 2 

* Ej tillämpligt 
 

• Ett inköp om 191 tkr har skett utanför avtal. Det finns ingen dokumentation som anger 
skälen till att inköpet gjorts utanför avtal. 

• Ett inköp om 353 tkr har avropats från ett avtal som inte längre är giltigt. Inköpet är 
därmed inte i enlighet med avtal. Avtalet slöts med leverantör 2003 och har därefter 
förlängts var tredje månad. 

 
5 Ett inköp avser ett sponsoravtal. Detta omfattas inte av stickprovets avgränsning till avtalstrohet utan 
noteras som ET i tabellen.  
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3.1.1. Iakttagelser från intervju med ekonomichef, upphandlingschef samt inköp- och 

upphandlingscontroller 

Kommunen har en angiven process för att identifiera områden aktuella för avtal. Varje 
förvaltning tar först fram en inköpsplan. Upphandling- och inköpscontroller tar utifrån 
inköpsplanerna fram en kommungemensam inköpsplan inför kommande budgetår. Respektive 
förvaltnings inköpsplan ses över och uppdateras kvartalsvis. Vid dessa möten deltar 
upphandlingsenheten och representanter från respektive förvaltning. Arbetet med 
inköpsplaner syftar till att stötta förvaltningarna i sin planering och prioritering samt att 
identifiera förvaltningsövergripande behov. 

Respektive förvaltning har ansvar för förvaltningsspecifika avtal upp till 600 tkr. Avtal över 600 
tkr ska tecknas av upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten ansvarar även för 
förvaltningsövergripande avtal. 

Respektive förvaltning ansvarar för att tecknade avtal följs. Upphandlingsenheten har enligt 
uppgift inte möjligheten att kontrollera de olika förvaltningarnas avtalstrohet överlag, men 
uppges göra enstaka kontroller av detta. I intervju framförs att en mer systematisk uppföljning 
av avtalstrohet är ett utvecklingsområde för upphandlingsenheten. Det tidigare nämnda 
beslutsstödsystemet (som beskrivs i avsnitt 2.1.1) uppges vara en viktig del i arbetet för ökad 
uppföljning och kontroll. 

3.2. Socialnämnden 

Av tabell 5 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Den genomförda 
stickprovsgranskningen omfattar inköp av skyddsutrustning och insatser enligt socialtjänstlag 
(SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avvikelser har noterats 
för fyra av fem inköp6. Samtliga avtal saknas i avtalskatalogen.  

Tabell 5. Resultat av stickprovsgranskning för socialnämndens avtalstrohet, sammanställning av 

avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog? - 2 3 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 2 2 1 

3. Inköp i enlighet med avtal? 2 - 3 

4. Är använt avtal giltigt? 2 - 3 

* Ej tillämpligt 
 

• Två inköp om 1,34 mnkr respektive 441 tkr har skett utanför gällande avtal. Skälen för 
att inköpen genomförts utanför avtal har inte dokumenterats. Förvaltningen hänvisar till 
den extraordinära situation som orsakats av Covid-19. 

 
6 Ett inköp avser tjänst utförd av enskild med hänvisning till lagen om valfrihet (LOV). Detta inköp 
omfattas inte av granskning utan noteras som ET i tabellen.  
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3.2.1. Iakttagelser från intervju med Socialchef och administrativ chef 

Förvaltningen beskriver att de tecknat avtal för verksamhetens största områden. Det 
genomförs enligt uppgift därutöver ett löpande arbete för att identifiera fler områden som kan 
vara aktuella för avtal. 

Förvaltningen uppger att deras verksamhet förutsätter omfattande upphandlingar där 
förvaltningen är i behov av mycket stöd. Samverkan med upphandlingsenheten beskrivs 
fungera väl. Men upphandlingsenheten upplevs ha en hög belastning vilket föranlett att 
förvaltningen istället tagit hjälp av konsulter i vissa större upphandlingar. 

I intervju framkommer att det finns ett behov av att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen 
mellan förvaltning och upphandlingsenheten avseende både tecknandet- samt förvaltning av 
avtal. 

Avtalskatalogen identifieras som en bidragande faktor till bristande avtalstrohet då den enligt 
uppgift inte är användarvänlig. Därtill uppges pågående pandemi ha haft stora konsekvenser 
för verksamhetens inköp under 2020. I nuläget saknar förvaltningen en systematisk uppföljning 
avseende avtalstrohet. Detta ses som ett utvecklingsområde. Likt upphandlingsenheten 
identifierar förvaltningen införandet av beslutsstödsystemet som vara en viktig del i arbetet för 
ökad uppföljning och kontroll. 

3.3. Samhällsbyggnadsnämnden  

Av tabell 6 nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. Genomförd 
stickprovgranskning omfattar inköp av teknisk konsult och strategisk landskapsarkitekt, 
hyresavtal och projekteringsarbete. Inga avvikelser har noterats för de sex inköpen. 

Tabell 6. Resultat av stickprovsgranskning för samhällsbyggnadsnämndens avtalstrohet, 

sammanställning av avvikelser. 

Kriterier Ja Nej ET* 

1. Det tecknade avtalet återfinns i avtalskatalog? - - 6 

2. Avtal avropat när tillämpligt för aktuell vara eller tjänst? 6 - - 

3. Inköp i enlighet med avtal? 6 - - 

4. Är använt avtal giltigt? 6 - - 

* Ej tillämpligt 

3.3.1. Iakttagelser från intervju med enhetschef, ekonom samt inköpssamordnare 

Av intervju framkommer att respektive avdelning arbetar för att identifiera behov och väsentliga 
områden för avtal. Detta arbete ligger till grund för förvaltningens samlade inköpsplan som tas 
fram av inköpssamordnaren. Inköpsplanen gås därefter igenom av inköpssamordnaren 
tillsammans med förvaltningsledningen för att kartlägga behov och göra prioriteringar. Det 
finns ett behov av att stärka denna process. I vissa fall saknas tydliga underlag från 
avdelningarna vilket medför att behov inte identifieras i inköpsplanen. Likt socialförvaltningen 
uppger samhällsbyggnadsförvaltningen att samverkan med upphandlingsenheten fungerar 
väl. Upphandlingsenhetens höga belastning uppges dock medföra att förvaltningen inte alltid 
får det stöd de behöver.  
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3.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 
ramavtal. Stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser. Bland avvikelserna återfinns 
ett inköp som har genomförts som en direktupphandling trots att ett avtal för tjänsten funnits. 
De i granskningen funna avvikelserna indikerar att arbetet för att säkerställa avtalstrohet är ett 
utvecklingsområde. 

Vi bedömer att socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 
ramavtal. Av stickprovsgranskningen framkommer att två inköp skett utanför slutna avtal. De 
av granskningen funna avvikelserna indikerar att arbetet för att säkerställa avtalstrohet är ett 
utvecklingsområde. 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 
ramavtal. Stickprovsgranskningen har inte visat på avvikelser. 

Stickprovsgranskningen visar att avtal inte registrerats i avtalskatalogen i fem fall där detta 
varit tillämpligt. Vi konstaterar att hanteringen av avtalskatalogen innebär en risk i styrelsens 
och nämndernas arbete för avtalstrohet. Risken åskådliggörs genom att vi i 
stickprovsgranskningen identifierat tre inköp som skett via direktupphandling istället för via de 
befintliga avtal som tecknats för vara/tjänst. 
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4. Samlad bedömning 

4.1. Slutsatser 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och att samhällsbyggnadsnämnden delvis 
säkerställt detta. I granskningen framkommer att det finns rutiner som reglerar hur 
direktupphandlingar ska genomföras men att dessa och även lag om offentlig upphandling i 
bristande utsträckning har efterlevts enligt resultatet av genomförd stickprovsgranskning. 
Vidare är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt 
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal och att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 
detta. Vi konstaterar att hanteringen av avtalskatalogen utgör ett utvecklingsområde i arbetet 
med avtalstrohet. 

4.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna  

Revisionsfrågor Bedömning 
Har kommunstyrelsen, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett 

ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar? 

Kommunstyrelsen och socialnämnden har inte säkerställt 
ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. 
Samhällsbyggnadsnämnden har delvis säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. 
I intervjuer uppges efterlevnad vara ett 
utvecklingsområde för styrelse och nämnder. Resultaten 
av stickprovsgranskningen visar på flertalet avvikelser 
från både kommunens anvisningar och LOU vilket 
indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett 
utvecklingsområde.  

Har kommunstyrelsen, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt 

avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal? 

Kommunstyrelsen och socialnämnden har delvis 
säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 
ramavtal. Samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt 
avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

Granskningen visar att kommunen har rutiner för att 
säkerställa avtalstrohet. I intervjuerna uppges 
efterlevnad av rutinerna vara ett utvecklingsområde för 
både styrelsen och nämnderna. Resultaten av 
stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser vilket 
indikerar att arbetet med avtalstrohet kan utvecklas. 
Stickprovsgranskningen visar att avtal inte registrerats i 
avtalskatalogen i 5 fall där detta varit tillämpligt. 
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4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Under granskningen har vi identifierat förbättringsområden och våra rekommendationer 
framgår nedan. Rekommendationer lämnas då revisorerna iakttagit brister inom ramen för 
granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 
offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  

• Se över användarvänlighet och rutiner för hanteringen av kommunens avtalskatalog. 
Detta i syfte att tillse att katalogen hålls uppdaterad med samtliga tillämpliga avtal. 

• Säkerställa att rutiner utarbetas för hantering av inköp där undantag från lag om 
offentlig upphandling samt kommunens riktlinjer av olika skäl kan vara aktuella. 
Rekommendationen ställs till kommunstyrelsen mot bakgrund av de iakttagelser som 
gjorts avseende socialnämnden. 
  

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

• Vidta åtgärder för att stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om 
offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs.  
 

Vi rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att:  

• Utveckla arbetet med direktupphandlingar så att kommunens egna rutiner efterlevs 
 

 
 
 
Göteborg den 27 januari 2021 
 
                             
 
Karin Iveroth    Thomas Edin 
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
 
 
 
Liselott Daun 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Bakgrund  
 
Kommunrevisionen har beslutat om en tillkommande utökad granskning av kommunens arbete 
med direktupphandling och avtalstrohet inom ramen för den löpande granskningen 2020.  

I lagen om offentlig upphandling (LOU) regleras de inköp som görs av offentliga organisationer. 
Med offentlig upphandling avses enligt LOU de åtgärder som vidtas av en upphandlande 
myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster och 
byggentreprenader. I de fall en upphandlade myndighet har tecknat avtal ska avrop ske från 
ramavtalet. Om ramavtal saknas kan en så kallad direktupphandling göras. Med 
direktupphandling avses en upphandling utan krav på att anbudet ska ske i en särskild form. 
Direktupphandling får genomföras om 1) upphandlingens värde inte överstiger 
direktupphandlingsgränsen 2) i vissa särskilda situationer som anges i lagen eller 3) om det 
finns synnerliga skäl. 

I Uddevalla kommun ansvarar respektive nämnd för upphandling av varor och tjänster inom 
sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och genomförande av 
alla kommun- och koncernövergripande upphandlingar. 

  

 

  



 

17 
 

Bilaga 2 - Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

Kommunallagen (KL 2017:725) 
Av 6 kap 6 § framgår att nämnderna ansvarar för att var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Upphandlingslagstiftning 
Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska 
göra sina upphandlingar. De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende 
på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in. För denna granskning är 
aktuell lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) samt Lagen om 
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF 2016:1146).  

LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte 
omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den 
enskilda upphandlingen. LUF gäller som huvudregel för upphandling av varor, tjänster och 
byggentreprenader som genomförs av aktörer som bedriver verksamhet inom 
försörjningssektorerna – vatten, energi, transporter och posttjänster. En förutsättning är att det 
som köps in är kopplat till just den verksamhet som faller in under LUF. 

I vissa fall kan en upphandlande myndighet bedriva verksamhet inom ramen för flera av 
upphandlingslagarna. Det som avgör om upphandlingen ska göras enligt LOU eller enligt LUF 
beror på vilken typ av verksamhet myndigheten eller enheten bedömer överväger i kontraktet. 
Om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser ska 
myndigheten eller enheten tillämpa LOU. 

Tröskelvärden 

Olika bestämmelser gäller beroende på om upphandlingens värde är över eller under de så 
kallade tröskelvärdena7. Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet gäller de direktivstyrda 
delarna av lagarna, det vill säga de regler som är gemensamma för hela EU:s inre marknad. 
För att veta om en upphandlings värde är över eller under tröskelvärdena och vilka regler som 
ska användas måste upphandlingens totala värde alltid uppskattas. När de direktivstyrda 
reglerna är tillämpliga kan upphandlande myndigheter välja mellan öppet förfarande, selektivt 
förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog eller förfarande för inrättande av 
innovationspartnerskap. Huvudregeln vid upphandling enligt LOU är att öppet förfarande eller 
selektivt förfarande ska användas. Övriga förfaranden får användas i vissa fall. Enligt LUF är 
huvudregeln att öppet, selektivt eller förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog ska 
användas. 

Regler för upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven, det vill säga upphandlingar 
under tröskelvärdena och upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster, finns i 19 

 
7 Tröskelvärde för varor och tjänster: 2 197 545 kr 
Tröskelvärde för byggentreprenad: 54 938 615 kr 
Tröskelvärde sociala tjänster: 7 701 675 kr 
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kapitlet LOU och LUF. Dessa regler kallas ibland för nationella upphandlingsregler. När de 
nationella reglerna är tillämpliga kan upphandlande myndigheter välja mellan att genomföra 
ett förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande. I vissa undantagsfall kan man även 
direktupphandla. 

Direktupphandling, undantag och dokumentationsplikt 

Vid direktupphandling finns inga särskilda formkrav eller krav på annonsering. För att kunna 
avgöra om direktupphandling får användas eller om en annonserad upphandling ska göras 
måste man räkna samman alla direktupphandlingar av samma slag som man har gjort eller 
planerar att göra under räkenskapsåret.  

Av LOU/LUF framgår att den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för 
användning av direktupphandling och dokumentera hur direktupphandlingar genomförs. 
Upphandlande myndigheter ska dokumentera hur upphandlingar som överstiger 100 000 
kronor har genomförts. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera de beslut som har 
fattas under upphandlingen. 

Direktupphandling får användas i tre situationer: 

 om upphandlingens värde är under direktupphandlingsgränsen8 
 om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan förgående annonsering är uppfyllda  
 om det finns synnerliga skäl 

Vid direktupphandling över direktupphandlingsgränsen görs ett undantag från lagens krav på 
annonsering och öppen konkurrens. Undantag ska därför tolkas restriktivt och den som 
åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt. Om en 
upphandlande myndighet anser sig har rätt att tillämpa en undantagsregel ligger bevisbördan 
alltså på myndigheten. Utöver detta finns ytterligare ett antal undantagsbestämmelser som 
innebär att upphandlingsreglerna inte behöver tillämpas vid vissa typer av inköp.  

Dokumentationsplikten i upphandlingsreglerna innebär att upphandlande myndigheter ska 
dokumentera omständigheter av betydelse om upphandlingen överstiger 100 000 kronor. 
Konkurrensverket bedömer att följande uppgifter bör dokumenteras: 

 Den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och organisationsnummer 
 Avtalsföremålet 
 Avtalets löptid och uppskattade värde samt när avtalet ingicks 
 Om och hur konkurrensen togs till vara 
 Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud 
 Vilken leverantör som tilldelades avtalet 
 Det viktigaste skälet för tilldelningen 

Välfärdstjänster 

Från och med den 1 januari 2019 gäller särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster 
vars värde beräknas understiga 7,7 miljoner kronor. Kortfattat innebär reglerna att 
upphandlingen som huvudregel ska annonseras, men i övrigt behöver myndigheten inte 
tillämpa något särskilt förfarande. Den upphandlande myndigheten kan alltså själv bestämma 
hur upphandlingen ska genomföras eller välja att tillämpa ett reglerat upphandlingsförfarande. 
Dessutom behöver de grundläggande upphandlingsprinciperna (exempelvis likabehandlings- 
och öppenhetsprincipen) bara tillämpas om en upphandling av välfärdstjänster under 

 
8 615 312 kr 
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tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse, det vill säga att 
upphandlingen är intressant för leverantörer etablerade inom EU och inte bara Sverige.  

I bilaga 2a i LOU finns en förtäckning av de välfärdstjänster som avses samt tillhörande CPV-
kod. Samma dokumentationsplikt gäller för upphandling av välfärdstjänster. Det är därför 
viktigt att det tydligt framgår i dokumentationen vilken välfärdstjänst som avses. 

Ramavtal 

Ramavtal för köp av varor eller tjänster ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter 
och en eller flera leverantörer. Syftet är att bestämma villkoren som ska gälla för framtida 
kontraktstilldelningar under en bestämd tidsperiod. Genom ramavtal kan upphandlande 
myndigheter tilldela kontrakt när behov uppstår, utan att nya upphandlingar behöver göras. 
Tilldelning av kontrakt i enlighet med ett ramavtal kallas för avrop. Bestämmelser om hur 
ramavtal ska upphandlas och användas finns i LOU och LUF. Reglerna gäller för 
upphandlingar över och under tröskelvärdena. De bestämmelser som gäller för ramavtal enligt 
LUF är mer flexibla än de som gäller enligt LOU. 
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Bilaga 3 - Källförteckning 
Dokument 

• Avtal och avtalstrohet 
• Beställa – information 
• Checklistor och mallar  
• Delegationsordning för respektive nämnd 
• Inköp- och upphandlingsprocessen  
• Inköp under ett prisbasbelopp 
• Internkontrollplan för respektive nämnd 
• Leverantörsregister – rutiner 
• Tillämpningsanvisning för direktupphandling 
• Upphandlings och inköpspolicy för Uddevalla kommun 

 
Intervjuer9  

• Socialchef tillsammans med administrativ chef, 2020-09-25 
• Enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ekonom och 

inköpssamordnare, 2020-09-25 
• Ekonomichef tillsammans med upphandlingschef och inköp- och 

upphandlingscontroller, 2020-09-25  

 
9 Intervjuerna genomfördes digitalt  
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Bilaga 4 – Bedömning av stickprov 
1. Avtal återfinns i avtalskatalog 
2. Att avtal avropats när det är tillämpligt för aktuell vara eller tjänst 
3. Är använt avtal giltigt  
4. Har inköp genomförts i enlighet med avtal 
5. Direktupphandling utanför avtal 
6. Skäl för inköp utanför avtal dokumenterade 
7. Konkurrensutsättning genomförd eller åberopande av undantag i enlighet med 

kommunens anvisning och LOU 
8. Vid direktupphandling över 100 tkr: dokumenterat i enlighet med LOU och kommunens 

anvisning 
9. Vid direktupphandling över 1 prisbasbelopp: upphandlingsmodul använd 
10. Inköp av samma slag över direktupphandlingsgränsen 
11. Inköp av samma slag över tröskelvärde 

  Avtalstrohet Direktupphandling  
 Nämnd Belopp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bedömning 
1 KS 550 000 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 
2 KS 353 015 kr ✕ ✓ ✕ ✓ - - - - - - -  

3 KS 1 404 760 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

4 KS 64 493 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

5 KS 315 000 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 
6 KS 192 000 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

7 KS 178 553 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

8 KS 190 550 kr ET  ✕ - ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

9 SOC 21 675 751 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

10 SOC 7 314 172 kr ✕ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

11 SOC 1 338 544 kr ET  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓  

12 SOC 1 551 895 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✕ ✓  

13 SOC 151 536 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

14 SOC 76 695 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 
15 SOC 517 522 kr - - - - - - - - - - - Ingen bedömning 
16 SOC 440 680 kr ET  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓  

17 SBN 10 561 266 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

18 SBN 4 351 024 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

19 SNB 3 576 930 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

20 SNB 674 744 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

21 SNB 4 314 893 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

22 SNB 339 086 kr ET ✓ ✓ ✓ - - - - - - -  

23 SNB 162 503 kr - - - - - - ✕ ✕ ✕ ✓ ✓  

24 SNB 277 000 kr - - - - - - ✓ ✓ ET ✓ ✓  

ET Ej tillämpbart  

- Ingen bedömning har gjorts  

 Större avvikelser 
  Mindre avvikelser 
 Inga noteringar 

 



 

 

 
 

 
   

          2021-02-02 

 

Kommunens revisorer 

 

Till: Kommunstyrelsen 

      Socialnämnden 

      Samhällsbyggnadsnämnden  

 

  

  

  

Granskning av kommunens arbete med direktupphandling och 

avtalstrohet 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en granskning 

av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet. Syftet har varit bedöma om 

kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet 

med upprättade ramavtal. 

 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen 

och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. Vidare är vår 

bedömning att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt detta. Därtill är vår samlade bedömning 

att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade 

ramavtal. Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt avtalstrohet i enlighet med 

upprättade ramavtal. 

 

Kommunen har skriftliga rutiner för direktupphandlingar. I intervjuer uppges efterlevnad av rutinerna 

vara ett utvecklingsområde för styrelsen och nämnderna. Resultaten av stickprovsgranskningen visar 

på flertalet avvikelser från både kommunens anvisningar och lagen om offentlig upphandling vilket 

indikerar att arbetet med direktupphandlingar är ett utvecklingsområde. 

 

I granskningen framkommer även att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett 

utvecklingsområde för både styrelsen och nämnderna. Resultaten av stickprovsgranskningen visar på 

ett antal avvikelser. Stickprovsgranskningen visar bland annat att avtal inte registrerats i 

avtalskatalogen i fem fall där detta varit tillämpligt. 

 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen, socialnämnden samt 

samhällsbyggnadsnämnden och översänds med önskemål att erhålla svar på vilka åtgärder som ämnar 

vidtas med anledning av rekommendationerna som redovisas i rapporten. Svar önskas elektroniskt 

till thomas.edin@se.ey.com senast 2021-05-03. 

 

 

Uddevalla den 2 februari 2021 

 

 

Tomas Amlöv Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand 

Ordförande  1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2021-03-04 Dnr SN 2021/00031 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Lars Alfredsson 

Telefon 0522-69 70 23 
lars.g.alfredsson@uddevalla.se 

 

Revisionsrapport - granskning av inköp och upphandling, del 

av löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 

genomfört en granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet  

 

Syftet har varit bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och 

att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett utvecklingsområde. 

 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen, 

socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden och svar på granskningsrapporten skall 

vara revisorerna tillhanda senast 2021-05-03. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport, Granskning av inköp och upphandling, del av löpande granskning 2020 

Revisorerna följebrev 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att till revisorerna avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som svar på granskningen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

l granskningen framkommer att efterlevnad av rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett 

utvecklingsområde för både kommunstyrelsen och nämnderna. Resultaten av 

stickprovsgranskningen visar på ett antal avvikelser.  

 

Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna socialnämnden att vidta åtgärder för att 

stärka arbetet med direktupphandlingar så att kraven i lag om offentlig upphandling och 

kommunens egna rutiner efterlevs. 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2021-03-04 Dnr SN 2021/00031 

  

 

 

 

Socialtjänsten kommer fr o m augusti 2021 att anställa en inköpssamordnare på deltid 

som får till uppgift att vara verksamheten behjälplig med direktupphandlingar och bevaka 

att lag om offentlig upphandling och kommunens egna rutiner efterlevs. 

 

När det gäller avtalstrohet så anser Socialtjänsten att det finns ett behov av att förtydliga 

roll- och ansvarsfördelningen mellan förvaltning och upphandlingsenheten avseende både 

tecknandet- samt förvaltning av avtal.  

 

Avtalskatalogen behöver göras mer användarvänlig och tillgänglig. I inköpssamordnaren 

arbetsuppgift kommer bl a att ingå att föra dialog med upphandlingsenheten kring 

avtalskatalogen och göra systematiska uppföljningar avseende avtalstrohet i 

förvaltningen. 

 

I likhet med upphandlingsenheten anser förvaltningen att införandet av beslutsstöd är en 

mycket viktig del i arbetet för ökad uppföljning och kontroll. Med ett förenklat och mer 

lättillgängligt digitalt uppföljningssystem så kommer förvaltningen att kunna månadsvis 

följa upp gjorda inköp och avtalstrohet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Lars Alfredsson 

Socialchef Administrativ chef 

Skickas till 

Revisorerna: thomas.edin@se.ey 

Socialchef Roger Granat 

Administrativ chef Lars Alfredsson 

mailto:thomas.edin@se.ey


 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr SN 2021/00031  

Revisionsrapport - granskning av inköp och upphandling, del 
av löpande granskning 2020 

Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 

genomfört en granskning av kommunens arbete med direktupphandling och avtalstrohet  

  

Syftet har varit bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnads-

nämnden säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. Slutsatsen utifrån 

granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att socialnämnden inte 

säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar och att efterlevnad av 

rutiner för att säkerställa avtalstrohet är ett utvecklingsområde. 

  

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen, 

socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden och svar på granskningsrapporten skall 

vara revisorerna tillhanda senast 2021-05-03. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-04. 

Revisionsrapport, Granskning av inköp och upphandling, del av löpande granskning 2020 

Revisorerna följebrev gällande granskning av kommunens arbete med direktupphandling 

och avtalstrohet 2021-02-02. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att till revisorerna avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som svar på granskningen. 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2021-03-24 

Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-25 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2021-03-25 

Kommunens revisorer 

Socialchef Roger Granat 

Administrtiv chef Lars Alfredsson 

 

Skickat 2021-04-13 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-02-25 Dnr KS 2020/00601 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Utökning av aktiekapital i Västvatten AB  

Sammanfattning 

Västvatten AB har behov av förbättrad likviditet i bolaget på grund av likvida 

variationer och framtida investeringar, vilket innebär brist på likviditet under vissa 

perioder. I nuläget har bolaget en checkkredit inom Uddevalla kommuns internbanks 

koncernkonto, på samma sätt som Uddevalla kommuns övriga företag. 

 

Ekonomicheferna i ägarkommunerna är överens om att förorda en fortsatt användning 

av nuvarande kredit för att hantera variationer i likviditeten, efter samråd med 

ekonomichefen i Västvatten AB. Denna lösning innebär att aktiekapitalet inte behöver 

utökas för närvarande. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Tjänsteskrivelse från Västvatten AB 2020-09-24 

Protokoll från Västvatten ABs styrelsemöte 2020-09-24  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att inte godkänna en utökning av aktieägarkapitalet om 2 385 tkr för Uddevalla 

kommuns andel i Västvatten AB 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Västvatten AB 
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 Datum: 2020-09-24 
Dnr: 2020/187 

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Susanne Thorén 
0522-63 88 21 
susanne.thoren@vastvatten.se 

Uddevalla kommun 
Kommunfullmäktige 
 

 

Utökning av aktiekapital i Västvatten AB 

Sammanfattning 
Västvatten AB är i behov av att förbättra likviditeten genom en utökning av 
aktiekapital. Likvida variationer samt framtida investeringar medför att det vissa 
månader inte finns tillräcklig täckning på banken. En utökning av aktiekapitalet från 
2 500 tkr till 7 000 tkr i Västvatten AB behövs. Utökningen finansieras förslagsvis 
via aktuella fördelningsnycklar till ägarkommunerna.  
 

Bolag Fördelnings- 
nyckel 

Utökning 
aktiekapital 

Ägarandel 

Färgelanda kommun 7 % 315 tkr 7 % 
Munkedal kommun 11 % 495 tkr 11 % 
Sotenäs kommun 29 % 1 305 tkr 29 % 

Uddevalla kommun 53 % 2 385 tkr 53 % 
Summa 100 % 4 500 tkr 100 % 

 

Bakgrund 
Västvatten AB är ett driftbolag som gemensamt ägs av vattenbolagen Färgelanda, 
Munkedal, Sotenäs och Uddevalla Vatten AB. Bolaget svarar för drift, underhåll, 
kompetens och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Detta 
görs på uppdrag av ägarbolagen. 
 
Västvatten AB är ett personalintensivt bolag och har inga direkta tillgångar (resurser 
som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och är summan av ett företags 
förmögenhet). Detta gör att en upplåning från kreditinstitut inte är möjlig utan borgen 
från alla ägarna. 
 
Västvatten AB har idag ett aktiekapital på 2 500 tkr som är fördelat på ägarbolagen 
enligt ägarandel. Det likvida behovet medför en utökning av aktiekapitalet till 7 000 
tkr.  
 
Västvatten ABs alla inkomster och utgifter under en månad faktureras i början av 
kommande månad för att varje månad ha ett resultat på 0 kr. Västvatten AB gör alltså 
ingen vinst eller förlust. Om månaden efter har högre utgifter än månaden innan 
innebär det att medlen inte räcker till. Investeringar som sker/har skett i Västvatten 
AB, så som systemförändringar, servrar och lokaler, minskar Västvatten ABs likviditet 
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 Datum: 2020-09-24 
Dnr: 2020/187 

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

vilket påverkar utrmmet som finns för att betala våra leverantörer. Detta är 
anledningen till patt det behövs en utökning av aktiekapitalet. 

Övrig information 
Ett paket med olika åtgärder för att hantera Västvatten ABs likviditet diskuterades 
med ekonomicheferna i respektive kommun hösten 2018. Beslutet blev att avvakta 
nytt anläggningsbolag som då var aktuellt och utöka aktiekapitalet i den processen. 
Inget nytt anläggningsbolag tillkom under åren 2019-2020. Därmed togs frågan upp 
igen och på ägarsamråd i Västvatten AB våren 2020 beslutades det att gå vidare med 
frågan angående utökningen av aktiekapital.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun ger en utökning av aktiekapitalet på 2 385 
tkr till Västvatten AB. 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-03-31 Dnr KS 2021/00102 

  

 

Handläggare 

Översiktsplanerare Amanda Windeman 

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

 

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavets 

vattendistrikt 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet om Vattenmyndighetens samråd kring 

förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavets 

vattendistrikt till samhällsbyggnadsnämnden, Uddevalla Energi AB och Uddevalla 

Vatten AB med önskan om svar senast den 31 mars. 

 

Svar har erhållits av Samhällsbyggnadsnämnden. Uddevalla Vatten AB konstaterar att 

det inte är mycket som är nytt i åtgärdsprogrammet jämfört med tidigare 

remissversioner och avser därmed inte att lämna något särskilt yttrande i ärendet. 

Uddevalla energi AB har inte inkommit med ett yttrande.  

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Västerhavet, 2021-02-08 

 Delegationsbeslut enligt delegation nr. 8. remittering av Vattenmyndighetens 

samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 

Västerhavets vattendistrikt, 2021-02-12 

 Samhällsbyggnads bilaga till tjänsteskrivelse 2021-02-25, Vattenmyndighetens 

samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 

Västerhavets vattendistrikt, 2021-03-24 

 Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag § 144 2021-03-18, 

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt, 2021-03-24 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-02-25, Vattenmyndighetens samråd 

kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 

Västerhavets vattendistrikt, 2021-03-24 

 Skrivelse från Västvatten AB angående remissvar om Vattenmyndighetens 

samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 

Västerhavets vattendistrikt, 2021-03-26 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att skicka samhällsbyggnadsnämndens yttrande som svar på Vattenmyndighetens 

samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 

Västerhavets vattendistrikt 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef avd. Hållbar tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr SBN 2021/00094  

Remiss om Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavets 
vattendistrikt 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått en intern remiss från Kommunstyrelsen om 

Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsplan och miljökvalitetsnormer 

för Västerhavet. Remissen är en del av ett samråd som pågår mellan 1 november 2020 

till 30 april 2021. 

 

Kommunen har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslagen innan beslut fattas.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fokuserat på de 6 åtgärdsförslag som riktar sig till 

kommunen och hur de kan påverka vår verksamhet. Synpunkter på dessa 6 

åtgärdsförslag redovisas i ett separat beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-24 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer på föreslagna åtgärder 2021-02-25 

Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt 2021-02-15 

Följebrev och kommunikation 2021-02-15 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut 2021-02-12 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att översända förvaltningen tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen som svar på remissen 

 

 
Vid protokollet  

Ola Löfgren  

 

Justerat 2021-03-23  

Henrik Sundström  

Martin Pettersson  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-24 intygar  

Ola Löfgren  

 

Skickat 2021-03-24 till  

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Utredare Anna Thorén  

Telefon 0522-69 73 75 

anna.thoren@uddevalla.se 

 

 

 

  

 

 

Samhällsbyggnad 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 63 63 

www.uddevalla.se  E-post samhallsbyggnad@uddevalla.se 
 

 
 

Samhällsbyggnads svarsyttrande per åtgärd 

 

Förslag till kommunerna, åtgärd 1: Vattenplanering  

Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en 

helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på 

de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.  

 

Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom innehålla  

a) en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i den regionala 

vattenförsörjningsplanen. Åtgärden bör också innehålla  

b) en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens 

avrinningsområden, Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet.  

 

I följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas:  

a) översikts- och detaljplaner,  

b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och  

c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, 

vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter på åtgärd 1 

Åtgärden har inte tidigare varit med i åtgärdsförslagen och är en ny åtgärd. En 

övergripande vattenplanering bedöms viktig för att kommunerna ska kunna arbeta med 

åtgärderna för att nå och bibehålla miljökvalitetsnormen för vatten. Ett samlat dokument 

som visar vart miljökvalitetsnormerna inte följs eller kan följas bedöms dock vara ett 

underlag som kan vara till hjälp i planeringsarbetet. I beskrivningen av åtgärden lyfter 

man att man inte behöver ta fram ett planeringsdokument utan att underlaget ska 

processa fram utifrån kommunens behov vilket är bra. Att ta fram ett sådant här 

underlag är en process som berör många och det är viktigt med en bred förankring. 

Vägledning i arbetet önskas framförallt kring den mellankommunala samordningen som 

blir extra viktig i detta arbete.  
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Förslag till kommunerna, åtgärd 2: Miljötillsyn  

Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av a) miljöfarliga verksamheter 

enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))9 kap. b) förorenade områden enligt MB 10 kap. c) 

jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap.  

 

Detta innebär att kommunerna ska:  

• i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas.  

• i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs där det finns en 

risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av påverkan från den 

aktuella verksamheten.  

• i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på utredningar 

och åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  

 

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som 

påverkar vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Åtgärden och ska genomföras 

kontinuerligt 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter på åtgärd 2 

Avloppsreningsverk och ledningsnät 

I Uddevalla kommun finns 5 avloppsanläggningar i kommunal regi, där Skansverket är 

det största, centralt placerat i staden. Till Skansverket leds årligen 7.000.000 kubikmeter 

avloppsvatten från både Uddevalla och Ljungskile och de centralt belägna delarna 

därikring och faller med anledning av sin storlek under länsstyrelsens tillsynsansvar. De 

4 mindre kommunala avloppsanläggningarna tillsynas regelbundet av samhällsbyggnads 

miljömyndighet som även har avsatt tid för att utföra tillsyn på ledningsnät i sin 

planering för 2021. 

 

Små avlopp 

Samhällsbyggnad har bedrivit områdesvis uppsökande tillsyn på små 

avloppsanläggningar sedan 2009, och har sedan dess kontrollerad omkring 60% av 

kommunens totalt omkring 6000 små avlopp. I samband med tillsynen får 

fastighetsägarna rådgivning och det är relativt vanligt att de då på eget initiativ åtgärdar 

sina bristfälliga anläggningar. I övrigt får de anläggningar som inte bedöms leva upp till 

dagens krav på rening föreläggande om åtgärd eller beslut om förbud mot fortsatt 

utsläpp. Uppskattningsvis åtgärdas omkring 80% av de kontrollerade anläggningarna.  

Med anledning av närheten till övergödningspåverkade recipienter och låg 

markretention bedöms många utsläpp ske till område med krav på hög miljöskyddsnivå. 

I den efterföljande prövningsprocessen stöds samhällsbyggnads miljömyndighet av en 

politiskt antagen handledning (2020) där vissa särskilt känsliga och särskilt skyddsvärda 
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platser pekats ut där krav på högre än hög miljöskyddsnivå kan vara befogade med extra 

kväverening som följd. Bedömningsgrunderna kring när det är aktuellt med högre än 

hög miljöskyddsnivå är något samhällsbyggnad önskat vägledning kring i flera år.  

 

Då människor ofta vill bo vattennära och Uddevalla har 27 mil kust är det mycket, 

mycket vanligt att ett kustvatten blir recipient för utsläpp av avloppsvatten, och samtliga 
kustvattenförekomster i Uddevalla kommun är övergödningspåverkade och bedöms inte 

leva upp till god ekologisk status. Vi önskar därför en tydligare rangordning av vilka 

åtgärder som kan ge mest effekt och var kommunen ska lägga sin prioritering. Det finns 

fortfarande en stor möjlighet till tolkning i dagens lagstiftning vilket gör reglerna svåra 

att tyda för enskilda fastighetsägare och kan även tolkas mycket olika från kommun till 

kommun. Arbetet med små avlopp kan väcka känslor och är nationellt och lokalt 

debatterat vilket kan leda till att syftet med åtgärderna tappar fokus. Ett ökat 

prioriteringsstöd för att uppnå nyttan är därför önskvärt. 
  

Miljöfarlig verksamhet och Förorenade områden 

Uddevalla är en gammal industristad med ett stort arv i form av förorenade områden, 

många centralt placerade i staden som även är översvämningsdrabbad av höga flöden 

från Bäveån och stigande havsnivå i Byfjorden. Kombinationen översvämning av 

förorenad – även ofta utfylld - mark ökar riskerna för ras och skred utöver de som 

kommer av våra naturliga förutsättningar av silt och lera. Samhällsbyggnad ser ett 

behov av stöd för att säkerställa arbetet för att förhindra att ras och skred sker i områden 

som riskerar att kunna påverka miljökvalitetsnormen negativt.  

 

Uddevalla ingår i de orter som pekats ut som översvämningsdrabbade av MSB i 

översvämningsdirektivet och vi arbetar tillsammans med länsstyrelsen i västra Götaland 

med en riskhanteringsplan som beräknas färdigställas i början av 2022. För Uddevallas 

del vore det önskvärt om översvämningsdirektivets riskhanteringsplan och detta förslag 

för Västerhavets vattendistrikt kommunicerar. 

 

Samhällsbyggnad ser även en nytta med stöd för ett utökat arbete med att inventera, 

riskklassa och vid behov åtgärda förorenade sediment som annars kan riskera att 

påverka miljökvalitetsnormen för vattnet negativt.  

 

Jordbruk och djurhållande verksamheter 

Likt synpunkterna gällande små avlopp återkommer vår önskan om ökad tydlighet och 

hjälp med prioritering till kommunen då jordbrukstillsynen kan vara utmanande att få 

gehör för att prioritera då den som skrivs i förslaget är tidskrävande och ställer höga krav 

på utförandet och genomförandet. Då de två största påverkanskällorna för en recipients 

oförmåga att uppnå god status ofta anges vara de från små avlopp och från lantbruk 

behöver kommunen ytterligare stöd från överordnade myndigheter för att kunna 

prioritera dessa två områden på ett resurseffektivt sätt för att i förlängningen kunna 

uppnå så effektfulla resultat som möjligt. Utan mer stöd och styrning kan dessa båda 

områden riskera att prioriteras ner med icke uppnådda miljökvalitetsnormer som följd.  
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Förslag till kommunerna, åtgärd 3: Dricksvattenskydd  

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt  

a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter, exempelvis i 

form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där 

vattentäktens uttag är mer än 10 m3 / dygn  

b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av (miljöbalk 

(1998:808) (MB)) (1 januari 1999) och vattenskyddsområden där behov finns att 

revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt 

skydd uppnås  

c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden  

d) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för 

vattenuttag.  

 

Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen 

senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter på åtgärd 3 
Inga synpunkter. 

 

 

Förslag till kommunerna, åtgärd 4: Fysisk planering  

Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översikts- och 

detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)), 

på ett sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan 

följas.  

Kommunerna ska särskilt:  

a) tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska därmed ligga till 

grund för planer och beslut,  

b) bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de aktuella 

planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd och 

restaurering av kustnära miljöer på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten 

kan följas,  

c) bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen 

Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige 

(VISS), som planeringsunderlag.  

Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden bör även 

samverkas med berörda kommuner inom avrinningsområdet. Kontinuerlig samverkan 

med Boverket är också viktigt. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras 
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kontinuerligt. Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets 

fastställande och ska sedan uppdateras kontinuerligt. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter på åtgärd 4 
Samhällsbyggnads planeringsavdelning bedömer idag hur miljökvalitetsnormen för 

vatten eventuellt kan påverkas av en detaljplan. Miljökvalitetsnormen ska enligt den nya 

formuleringen vara bindande vilket är en starkare skrivning än tidigare. Om ytterligare 

utredningar krävs jämfört med hur man arbetar idag kan det påverka både kostnaden för 

framtagande av planen samt tidsåtgången. Här behövs ett nära samarbete mellan 

planarkitekter och länsstyrelsen för att säkerställa att man arbetar på rätt nivå med såväl 

miljökvalitetsnormer för vatten som andra miljökvalitetsnormer.  

När det gäller översiktplansarbetet medverkar samhällsbyggnadsförvaltningen i arbetet och 

förser översiktplaneraren med det underlag som finns. 
 

Förslag till kommunerna, åtgärd 5: VA-plan inklusive dagvatten  

Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

(VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna 

för yt- och grundvatten kan följas. Denna ska bland annat innehålla:  

a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av vatten- 

och avloppshanteringen i kommunen  

b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa 

miljökvalitetsnormerna Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse. Åtgärden ska 

påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter på åtgärd 5 

Uddevalla kommun har arbetat aktivt med sin VA-planering sedan 2014 då man tog 

fram en VA-översikt som sedan följdes av VA-strategi (2015), Handledning för 

dagvattenhantering (2017), VA-utbyggnadsplan (2019), Dricksvattenförsörjningsplan 

(2020), Handledning för enskilda avlopp (2020) och Förnyelseplan för allmänt VA 

(2020).  

 

Samhällsbyggnad ser positivt på förslaget kring förvaltningsövergripande 

vattenplanering och att det arbetet ska ske riskbaserat med ett fokus på de 

vattenförekomster som löper risk att inte leva upp till miljökvalitetsnormen. 

Samhällsbyggnad efterfrågar vägledning kring om respektive vattenförekomsts 

riskbedömning ska skrivas in i varje antaget VA-dokument ovan eller om separat 

dokument för den föreslagna vattenplaneringen kan upprättas där vattenförekomsterna 

listas utifrån sin status och påverkanskällor utifrån riskerna. 
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Förslag till kommunerna, åtgärd 6: Dioxiner från småskalig förbränning  

Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar 

från småskalig förbränning. Åtgärden ska genomföras i samverkan med 

Naturvårdsverket, Energimyndigheten och länsstyrelserna. Åtgärden ska genomföras så 

att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. Åtgärden ska genomföras kontinuerligt 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter på åtgärd 6 
Inga synpunkter. 

 

 

 

 

 

Anna Thorén   Sofia Stengavel 

Utredare     Kommunekolog 
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Handläggare 

Kommunekolog Sofia Stengavel 

Telefon 0522-69 73 11 
sofia.stengavel@uddevalla.se 

 

Remiss om Vattenmyndighetens samråd kring 

förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 

Västerhavets vattendistrikt 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått en intern remiss från Kommunstyrelsen om 

Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsplan och miljökvalitetsnormer 

för Västerhavet. Remissen är en del av ett samråd som pågår mellan 1 november 2020 

till 30 april 2021. 

  

Kommunen har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslagen innan beslut fattas.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fokuserat på de 6 åtgärdsförslag som riktar sig till 

kommunen och hur de kan påverka vår verksamhet. Synpunkter på dessa 6 

åtgärdsförslag redovisas i ett separat beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-24 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer på föreslagna åtgärder 2021-02-25 

Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt 2021-02-15 

Följebrev och kommunikation 2021-02-15 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut 2021-02-12 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att översända förvaltningen tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen som svar på remissen 

 

Ärendebeskrivning 

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, kom redan år 2000. Det innebär att vi har 

ett gemensamt regelverk för att säkra god vattenkvalité i Europa. Vattendirektivet är en 

del av svensk lagstiftning sedan 2004. År 2004 satte man målet att alla stora problem i 

svenska vatten skulle vara lösta år 2015. För att nå målen arbetar man i 6-årscykler med 

vattenförvaltningen. Inför varje ny cykel tar vattenmyndigheten en förvaltningsplan, ett 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. 
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Förvaltningsplanen är ett strategiskt dokument som sammanfattar läget efter den senaste 

förvaltningscykeln och beskriver riktningen för det kommande arbetet. I förslaget till 

förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i distriktet enligt 

den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har genomfört under de senaste 

åren. Dessutom redovisas de betydande påverkanstryck från mänsklig verksamhet som 

finns och vilka miljöproblem de orsakar.  

 

En miljökvalitetsnorm (MKN) är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller 

miljön i övrigt. För vatten utgör MKN ett mål för miljökvaliteten i en specifik 

vattenförekomst. Miljökvalitetsnormen är juridiskt bindande och syftet med normerna 

är att säkra Sveriges vattenkvalitet. I samrådet ges möjlighet att tycka till om föreslagna 

MKN för vattenförekomsterna. Detta finns samlat i databasen VISS 

(VattenInformationsSystem Sverige).  

 

I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram finns beskrivningar av det som myndigheter 

och kommuner behöver göra för att nå miljökvalitetsnormerna. Det kan handla om att 

förstärka tillsyn och rådgivning inom olika områden. Det kan också handla om att ställa 

krav på verksamhetsutövare att förbättra vattenmiljön på lämpliga sätt, till exempel 

genom att minska ett utsläpp eller skapa bra miljöer för fisk. Åtgärderna i 

åtgärdsprogrammet är bindande för de myndigheter som pekas ut i åtgärdsprogrammet. 

Det är så kallade styrmedelsåtgärder som ska skapa förutsättningar att genomföra 

konkreta åtgärder. I åtgärdsprogrammet finns 6 åtgärder som är riktade till 

kommunerna. 

Förvaltningen har gått igenom dessa åtgärder och kommentarer till dessa finns samlat i 

bifogat beslutsunderlag. 
 

Övriga synpunkter och kommentarer 
Jämfört med de tidigare remisserna upplever förvaltningen att Vattenmyndigheten 

arbetat mer med att nå ut till kommuner, myndigheter och andra än tidigare under hela 

samrådstiden. Man har tagit fram anpassat och lättillgängligt informationsmaterial till 

kommunerna. Man har också haft flera riktade digitala samrådsmöten, bland annat till 

politiker, vattenråd och olika kommunala verksamhetsområden. Samtidigt har ju den 

rådande samhällssituationen gjort att det inte kunnat vara några fysiska möten vilket 

hade varit önskvärt. Inför kommande samråd är det positivt om man fortsätter arbeta 

med riktad information.  

 

Kommunen har ett brett arbetsområde. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som 

bland annat har ansvaret för tillsyn inom miljöområdet, detaljplaner, enskilda avlopp 

och kommunens markinnehav. Detta gör att nämnden dels ska ta hänsyn till hur 

förslaget berör dem som tillsynsmyndighet, dels till hur man berörs som markägare då 

kommunen är en stor markägare. Kommunen måste se på helheten som både 

verksamhetsutövare och som tillsynsmyndighet, och ha en övergripande syn på hur man 

bör minska påverkan i ett vattenområde/vattenförekomst/kuststräcka för att nå god 

status. En åtgärd som är positiv ur en synvinkel kan försvåra ur en annan.  
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Åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet, Vattenplanering, är en ny åtgärd för den här cykeln och 

innebär i korthet att kommunerna ska ta fram en vattenplan eller liknande underlag. 

Man ska framför allt ha fokus på de vattenförekomster där det behövs åtgärder för att nå 

och upprätthålla MKN. Vattenplanen innebär inte nödvändigtvis ett ytterligare 

planeringsdokument utan snarare en process inom ordinarie verksamhet och kan variera 

i omfattning och detaljeringsgrad beroende på behov inom kommunen. Miniminivån är 

en kartläggning av de vattenförekomster som inte når eller kan följa normen och hur 

man avser förbättra dem. Att ha en helhetsbild över statusen på vattnet gör det enklare 

att prioritera och samordna åtgärder samt att få in arbetet med MKN i de delar av 

kommunens verksamhetsområde som det berör. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är viktigt att det finns ett övergripande 

dokument för vattenplaneringen för att man ska kunna göra rätt bedömningar i olika 

ärenden såsom exempelvis detaljplaner. Då det är ett kommunövergripande dokument 

och ska/bör utgöra en del av eller ett tillägg till översiktsplaneringen bör det ingå i 

arbetet med översiktsplaneringen.  

 

Åtgärderna som föreslås i åtgärdsprogrammet är i många fall kostsamma samtidigt som 

finansieringen fortfarande kan behöva tydliggöras. Kommunen har en viktig roll när det 

gäller att få åtgärderna att gå från förslag till verklighet men det krävs också att det tas 

gemensamma grepp på en högre nivå. Att lägga en stor del av åtgärdsförslagen som 

åtgärder som kommunens ska verkställa genom sin tillsyn innebär att kommunens 

myndighetsavdelning får fler och nya arbetsområden. Ansvaret för kommuner och 

myndigheter måste bli tydligare och mer resurser måste till för att detta ska vara möjligt. 

Det är mycket viktigt att ha i åtanke att varje förordning, föreskrift eller annat regelverk 

som tas fram måste omedelbart följas av en vägledningsinsats av stora mått så att den 

myndighet som ska pröva och utöva tillsyn vet hur de nya reglerna ska tillämpas och 

med en nationell informationsinsats till de som berörs av de nya regelverken. Självklart 

måste det också tydliggöras vem som ska betala. 

 

En tydligare prioritering och rangordning mellan de olika åtgärderna som föreslås 

efterfrågas också. Vilken åtgärd är mest effektiv och prisvärd i förhållande till det 

resultat man får. Var ska kommunen lägga den högsta prioriteringen i sitt vattenarbete 

om man inte kan göra allt samtidigt. 

 

 

 

Maria Jacobsson Sofia Stengavel 

Förvaltningschef Kommunekolog 
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Förord 

[Här kommer det att finnas ett förord i den slutliga versionen som gäller 2021–2027.] 
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1 Inledning 
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning 

inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att tillgodose att 

vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. I 

detta förslag till förvaltningsplan redogör Vattenmyndigheten för hur distriktets vatten 

behöver förvaltas under den kommande sexårsperioden för att åstadkomma detta. 

I förslaget till förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i 

distriktet enligt den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har genomfört under de 

senaste åren. Dessutom redovisas de betydande påverkanstryck från mänsklig verksamhet 

som finns och vilka miljöproblem de orsakar. Utifrån dessa bedömningar föreslår 

Vattenmyndigheten mål för arbetet med att åtgärda denna påverkan, i form av 

miljökvalitetsnormer för distriktets samtliga vattenförekomster. För att se till att 

miljökvalitetsnormerna följs behöver myndigheter och kommuner sedan genomföra de 

åtgärder som framgår av Vattenmyndighetens förslag till Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Förslaget till åtgärdsprogram sammanfattas i denna förvaltningsplan. I den avslutande delen 

av förslaget till förvaltningsplan redovisas den övergripande, samlade bedömningen av vad 

som behöver göras nationellt och i distriktet för att se till att vi på lång sikt kan förvalta våra 

vatten på ett hållbart sätt. 

Vattenmyndigheten har också samtidigt med detta förslag till förvaltningsplan beslutat om ett 

förslag till delförvaltningsplan med åtgärder för att motverka vattenbrist och torka i distriktet 

1.1 Allas vatten 
Vårt vatten är livsviktigt. 

Rent vatten är inte bara en miljöfråga utan en samhällsfråga – kanske den största. Vatten kan 

oftast inte ersättas av något annat. Det handlar om mer än att bara kunna bada i ett friskt 

vatten. Utan rent vatten stannar både industrin och matproduktionen. Problem som torka och 

översvämning är inte längre något som bara händer ”någon annanstans”. På många platser 

har det blivit en del av vardagen. 

Det är därför som EU gemensamt beslutat om(vattendirektivet ) och det är därför 

vattenmyndigheterna har skrivit det du nu läser. 

Vattendirektivet inleds med att slå fast att: 

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas 

som ett sådant.” 

Att vårda vattnet är också lönsamt för samhället. Åtgärder för att skapa rent vatten ger ofta 

mer tillbaka än vad det kostar. På samma sätt är det oftast billigare att förebygga än att rätta 

till miljöproblem i efterhand. 

Hänsyn till vatten behöver därför genomsyra all samhällsutveckling. 

Därför finns Vattenmyndigheten 
EU har gemensamt tagit fram vattendirektivet för att alla medlemsländer ska förvalta vattnet 

lika. Vi ska ta hand om våra vattenresurser så att också kommande generationer ska få 

tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Arbetet ska bedrivas cykliskt i perioder 
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om sex år. Ett direktiv gäller dock inte direkt i medlemsländerna utan ska implementeras 

genom ändringar i nationell lagstiftning som tydligt avspeglar direktivets syfte och ändamål. I 

Sverige är det 5 kap. miljöbalken,(vattenförvaltningsförordningen)(2004:660) och förordning 

om vattendelegationer (2017:872) som står för det huvudsakliga svenska införlivandet av 

vattendirektivet. 

Utgångspunkten i det svenska regelverket är att Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt 

och att fem länsstyrelser ska vara vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i 

varsitt distrikt.   

Dessa vattenmyndigheter finns i:  

• Norrbottens län – Bottenvikens vattendistrikt,  

• Västernorrlands län – Bottenhavets vattendistrikt,  

• Västmanlands län – Norra Östersjöns vattendistrikt,  

• Kalmar län – Södra Östersjöns vattendistrikt och  

• Västra Götalands län – Västerhavets vattendistrikt.  

De fem vattenmyndigheterna har av Sveriges regering fått i uppdrag att se till att den svenska 

vattenlagstiftningen, byggd på EU:s vattendirektiv, genomförs. Uppdraget att vara 

vattenmyndighet innefattar bland annat kartläggning och analys av vattnet och att lämna 

förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärder för att nå målet god vattenstatus för alla Sveriges 

vattenförekomster. Vattenmyndigheterna har ansvaret för att förvalta vattnet i varsitt distrikt. 

Detta innebär inte att vattenmyndigheterna är ensamt ansvariga för att vattnet når 

miljökvalitetsnormerna, tvärtom. Det är nödvändigt att alla aktörer tar sitt ansvar, andra 

myndigheter och kommuner såväl som övriga, som till exempel privata företag och 

verksamhetsutövare. Åtgärdsprogrammet lägger bindande åtgärder på andra myndigheter, 

som alltså har skyldighet att genomföra åtgärderna. 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är vägledande myndighet för ytvattenarbetet och 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har samma roll för grundvatten. Det innebär att 

dessa två myndigheter även kan utfärda föreskrifter. Exempelvis beskrivs den publikation du 

just nu läser i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) 

om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660). Vattendirektivet utgår från vattnets rörelse genom landskapet, via 

avrinningsområden, och följer därmed inte de vanliga administrativa gränserna, som 

kommun-, läns- och nationsgränser. Europa är därför indelat i ett hundratal vattendistrikt, 

varav fem alltså finns i Sverige.  

Därutöver har Sverige också ett par internationella avrinningsområden. Vi har gemensamma 

vatten med sex norska vattendistrikt och ett finskt.  

Allas ansvar 
Alla som läser detta har en del i ansvaret att förbättra vatten med problem och att förhindra 

att vattnet försämras. Det är därför vi vill veta vad du tycker om det som står här. Under sex 

månader samråder därför vattenmyndigheterna om förslag till Förvaltningsplan, 

Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram för perioden 2021–2027. Det som beskrivs här är 

alltså inriktningen för de kommande sex årens vattenförvaltning. 

Det går att se på vatten från många olika håll.  
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Kanske är du engagerad i att planera en ny stadsdel, en ny badplats eller en ny våtmark. 

Kanske funderar du på hur ett stycke förorenad mark ska saneras eller ska besluta om att en 

ny industri ska byggas.  

För att det ska bli bra från början har vattendelegationerna tagit fram bestämmelser för hur 

mycket påverkan ett vatten kan tåla, så att du ska vara trygg i att säga ja till exempelvis en 

exploatering. Eller nej.  

De här reglerna, miljökvalitetsnormer, kan sägas vara vattnets budget. Genom att följa dem 

garanterar du att det som sagts blir gjort. Att vi följer planen. Och att vattnet inte blir sämre.  

På samma sätt som din hushållsbudget kan vattnets budget inte överskridas hur som helst.  

Vem beslutar om vad 
Politikens inriktning styr vattenförvaltningsarbetet. Vattenmyndigheterna har uppdraget att 

samordna arbetet med vattenförvaltning i varsitt distrikt. Beslutsmandat finns hos respektive 

vattendelegation.  

I förordning om vattendelegationer (2017:872) slås fast hur arbetet ska organiseras:  

• Det ska finnas en vattendelegation kopplad till varje vattenmyndighet. 

• På de fem vattenmyndigheterna finns också ett kansli. 

• På alla länsstyrelser ska det dessutom finnas ett beredningssekretariat som, per län, 

tar fram underlag för miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. 

Vattendelegationerna 
Varje vattendistrikt har alltså en beslutande vattendelegation. Vattendelegationen består av 

ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. De får vara högst elva 

till antalet, och regeringen har valt att utse elva delegater i alla vattendistrikt. Ledamöterna är 

sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den 

organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationerna är landshövdingarna i 

de län som är vattenmyndighet. 

Utöver att besluta om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, bestämmer 

även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera. 

Det är vattenmyndigheternas kanslier, stödda av beredningssekretariaten, som föreslår vilka 

förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som ska gälla, men 

vattendelegationerna beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för 

svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.  

Vattenmyndigheternas kanslier 
Vattendelegationen får överlåta åt den länsstyrelse som är vattenmyndighet i distriktet att 

utarbeta förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och 

miljöövervakningsprogram. Överlåtelse kan även ske av det löpande arbetet, som att följa upp 

åtgärdsprogram och ta fram program för miljöövervakning, ansvara för samordningen inom 

delområden i vattenförvaltningsarbetet och fatta beslut i frågor om förvaltningen av 

kvaliteten på vattenmiljön i övrigt. Därför finns ett kansli med tjänstemän i alla de fem 

länsstyrelser som är vattenmyndigheter. Varje kansli leds av en vattenvårdsdirektör. 
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Beredningssekretariaten 
En viktig pusselbit i den svenska vattenförvaltningen är länsstyrelsernas så kallade 

beredningssekretariat. De finns på varje länsstyrelse. Beredningssekretariaten tar fram 

kunskapsunderlag, men gör också, tillsammans med vattenmyndigheterna, de analyser och 

bedömningar som sedan ligger till grund för miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Bedömningarna och normerna redovisas i databasen Vatteninformationssystem Sverige 

(VISS). I VISS finns också en hel del annan information. (Läs mer i kapitel 9 Delaktighet är en 

nyckel.) 

Vattenförvaltning i Sverige 
Vattenförvaltning är ett arbete som pågår hela tiden, men underlag och beslut revideras vart 

sjätte år, i enlighet med direktivets modell med förvaltningscykler. I varje sexårsperiod 

upprepas momenten:  

• analys av påverkan 

• bedömning av status 

• bedömning av risk för försämring av status 

• övervakning 

• bedömning av ekonomiska förutsättningar och konsekvenser  

I slutet av varje sexårsperiod beslutar vattendelegationen om förvaltningsplan, 

miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för kommande period. Vattendelegationerna 

beslutar med andra ord om kvalitetskrav och de åtgärder som myndigheter och kommuner 

behöver göra för att nå dessa krav. Myndigheter och kommuner har sedan ansvar för att 

tillräckligt mycket och rätt fysiska åtgärder kommer tillstånd inom sina respektive 

ansvarområden.  

För att få till genomtänkta åtgärder och få förankring och förståelse hos andra aktörer behövs 

samverkan. Vi samverkar därför lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med både 

privata och offentliga aktörer. Centrala myndigheter har ofta uppdrag och ansvar för en viss 

sektor eller ett visst miljömål. Som exempel har Naturvårdsverket ansvar för avloppsfrågor 

och Jordbruksverket hanterar jordbruket. Avlopp och jordbruk bidrar båda till övergödning i 

sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenmyndigheterna för dialog med båda dessa 

myndigheter samt en rad andra aktörer för att se till att arbetet mot övergödning hänger ihop 

och är tillräckligt, samt att de olika aktörerna har kännedom om varandras arbete. 
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Vattenförvaltning sker på många nivåer 

 

Figur 1 Aktörer och roller inom vattenförvaltningen 

Vi nyttjar alla samma vatten. Vattenförvaltning handlar därför om att ta fram bästa möjliga 

beslutsunderlag för att aktörer ska kunna genomföra rätt åtgärder på rätt plats. När det är 

möjligt föreslås även åtgärder som är kostnadseffektiva. Underlagen tas fram i ett 

avrinningsområdesperspektiv och med en helhetssyn på samhällets och ekosystemens 

långsiktiga nytta.  

Alla aktörer behöver bidra 
Genom samverkan med andra aktörer – lokalt, regionalt och nationellt – är tanken att 

vattenförvaltningsarbetet ska leda till åtgärder för bättre vatten, så att miljökvalitetsnormerna 

kan följas. Det är dock viktigt att påpeka att uppnåendet av miljökvalitetsnormerna kräver att 

alla aktörer genomför sina åligganden. Vattenmyndigheterna har inga finansiella medel att 

dela ut till åtgärdsmyndigheterna för att stimulera genomförandet. Det finns inte heller några 
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sanktioner för de åtgärdsmyndigheter som inte utför sitt uppdrag. Vattenförvaltningsarbetet 

är därför beroende av att alla bidrar. Om alla utför sina åtgärder så ska åtgärderna både hänga 

ihop och räcka till. Detta är vattenmyndigheternas uppdrag att se till.  

En viktig hörnsten i arbetet är att säkerställa lokal förankring och att beslut fattas så nära de 

som berörs som möjligt. Därför finns vattenråd och andra vattenorganisationer som samlar 

lokala intressenter kring vatten. 

Kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter rapporterar också varje år tillbaka till 

vattenmyndigheterna hur deras åtgärdsarbete går. Resultaten av återrapporteringen 

utvärderas för att se om de åtgärder som genomförs är tillräckliga eller om ytterligare 

åtgärder behöver tillkomma i nästa åtgärdsprogram. Återrapporteringen används också som 

underlag för Sveriges rapportering till EU. Vattenmyndigheterna stöttar Havs- och 

vattenmyndigheten i arbetet med att rapportera till EU genom att sammanställa underlagen. 

Vattenmyndigheternas tre verktyg 
Som framgått ovan har vattenmyndigheterna tre huvudsakliga verktyg i arbetet med 

förvaltningen av Sveriges vatten: förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och 

åtgärdsprogram. Dessa tre hänger ihop och revideras inför varje ny sexårsperiod. Deras roll är 

att presentera den samlade kunskapen från alla delar av samhället och klargöra vem som har 

ansvar, så att våra gemensamma insatser gör att vi kan nå en bättre vattenmiljö. 

Förvaltningsplan 
Förvaltningsplanen ger en helhetsbild över tillståndet för respektive vattendistrikts vatten, 

men visar också på vad och vilka som påverkar vattnet och vilka vatten som riskerar att bli 

försämrade. På så vis presenteras här vad olika samhällssektorer har för intressen i och syn på 

vattnen och dess skötsel. Även om det finns olika intressen är vattnet gemensamt och därför 

behandlar förvaltningsplanen vattnet som den gemensamma tillgång det är. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna utgör ett mål för miljökvaliteten i en specifik vattenförekomst. 

Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande och finns i flera olika former, där 

miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten är en. Statliga myndigheter och kommuner är 

ansvariga för att normerna följs. Miljökvalitetsnormer infördes i och med tillkomsten av 

miljöbalken år 1999 och syftar till att bestämma den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det 

önskade miljötillståndet på en specifik plats och inom en viss angiven tid. Enligt 

vattendirektivet får som huvudregel heller ingen försämring av vattenkvaliteten ske. 

Åtgärdsprogram 
Det tredje verktyget, åtgärdsprogrammet, beskriver de åtgärder som behöver göras så att 

vattnet ska må så bra som möjligt, alltså hur miljökvalitetsnormerna ska följas.  

Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner som har till uppgift att se till 

att miljökvalitetsnormerna följs genom olika administrativa åtgärder, som till exempel tillsyn 

och prövning eller genom olika vägledningsinsatser. De administrativa åtgärderna i 

åtgärdsprogrammet är bindande för de myndigheter som pekas ut i åtgärdsprogrammet. 

Vattenmyndigheterna ser till att beskriva åtgärderna i åtgärdsprogrammet så att de är möjliga 

att genomföra och har en tydlig koppling till att följa miljökvalitetsnormerna. Vi fördelar 
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arbetet med att genomföra åtgärderna på Sveriges centrala myndigheter, länsstyrelser och 

kommuner. 

Dessa administrativa åtgärder leder sedan till fysiska åtgärder i naturen. Det kan handla om 

minskade utsläpp, sanering av förorenade områden eller anläggande av våtmarker.  

Eftersom till exempel utsläpp som sker på en plats kan få stora effekter på en helt annan plats 

i takt med att vattnet rinner iväg, så måste åtgärder därför många gånger göras på andra 

platser än där problemet syns och är som störst. 

Förslag på fysiska åtgärder beskrivs inte i åtgärdsprogrammet utan i databasen VISS. Dessa 

åtgärder föreslår vi prioriteras, men det kan ibland vara lämpligt att göra annat så länge 

miljökvalitetsnormerna följs. 

Åtgärdsprogrammet tar, liksom förvaltningsplanen, avstamp i vad olika aktörer i samhället 

behöver göra och visar var åtgärdsbehoven är som störst. 

Åtgärdsprogrammet väver samman åtgärdsbehov med miljökrav, så att alla aktörers åtgärder 

hänger ihop. Här pekas den aktör ut, som har ansvar att ta hänsyn till vatten eller genomföra 

en förändring. Åtgärdsprogrammet ser också till att övriga aktörer som berörs blir 

involverade.  

1.2 Hur arbetar vi för bättre vattenmiljö? 

Avvägningar i miljökvalitetsnormerna 
Till skillnad från många andra bestämmelser i samhället, så utgår miljökvalitetsnormerna från 

miljöns tillstånd. Normen ska avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det 

önskade miljötillståndet. Miljökvalitetsnormerna anpassas därför till varje unik plats med en 

unik målbild om ett gott miljötillstånd.  

Utgångspunkten är kunskapen om vad människan och naturen tål i ett visst område, till att 

börja med utan hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Det måste dock vara 

möjligt att uppnå normen både tekniskt och ekonomiskt. Därför ingår ett arbete med att väga 

in samhällsnytta och de praktiska möjligheterna att uppfylla normen. När vi har underlag ser 

vi till att de åtgärder som föreslås är de mest kostnadseffektiva. 

Kortsiktigt kan det tyckas att till exempel målet att öppna upp vandringsvägar för fisk står 

emot vattenkraftsbranschens behov av fallhöjd i vattendragen. Vattenmyndigheterna har 

regeringens uppdrag att göra en långsiktigt hållbar avvägning mellan dessa olika nyttor. Det 

kan därför handla om att identifiera verksamheter som ger så stor samhällsnytta att det är 

viktigare att behålla en verksamhet än att uppnå god miljökvalitet i vattnet. God miljökvalitet 

kan i sådana fall uppnås senare eller så behöver miljökraven på verksamheten sänkas.  

Ibland överstiger till exempel samhällsnyttan av en hamn miljönyttan av en naturlig vik med 

hälsosamma ekosystem. Därför tillåts en större påverkan i denna hamn än vad ekosystemet 

egentligen tål för att ha så kallad god status. Dessa avvägningar mellan samhällsnytta och 

miljönytta följer de kriterier som finns i det formella regelverket och de vägledningar som tas 

fram av våra vägledande myndigheter. Alla rimliga åtgärder för att minska påverkan så långt 

som möjligt ska dock alltid göras. Samtidigt får vattenkvaliteten inte försämras oavsett 

verksamhet. Detta så kallade ”försämringsförbud” gäller alla verksamheter och i alla typer av 

vatten. 
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Förbättringar – gjorda och de som behöver göras 
Den cykliska förvaltningsmodellen innebär att varje moment i vattenförvaltningsarbetet 

upprepas vart sjätte år. Metoden innebär att vi får med den senaste kunskapen och kan 

använda all information som finns tillgänglig. De förändringar som sker i samhället och i 

miljön noteras och beskrivs i förvaltningsplanen för varje sexårsperiod. 

Upprepningen av momenten skapar stabila spelregler för alla inblandade aktörer och därmed 

även rättssäkerhet. Samtidigt garanterar den cykliska förvaltningsmodellen att ständiga och 

stegvisa förbättringar sker mot en långsiktigt hållbar vattenförvaltning. 

Underlagen som använts för kartläggningen och statusklassificeringen har aldrig varit så bra 

som nu.  

Det finns dock en inneboende motsättning mellan stabila förutsättningar och ständiga 

förbättringar av metoder för att kartlägga och analysera i syfte att få ett bättre underlag. För 

att exempelvis kunna jämföra status för en vattenförekomst mellan olika perioder skulle 

riktlinjerna för hur statusklassningen går till behöva vara statiska över tid. Med ökad och 

förbättrad kunskap om kartläggnings- och analysmetoder får vi dock träffsäkrare 

statusklassningar, och detta är en del av poängen med det cykliska arbetssättet. Samtidigt blir 

det då svårt att göra jämförelser utan att gå in på enskilda parametrar. Detta är ett 

pedagogiskt problem som uppmärksammats på regeringsnivå. Den inneboende 

motsättningen mellan jämförbarhet och utveckling är dock svår att komma ifrån i ett arbete 

som ständigt utvecklas och förbättras.   

Vi har använt den data och de underlag som Sverige har för att göra så bra bedömningar som 

möjligt. Däremot är hur åtgärderna ska finansieras en ständigt återkommande fråga och en 

grundläggande förutsättning för att Sveriges vattenförvaltningsarbete ska ge effekt. Ett 

dilemma är även att effekterna av åtgärder i vatten ofta kommer långt senare, ibland många 

år efter att åtgärden utfördes. Det kan därför vara en utmaning, inte minst politiskt, att 

motivera stora investeringar nu, som ger tydlig utdelning först långt in i framtiden. I våra 

beräkningar tar vi därför hänsyn till kostnadseffektivitet, både i tid och i rum. I och med detta 

har vi i det arbete som ligger till grund för denna förvaltningsplan, på så sätt förbättrat våra 

analyser av vilka åtgärder som ger mest effekt till minst kostnad. 

Trots stegvisa framsteg i vattenförvaltningsarbetet och anpassningar som gjorts till ny 

information och ny kunskap är det fortfarande flera saker som kan och behöver förbättras 

ytterligare. En mer precis och förbättrad miljöövervakning av vatten i Sverige är en sådan sak. 

Ett steg på vägen är projektet Full koll på våra vatten, ett samarbete mellan Havs- och 

vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning 

och vattenmyndigheterna som bedrivs för att förbättra övervakningen i grund- och ytvatten. 

(Läs mer i kapitel 4 Miljöövervakning.) 

I förvaltningsplanen skiljer vi på åtgärdsplats och effektplats; en åtgärd som görs på en plats 

kan ge effekter på en helt annan plats nedströms. Det innebär också att vi kan behöva föreslå 

åtgärder på andra platser än där problemet syns. Att åtgärder placeras långt ifrån 

effektplatsen ställer stora krav på samverkan mellan olika aktörer. Vi bedömer att denna 

lokala samverkan utifrån vattnets flöden ytterligare behöver stärkas under perioden 2021–

2027. Till exempel kan det innebära att kommunerna samverkar mer i sin planering av mark- 

och vattenanvändningen och att vattenråden blir ännu viktigare i kommande åtgärdsarbete. 

Regionplaner kan vara ett bra redskap som underlättar samordningen mellan kommuner. I 

dagsläget har endast Region Stockholm och Region Skåne sådana uppdrag. 
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Underlag för att bedöma hur ett förändrat klimat påverkar vattnet har tyvärr fortfarande inte 

samma standard som våra andra bedömningar. Det behövs fler verktyg för att se effekter av 

klimatförändringar och behov av klimatanpassning på en finskalig geografisk nivå. 

Informationen och kunskapsnivån utvecklas dock ständigt och vi hoppas därför att våra 

bedömningar av klimatförändringens påverkan kommer att förbättras under åren 2021–2027. 

Samordningen med översvämningsdirektivets riskbedömningar är ett exempel på hur vårt 

arbete kommer att kunna förbättras. 

 



 

16 

2 Beskrivning Västerhavets vattendistrikt 
Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste och omfattar hela Värmlands, Hallands och 

Västra Götalands. Även delar av Skånes, Kronobergs, Örebro, Jönköpings, Dalarnas och 

Jämtlands län ingår i distriktet. Dessutom omfattas delar av Glomma och Trysilälven i Norge. 

Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Kullen i söder till Klarälvens källflöden i norr, 

från Skagerraks kust i väster till Tivedens skogar i öst. I distriktet finns allt från unika marina 

miljöer längs med kusten, till ensligt belägna skogssjöar i Dalsland och Värmland. Här finns 

många vattendrag och Sveriges största flod, Göta älv. I Värmlands älvdalar och längs med 

Hallands rullstensåsar finns stora grundvattentillgångar. 

Distriktet omfattar 832 sjöar, 1 909 vattendrag, 111 kustvatten och 596 grundvatten som är 

utpekade som vattenförekomster. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå 

en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. 

2.1 Geografi och befolkning 
26 procent av Sveriges befolkning bor i Västerhavets vattendistrikt (se Fel! Hittar inte 

referenskälla.) och befolkningen växer stadigt. Befolkningen i distriktet flyttas i viss mån 

under sommaren, då kustbandet får en starkt ökad befolkning, vilket har konsekvenser för 

vattenanvändningen. 

Göteborg är den största staden i distriktet och är Sveriges andra folkrikaste kommun. Bland 

övriga större städer i distriktet kan nämnas Borås, Halmstad, Karlstad Kungsbacka, Mölndal 

och Varberg. Befolkningstätheten i distriktet varierar stort mellan som lägst 2,8 invånare per 

km2 Torsby kommun i Värmland till 1 293 invånare per km2 i Göteborgs kommun. 

Nästan 60 procent av distriktet präglas av stora barrskogsområden som utgör grunden för en 

stor del av industriproduktionen av trävaror, papper och pappersmassa. Jordbruksmarken 

täcker ca 15 procent och bebyggelse täcker endast tre procent av distriktets yta. Drygt 14 

procent av distriktet utgörs av vatten, där våtmarker inte ingår med sina fyra procent av 

distriktets totala yta. 

Markanvändningen i Västerhavet och de övriga distrikten. 

 

Diagram 1 Markanvändning i de fem vattendistrikten. Under punkten övrig mark ingår: täkter och 

gruvområden, golfbanor och skidpistar samt berg i dagen och övrig mark. Källa: (SCB, 2019) 
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Vattendistriktets avgränsning och större avrinningsområden  

Karta 1 Huvudavrinningsområden i Västerhavets vattendistrikt. 
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Markanvändning i distriktet  

Karta 2 Markanvändning i Västerhavets vattendistrikts (uttag ur VISS 2020-09-18). 
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Befolkning i Västerhavets vattendistrikt.  

Befolkning Antal Procent 
Total befolkning 2 653 519 26 % 
- andel i tätort 2 228 956 84 % 
- andel utanför tätort 424 563 16 % 

Tabell 1 Befolkning i Västerhavets vattendistrikt 

 

2.2 Vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt 
För att kunna beskriva vattenmiljöernas tillstånd och definiera ändamålsenliga 

miljökvalitetsnormer behöver alla vatten delas in i enheter som är så likartade som möjligt när 

det gäller typ, status och påverkanstryck. Enheterna kallas vattenförekomster och definieras 

bland annat utifrån storlek. Kriterierna för hur indelningen görs beskrivs i [bilaga 5].  

Ytvattenförekomster som är betydligt hydromorfologiskt påverkade kan enligt 

vattenförvaltningsförordningen under vissa förutsättningar förklaras som kraftigt 

modifierade eller konstgjorda. Det kan till exempel vara dammar eller kanaler. För kraftigt 

modifierade vatten (KMV) och konstgjorda vatten (KV) tillämpas inte samma kvalitetskrav 

som för ”naturliga” vattenförekomster. Vattnet i dessa vattenförekomster ska uppnå så god 

kvalitet som är möjligt utan att det har för stor inverkan på den verksamhet som ligger till 

grund för att vattenförekomsten har fastställts som KMV eller KV. Verksamheter som kan 

anges som skäl för att förklara vattenförekomster som KMV är bland annat kraftproduktion, 

dricksvattenförsörjning och markavvattning. 

I Västerhavets vattendistrikt har 2 852 ytvattenförekomster och 596 grundvattenförekomster 

avgränsats (Tabell 2). Av dessa är 51 vattenförekomster fastställda som KMV och 10 

vattenförekomster fastställda som KV. 

Antal vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt 

Grundvatten 596 
Ytvatten 2852 
Naturliga vatten 

- Sjöar 
- vattendrag 
- kustvatten 

819 sjöar, 1861 vattendrag, 111 
kustvatten 

Kraftigt 
modifierade vatten 

- vattendrag 
13 sjöar, 38 vattendrag 

Konstgjorda vatten 
- vattendrag 

10 vattendrag 

Tabell 2 Antal vattenförekomster fördelade på olika kategorier i Västerhavets vattendistrikt. 

Vattenanvändning 
I Sverige använder varje person cirka 140 liter vatten per dygn. Det motsvarar ungefär ett fullt 

badkar per person. Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka. Det mesta går åt till 

industrin, men vatten används också inom jordbruket och till personlig hygien, se 

vattenanvändningen i Västerhavets vattendistrikt i Tabell 3.  
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Vattenanvändning 2015 

Kommun
alt vatten 

Enskilt 
vatten Industri Jordbruk 

Övrig 
använd- 
ning 

Total 
sötvatten 
använd- 
ning 

Total 
vattenan- 
vändning 

142 559 25 641 592 453 18 082 80 844 571 451 833 938 

Tabell 3 Vattenanvändning i Västerhavets vattendistrikt 2015 efter typ av användare, mätt i tusentals 

kubikmeter (SCB, 2017). 

I ”kommunalt vatten”, ingår hushåll, fastigheter och arbetsplatser inom andra näringsgrenar 

än tillverkningsindustrin. I Västerhavets vattendistrikt är 84 procent av hushållen anslutna till 

den kommunala vattenförsörjningen (SCB, 2017c) (SCB. I ”industri” ingår samtliga 

arbetsställen med minst tio anställda inom gruv-, mineral- och tillverkningsindustrin och 

energisektorn. I ”jordbruk” ingår samtliga jordbruksföretag och husdjur enligt 

lantbruksregistret. I ”övrig användning” ingår tjänstesektors och den offentliga förvaltningens 

vattenanvändning (SCB, 2017c). 

Hydrologiska förhållanden 
Jämfört med de andra distrikten i södra Sverige regnar det relativt mycket i Västerhavets 

distrikt. Normal årsnederbörd i varierar mellan 600 - 800 mm. Såväl nederbörden som 

avrinningen skiljer sig dock en hel del mellan olika delar av distriktet. Högst avrinning har vi 

i de inre delarna av Halland medan de mest nederbördsfattiga områdena återfinns i 

Skaraborgsbygden, se Karta 3. Med klimatförändringarna förutspås det i distriktet mer 

intensiva regnperioder som medför höga vattennivåer och flöden. Samtidigt förväntas 

årstidsvariationen när det gäller vattentillgången att öka – vi får våtare vintrar och torrare 

somrar. Omfattningen av dessa förändringar och hur de kommer att påverka vattenresurser, 

vattenkvalitet, biologisk mångfald och vegetation är svårt att förutspå. 
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Årsavrinning i Sverige 

Karta 3 Medelvärdet 1981–2020 för årsavrinningen i Sverige (2020-09-14). 
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Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen 
I vattendirektivet och vattenförvaltningsförordningen pekas vissa typer av vattenanknutna 

områden ut som särskilt skyddsvärda i ett EU-perspektiv. Skyddsarbetet för dessa områden 

ska samordnas med vattenförvaltningsarbetet. Det rör sig bland annat om 

dricksvattenförekomster, vattenrelaterade Natura 2000-områden och större badplatser (EU-

bad).  

Begreppet skyddade områden enligt VFF är inte samma sak som områden som omfattas av 

områdesskydd enligt miljöbalk (1998:808) (MB) 7 kap. Områden skyddade enligt MB 7 kap. 

har ett formellt skydd, till exempel i form av ett vattenskyddsområde, naturreservat eller 

nationalpark. Detta gäller inte för skyddade områden enligt VFF. De kan omfattas av formella 

skydd enligt MB 7 kap., men gör inte alltid det. Omvänt kan ett område ha ett formellt skydd 

enligt MB, men inte definieras som skyddat område enligt VFF. Mer information om skydd 

enligt vattenförvaltningsförordningen finns i bilaga 7e. 

Ekosystem knutna till grundvatten 
Enligt vattendirektivet (2000/60/EG) och grundvattendirektivet (2006/118/EG) ska så kallade 

grundvattenberoende ekosystem ingå i vattenförvaltningsarbetet. Grundvattenberoende 

ekosystem finns vid markytan både på land och i vatten (SGU, 2019). På land kallas de för 

grundvattenberoende terrestra ekosystem och i vatten för anslutna akvatiska ekosystem. Ett 

grundvattenberoende terrestert ekosystem är beroende av en viss mängd utflödande vatten 

eller viss nivå av vatten i en grundvattenförekomst (SGU-FS 2013:1). Ett exempel på detta är 

en våtmark med utträngande grundvatten. Ett anslutet akvatiskt ekosystem kan exempelvis 

vara en sjö eller en å, som utbyter betydande mängder vatten med en grundvattenförekomst. 

Inom Västerhavets vattendistrikt finns 221 identifierade grundvattenberoende terrestra 

ekosystem (VISS)2020-03-12) och en (VISS 2020-03-25) ytvattenförekomst som är anslutet 

akvatiskt ekosystem. Mer om resultatet av arbetet med grundvattenberoende ekosystem går 

att läsa i Kapitel 3.  

Arbetet med grundvattenberoende ekosystem kommer att fortsätta i nästa 

vattenförvaltningscykel och metoderna för arbetet kommer att förbättras ytterligare. 

Kartläggningen av grundvattenberoende ekosystem är alltså inte komplett och antalet 

identifierade ekosystem kommer att öka under arbetets gång.   

Utmaningar i Västerhavets vattendistrikt 
Västerhavets vattendistrikt påverkas av i stort sett alla utmaningar som finns i Sverige. 

Övergödning från framför allt jordbruk påverkar både sjöar och hav. Den leder i 

förlängningen till grumligt vatten, syrebrist och bottendöd, vilket i sin tur försämrar 

förutsättningarna för många fiskarter och andra djur. Tio procent av sjöarna och tjugofem 

procent av vattendragen och kustvattnen i distriktet har problem med övergödning.  

I kustvattnen kan också övergödningens effekt förstärkas av att det numera bara finns kvar en 

spillra av de forna bestånden av rovfisk, främst kusttorsk. Detta beror i sin tur på att allt fiske 

inte sker på ett hållbart sätt. Exempelvis har undersökningar av fiskbestånden i Kattegatt visat 

att exempelvis bestånden av torsk minskat i huvudsak på grund av ett allt intensivare fiske. 

Den snabba tekniska utvecklingen inom yrkes- och fritidsfisket visade sig vara oförenlig med 

ett hållbart nyttjande av fiskresursen.  

Fysiska förändringar av vattenmiljöer genom exempelvis dämning, markavvattning och 

regleringar av vattendrag är också en viktig del.  Det finns ett stort antal dammar och andra 

vandringshinder i distriktet som gör att de naturliga vandringsmöjligheterna för 
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vattendragens fiskbestånd skurits av. Vattenkraftsanläggningar ska nu prövas och ges 

moderna miljövillkor i och med att den nationella planen för omprövning av vattenkraft är 

antagen. Det finns också stora jordbruksområden som dikats och där man rätat vattendragen. 

Över hälften av sjöarna och 70 procent av vattendragen är påverkade av fysiska förändringar. 

Miljögifter är ett annat bekymmer som är påtagligt i flera områden. Förekomsten av äldre 

miljögifter minskar men nya ämnen med okända effekter upptäcks kontinuerligt. Båtarnas 

bottenfärger påverkar i hamnområden längs kusten samtidigt som halterna av tungmetaller 

och vissa svårnedbrytbara ämnen är högre i Västerhavets fisk än i andra havsområden. 

Exempel är perfluorerade ämnen som finns i bland annat brandskum och 

impregneringsmedel. Men även en del äldre industri har påverkat vattenkvaliteten, 

exempelvis har delar av Västra Götaland länge haft textilindustri. I Boråstrakten har Viskan 

fått ta emot omfattande utsläpp av både tungmetaller och organiska ämnen som lagrats i 

bottensedimenten nedströms. Åtgärder för att sanera hamnar i storleksordningen 100-tals 

miljoner kronor. Även längs Göta älv och i bruksorter i Värmland och Dalsland finns det 

mycket miljögifter i sjöarnas sediment eller förorenad mark som riskerar att läcka miljögifter. 

Den svenska västkusten har ett enormt värde för rekreation men detta har också en baksida, 

inte minst när det gäller fritidsbåtar. Dessa ger upphov till flera typer av negativa effekter på 

miljön. Utbredningen av bryggor och småbåtshamnar ökar ständigt vilket påverkar den 

fysiska miljön och ställer krav på att grunda områden muddras med ökad grumling som följd. 

Småbåtshamnarna byggs också ofta på grunda områden där de viktiga ålgräsängarna finns 

och som är viktiga barnkammare för fisk. Mängden motorbåtar med allt större motorer som 

saknar avgasrening medför också att fritidsbåtar släpper ut stora mängder föroreningar. 

Utsläppen av giftiga ämnen från fritidsbåtars bottenfärger är också betydande. 

Försurningen är ett annat problem. Nedfall av svavelföreningar och andra försurande ämnen 

har minskat sedan 90-talet. I takt med det har behovet av kalkning minskat. Men den 

omfattande markförsurningen medför ändå att behovet av miljöövervakning och kalkning 

kommer att kvarstå under lång tid framöver. Berggrunden har överlag dålig buffertkapacitet 

så den naturliga motståndskraften mot försurning är låg. 

Historiskt har torka och vattenbrist inte varit så stora problem i Västerhavet, men med 

ändrade klimatförutsättningar blir dessa problem mer aktuella. Sommaren 2018 var extremt 

torr även i Västerhavets vattendistrikt. Vissa områden har dock länge haft återkommande 

problem med torka och vattenbrist. Exempel på detta är Bohuskusten, där kombinationen av 

hårt berg och stor sommarbefolkning leder till överhängande risk för saltvatteninträngning i 

vattentäkter. Samtidigt så ökar några av de värst utsatta områdena, såsom kusten, ständigt sin 

befolkning. 

Skaraslätten är ett annat exempel där lantbruket under torra somrar behöver bevattning men 

där det finns få vattendrag. Flera kommuner tar vatten ur Göta Älv eller Vänern, och där är 

situationen förstås en annan. 

Klimatförändringarna kommer sannolikt att påverka Västerhavets vattendistrikt på flera sätt. 

Förutom att torka och vattenbrist blir vanligare, så förväntas ökande nederbördsmängder. 

När varmare vintertemperaturer leder till att nederbörden dessutom kommer som regn 

istället för som snö så ökar risken för översvämningar, något som tydligt märktes vintern 

2019/2020. Vissa områden, exempelvis Göta Älvdalen och Säveån, har hög risk för skred, 

vilket kan leda till att ändrade nederbördsförhållanden kan utgöra en extra risk.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut några av de mest 

tätbefolkade områdena som särskilt känsliga för översvämning, till exempel delar av 
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Göteborg, Kungsbacka, Halmstad och Borås. Samtliga dessa påverkas av ökande vattenflöden 

i vattendragen, såsom Säveån, Mölndalsån, Kungsbackaån, Viskan och Nissan. För de orter 

som ligger vid kusten tillkommer riskerna med stigande havsnivåer. Detta kan orsaka 

översvämningar av kustområden som då dränks av havsvatten, Även uppströms liggande 

områden kan översvämmas när vattnet från vattendragen möter de stigande havsnivåerna 

och hindras från att rinna ut i havet. 

Det finns flera orsaker till spridning av invasiva arter såsom ökad båttrafik, akvarieodling 

mm, men klimateffekterna kan påverka även här. Exempelvis kan en ökad medeltemperatur i 

vattnet göra livsbetingelserna gynnsammare för en invasiv art, samtidigt som det befintliga 

ekosystemet stressas. Som så ofta kan flera miljöproblem samverka och förstärka varandras 

effekter. I Västerhavet finns bland annat svartmunnad smörbult, en fisk som har mycket lätt 

för att anpassa sig. Den trivs lika bra i Östersjöns bräckta vatten som i salta Nordsjön eller i 

sötvatten i sjöar och flodmynningar och sprider sig därför mycket lätt. Eftersom den dessutom 

äter andra fiskars rom, ses den som en risk mot inhemska fiskar, även om effekterna inte ännu 

är kända. Spridningen av signalkräfta och den utslagning av flodkräftbestånd det leder till 

genom spridning av kräftpest måste också bromsas. Illegala utsättningar av signalkräfta är 

tyvärr den vanligaste orsaken till utbrott av kräftpest.  
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3 Tillstånd och påverkan i vattendistriktet 
Sveriges vatten, utom det öppna havet och de allra minsta sjöarna och vattendragen, är 

indelat i mindre enheter som kallas vattenförekomster. För varje vattenförekomst ska 

vattenmyndigheterna beskriva tillståndet i vattnet, bedöma om vattnet är påverkat av 

mänskliga aktiviteter och bestämma vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla. Är tillståndet 

sämre än miljökvalitetsnormerna behöver vi också föreslå åtgärder för att komma till rätta 

med problemen. Tillståndet i vattenförekomsten beskriver vi som den status 

vattenförekomsten har.  

Arbetet med kartläggning och analys av alla vattenförekomster är omfattande och kräver 

mycket kunskap om till exempel vattnets ekosystem, kemi och hydrologi. Inte minst behövs 

kunskap om de regionala förutsättningarna. Därför samarbetar vattenmyndigheterna i 

Sveriges fem vattendistrikt med länsstyrelsernas så kallade beredningssekretariat.  

Syftet med att kartlägga, analysera och bedöma tillståndet i en vattenförekomst är att de 

problem som finns ska kunna åtgärdas. Därmed fokuserar vi vårt arbete på vattenförekomster 

som är påverkade av mänsklig verksamhet på något sätt och där vattenanvändningen inte är 

långsiktigt hållbar.  

Vi arbetar med fyra typer av vattenförekomster:  

• grundvatten i berggrund och jordlager  

• sjöar  

• vattendrag och 

• kustvatten  

Sjöar, vattendrag och kustvatten kallas tillsammans för ytvatten. 

Vattenförvaltning bygger på ett cykliskt arbetssätt där olika moment upprepas var sjätte år. I 

detta kapitel beskriver vi kartläggnings- och analysarbetet under perioden 2016–2021. 

Metoder och underlag utvecklas och förbättras för varje sexårscykel. Kapitlet innehåller därför 

också jämförelser med tidigare sexårsperioder.  

I avsnitten 3.4 till och med 3.10 presenterar vi olika miljöproblem. Varje avsnitt beskriver vad 

miljöproblemet innebär och vilken mänsklig påverkan som ger upphov till problemet. Här 

hittar du också resultaten från statusklassificering och riskbedömning i varje vattendistrikt.  

3.1 Påverkan, status och risk 
Länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer påverkan, status och risk för alla 

vattenförekomster en gång per sexårsperiod. För att bedömningarna ska bli likvärdiga i hela 

landet sker de enligt fastställda metoder och bedömningsgrunder. Se avsnitt 3.2 Riktlinjer som 

styr bedömningarna. 

Bedömningarna finns i VISS 
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) samlar vi resultatet av alla bedömningar av 

vattenförekomsterna. Påverkan, statusklassificering och riskbedömning presenteras 

tillsammans med miljökvalitetsnormer och föreslagna praktiska åtgärder i miljön.  
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Påverkan från mänsklig verksamhet 
Beredningssekretariaten analyserar vilken mänsklig påverkan som finns i alla 

vattenförekomster. Påverkan kan komma från en eller flera mänskliga verksamheter, till 

exempel reningsverk, förorenad mark eller dricksvattenuttag. Antingen bedöms påverkan 

vara betydande eller inte betydande – det finns ingen skala däremellan. Betydande påverkan 

är sådan påverkan som kan leda till att vattenförekomsten riskerar att inte nå kvalitetskraven 

enligt (vattenförvaltningsförordningen) (2004:660) (HVMFS 2019:24). Kvalitetskraven 

inkluderar i sammanhanget krav på att god status eller potential uppnås inom angiven 

tidsfrist och att statusen inte försämras. Ligger vattenförekomsten i ett så kallat skyddat 

område är kvalitetskravet kopplat till områdesskyddets krav. Och är vattenförekomsten 

kraftigt modifierad eller konstgjord är det god eller hög potential som gäller som 

kvalitetskrav. Om kvaliteten är sämre eller befaras vara sämre bedömer alltså 

beredningssekretariaten att påverkan är betydande, enligt gällande riktlinjer. 

Betydande påverkan kan också göra det svårt att nå andra kvalitetskrav, till exempel för 

skyddade områden.  

Statusklassificering 
Alla vattenförekomster tilldelas en övergripande status, men bara de som identifieras ha 

betydande påverkan genomgår en så kallad statusklassificering. Då påverkansanalysen inte 

visar någon betydande påverkan sätts den övergripande statusen i normalfallet till god. 

Klassificering av status ska i huvudsak baseras på övervakningsdata.  

Klassificeringen för ekologisk status följer en femgradig skala: 

• hög 

• god 

• måttlig  

• otillfredsställande 

• dålig 

 

Klassificeringen av kemisk och kvantitativ status följer en tvågradig skala: 

• god 

• uppnår ej god status/otillfredsställande 

Statusklassificeringens tillförlitlighet bedöms 
Statusklassificeringen är viktig för att avgöra om det behövs åtgärder eller inte. För att kunna 

urskilja vilka vatten som med stor säkerhet behöver åtgärdas och i vilka det behövs mer 

underlag (övervakning) för att säga att åtgärder behövs används tillförlitlighetsbedömning. I 

statusklassificeringen bedömer beredningssekretariaten säkerheten i data från 

miljöövervakningen och överensstämmelsen mellan påverkan och det faktiska 

miljötillståndet. Det ger ett mått på tillförlitligheten i varje statusklassificering, på en skala 

från noll till tre, där tre innebär högsta tillförlitlighet. 

När det inte finns någon betydande påverkan identifierad antar beredningssekretariaten att 

vattenförekomsten har god status och att tillförlitligheten i den bedömningen är god. Om 
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vattenförekomsten däremot är utsatt för betydande mänsklig påverkan ställs högre krav på 

mätdata för att statusklassificeringen ska vara tillförlitlig.  

Ekologisk status kan sänkas om det saknas mätdata 
Metoden för att klassificera ekologisk status skiljer sig på en avgörande punkt från metoderna 

för att bedöma kemisk yt- och grundvattenstatus och kvantitativ grundvattenstatus.  

Om beredningssekretariatet bedömer att vattenförekomsten är utsatt för betydande påverkan 

ska status sättas till sämre än god ekologisk status, även om det saknas mätdata. Det underlag 

som tas fram i påverkansanalysen räcker. Men tillförlitligheten i bedömningen blir låg och de 

föreslår inga fysiska åtgärder i miljön förrän påverkan är verifierad med 

miljöövervakningsdata. Tills dess är statusen sämre än god.  

Det krävs data för att sänka kemisk och kvantitativ status 
När det gäller statusklassificeringar av kemi och grundvattens kvantitet krävs det lite mer för 

att beredningssekretariatet ska tilldela en vattenförekomst sänkt status. För kvantitativ status 

behöver de använda sin expertkunskap om påverkan på vattnet och för kemisk status behöver 

det finnas data från miljöövervakning.  

Höga krav för tillförlitlig miljögiftsklassificering 
För att en statusklassificering till sämre än god status för prioriterade ämnen och särskilda 

förorenande ämnen ska ha hög tillförlitlighet krävs bland annat att:  

• de data som används kommer från en provtagningsstation som är representativ för 

vattenförekomsten. 

• det finns tillräckligt många prover från flera olika årstider. 

• det har gått att ta hänsyn till naturlig bakgrundshalt för de ämnen där det är relevant.  

• det har gått att normalisera halter mot till exempel halt av organiskt kol i sediment eller 

mot fetthalt i djur och växter (lipidhalt i biota), för de ämnen där det ska göras. 

Ett eller flera avsteg från dessa krav gör att tillförlitligheten sänks till 2 (medel), 1 (låg) eller 0 

(information saknas) (Vattenmyndigheterna, 2020μ). 

Riskbedömning 
Riskbedömningen ska spegla risken för att den påverkade vattenförekomstens kvalitetskrav 

inte kommer att nås till år 2027. Risken bedöms per miljöproblem och bygger på identifierad 

betydande påverkan, nuvarande statusklassificering och på hur beredningssekretariatet 

bedömer att problemen kommer att utveckla sig. Riskbedömningen visar om det behövs 

åtgärder direkt (risk) eller om statusen först behöver verifieras med hjälp av mer övervakning 

(osäker risk). Många vatten bedöms också vara utan risk – de kommer att kunna nå målet att 

uppfylla kvalitetskravet till år 2027. 

Många aspekter vägs in i riskbedömningen. I stora drag är bedömningen ”risk” om 

statusklassificeringen idag visar på sämre än god status med medel eller hög tillförlitlighet. 

Bedömningen ”osäker risk” gäller om statusklassificeringen visar sämre än god status med 

låg tillförlitlighet, eller om det finns en identifierad betydande påverkan av miljögifter som 

inte kunnat verifieras med miljöövervakning.  
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Om beredningssekretariatet förväntar sig att tillståndet i vattenförekomsten kommer att 

försämras kan bedömningen bli ”risk”, även om dataunderlaget för statusklassificering inte 

räcker för en klassificering med medel eller hög tillförlitlighet. Försämringen kan till exempel 

bero på att den mänskliga påverkan förväntas öka, eller att ett ämne som ackumuleras i 

sediment eller biota påverkar vattenmiljön allt mer.  

När åtgärder har genomförts kan vi vänta oss en förbättring. Då sätter beredningssekretariatet 

risken till ”osäker”, även om statusen idag är sämre än god med medel eller hög 

tillförlitlighet.  

Förändringar sedan 2016 
Vattenförekomsternas avgränsning, metoder för bedömningar (inklusive föreskrifter och 

vägledningar) och underlag i form av övervakningsdata förändras och förbättras i varje 

vattenförvaltningscykel. Bedömningarna av påverkan, status och risk under 2016–2021, skiljer 

sig därför från hur arbetet genomfördes under åren 2009–2015. Framförallt fokuserar vi nu 

tydligare på vattenförekomster med betydande påverkan. Riskbedömningen har dessutom 

utvecklats. I redovisningen av riskbedömningen i VISS sammanfattas både påverkan, behov 

av åtgärder och behov av övervakning per miljöproblem. 

Hur påverkan, status och risk förändras mellan sexårscyklerna visar i vilken riktning arbetet 

går och om nödvändiga åtgärder sätts in i tillräcklig omfattning. I följande avsnitt beskriver vi 

resultatet av statusklassificeringen och hur resultatet har förändrats jämfört med åren 2009–

2016. Det är dock svårt att jämföra klassificeringarna mellan perioderna eftersom både 

arbetssätt och bedömningsgrunder har förändrats och förbättrats. Jämförelserna blir därför 

osäkra. Till exempel har vissa referensvärden och målvärden förändrats, vilket innebär att god 

status under åren 2009–2016 inte nödvändigtvis överensstämmer med hur begreppet god 

status definieras idag.  

Ett annat exempel där vi förbättrat arbetssättet gäller kvalitetsfaktorer som är ett redskap för 

statusklassificeringen. Nu har vi bara klassificerat de kvalitetsfaktorer som bäst svarar på de 

miljöproblem som finns i en vattenförekomst, eftersom en klassificering av kvalitetsfaktorer 

med lägre relevans för ett visst miljöproblem riskerar att ge ett felaktigt resultat (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018d). Resultatet blir att många kvalitetsfaktorer lämnas oklassade.  

Vattenförekomsternas indelning har också förbättrats något (läs mer om det i bilagan om 

vattenförekomstindelning och typning), vilket begränsar antalet vattenförekomster som är 

jämförbara mellan tidsperioderna. Länsstyrelsernas beredningssekretariat gör en bedömning 

av orsaken till varje förändring av status. Resultatet finns i VISS och kommer att finnas i den 

slutliga versionen av förvaltningsplanen som ska beslutas 2021. 

3.2 Riktlinjer styr bedömningarna 
När länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer påverkan, status och risk för 

vattenförekomsterna utgår de från olika föreskrifter och vägledningar från HaV och SGU, 

beroende på om bedömningarna gäller ytvatten eller grundvatten. 

Riktlinjer för ytvatten 
Under perioden 2015–2021 bedömde beredningssekretariaten ytvatten enligt följande 

föreskrifter och vägledningar: 
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HaV:s föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 

2013:19) (version beslutad i november 2018) 

HaV:s vägledning ”Miljögifter i ytvatten - klassificering av status: Vägledning för tillämpning 

av HVMFS 2013:19” (2016) 

HaV:s utkast till vägledning ”Statusklassificering och hantering av osäkerhet: Vägledning för 

tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19” (2018) 

HaV:s föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (HVMFS 2017:20) användes för påverkansanalys och 

riskbedömning 

Riktlinjer för grundvatten 
Under perioden 2015–2021 bedömde beredningssekretariaten grundvatten enligt följande 

föreskrifter och vägledningar: 

SGU:s föreskrift (SGU-FS 2013:1 ) samt SGU-rapport ”Vattenförvaltning av grundvatten” (SGU, 

2014) användes för de moment som ingick i statusklassificering och riskbedömning. 

SGU:s föreskrift (SGU-FS 2013:2 ) (med tillhörande ändringsföreskrift (SGU-FS 2016:1 ) och (SGU-

FS 2019:1) samt länsstyrelsernas föreskrifter för PFAS∑11, koppar, krom och nickel. Dessa 

föreskrifter användes för att hitta riktvärden och ”utgångspunkter för att vända trender” för 

de ämnen där det finns nationella riktvärden.  

SGU:s vägledning om grundvattenberoende ekosystem (SGU, 2018)  

SGU:s vägledning och metod för kartläggning och påverkansbedömning av (SGU, 2017)  

SGU-rapport ”Bedömningsgrunder för grundvatten” (SGU, 2013).  

Riktlinjer för likvärdiga bedömningar 
För att bedömningarna av yt- och grundvattenförekomster ska bli likvärdiga i hela landet, har 

vattenmyndigheterna tagit fram kompletterade riktlinjer till HaV:s och SGU:s vägledningar. 

Dessa handlar till största del om hur analysen av påverkan ska utföras (Vattenmyndigheterna, 

2020ρ; 2020d; 2020g; 2020ο), men de innehåller också information om statusklassificering och 

riskbedömning.  

I riktlinjerna för riskbedömning av miljögifter i ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2020μ), 

beskriver vattenmyndigheterna stegen i riskbedömningen. Dessa riktlinjer är framtagna för 

att så långt som möjligt följa HaV:s vägledning för riskbedömning av ekologisk status (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2018d), men samtidigt fungera tillsammans med vägledningen för 

statusklassificering av miljögifter (Havs- och vattenmyndigheten, 2016a).  

Det finns också kompletterande riktlinjer för statusklassificering och riskbedömning med 

avseende på övergödning, fysiska förändringar och försurning i ytvatten 

(Vattenmyndigheterna, 2020π; 2019b) och statusklassificering och riskbedömning av 

grundvatten (Vattenmyndigheterna, 2020b). 

De kompletterande riktlinjerna finns tillgängliga i Vatteninformationssystem Sveriges (VISS) 

referensbibliotek och [här kommer referenser i beslutsversionen]. 
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3.3 Sammanfattning av påverkan, status och risk i 

vattendistriktet 

Sjöar vattendrag och kustvatten 

Mänskliga verksamheter påverkar ytvatten 
Mänskliga verksamheter påverkar ytvatten på olika sätt. I Västerhavets distrikt är det vanligt 

med anläggningar som hindrar fiskens naturliga möjligheter att förflytta sig upp- och 

nedströms, så kallade vandringshinder men även andra fysiska förändringar som invallningar 

och kanalisering av vattendrag. Diffusa utsläpp av näringsämnen från jordbruksmark bidrar 

också starkt till att den ekologiska statusen i distriktets sjöar och vattendrag inte nås. För 

kustvattnen står sjöfart, omgivande vatten och jordbruket för den viktigaste påverkan.  

Miljögifter påverkar också vattenförekomsterna i distriktet. Föroreningarna kan vara 

luftburna, så kallad atmosfärisk deposition, eller komma från förorenade områden eller vägar 

och andra anläggningar för transport och infrastruktur. Även reningsverk och deponier bidrar 

till att miljögifter hamnar i våra vatten. 

Nio av tio ytvattenförekomster riskerar att inte nå god ekologisk status 
Av distriktets 2 853 ytvattenförekomster riskerar 94 procent att inte uppnå kvalitetskravet god 

ekologisk status.  

Flera miljöproblem bidrar till detta, till exempel kan:  

• 13 procent kopplas till miljöproblemet övergödning 

• 65 procent av ytvattnet till morfologiska förändringar och kontinuitet) 

• 24 procent till flödesförändringar 

• 45 procent av sjöarna och vattendragen till försurning  

• 1,6 procent till för höga halter särskilda förorenade ämnen,  

 

I Tabell 4 redovisar vi hur många vattenförekomster som riskerar att inte nå god status på 

grund av den påverkan som leder till olika miljöproblem i vatten. 

De flesta når god kemisk status – bortsett från kvicksilver och PBDE 
När det gäller ämnena kvicksilver och PBDE (brominerad difenyleter) finns det inga 

vattenförekomster i distriktet som klarar kraven för god kemisk status. Bortsett från dessa 

båda ämnen är det ändå 1,2 procent av ytvattenförekomsterna som riskerar att inte nå god 

kemisk status. Utöver kvicksilver och PBDE är det främst uppmätta halter av TBT 

(tributyltenn), polyaromatiska kolväten (PAH:er), metaller (kadmium, bly och nickel) och 

PFOS den främsta orsaken till att ytvattenförekomster riskerar att inte nå kvalitetskraven för 

kemisk status. Många vattenförekomster har dock bedömts vara ”i osäker risk” för miljögifter 

vilket betyder att det finns påverkanskällor men inte tillräckligt med mätningar för att göra en 

säker bedömning. 
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Mer övervakning behövs 
Förutom de vattenförekomster som riskerar att inte nå god status (”i risk”) finns även ett stort 

antal vattenförekomster som skulle kunna vara i riskzonen (”i osäker risk”). I en del fall kan 

den osäkra risken bero på att status ligger nära gränsen för god status. I många fall beror det 

dock på otillräcklig övervakning där påverkan behöver verifieras med ytterligare 

övervakning innan åtgärder sätts in. Det finns sedan länge en relativt välutvecklad 

övervakning av övergödning och försurning, men det finns ett stort behov av mer 

övervakning av miljögifter och effekterna av fysiska förändringar. Det återspeglas i skillnaden 

i antalet vattenförekomster i osäker risk, se Tabell 4.  

Grundvatten 

Mänskliga verksamheter påverkar grundvattnet 
Många verksamheter påverkar även distriktets grundvatten. Det är vanligt med diffust 

läckage från förorenande områden och jordbruksmark men även föroreningar från vägar och 

andra transport- och infrastrukturanläggningar påverkar våra grundvatten. Grundvattnets 

kvantitet påverkas av vattenuttag via kommunal eller allmän vattentäkt men också 

vattenuttag för jordbruksändamål. 

Drygt två tredjedelar av grundvattenförekomsterna når god status 
Av distriktets 596 grundvattenförekomster riskerar 26 procent att inte uppnå god kemisk 

status. Detta beror på betydande påverkan från bekämpningsmedel, högflourerade ämnen 

(PFAS) och trikloreten. Två procent riskerar att inte uppnå kvalitetskravet god kvantitativ 

status på grund av förändrade grundvattennivåer, se Tabell 4.  
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Vattenförekomster per miljöproblem 

Miljöproblem Vattendrag Sjöar Kustvatten Grundvatten 
Övergödning VH: 309 + 151 VH: 56 + 75 VH: 10 + 87 - 

Flödesförändringar 
 
VH: 561 + 347 

 
VH: 107 + 180 

 
VH: 23 + 17 

- 

Morfologiska 
förändringar och 
kontinuitet 

 
VH: 1410 + 197 

 
VH: 431 + 149 

 
VH: 8 + 56 

- 

Miljögifter, särskilda 
förorenande ämnen1 

 
VH: 34 + 408 

 
VH: 5 + 41 

 
VH: 7 + 15 

- 

Miljögifter, prioriterade 
ämnen 

Samtliga i risk Samtliga i risk Samtliga i risk - 

Miljögifter, prioriterade 
ämnen (exklusive 
kvicksilver och PBDE) 1 

 
VH: 23 + 253 

 
VH: 15 + 61 

 
VH: 15 + 86 

- 

Miljögifter i 
grundvatten 

- - - 
VH: 11+160 

Försurning VH: 820 + 81 VH: 409 + 27 -  
Klorid/sulfat i 
grundvatten 

- - - VH: 
3/0+138/2 

Kväveföreningar och 
fosfat i grundvatten 

- - - 
VH: 2+90 

Förändrade 
grundvattennivåer 

- - - 
VH: 12+15 

Tabell 4 Antal vattenförekomster som riskerar att inte nå målen, redovisat per miljöproblem. För 

vattendrag, sjöar och kustvatten redovisas vattenförekomster i risk + vattenförekomster i osäker risk. 

För grundvatten redovisas vattenförekomster i risk med åtgärdsbehov + vattenförekomster i risk med 

enbart övervakningsbehov. 

Om en vattenförekomst är i risk för ett eller flera ämnen och i osäker risk för ett eller flera 

andra ämnen räknas vattenförekomsten bara in i siffran för risk. 

I följande avsnitt beskrivs resultaten av påverkansanalys, statusklassificering och 

riskbedömning per miljöproblem. Förändringen jämfört med föregående förvaltningscykel 

beskrivs övergripande.  

3.4 Övergödning 
Stora mängder organiskt material eller hög belastning av näringsämnen till sjöar, vattendrag 

och kustvatten kan orsaka övergödning. Höga halter av växtnäring i vattnet leder till att 

produktionen av biomassa ökar – växter och alger växer mer. Det kan leda till att vikar, sjöar 

och vattendrag växer igen och att det blir algblomning. Övergödningen kan också leda till 

syrebrist i bottenvattnet när stora mängder organiskt material ska brytas ned. Det medför i sin 

tur att hela organismgrupper som lever i eller nära bottensedimenten kan försvinna.  

Vatten som är påverkat av övergödning är ofta grumligt på grund av en stor mängd 

växtplankton i vattenmassan. Övergödningen leder ofta till att den biologiska mångfalden 

utarmas, vilket gör ekosystemet mindre motståndskraftigt mot annan påverkan. 
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Påverkanskällor: Orsaker till övergödning 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. I tabellerna nedan redovisar vi antal 

vattenförekomster i distriktet med betydande påverkan från en eller flera påverkanskällor.  

I distriktet har 704 vattenförekomster betydande påverkan som orsakar övergödning. Det 

motsvarar 25 procent av distriktets ytvattenförekomster (Tabell 5).  

Vattenförekomster inom distriktet med betydande påverkan. 
 Kust Sjö Vattendrag Summa 

Antal vatten med betydande påverkan 97 137 470 704 

Totalt antal vatten 111 833 1909 2853 

Procent med betydande påverkan 87% 16% 25% 25% 

Tabell 5 Antal och procentuell andel av vattenförekomster inom distriktet med betydande påverkan. 

Bedömningen avser perioden 2016–2021. 

Metoden för att peka ut betydande påverkan beskrivs i vattenmyndigheternas 

underlagsrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020h; 2020i). Metoden skiljer sig åt beroende på 

om det handlar om kustvatten eller sjöar och vattendrag. Utgångspunkten är dock hur den 

mänskligt orsakade belastningen av näringsämnen förhåller sig till den naturliga 

bakgrundsbelastningen, det vill säga den transport av näringsämnen som inte kommer ifrån 

mänsklig aktivitet. Näringsbelastning från mänsklig verksamhet är utsläpp av fosfor och/eller 

kväve från exempelvis reningsverk eller diffust läckage från jordbruksmark. Enligt metoden 

har kustvatten en betydande påverkan om den mänskligt orsakade belastningen motsvarar 

mer än 10 procent av bakgrundsbelastningen. Motsvarande gränser för sjöar och vattendrag 

är 80 respektive 100 procent. 

Vilka påverkanskällor som förekommer och i vilken omfattning de pekats ut som betydande 

redovisas i Diagram 2 och Diagram 3. För sjöar och vattendrag är jordbruk, små avlopp, urban 

markanvändning och reningsverk de källor som oftast pekats ut som betydande. 

Motsvarande för kustvatten är påverkan från jordbruk, reningsverk och urban 

markanvändning. Många kustvatten har dock en betydande påverkan från omgivande vatten, 

det vill säga att angränsande kustvattenförekomster står för en större del av tillförseln av 

näringsämnen. 
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Näringspåverkan i sjöar och vattendrag 

 

Diagram 2 Procentuell fördelning för källor som utgör en betydande påverkan avseende näringsämnen 

på distriktets sjöar och vattendrag. Bedömningen avser perioden 2016–2021. 

 

Näringspåverkan i kustvatten 

 

Diagram 3 Procentuell fördelning för källor som utgör en betydande påverkan avseende näringsämnen 

på distriktets kustvatten. Bedömningen avser perioden 2016–2021. 
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Statusklassificering 
Statusklassificering med avseende på övergödning i sjöar, vattendrag och kust följer gällande 

föreskrifter, bedömningsgrunder och vägledningar (HVMFS 2013:19; HVMFS 2017:20) .Övriga 

antaganden för sjöar och vattendrag, som gjorts under statusklassificeringen beskrivs i de 

kompletterande riktlinjer som vattenmyndigheterna tagit fram tillsammans med 

länsstyrelserna (Vattenmyndigheterna, 2019h). För kustvattenförekomsterna har 

statusklassificeringen också tagit hjälp av satellitdata (Philipson, o.a., 2018) och gjorts med 

hjälp av WATERS-verktyget (Lindegarth, o.a., 2016).  

Länsstyrelsernas beredningssekretariat statusklassificerar övergödning utifrån biologiska 

kvalitetsfaktorer och fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer. I huvudsak ska valet av 

kvalitetsfaktor begränsas till den mest relevanta biologiska respektive mest relevanta 

fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorn (HVMFS 2013:19). Men valet av kvalitetsfaktor begränsas 

ibland av vilken mätdata som finns tillgänglig för en viss vattenförekomst. Kvalitetsfaktorerna 

som finns att tillgå och i vilken omfattning som de klassificerats för sjöar, vattendrag 

respektive kustvatten framgår av Tabell 6. Informationen utgår endast från klassificeringar 

som använts vid riskbedömningen. För både kustvatten och sjöar är det vanligast att 

växtplankton och/eller näringsämnen klassificerats. Motsvarande för vattendrag är kiselalger 

och/eller näringsämnen.  

Klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till näringspåverkan 

Kvalitetsfaktor Sjö (antal) Vattendrag (antal) Kust (antal) 
Bottenfauna 8 8 33 
Fisk 5 2 Bedöms ej 
Kiselalger 1 141 Bedöms ej 
Makrofyter 8 Bedöms ej 9 
Växtplankton 45 Bedöms ej 52 
Ljusförhållanden 12 Bedöms ej 0 
Näringsämnen 105 451 95 
Syrgasförhållanden 22 Bedöms ej 3 
Totalt 206 602 192 

Tabell 6 Antal klassificerade kvalitetsfaktorer för åren 2016–2021 kopplat till näringspåverkan. Vilka 

kvalitetsfaktorer som bedöms är beroende av vattenkategori. 

Förändringar sedan 2016 
Nedan presenterar vi hur statusen för de olika kvalitetsfaktorerna förändrats i sjöar, 

vattendrag och kustvatten jämfört med perioden 2009–2015. Som vi visat i Kapitel 3.1 är det 

problematiskt att jämföra bedömningar mellan olika sexårsperioder. Det är också nödvändigt 

att jämförelsen endast utgår från säkra klassificeringar från de båda perioderna. Förändringen 

som beskrivs nedan är därmed inte heltäckande och omfattar endast ett mindre antal av de 

klassificerade kvalitetsfaktorerna från perioderna 2009–2015 respektive 2016–2021.  

En jämförelse mellan enskilda kvalitetsfaktorer ger inte en fullständig bild av hur 

miljöproblemets omfattning förändrats sedan 2009–2015. Riskbedömningen från 2016–2021 

och den tidigare bedömningen av miljöproblemet från 2009–2016 ger en robustare jämförelse. 

Den beskrivs i avsnittet Riskbedömning med avseende på övergödning.  
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Status för sjöar 

Status för jämförbara klassificeringar är i stor utsträckning oförändrad (75 procent av 

klassificeringarna är oförändrade), se Tabell 7. Förbättringar kan ses i tolv procent av 

klassificeringarna medan en försämring kan ses i 13 procent av klassificeringarna. Av de 

försämringarna är det 12 klassificeringar där statusen gått från god status till sämre än god 

status. Bedömningsgrunder för kiselalger och fisk (EindexW3) i sjöar saknades under åren 

2009–2015, vilket gör att kvalitetsfaktorerna inte är med i jämförelsen.  

Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i sjöar 

Förändring 
Växt-
plankton 

Botten-
fauna 

Makro-
fyter 

Närings-
ämnen 

Ljus-
förhållanden 

Syrgas-
förhållanden 

Totalt 

Förbättring 5 2 1 10 8 5 31 
Försämring 10 (5) 3 (2) 0 5 (2) 9 (2) 7 (1) 34 
Oförändrat 22 11 1 93 53 15 195 
Totalsumma 37 16 2 108 70 27 260 

Tabell 7 Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i sjöar. 

Förändringen avser skillnader mellan åren 2009–2015 och 2016–2021. Värden inom parentes anger 

antal klassificeringar där statusen försämrats från god eller hög status till måttlig eller sämre status. 

Endast säkra klassificeringar ingår i jämförelsen. 

Status för vattendrag 

Status för jämförbara klassificeringar är i stor utsträckning oförändrad .77 procent av 

klassificeringarna är oförändrade, se Tabell 8. Det är ungefär lika många försämringar som 

förbättringar, cirka 11 procent. Av försämringarna är det 34 klassificeringar där statusen gått 

från god status till sämre än god status.  

Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i vattendrag 

Förändring Kiselalger Bottenfauna Näringsämnen Totalsumma 
Förbättring 9 1 63 73 
Försämring 14 (7) 6 (5) 56 (22) 76 
Oförändrat 91 175 241 507 
Totalsumma 114 182 358 656 

Tabell 8 Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i 

vattendrag. Förändringen avser skillnader mellan åren 2009–2015 och 2016–2021. Värden inom 

parentes anger antal klassificeringar där statusen försämrats från god eller hög status till måttlig eller 

sämre status. Endast säkra klassificeringar ingår i jämförelsen. 

Status för kustvatten 

Status för jämförbara klassificeringar är i stor utsträckning oförändrad.66 procent av 

klassificeringarna är oförändrade se Tabell 9. Förbättringar kan dock ses i 25 procent av 

klassificeringarna medan en försämring kan ses för nio procent av klassificeringarna. Av de 

försämringar som kan ses är det fyra klassificeringar där statusen försämrats från god status 

till sämre än god status.  
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Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i kustvatten 

Förändring 
Växt-
plankton 

Botten-
fauna 

Makro-
fyter 

Närings-
ämnen 

Syrgas-
förhållanden 

Ljus-
förhållanden 

Totalt 

Förbättring 3 0 1 6 5 2 17 
Försämring 0 0 0 2 (2) 1 3 (2) 6 
Oförändrat 7 9 4 14 7 5 46 
Totalsumma 10 9 5 22 13 10 69 

Tabell 9 Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i kustvatten. 

Förändringen avser skillnader mellan åren 2009–2015 och 2016–2021. Värden inom parentes anger 

antal klassificeringar där statusen försämrats från god eller hög status till måttlig eller sämre status. 

Endast säkra klassificeringar ingår i jämförelsen. 

Riskbedömning 
Riskbedömningen innebär att såväl bedömningar av betydande påverkan som klassificeringar 

av biologiska och fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer vägs samman. Jämfört med enskilda 

klassificeringar av kvalitetsfaktorer ger riskbedömningen därför ett bättre underlag för att 

bedöma miljöproblemets omfattning och eventuella förändringar mot tidigare sexårsperioder. 

Utfallet av riskbedömningen presenteras i karta 4 och per vattenkategori i avsnitten nedan. 

Sjöar 
Av distriktets sjöar bedöms sju procent vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven till 2021 

på grund av övergödning, se Tabell 10. För nio procent är risken osäker och mer övervakning 

krävs för att fastställa eventuella förbättringsbehov. Ingen risk bedöms för 84 procent av 

sjöarna. 

Risk för övergödning sjöar 

 
Riskbedömning 
2016–2021 
(antal) 

Riskbedömning 
2016–2021 
(procent) 

Övergödd  
2009–2015 
(antal) 

Ej övergödd 
2009–2015 
(antal) 

Risk 56 7 50 6 

Osäker risk 75 9 46 29 

Ingen risk 702 84 18 684 

Totalt 833  114 719 

Tabell 10 Näringspåverkade sjöar som riskerar att inte nå målen under perioden 2016–2021. Tabellen 

visar antal sjöar i risk, osäker risk respektive ingen risk samt hur dessa förhåller sig till bedömningen av 

övergödning för perioden 2009–2015. 

Jämförs riskbedömningen mot bedömningen av övergödning under perioden 2009–2015 är 

omfattningen av miljöproblemet mindre men också till viss del osäkert. Av de 114 övergödda 

sjöarna från 2009–2015 som är jämförbara mellan sexårsperioderna, kvarstår problematiken 

för 44 procent av förekomsterna. För 40 procent behövs ytterligare övervakning för att 

klargöra risken. 16 procent av de tidigare övergödda sjöarna bedöms inte vara i risk, vilket 

utgör faktiska förbättringar eller att sjöarna bedömts utifrån osäkra klassificeringar 2009–2015. 

Utöver de sjöar som identifierats som övergödda 2009–2015 tillkommer sex sjöar som riskerar 

att inte nå miljökvalitetskraven och 29 förekomster där risken bedömts vara osäker. Detta 

innebär en potentiell försämring på cirka fyra procent. 
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Vattendrag 
Av distriktets vattendrag bedöms 16 procent vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven till 

2021 på grund av övergödning, se Tabell 11. För åtta procent är risken osäker och mer 

övervakning krävs för att fastställa eventuella förbättringsbehov. Ingen risk bedöms för 76 

procent av vattendragen. 

Jämförs riskbedömningen mot bedömningen av övergödning under perioden 2009–2015 är 

omfattningen av miljöproblemet mindre men också till viss del osäkert. Av de 390 övergödda 

vattendragen från 2009–2015 som är jämförbara mellan sexårsperioderna, kvarstår 

problematiken för 71 procent av förekomsterna. För 19 procent behövs ytterligare 

övervakning för att klargöra risken. Tio procent av de tidigare övergödda vattendragen 

bedöms inte vara i risk, vilket utgör faktiska förbättringar eller att vattendragen bedömts 

utifrån osäkra klassificeringar 2009–2015. Utöver de vattendrag som identifierats som 

övergödda 2009–2015 tillkommer 32 vattendrag som riskerar att inte nå miljökvalitetskraven 

och 78 förekomster där risken bedömts som osäker. Detta innebär en potentiell försämring på 

2 - 6 procent. 

Risk för övergödning vattendrag 

 
Riskbedömning 
2016–2021 
(antal) 

Riskbedömning 
2016–2021 
(procent) 

Övergödd  
2009–2015 
(antal) 

Ej övergödd 
2009–2015 
(antal) 

Risk 309 16 277 32 

Osäker risk 151 8 73 78 

Ingen risk 1449 76 40 1409 

Totalt 1909  390 1519 

Tabell 11 Näringspåverkade vattendrag som riskerar att inte nå målen under perioden 2016–2021. 

Tabellen visar antal vattendrag i risk, osäker risk respektive ingen risk samt hur dessa förhåller sig till 

bedömningen av övergödning för perioden 2009–2015. 
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Vattenförekomster som riskerar att inte nå god status på grund av övergödning 

Karta 4 Vattenförekomster i vattendistriktet som riskerar att inte nå god status på grund av övergödning 
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Kust 
Av distriktets kustvatten bedöms nio procent vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven 

till 2021 på grund av övergödning, se Tabell 12. För 78 procent är risken osäker och mer 

övervakning krävs för att fastställa eventuella förbättringsbehov. Ingen risk bedöms för 13 

procent av kustvattenförekomsterna. 

Jämförs riskbedömningen mot bedömningen av övergödning under perioden 2009–2015 är 

omfattningen av miljöproblemet betydligt mindre men också mer osäkert. Av de 103 

övergödda kustvattnen från 2009–2015 som är jämförbara mellan sexårsperioderna, kvarstår 

problematiken för sju procent av förekomsterna. För 82 procent behövs ytterligare 

övervakning för att klargöra risken. 12 procent av de tidigare övergödda kustvattnen bedöms 

inte vara i risk, vilket utgör faktiska förbättringar eller att förekomsterna bedömts utifrån 

osäkra klassificeringar 2009–2015. Utöver de kustvatten som identifierats som övergödda 

under perioden 2009–2015 tillkommer tre kustvatten som riskerar att inte nå 

miljökvalitetskraven och tre förekomster som där risken bedömts vara osäker.  

Risk för övergödning kustvatten 

 

Riskbedömning 
2016–2021  

(antal) 

Riskbedömning 
2016–2021 
(procent) 

Övergödd  
2009–2015(antal) 

Ej övergödd 
2009–2015 
(antal) 

Risk 10 9 7 3 

Osäker risk 87 78 84 3 

Ingen risk 14 13 12 2 

Totalt 111  103 8 

Tabell 12 Näringspåverkade kustvatten som riskerar att inte nå målen under perioden 2016–2021. 

Tabellen visar antal kustvatten i risk, osäker risk respektive ingen risk samt hur dessa förhåller sig till 

bedömningen av övergödning för perioden 2009–2015. 

3.5 Fysiska förändringar 
Miljöproblemet Förändrade habitat genom fysisk påverkan gäller alla typer av fysiska 

förändringar som är orsakade av människan och som påverkar hydromorfologin och därmed 

livsmiljöerna i ett vattenområde.  

Människan har genom sin historia förändrat vattenlandskapet för att vinna mark, förbättra 

produktionen inom jord- och skogsbruk, möjliggöra bebyggelse, skapa sjötrafikleder och 

annan infrastruktur, eller för att utvinna energi. Samtidigt som de här ingreppen har en 

positiv effekt för människa och samhälle kan de få allvarliga konsekvenser för de akvatiska 

ekosystemen.  

Fysisk påverkan är det mest omfattande miljöproblemet i många områden och är ofta det 

största hindret för att miljökvalitetsnormerna uppnås. Sjösänkningar och flottledsrensningar 

är exempel på denna påverkan, liksom vattenkraft genom dammar, vattenreglering och 

torrfåror.  
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Undersökningar har visat att populationsstorlekarna av arter knutna till vattendrag, sjöar, 

våtmarker och kust har minskat kraftigt på grund av de fysiska förändringarna (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018a).  

Situationen och förändringen sedan föregående förvaltningscykel i vattendistriktet vad gäller 

fysiska förändringar beskrivs nedan. Först ges en kort sammanfattning om miljöproblemen 

flödesförändringar, morfologiska förändringar och förändringar i konnektivitet – förbindelse 

mellan olika miljöer. 

Flödesförändringar 
Exempel på flödesförändringar är regleringar av sjöar och vattendrag för att bevattna, 

producera elkraft, ge kylvatten för industriändamål och producera dricksvatten. Reglering för 

drift av vattenkraft har orsakat de största hydrologiska förändringarna i Sverige. I oreglerade 

vattendrag avgör tillrinningen hur flödet varierar, men i hårt reglerade system styrs flödena 

snarare av kraftproduktionens behov. Vattensystemens karaktär förändras i och med att 

områden som tidigare varit forssträckor förvandlas till uppdämda sjöar eller torrfåror. Hur 

stora effekterna blir beror bland annat på hur flöde och vattenstånd regleras över tid. 

Effekternas omfattning beror också på regleringsgraden, tidpunkten för regleringen och 

känsligheten i det vattensystem som regleras. En viktig faktor är hur mycket flödes- och/eller 

vattenståndsförändringarna avviker från de naturliga och oreglerade förhållandena.  

Flödesförändringar kan även uppkomma på grund av till exempel underdimensionerade 

broar eller vägtrummor. Vattenflödet påverkas även av konstruktioner i vattnet som pirar, 

brofundament, ramper och bryggor. 

När det gäller kustvattnen kan vågpåverkan från sjöfarten eller utflöde och sötvatteninflöde i 

slutna vikar ha en negativ effekt och en betydande påverkan på de hydrografiska 

förhållandena.  

Morfologiska förändringar 
Morfologiska förändringar är påverkan på utseende och struktur i kust, sjöar och vattendrag. 

Utseende- och formförändringar kan bestå av muddringar, utfyllnader, rätningar, rensningar, 

kanaliseringar, invallningar eller sjösänkningar. Exempel på förändringar i struktur är 

anläggningar i vattenområdet som pirar, stenkistor och bryggor.  

I slutet av 1800-talet fanns ett starkt tryck på att utöka den odlingsbara marken på grund av 

en kraftigt växande befolkning. I hela landet genomfördes omfattande rätningar av 

vattendrag, utdikningar och sjösänkningar i syfte att vinna ny mark. Dessa stora förändringar 

i landskapet ger än i dag negativa konsekvenser för tillståndet i sjöar och vattendrag. 

Sjöregleringar är en pågående verksamhet som också påverkar morfologin, framförallt på de 

akvatiska livsmiljöerna i sjön. 

Sjösänkningar har bland annat lett till en kraftigt påskyndad igenväxning och ökade problem 

med övergödning. Rätade och rensade vattendrag får högre vattenhastigheter, vilket bland 

annat förändrar bottensubstrat och naturliga strukturer samtidigt som utflödet av 

näringsämnen ökar. Detta ger mer homogena och utarmade livsmiljöer. 

Markanvändning har även påverkat närmiljön vid sjöar och vattendrag. Det rör sig till 

exempel om bebyggelse, infrastruktur och jord- och skogsbruk. Ett naturligt utformat 

närområde reglerar oftast avrinningen på ett skonsamt sätt; högflöden bromsas och 

lågvattenföringen ökar sommartid. 
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För kustvattnen utgör hamnar, pirar och andra konstruktioner i strand- och vattenområdet 

den vanligaste formen av morfologisk påverkan. Även rensningar och muddringar är vanliga. 

Graden av påverkan på morfologiska förhållanden ligger till grund för statusklassificeringen.  

Hur stor påverkan är beror på djupförhållanden, strandlinjens längd, förekomst av naturliga 

strukturer och landformer, strändernas morfologi och förekomsten av konstgjorda strukturer. 

Förändringar i bottensubstrat och bottenstrukturer, som sedimentbankar eller påverkan från 

dumpningar, utgör också morfologisk påverkan.  

Förändringar i konnektivitet 
Förändringar i konnektivitet är till exempel dammar, trösklar och vägtrummor som placerats 

fel. Barriärerna och effekterna av dessa gör att vattendraget inte blir sammanhållet utan 

fragmenteras – delas upp i mindre områden. Det påverkar fiskars och bottenlevande djurs 

möjlighet att förflytta sig uppströms och nedström i vattensystemet. Transporten av 

näringsämnen, sediment och organiskt material minskar. När vattendragens kanter och 

närområde förändras, försämras även organismers möjlighet att förflytta sig i sidled till de 

speciella livsmiljöer som svämplan och korvsjöar utgör. I stort sett alla fiskarter vandrar, i 

större eller mindre utsträckning, under någon fas i livet. Vandringshindren påverkar 

fiskbestånden negativt och försämrar deras motståndskraft mot yttre stress (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2013). Det blir svårt eller omöjligt för fisk att nå lekområden och bestånd 

kan bli isolerade och i förlängningen genetiskt utarmade. 

En del vandringshinder är gamla vattenanläggningar som i dag inte fyller något syfte men 

som innebär att miljökvalitetsnormen för ett specifikt vatten inte nås. Intressekonflikter kan 

uppstå när kulturhistoriskt värdefulla miljöer utgör vandringshinder.  

I kustvattenförekomsterna har förändringar i konnektiviteten också bedömts. 

Vandringshinder i kustmynnande vattendrag påverkar ekologin i kustvattnet, främst för fisk 

som vandrar från havet upp i sötvatten för att leka och sedan nedströms igen efter leken. När 

det gäller kustvatten kan pirar, vägbankar och andra konstruktioner i vattnet dessutom 

försämra möjligheten till utbredning av vattenlevande växter, djur, sediment och organiskt 

material. Det gäller såväl spridning utmed strandområdena som mellan kustvatten och 

sötvattenförekomster till det kustnära området.  

Påverkanskällor: Orsaker till fysiska förändringar 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.  

Metoden för att peka ut betydande påverkan kopplat till fysiska förändringar skiljer sig åt 

beroende på vilka kvalitetsfaktorer det är som har blivit påverkade. Metoden skiljer sig även 

beroende på om det är kust eller sjöar och vattendrag. Den gemensamma metoden är att 

betydande påverkan räknas ut genom procentuell andel, till exempel vattenförekomstens 

påverkade längd delat med den totala längden på vattenförekomsten eller så delas den 

påverkade arean med den totala arean på vattenförekomsten.  

I nuvarande cykel finns det fler specifikationer per påverkanstyp jämfört med föregående 

förvaltningscykel. Exempel på specifikationer är annat: transport eller föråldrade: flottleder. 

Påverkanskällan annat är speciell då flera påverkanstyper ingår i denna påverkanskategori, 

enligt hur det ska rapporteras till EU. Specifikationerna annat och föråldrade underlättar vilken 

åtgärd som bör användas på respektive vattenförekomst för hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorer. Tack vare ett förbättrat underlag har det varit lättare att peka ut flera 

påverkanstyper. Mer information om förändringar inom påverkan sedan 2016 finns i kapitel 

3.1 Påverkan, status och risk. 
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Påverkanstyper som har analyserats för att se hur de har påverkat ytvattenförekomsterna 

redovisas i Tabell 13 

Undersökta påverkanstyper på ytvattenförekomsterna kust, sjöar och vattendrag för 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 

 

Flödesförändringar 
Av de påverkanskällor som orsakar flödesförändringar är annat, till exempel urban 

markanvändning, det som berör flest vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. För 

sjöar är vattenkraft den största påverkanskällan medan sjöfart och annat är största 

påverkanskällan för kusten, se Diagram 4.  

 

 

  

 
Förändring av 

morfologiskt 

tillstånd 

Förändring av 

hydrologisk 

regim 

Förändring av konnektivitet 

genom dammar,barriärer 

och slussar 

Jordbruket x x  

Översvämningsskydd x  X 

Vattenkraft  x X 

Fiske och vattenbruk  x X 

Dricksvatten   X 

Offentlig vattenförsörjning  x  

Bevattning   x 

Turism och rekreation   x 

Industrin   x 

Sjöfart x x x 

Annat x x x 

Annat: urban markanvändning x x x 

Annat: transport x x x 

Annat: skogsbruk x x x 

Annat: fiske och vattenbruk x  x 

Annat: industri x x  

Annat: energi ej vattenkraft x x  

Annat: turism och rekreation x x  

Annat: vattenkraft x   

Annat: översvämningsskydd  x  

Okända eller föråldrade x  x 

Föråldrade: flottleder x  x 

Föråldrade: kvarndammar   x 

Tabell 13 Tabell över alla undersökta påverkanstyper på ytvattenförekomsterna kust, sjöar och vattendrag 

för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Påverkanskällorna är uppdelade i miljöproblemen 

flödesförändringar, morfologiska förändringar och förändringar i konnektivitet. I varje miljöproblem ingår 

bedömningar för kust, sjö och vattendrag.  
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Påverkanskällor som orsakar flödesförändringar i sjöar, vattendrag och kustvatten 

 

Diagram 4 Antal påverkanskällor som har påverkat flödesförändringar per vattenkategori, i 

Västerhavets vattendistrikt Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01. 

Morfologiska förändringar 
Av de påverkanskällor som orsakar morfologiska förändringar är annat, till exempel urban 

markanvändning, det som berör flest vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. För 

sjöar är jordbruk den största påverkanskällan, se figur Diagram 5.  

Påverkanskällor som orsakar morfologiska förändringar i sjöar, vattendrag och kustvatten 

 

Diagram 5 Antal påverkanskällor som har påverkat morfologiska förändringar per vattenkategori, i 

Västerhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01. 
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Förändringar i konnektiviteten 
Av de påverkanskällor som orsakar förändringar i konnektiviteten är vattenkraft det som 

berör flest vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. För kust är sjöfart och turism och 

rekreation den största påverkanskällan, se Diagram 6.  

Påverkanskällor som orsakar förändringar i konnektiviteten i sjöar, vattendrag och kustvatten 

 

Diagram 6 Antal påverkanskällor som har påverkat förändringar i konnektiviteten, per vattenkategori, i 

Västerhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01. 

 

Statusklassificering 
När det gäller statusklassificering med avseende på fysiska förändringar följer den Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kartläggning och analys av ytvatten 

(HVMFS 2017:20) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Utöver dessa föreskrifter har 

vägledning författad av HaV använts: ”Statusklassificering och hantering av osäkerhet: 

Vägledning för tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19”. 

Statusklassificering av fysisk påverkan baseras på tre kvalitetsfaktorer: hydrologisk regim 

eller hydrografiska villkor, morfologiskt tillstånd och konnektivitet. Dessa tre kvalitetsfaktorer 

bestäms genom olika metoder. Statusklassificering för kvalitetsfaktorerna hydrologisk 

regim/hydrografiska villkor och konnektivitet bestäms av de statusklassificerade 

underliggande parametrar för respektive kvalitetsfaktor som har sämst status.  För 

kvalitetsfaktorn morfologi bestäms status genom medelvärdet för alla dess 

statusklassificerade underliggande parametrar. Statusklassificeringen gällande fysisk 

påverkan i kusten har gjorts för första gången. 
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Flödesförändringar 
I Västerhavets vattendistrikt har cirka 54 procent av vattendragen, 36 procent av sjöar och 57 

procent av kust, problem med flödesförändringar, se Tabell 14. 

Flödesförändringar för sjöar, kust och vattendrag som har sämre än god status 

 
Måttlig 
Antal (Andel i %) 

Otillfredsställande 
Antal (Andel i %) 

Dålig 
Antal (Andel i %) 

Totalt 
Antal (Andel) 

Sjöar 229 (27%) 67 (8%) 9 (1%) 305 (36%) 
Vattendrag 452 (24%) 369 (19%) 204 (11%) 1025 (54%) 
Kust 28 (25%) 30 (27%) 5 (5%) 63 (57%) 

Tabell 14 Status avseende flödesförändringar för de sjöar, kust och vattendrag som har sämre än god 

status i Västerhavets vattendistrikt. Siffrorna anger antal och procentandel inom parentes.  Uppgifterna 

är hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se. 

Flödesförändringar har försämrats sedan föregående klassificering 

Flödesförändringar 
Sjö 
Antal 

Vattendrag 
Antal 

Försämring 9 27 
Förbättring - - 
Oförändrat - 4 
Totalt 9 31 

Tabell 15 Tabellen visar hur status för flödesförändringar i VH vattendistrikt har förbättrats eller 

försämrats sedan perioden 2009–2015. 

I 27 vattendrag och 9 sjöar har statusen försämrats, se Tabell 15.Att en statusklassning har 

blivit försämrad eller förbättrad kan ha flera skäl. Bland annat har vägledningen för 

bedömningsgrunderna uppdaterats sedan cykel 2009–2015 och underlaget har blivit bättre. 

Under förvaltningscykel 2016–2021 har SMHI levererat statusklassificering baserad på 

påverkan från vattenkraft.  Ett krav för att kunna göra jämförelsen är att 

statusklassificeringarna för respektive förvaltningscykel ska ha säkra underlag. Om 

underlaget inte går att jämföra mellan två olika förvaltningscykler så presenteras ett streck i 

tabellen, se Tabell 15. Mer information om förändringar inom statusklassificieringen sedan 

2016 finns i kapitel 3.1 Påverkan, status och risk. 

Morfologiska förändringar 
I Västerhavets vattendistrikt har cirka 53 procent av vattendragen, 8 procent av sjöar och 24 

procent av kust, problem med morfologiska förändringar, se Tabell 16. 

Morfologiska förändringar för sjöar och vattendrag med sämre än god status 

 
Måttlig 
Antal (Andel i %) 

Otillfredsställande 
Antal (Andel i %) 

Dålig 
Antal (Andel i %) 

Totalt 
Antal (Andel) 

Sjöar 56 (7%) 8 (1%) (0%) 64 (8%) 
Vattendrag 605 (32%) 359 (19%) 53 (3%) 1016 (53%) 
Kust 21 (19%) 4 (4%) 2 (2%) 27 (24%) 

Tabell 16 Status för morfologiska förändringar för sjöar och vattendrag med sämre än god status i VH 

vattendistrikt. Siffrorna anger antal och procentandel inom parentes. Uppgifterna är hämtade från 

VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se. 
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Morfologiska förändringar är oförändrade eller har försämrats sedan föregående klassificering 

Morfologiska förändringar 
Sjö 
Antal 

Vattendrag 
Antal 

Försämring - 22 
Förbättring - - 
Oförändrat 49 30 
Totalt 49 52 

Tabell 17 Tabellen visar hur status för morfologiska förändringar i Västerhavets vattendistrikt har 

förbättrats eller försämrats sedan perioden 2009–2015. 

I 22 vattendrag har statusen försämrats, se Tabell 17. Att status har blivit försämrad eller 

förbättrad kan ha flera skäl. Bland annat har vägledningen för bedömningsgrunderna 

uppdaterats sedan perioden 2009–2015 och underlaget har blivit bättre. Nationell analys för 

sjöar och vattendrag har utförts för parametrarna närområde respektive svämplan. 

Underlaget är baserat på skala 1:10 000 och är nu därför på en mer detaljerad nivå jämfört 

med föregående sexårscykler. För att få fram information om påverkanstryck har underlag 

från Lantmäteriet använts. Skillnaden jämfört med perioden 2009–2015 är, förutom 

kopplingsschemat, höjddata som inte har använts tidigare. Ett krav för att kunna göra 

jämförelsen är att statusklassificeringarna för respektive sexårsperiod ska ha säkra underlag. 

Om underlaget inte går att jämföra mellan två olika perioder så presenteras ett streck i 

tabellen se Tabell 17. Mer information om förändringar inom statusklassificieringen sedan 

2016 finns i kapitel 3.1 Påverkan, status och risk. 

Förändringar i konnektiviteten 
I Västerhavets vattendistrikt har cirka 54 procent av vattendragen, 8 procent av sjöarna och 25 

procent av kustvattenförekomsterna problem med förändringar i konnektiviteten, se Tabell 

18. 

Förändringar i konnektivitet för kust, sjöar och vattendrag som har sämre än god ekologisk status  

 
Måttlig 
Antal (Andel i %) 

Otillfredsställande 
Antal (Andel i %) 

Dålig 
Antal (Andel i %) 

Totalt 
Antal (Andel) 

Sjöar 206 (25%) 120 (14%) 291 (35%) 617 (74%) 
Vattendrag 362 (19%) 251 (13%) 894 (47%) 1507 (79%) 
Kust 38 (34%) 19 (17%) 6 (5%) 63 (56%) 

Tabell 18 Status avseende konnektivitetsförändringar för kust, sjöar och vattendrag som har sämre än 

god ekologisk status i VH vattendistrikt. Siffrorna anger antal och procentandel inom parentes. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se. 
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Förändringar i konnektivitet sedan föregående klassificering 

Konnektivitetsförändringar 
Sjö 
Antal 

Vattendrag 
Antal 

Försämring 9 9 
Förbättring - 2 
Oförändrat 11 9 
Totalt 20 20 

Tabell 19 Tabellen visar hur status för konnektivitetsförändringar i VH vattendistrikt har förbättrats 

eller försämrats sedan perioden 2009–2015. 

Status för konnektivitetsförändringar har försämrats för nio sjöar och nio vattendrag medan 

statusen har förbättrats i två vattendrag i Västerhavets vattendistrikt  

Att en status har ändrats kan ha flera skäl. Bland annat har vägledningen för 

bedömningsgrunderna uppdaterats sedan perioden 2009–2015 och underlaget har blivit 

bättre. Ett krav för att kunna göra jämförelsen är att statusklassificeringarna ska vara gjorda 

med säkra underlag. Om underlaget inte går att jämföra mellan två olika perioder presenteras 

ett streck i tabellen, se Tabell 19. Mer information om förändringar inom 

statusklassificieringen sedan 2016 finns i kapitel 3.1 Påverkan, status och risk.  

Riskbedömning 

Flödesförändringar 
Av distriktets 2853 ytvattenförekomster är det 691 som behöver åtgärder för att nå 

miljökvalitetsnormen. För 544 vattenförekomster är risken osäker. Övervakning krävs för att 

fastställa eventuella förbättringsbehov.  

 

Risk för fysisk påverkan: Flödesförändringar 

Distrikt VH 
Kust 
Antal 

Sjö 
Antal 

VD 
Antal 

Risk – Risk 23 107 561 
Risk – Osäker 17 180 347 
Risk - Ingen - - - 
Totalt 40 287 908 

Tabell 20 Flödesförändringars riskbedömning för Västerhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade 

från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

Morfologiska förändringar och kontinuitet 
Av distriktets 2853 ytvattenförekomster är det 1869 som behöver åtgärder för att nå 

miljökvalitetsnormen. För 402 vattenförekomster är risken osäker. Mer övervakning krävs för 

att fastställa eventuella förbättringsbehov. 
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Risk för fysisk påverkan: Morfologi och kontinuitet 

Distrikt VH 
Kust 
Antal 

Sjö 
Antal 

VD 
Antal 

Risk – Risk 8 451 1410 
Risk – Osäker 56 149 197 
Risk - Ingen - 1 3 
Totalt 64 601 1610 

Tabell 21 Morfologiska förändringar och kontinuitets riskbedömning för distriktet. Uppgifterna är 

hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se. 

Eftersom denna typ av riskbedömning inte har skett i tidigare förvaltningscykler går det inte 

att jämföra vilka förbättringar eller försämringar som har skett.  
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Vattenförekomster som riskerar problem med flödesförändringar 

Karta 5 Riskbedömningar för flödesförändringar i ytvatten i Västerhavets vattendistrikt.  

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-03 
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Vattenförekomster som riskerar problem med morfologi och kontinuitet 

Karta 6 Riskbedömningar för morfologiska förändringar och kontinuitet i ytvatten i Västerhavets vattendistrikt. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-03  
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3.6 Miljögifter 

Vad innebär miljögifter? 
”Miljögifter” har blivit ett begrepp i vattenförvaltningsarbetet och används som 

samlingsnamn för prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen (SFÄ) i ytvatten och 

de organiska ämnen och metaller som har riktvärden i SGU:s föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer (SGU-FS 2013:2). Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på 

miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, tas upp av levande organismer och har en 

förmåga att spridas i miljön. De innefattar både vissa organiska ämnen, som polyaromatiska 

kolväten (PAH) och vissa oorganiska ämnen, som metaller. Metaller förekommer naturligt 

och är inte skadliga i sig utan blir ett miljögiftsproblem först när de förekommer i så höga 

halter så att miljöskadliga effekter uppstår. Inom vattenförvaltningsarbetet hanteras 

miljögifter olika beroende på om det gäller ytvatten eller grundvatten. 

• Miljögifter i grundvatten omfattar samtliga ämnen som kan sänka grundvattnets 

kemiska status i statusklassificeringen (se SGU-FS 2013:2, bilaga 1 om 

miljökvalitetsnormer, förutom nitrat, nitrit, ammoniak, fosfat, klorid och sulfat som 

behandlas i andra avsnitt i kapitel 3. 

• Miljögifter i ytvatten hanteras dels som en del av klassificeringen av kemisk 

ytvattenstatus (prioriterade ännen) och dels som en kvalitetsfaktor kopplad till ekologisk 

status i form av särskilda förorenande ämnen (SFÄ). De omfattar samtliga ämnen i 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS). Under 2016–2021 har vi utgått 

från HVMFS 2013:19. 

Påverkanskällor: Orsaker till miljögifter i yt- och grundvatten 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.  

I avsnitten nedan beskrivs utfallet av den påverkansanalys som är gjord sedan 2016. 

Statistiken bygger på all bedömd betydande påverkan, oavsett om påverkan har kunnat 

verifieras i statusklassificeringen eller ej. 

Påverkan på grundvattenförekomster 
Förorenade områden bedöms vara den främsta anledningen till miljögifter i grundvatten 

(Diagram 7). Sett till samtliga påverkanstyper bedöms 171 vattenförekomster kunna vara 

påverkade. När risk för vägtrafikolyckor räknas med bedöms totalt 219 vattenförekomster 

vara berörda.  
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Betydande påverkan av miljögifter från olika påverkanskällor 

Diagram 7 Betydande påverkan av miljögifter från olika påverkanskällor i Västerhavets vattendistrikt. 

Siffran visar hur vanligt förekommande det är att grundvattenförekomster bedöms ha betydande 

påverkan från vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera 

påverkanstyper är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. En påverkanstyp är också 

medräknad flera gånger per vattenförekomst om den ger upphov till påverkan från flera ämnen. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01,  www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Påverkan på ytvattenförekomster 

Prioriterade ämnen 

Kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerade difenyletrar (PBDE) finns i hela Sverige och 

halterna av dessa ämnen överskrids generellt i fisk. Den främsta orsaken bedöms vara 

luftburna föroreningar, så kallad atmosfärisk deposition. 

Utöver kvicksilver och PBDE från atmosfärisk deposition bedöms 2 433 ytvattenförekomster i 

Sverige ha en betydande påverkan av prioriterade ämnen från en eller flera påverkanskällor.  

I Västerhavets vattendistrikt bedöms 462 ytvattenförekomster ha betydande påverkan av 

prioriterade ämnen exklusive kvicksilver och PBDE. 

Påverkananalysen visar att den största påverkanskällan för prioriterade ämnen i Sverige är 

atmosfärisk deposition, eftersom vi bedömer att vi har betydande påverkan från atmosfärisk 

deposition för kvicksilver och PBDE i hela Sverige (visas inte i figuren). Utöver atmosfärisk 

deposition är förorenade områden den största påverkanskällan nationellt (Diagram 8), följt av 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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transport och infrastruktur tillsammans med urban markanvändning, som båda till stor del 

handlar om dagvattenpåverkan.  

Diffusa utsläpp från transport och infrastruktur omfattar också föroreningar från giftiga 

båtbottenfärger (framförallt TBT), som utgör en stor andel av den utpekade påverkan. Även 

avloppsreningsverk, deponier och industrier (IED-industri och icke IED-industri) bedöms 

vara viktiga påverkanskällor nationellt när det gäller prioriterade ämnen. 

Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i Sverige. 

 

Diagram 8 Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor. Sammantagen bild 

för hela Sverige. Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från 

vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera påverkanstyper 

är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran anges i parentesen): 

Punktkällor – Bräddning (2), Punktkällor – Lakvatten från gruvdrift (21), Förändring av morfologiskt 

tillstånd (39), Punktkällor – Andra signifikanta punktkällor (47), Förändring av morfologiskt tillstånd 

(51) och Okänd signifikant påverkan (68) (uttag ur från VISS 2020-09-01). 

Olika påverkanskällor bidrar med betydande påverkan av olika ämnen. Metaller, PAH:er, 

PFOS, TBT och flera andra organiska ämnen som flamskyddsmedel (PBDE och HBCD), 

ftalater, fenoler och lösningsmedel har bedömts ha betydande påverkan i påverkansanalysen 

Tabell 22. 
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Prioriterade ämnen med betydande påverkan 

Påverkanskälla 
Prioriterade ämnen som bedöms komma i 
betydande mängd från påverkanskällan 

Atmosfärisk deposition Kvicksilver, PBDE, dioxiner 

Förorenade områden 

PAH:er (benso-a-pyren, antracen, naftalen, fluoranten 
m.fl.), Metaller (Pb, Hg, Cd, Ni), PFOS, TBT, bensen,  
DEHP (mjukgörare/ftalat), fenoler (pentaklorfenol, 
nonylfenol, oktylfenol), klorerade lösningsmedel 
(tetrakloretylen, trikloretylen), hexaklorbensen,  
DDT, PBDE (flamskyddsmedel) med flera 

Transport och infrastruktur och  
Urban markanvändning (Dagvatten) 

PAH:er (benso-a-pyren, fluoranten, antracen med 
flera), TBT, metaller (Ni, Pb, Hg), bensen, PFOS 

Transport och infrastruktur 
(båtbottenfärger) 

TBT, irgarol (cybutryn) 

Deponier 

PFOS, metaller (Cd, Pb, Ni, Hg), TBT, PAH:er 
(benso-a-pyren, antracen, naftalen med flera), 
dioxiner, DEHP (mjukgörare/ftalat), fenoler 
(nonylfenol, oktylfenol, pentaklorfenol), 
flamskyddsmedel (PBDE, HBCD), med flera 

Industri (IED och inte IED) 
Metaller (Cd, Pb, Hg, Ni), PAH:er (benso-a-pyren, 
antracen med flera), PFOS, kloralkaner med flera 

Reningsverk och bräddning 
PFOS, metaller (Cd, Ni, Pb, Hg), DEHP 
(mjukgörare/ftalat), flamskyddsmedel (PBDE, HBCD), 
fenoler (nonylfenol, oktylfenol) med flera 

Förändring av morfologiskt tillstånd 
(för jordbruket och annat ändamål) 

Metaller (Ni, Cd) 

Lakvatten från gruvdrift Metaller (Cd, Ni, Pb) 
Andra påverkanskällor, bland annat 
växthus, brandövningsplatser i hamnar 
och på oljedepåer 

PFOS, aklonifen (växtskyddsmedel) 

Tabell 22 Prioriterade ämnen som ofta bedöms ha betydande påverkan från olika påverkanskällor. Det 

finns även andra ämnen som är kopplade till dessa påverkanskällor i ett fåtal fall. 

I Västerhavets vattendistrikt, liksom nationellt, är förorenade områden utpekat som den 

största påverkanskällan, dvs. den påverkanstyp som påverkar störst antal vattenförekomster, 

om man bortser från atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE (Diagram 9). Därefter 

kommer diffusa källor transport och infrastruktur, som till stor del innebär påverkan från 

giftiga båtbottenfärger (framförallt TBT) men också tillsamman med diffusa källor urban 

markanvändning står för dagvattenpåverkan. Även avloppsreningsverk och industrier (IED-

industri och inte IED-industri) är påverkanskällor som pekas ut som betydande 

påverkanskällor för många vattenförekomster i distriktet. Deponier utgör också betydande 

påverkan på relativt många vattenförekomster. ”Andra signifikanta punktkällor” innefattar 

bland annat läckage av växtskyddsmedel från växthus och påverkan av PFOS från 

brandövningsplatser vid bland annat hamnar och oljedepåer. Även påverkanskällor som inte 

är omfattande i en regional skala kan förstås vara betydande lokalt för enskilda 

vattenförekomster.  Påverkansbedömningen per vattenförekomst visas i VISS. 
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Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i vattendistriktet 

 

Diagram 9 Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i Västerhavets 

vattendistrikt. Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från 

vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera påverkanstyper 

är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. Data från VISS 2020-09-01. 

Särskilda förorenande ämnen 

I Sverige bedöms 1923 ytvattenförekomster ha en betydande påverkan av särskilt förorenande 

ämnen, SFÄ, från en eller flera påverkanskällor. I Västerhavets vattendistrikt 495 

ytvattenförekomster ha betydande påverkan för SFÄ. 

Utfallet av påverkananalysen visar att den största påverkanskällan för SFÄ i Sverige är 

förorenade områden, följt av jordbruk och avloppsreningsverk (Diagram 10). Därefter följer 

transport och infrastruktur och urban markanvändning, som båda till stor del handlar om 

dagvattenpåverkan. Även deponier och industri bedöms vara viktiga påverkanskällor. 
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Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i Sverige  

 

Diagram 10 Betydande påverkan av särskilda förorenande ämnen (SFÄ) från olika påverkanskällor. 

Sammantagen bild för hela Sverige. Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha 

betydande påverkan från vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan 

från flera påverkanstyper är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran 

anges i parentesen): Punktkällor – Bräddning (4), Punktkällor – Andra signifikanta punktkällor (23), 

Okänd signifikant påverkan (39), Förändring av morfologiskt tillstånd (54) och Diffusa källor – 

Enskilda avlopp (75). Data från VISS 2020-09-01. 

Olika påverkanskällor bidrar med betydande påverkan av olika ämnen. Metaller, 

växtskyddsmedel, läkemedelsrester, ammoniak, nitrat och flera organiska ämnen som PCB, 

bisfenol A och triklosan har bedömts ha betydande påverkan i påverkansanalysen (Tabell 23). 
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Särskilda förorenande ämnen 

Påverkanskälla 
Särskilda förorenande ämnen som bedöms 
komma i betydande mängd från påverkanskällan 

Punktkällor - Förorenade områden 
Metaller (zink, koppar, arsenik, krom, uran), PCB, 
triklosan, växtskyddsmedel (diflufenikan, MCCP, 
glyfosat, primikarb), PFAS 

Diffusa källor - Jordbruk 
Växtskyddsmedel (diflufenikan, MCPA, metribuzin, 
metsulfuronmetyl), nitrat, ammoniak 

Dagvatten (Diffusa källor - Transport 
och infrastruktur och Diffusa källor - 
Urban markanvändning) 

Metaller (koppar, zink) 

Punktkällor - Deponier 
Metaller (zink, krom, arsenik, koppar), bisfenol A, 
PCB, triklosan 

Industri, IED och inte IED 
Metaller (zink, koppar, krom, arsenik, uran), 
ammoniak, nitrat, PCB, bisfenol A,  

Förändring av morfologiskt tillstånd 
(inklusive ”för jordbruket” och 

”annat”) 
Metaller (zink, koppar, arsenik) 

Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift 
Metaller (zink, uran, koppar, arsenik), nitrat, 
ammoniak 

Punktkällor – reningsverk och 
punktkällor - bräddning 

Läkemedelsrester (17 beta östradiol, diklofenak, 
etinylestradiol), ammoniak, nitrat, bisfenol A, metaller 
(zink, koppar, krom), triklosan, PCB 

Diffusa källor - Enskilda avlopp Nitrat, ammoniak 
Punktkällor - Andra signifikanta 
punktkällor (bland annat växthus) 

Växtskyddsmedel (imidakloprid), metaller (koppar, 
krom, zink) 

Okänd signifikant påverkan Ammoniak, metaller (zink, arsenik, koppar) 

Tabell 23 Särskilda förorenande ämnen som ofta bedöms ha betydande påverkan från olika 

påverkanskällor. Det finns även andra ämnen som är kopplade till dessa påverkanskällor i ett fåtal fall. 

I Västerhavets vattendistrikt skiljer sig bilden från den nationella. Här bedöms jordbruk vara 

den största påverkanskällan när det gäller SFÄ, följt av dagvatten (transport och infrastruktur 

och urban markanvändning) och förorenade områden (Diagram 11). Även avlopp och 

industri (IED och inte IED) bedöms vara viktiga påverkanskällor i distriktet. Övriga 

påverkanskällor kan förstås vara viktiga på lokal skala, för enskilda vattenförekomster. 

Påverkan på anslutna akvatiska ekosystem 
Enligt föreskrifterna om kartläggning och analys (SGU-FS 2013:1, 2013) är anslutna akvatiska 

ekosystem ”ekosystem i ytvatten som genom hydraulisk kontakt med en 

grundvattenförekomst utbyter betydande mängder vatten med denna”. En bäck eller en å kan 

utgöra ett anslutet akvatiskt ekosystem om vattenutbytet med en grundvattenförekomst är 

nog stort. Huruvida de anslutna akvatiska ekosystemens kemi påverkas negativt av 

vattenkvalitén i grundvattnet har utretts. 

I Västerhavets vattendistrikt finns ett identifierat grundvatten som har sänkt kemisk status 

och riskerat att ge upphov till kemisk påverkan på anslutna akvatiska ekosystem (VISS 2020-

04-21). 
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Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i vattendistriktet  

 

Diagram 11 Betydande påverkan av SFÄ från olika påverkanskällor i Västerhavets vattendistrikt. 

Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från vardera 

påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera påverkanstyper är 

medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran anges i parentesen): 

Punktkällor – Bräddning (1), Okänd signifikant påverkan (4), Punktkällor – Andra signifikanta 

punktkällor (7) och Diffusa källor – Enskilda avlopp (14). Data från VISS 2020-09-01. 

Statusklassificering 

Kemisk status i grundvatten 
Nio av distriktets grundvattenförekomster har otillfredsställande kemisk status med avseende 

på miljögifter. Den otillfredsställande statusen beror på ett eller flera ämnen (Diagram 12).  

Naturligt förhöjda halter av bly konstateras i en grundvattenförekomst i Skåne län. Riktvärdet 

justeras så att hänsyn tas till de naturligt förhöjda halterna och grundvattenförekomsten 

bedöms då ha god status.  

Förändringar jämfört med föregående statusklassificering 

Jämförelsen avser skillnaden mot hur det såg ut i underlaget till beslut om förvaltningsplan 

2016. Halterna av PFAS (summa 11) bedömdes första gången inför besluten om 

miljökvalitetsnormer för vissa miljögiftiga ämnen 2018.  

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på miljögifter 

har ökat/minskat. [Till den slutliga versionen av förvaltningsplanen kommer vi att utveckla 

texten om vad förändringen beror på.] 
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Otillfredsställande status med anledning av miljögifter  

 

Diagram 12 Miljögifter som orsakar otillfredsställande kemisk status i Västerhavets vattendistrikt. 

Stapeln representerar antalet vattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på ämnet. 

Data från VISS 2020-09-01. 

Miljögifter i ytvatten 
För miljögifter i ytvatten klassificeras status med avseende på två ämnesgrupper. Prioriterade 

ämnen, som ingår i kemisk status, och särskilda förorenande ämnen (SFÄ) som ingår i 

ekologisk status. Metoden som använts beskrivs översiktligt i kapitel 3.1 och 3.2. 

Statusbedömningarna utgår från (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b) och 

vattenmyndigheternas kompletterande riktlinjer för statusklassificering och riskbedömning 

av miljögifter i ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2020μ).  

Statusklassificeringen för miljögifter i ytvatten baseras på mätdata. I den nuvarande 

vattenförvaltningscykeln har uppmätta halter av prioriterade ämnen eller SFÄ i vatten, 

sediment eller biota (fisk, kräftdjur eller blötdjur) jämförts med bedömningsgrunderna i Havs-

och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013:19). När de uppmätta halterna är högre än 

bedömningsgrunden klassificeras statusen till ”Uppnår ej god” för prioriterade ämnen, 

respektive ”måttlig” för SFÄ. Statusklassificering baserat på expertbedömning förekommer 

främst då det finns mätdata i närliggande vattenförekomster med liknande påverkan, då 

klassificeringar bygger på analyser av andra matriser än de som det finns 

bedömningsgrunder för (till exempel sediment istället för vatten, fisklever istället för 

fiskmuskel) eller då biotillgänglig halt av metaller inte kunnat beräknas (till exempel för att en 

eller flera vattenkemiska parametrar ligger utanför modellintervallet).  

För kvicksilver och PBDE görs en klassificering på nationell nivå till ”uppnår ej god”. Detta 

bygger på att övervakningsdata i nationella övervakningsprogram ständigt visar på halter 

över bedömningsgrunden enligt föreskriften (HVMFS 2013:19; Åkerblom & Johansson, 2008; 

Nyberg, Faxneld, Danielsson, & Bignert, 2018). I ett enstaka fall finns mätdata som visar på 

god status för kvicksilver. I detta fall har kvicksilver klassificerats till god status. 
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Utfall av statsklassificeringen i Västerhavets vattendistrikt 

I diagrammen nedan visas klassificeringar till sämre än god status (uppnår ej god respektive 

måttlig status) för prioriterade ämnen som ingår i kemisk status och för SFÄ som ingår i 

ekologisk status. Endast de ämnen som fått minst en klassificering till sämre än god status 

visas.  

I Västerhavets vattendistrikt är det, förutom de överallt överskridande ämnena kvicksilver 

och PBDE, främst TBT (tributyltenn), polyaromatiska kolväten (PAH:er; till exempel antracen, 

fluoranten och benso(a)pyrene), metaller (kadmium, bly och nickel) samt PFOS, som orsakar 

att gränsvärden för prioriterade ämnen överskrids (Diagram 13, Diagram 14 och Diagram 15). 

För SFÄ är det främst halter av ammoniak och nitrat samt metaller (koppar, zink och krom) 

som överstiger riktvärdena (Diagram 16, Diagram 17 och Diagram 18). Även 

växtskyddsmedel (diflufenikan och imidakloprid), PCB:er och läkemedelsrester (diklofenak 

som är ett smärtstillande läkemedel och två östradioler som är hormonpreparat) bidrar till 

sänkt status i vissa vattenförekomster.  

Vattendrag med klassificeringen ”uppnår ej god kemisk status”  

 

Diagram 13 Klassificeringar till ”uppnår ej god status” inom kemisk status för vattendrag i 

Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och staplarnas färger anger 

statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Klassificeringar av kvicksilver och PBDE visas inte. Data från 

VISS 2020-09-01. 
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Sjöar med klassificeringen ”uppnår ej god kemisk status”  

 

Diagram 14 Klassificeringar till ”uppnår ej god status” inom kemisk status för sjöar i Västerhavets 

vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och staplarnas färger anger 

statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Klassificeringar av kvicksilver och PBDE visas inte. Data från 

VISS 2020-09-01. 

Kustvatten med klassificeringen ”uppnår ej god kemisk status”  

 

Diagram 15 Klassificeringar till ”uppnår ej god status” inom kemisk status för kustvatten i 

Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och staplarnas färger anger 

statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Klassificeringar av kvicksilver och PBDE visas inte. Data från 

VISS 2020-09-01. 
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Vattendrag med klassificeringen måttlig ekologisk status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ   

 

Diagram 16 Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk 

status för vattendrag i Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och 

staplarnas färger anger statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Data från VISS 2020-09-01. 

Sjöar med klassificeringen måttlig ekologisk status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ 

 

Diagram 17 Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk 

status för sjöar i Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och 

staplarnas färger anger statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Data från VISS 2020-09-01. 
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Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk status för 

kustvatten i Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 18 Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk 

status för kustvatten i Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och 

staplarnas färger anger statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Data från VISS 2020-09-01. 

Förändringar i status jämfört med föregående statusklassificering 
Antalet ytvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status är högre i nuvarande 

förvaltningscykel än under föregående förvaltningscykel. Dessutom är det, under denna 

cykel, fler ämnen som bidragit till en sänkning av kemisk status. Samma förändring syntes 

mellan den första och den andra förvaltningscykeln. Orsakerna till detta är flera. Dels har det 

tillkommit övervakning i flera vattenförekomster och av flera ämnen sedan föregående 

förvaltningscykel, vilket innebär att dataunderlaget för klassificeringar har blivit bättre. Det 

har också tillkommit bedömningsgrunder för flera ämnen och för kompletterande matriser för 

några ämnen.  

Ammoniak, nitrat och imidakloprid har tillkommit som SFÄ sedan förvaltningscykel 2009–

2015. Dessutom har det tillkommit bedömningsgrunder för halter i sediment när det gäller 

koppar och zink, vilket bidrar till sänkt status i flera vattenförekomster. 

För de särskilda förorenande ämnen koppar och zink och de prioriterade ämnena nickel och 

bly har bedömningsgrunderna för koncentrationer vattenfas förändrats sedan 

förvaltningscykel 2009–2015. För dessa ämnen baseras klassificeringen numera på beräknad 

biotillgänglig halt istället för löst halt. Detta bidrar till att statusklassificeringen i flera fall har 

förbättrats sedan förra förvaltningscykeln. Förändrade bedömningsgrunder för koppar och 

zink kan därför i olika fall leda till att statusen försämrats eller förbättrats utan att 

vattenkvalitén egentligen har förändrats. 
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De prioriterade ämnena PFOS, dioxiner och aklonifen tillkom som nya ämnen och 

klassificerades första gången under 2018–2021. Förändringen för dessa ämnen visas därför i 

en separat tabell. 

Förändringar i status för prioriterade ämnen 

Ämne 

Försäm
ring 

sjöar 1 

Försäm
ring 

vattendrag
1 

Försäm
ring kust 1 

Förbättring 
sjöar 2 

Förbättring 
vattendrag

2 

Förbättring kust 2 

N
y klassificering 

sjöar 3 

N
y klassificering  

vattendrag
3 

N
y klassificering 

kust 3 

Antracen    1   3 (0) 4 (1) 10 (1) 
Benso-a-
pyren 

      1 (0) 16 (2)  

Benso-b-
fluoranten 

       6 (1)  

Benso-ghi-
perylen 

       4 (0)  

Benso-k-
fluoranten 

       3 (1)  

PBDE       
10 
(10) 

250 
(250) 

4 (0) 

Fluoranten     1   7 (1) 1 (0) 
Kadmium 8 1   1  8 (0) 3 (2)  
Hexaklor-
bensen 

   1      

Kvicksilver      1 
10 
(10) 

250 
(250) 

4 (4) 

Naftalen        1 (0)  
Nickel     1     
Bly 4   1 3  7 (0) 1 (1)  
TBT   1 1   2 (0) 5 (0) 48 (3) 

Tabell 24 Förändringar i status för prioriterade ämnen mellan förvaltningscykel 2009–2015 (2009–

2016) och förvaltningscykel 2016–2021 (2016–2021). Data från VISS 2020-03-30. 

1 Antal vattenförekomster med försämring, dvs. god i cykel 2009–2015, uppnår ej god i cykel 2016–

2021 
2 Antal vattenförekomster med förbättring, dvs. uppnår ej god i cykel 2009–2015, god i cykel 2016–

2021 
3 Antal vattenförekomster där statusen inte var klassificerad i cykel 2009–2015, men där statusen nu 

är klassificerad till ”uppnår ej god”. (Antal som beror på att det är en ny vattenförekomst anges 

inom parentes) 
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Förändringar i status för prioriterade ämnen 

Ämne 

Försäm
ring 

sjöar 1 

Försäm
ring 

vattendrag
1 

Försäm
ring kust 1 

Förbättring sjöar 2 

Förbättring 
vattendrag

2 

Förbättring kust 2 

N
y klassificering 

sjöar 3 

N
y klassificering 

vattendrag
3 

N
y klassificering 

kust 3 

Aklonifen     1     
Dioxiner    2   4 (0) 3 (0)  
PFOS  1   1   25 (7) 2 (2) 

Tabell 25 Förändringar i status för prioriterade ämnen mellan förlängning av förvaltningscykel 2009–

2015 (2011–2018) och förvaltningscykel 2016–2021 (2016–2021). Data från VISS 2020-03-30. 

1 Antal vattenförekomster med försämring, dvs. god i cykel 2009–2015, uppnår ej god i cykel 2016–

2021 
2 Antal vattenförekomster med förbättring, dvs. uppnår ej god i cykel 2009–2015, god i cykel 2016–

2021 
3 Antal vattenförekomster där statusen inte var klassificerad i cykel 2009–2015, men där statusen nu 

är klassificerad till ”uppnår ej god”. (Antal som beror på att det är en ny vattenförekomst anges 

inom parentes) 

 

Förändringar i status för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) 

Ämne 

Försäm
ring sjöar 1 

Försäm
ring vatten-

drag
1 

Försäm
ring kust 1 

Förbättring sjöar 2 

Förbättring vatten-
drag

2 

Förbättring kust 2 

N
y klassificering 

sjöar 3 

N
y klassificering 

vatten-drag
3 

N
y klassificering 

kust 3 

Krom       1 (X) 1 (X)  
Diklofenak        1 (X) 2 (X) 
Imidakloprid        4 (X)  
Koppar 2 1  1   1 (X) 4 (X) 5 (X) 
PCB       3 (X) 3 (X) 1 (X) 
Zink    1 17  1 (X) 3 (X)  
Nitrat        9 (X)  

Ammoniak       1 (X) 
18 
(X) 

10 
(X) 

Tabell 26 Förändringar i status för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) mellan förvaltningscykel 2009–

2015 (2009–2016) och förvaltningscykel 2016–2021 (2016–2021). Data från VISS 2020-03-30. 

1 Antal vattenförekomster med försämring, dvs. god i cykel 2009–2015, uppnår ej god i cykel 2016–

2021 
2 Antal vattenförekomster med förbättring, dvs. uppnår ej god i cykel 2009–2015, god i cykel 2016–

2021 
3 Antal vattenförekomster där statusen inte var klassificerad i cykel 2009–2015, men där statusen nu 

är klassificerad till ”uppnår ej god”. (Antal som beror på att det är en ny vattenförekomst anges 

inom parentes) 
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Riskbedömning 

Grundvatten 
I västerhavets vattendistrikt är det 171 vattenförekomster som riskerar att ha 

otillfredsställande status med avseende på miljögifter  (Karta 7  och Diagram 19). Dessa 

behöver övervakning för att verifiera påverkan. Elva av dem behöver också åtgärder. 

Ytterligare åtgärder behövs i 88 vattenförekomster där det finns risk för påverkan från olyckor 

på väg.  
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Riskbedömning för miljögifter i grundvatten  

Karta 7 Riskbedömning för miljögifter i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03).  
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Risk för miljögifter  

 

Diagram 19 Riskbedömning med avseende på miljögifter i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt. 

Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk för vardera ämnet.  

Data från VISS 2020-09-01.  

Att så många grundvattenförekomster riskerar att inte nå god status 2027 visar att det finns ett 

stort behov av ytterligare övervakning av ämnen där det finns en utpekad betydande 

påverkan, men där övervakningsdata saknas idag. 

För att en grundvattenförekomst ska nå god kemisk status får det inte finnas mänsklig 

påverkan på grundvattenförekomsten som leder till någon betydande sänkning av den 

ekologiska eller kemiska kvalitén i ett anslutet akvatiskt ekosystem. Påverkan får inte heller 

leda till någon betydande skada på terrestra ekosystem som är direkt beroende av 

grundvattenförekomsten (vattendirektivet). 

 I Västerhavets vattendistrikt riskerar en grundvattenförekomst att inte följa 

miljökvalitetsnormen god kemisk status på grund av påverkan på anslutna akvatiska 

ekosystem. Grundvattenförekomsten har förhöjda halter av PFAS11. Fem 

grundvattenförekomster har även förhöjda halter av klor som påverkar ett 

grundvattenberoende terrestert ekosystem och riskerar därför att inte uppnå god kemisk 

status. 

Ytvatten 
Bedömningen bygger på identifierad betydande påverkan, nuvarande statusklassificering och 

en bedömning av förväntad utveckling. Detta beskrivs översiktligt i kapitel 3.1 och 3.2. En mer 

omfattande beskrivning av den metod som använts för riskbedömningen finns i 

Vattenmyndigheternas kompletterande riktlinjer för statusklassificering och riskbedömning 

av miljögifter i ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2020μ). 
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Riskbedömning för skada på förbundna ytvatten. 

Karta 8 Riskbedömning för skada på förbundna ytvatten i Västerhavets vattendistrikt.  
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Riskbedömning för miljögifter utan överallt överskridande ämnen i ytvatten 

Karta 9 Riskbedömning för miljögifter utan överallt överskridande ämnen i ytvatten   
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Utmärkande för riskbedömningen med avseende på prioriterade ämnen är att det är fler 

ämnen som har en riskbedömning, till risk eller osäker risk, jämfört med antalet ämnen som 

har en klassificering till sämre än god status (Diagram 20 - Diagram 22 nedan och 

motsvarande Diagram 13 - Diagram 15 i statuskapitlet).  Dessutom visar majoriteten av 

bedömningarna för samtliga ämnen osäker risk.  

De ämnen som oftast kan bedömas till risk är metaller, PAH:er och TBT. Detta är ämnen som 

relativt ofta ingår i övervakningsprogram, recipientkontrollprogram och andra 

undersökningar. Även för PFOS och dioxiner finns underlag för att bedöma risk i ett antal 

vattenförekomster. 

Ämnen som det idag sällan finns övervakningsdata för, trots en utpekad betydande påverkan, 

där bedömningen därmed blir osäker risk, är främst olika typer av organiska substanser, som 

till exempel bensen, fenoler, klorerade lösningsmedel, DDT och DEHP (mjukgörare/ftalat). 

Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för vattendrag i 

Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 20 Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för vattendrag i 

Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk 

eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01. 
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Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för sjöar i Västerhavets 

vattendistrikt.  

 

Diagram 21 Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för sjöar i 

Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk 

eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01. 

Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för kustvatten i 

Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 22 Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för kustvatten i 

Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk 

eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01. 
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Även för SFÄ är det fler ämnen som har en riskbedömning, till risk eller osäker risk, jämfört 

med antalet ämnen som har en klassificering till sämre än god status (Diagram 23 - Diagram 

25 nedan och motsvarande Diagram 16 -Diagram 18 i statuskapitlet) och även för SFÄ visar 

majoriteten av bedömningarna för samtliga ämnen osäker risk.  

De ämnen som oftast kan bedömas till risk är metaller, nitrat, ammoniak, det vill säga ämnen 

som relativt ofta ingår i övervakningsprogram, recipientkontrollprogram och andra 

undersökningar. Även för PCB:er och några växtskyddsmedel finns tillräckligt underlag för 

att kunna bedöma risk i ett antal vattenförekomster. 

Ytterligare ämnen som bedöms ha en betydande påverkan i flera vattenförekomster, men där 

det idag saknas tillräckligt underlag för statusklassificering och där det därmed behövs 

ytterligare övervakning är bland annat läkemedelsrester och flera substanser som används 

som växtskyddsmedel, men också bisfenol A.  

 

Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

vattendrag i Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 23 Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

vattendrag i Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som 

bedöms ha en risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.  
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Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för sjöar i 

Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 24 Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

sjöar i Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha 

en risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.  

Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

kustvatten i Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 25 Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

kustvatten i Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som 

bedöms ha en risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.  



 

76 

De många bedömningarna till osäker risk visar att det finns ett stort behov av ytterligare 

övervakning av ämnen där det finns en utpekad betydande påverkan, men där 

övervakningsdata saknas idag. Det behövs övervakning i flera vattenförekomster, men också 

av fler ämnen, jämfört med den övervakning som ligger till grund för statusklassificering och 

riskbedömning idag.  

Riskbedömning för varje enskild vattenförekomst finns i databasen VISS 

(https://viss.lansstyrelsen.se/). 

3.7 Försurning 
I Sverige har försurade vattendrag och sjöar kalkats sedan 1980-talet. Detta görs för att 

återställa och upprätthålla rätt pH-värde. Försurning påverkar många vattenlevande 

organismer negativt. Idag är graden av försurning mycket lägre än den var för 30 år sedan, 

men kalkning behövs fortfarande på många håll, bland annat för att fisk och flodpärlmussla 

ska kunna fortplanta sig. De flesta vatten som är påverkade av försurning kalkas. 

I vattenförekomster som inte är kalkade har påverkansanalys utförts med 

försurningsmodellen MAGIC  (IVL Svenska miljöinstitutet, 2020). En pH-minskning med mer 

än 0,4 enheter jämfört med det naturliga förindustriella tillståndet indikerar betydande 

påverkan. I kalkade vattenförekomster blir modellberäkningar mycket osäkra. Samtliga 

kalkade vattenförekomster har därför bedömts som påverkade av försurning 

 

Påverkanskällor: Orsaker till försurning  
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. Nedan beskriver vi försurning som 

sker till följd av mänsklig påverkan. 

Försurning till följd av luftburna föroreningar (atmosfärisk deposition) 
Samtliga vattenförekomster som bedömts som påverkade av försurning i analysen har 

antagits varit påverkade av luftburna föroreningar, det vill säga atmosfärisk deposition av 

försurande ämnen. De ämnen som främst bidrar till att försura mark och vatten är svavel- och 

kväveoxider. Depositionen kan antingen ske genom nederbörd (våtdeposition) eller i form av 

luftburna partiklar som fångas upp av träd och vegetation (torrdeposition). 

Deposition av svaveloxider kommer främst från förbränning av kol och olja, där utländska 

utsläpp samt sjöfart är de största källorna. Historiskt sett är deposition av svaveloxider den 

enskilt största orsaken till försurning av vatten, men denna deposition har minskat med över 

80 procent sedan 1990. Depositionen av kväveoxider har däremot inte minskat lika mycket. 

Kväveoxider bildas vid all form av förbränning, och depositionen kommer till större andel 

från inhemska källor, till exempel biltrafik.  

Även om försurning till följd av deposition har minskat betydligt under de senaste 

decennierna, kan återhämtningen i vissa fall vara mycket långsam. Därför kvarstår effekterna 

från historiska deposition fortfarande i många av våra vatten.   

I Västerhavets vattendistrikt bedöms 1343 vattenförekomster vara påverkade av försurning 

från atmosfärisk deposition. 

https://viss.lansstyrelsen.se/
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Försurning till följd av skogsbruk  
Ett aktivt skogsbruk kan verka försurande på mark och vatten då träden innehåller ämnen 

som ökar markens och vattnets motståndskraft mot försurande deposition. Det handlar främst 

om kalcium, magnesium och kalium. När skogen avverkas och skördas riskerar marken att på 

sikt bli utarmad på dessa ämnen. I och med en ökande efterfrågan på biobränslen har uttaget 

av biomassa i form av grenar och toppar (grot) ökat. Det kan öka försurningen i områden där 

vittringen är låg. Påverkan från skogsbruk blir också större i södra Sverige där tillväxttakten 

är högre, vilket ger ett större uttag av biomassa över tid. 

I Västerhavets vattendistrikt bedöms 356 vattenförekomster vara påverkade av försurning 

från skogsbruk. 

Statusklassificering 
Länsstyrelsernas beredningssekretariat har utfört statusklassificeringen på olika sätt för 

okalkade och kalkade vattenförekomster. För okalkade vattenförekomster har de gjort 

statusklassningen enligt gällande bedömningsgrunder (Vattenmyndigheterna, 2019b).  

För kalkade vattenförekomster har de gjort statusklassningen utifrån hur målen för 

kalkningen blivit uppfyllda: Om kalkningsmålen blivit uppfyllda under den gångna 

sexårscykeln har statusen satts till god, i annat fall till måttlig. 

Sjöar och vattendrag 
I Västerhavets vattendistrikt har parametern Försurning klassats till sämre än god för 69 sjöar 

och 257 vattendrag. Därtill har fyra sjöar klassats till sämre än god status med avseende på 

bottenfaunaindex MILA och 21 vattendrag klassats till sämre än god status med avseende på 

kiselalgsindex ACID.  

Förändringar sedan förra sexårscykeln 
Till skillnad från statusklassningen i den förra sexårscykeln (2009–2015), betraktas en 

framgångsrikt kalkad vattenförekomst nu som åtgärdad. Den klassas till god status förutsatt 

att kalkningsmålen uppfylls. Det är därför svårt att jämföra statusklassning i de olika 

sexårscyklerna när det gäller försurning.  

I Västerhavets vattendistrikt har status försämrats från god till måttlig status för parametern 

Försurning för ett vattendrag. 

Riskbedömning 
I riskbedömningen har samtliga kalkade vatten bedömts vara i risk, oavsett utfallet i 

statusklassningen. Detta eftersom god status förutsätter att åtgärden att kalka upprätthålls 

kontinuerligt. Okalkade vatten har riskbedömts enligt gällande föreskrifter.  

I Västerhavets vattendistrikt har 409 sjöar och 820 vattendrag bedömts vara i risk att inte 

uppnå god ekologisk status med avseende på försurning. Ytterligare 27 sjöar och 81 

vattendrag har bedömts vara i osäker risk. I jämförelse bedömdes 455 sjöar och 845 vattendrag 

ha miljöproblemet försurning i förvaltningscykel 2009–2015. 
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3.8 Klorid och sulfat i grundvatten 

Påverkanskällor: Orsaker till klorid och sulfat i grundvatten 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. 

Klorid 
Förhöjda halter av klorid i grundvattnet kan vara orsakade av människan. Det är oftast 

vägsaltning, dåligt utformad rening av enskilda avlopp eller lakvatten från avfallsdeponier 

som orsakar de förhöjda halterna (SGU, 2013). Överuttag av vatten kan i vissa områden, 

främst kustområden, orsaka förhöjda halter av klorid i borrade brunnar under 

sommarsäsongen. Förhöjda halter av klorid i grundvatten ger problem med saltsmak på 

dricksvatten och korrosion i vattenledningar. Även ekosystem som är beroende av 

grundvatten kan påverkas. 

Vägsaltning bedöms vara den största påverkanskällan till klorid i grundvatten och den ger 

upphov till betydande påverkan i -138 vattenförekomster i distriktet. Sett till samtliga 

påverkanstyper bedöms 146 vattenförekomster kunna vara påverkade (VISS-uttag 2020-09-

01). 

Sulfat 
Förhöjda halter av sulfat kopplas bland annat samman med gruvverksamhet och med 

överuttag av vatten vilket leder till saltvatteninträngning. I många fall är källan till förhöjda 

halter av sulfat okänd.  

Statusklassificering  

Klorid 
Två vattenförekomster har otillfredsställande status (VISS-uttag 2020-09-01). Anledningen till 

de förhöjda halterna tros vara vägsaltning.  

Sulfat 
Det finns inga grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på sulfat 

(VISS-uttag 2020-09-01). 

Förändringar jämfört med perioden 2009–2015 

Klorid 

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på klorid har 

ökat från ingen till två. I det ena fallet beror förändringen på en försämrad vattenkvalitet. Det 

ska dock tas i beaktande att tillförlitligheten hos bedömningen under perioden 2010–2015 var 

låg kring detta. I det andra fallet beror det på en ändrad vattenförekomstindelning (VISS-

uttag 2020-09-01). 

Sulfat 

- 
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Riskbedömning  
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 141 vattenförekomster att ha otillfredsställande status 

(Karta 10). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Tre av dem 

behöver åtgärder direkt.  

Risk för förhöjda halter av klorid på grund av vattenuttag redovisas i kapitel 3.10 Förändrade 

grundvattennivåer.  

Sulfat 
Två grundvattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 10) Dessa behöver 

operativ övervakning för att verifiera påverkan (VISS-uttag 2020-09-01) 
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Riskbedömning för klorid och sulfat i grundvatten. 

Karta 10 Riskbedömning för klorid och sulfat i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt. 
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3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten 

Påverkanskällor: Orsaker till kväveföreningar och fosfat i 

grundvatten 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. 

Diffust läckage från jordbruksmark bedöms vara den största källan till kväveföreningar 

(nitrat, nitrit och ammonium) i grundvatten och ger upphov till betydande påverkan i 86 

vattenförekomster i distriktet. Sett till alla påverkanstyper bedöms 92 vattenförekomster 

kunna vara påverkade (VISS-uttag 2020-09-01). 

Statusklassificering  
I distriktet finns inga grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på 

nitrat, nitrit, ammonium eller fosfat (VISS-uttag 2020-09-01). 

Förändringar sedan 2016 
Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på 

kväveföreningar eller fosfat har minskat från en till ingen. Till den slutliga versionen av 

förvaltningsplanen kommer vi att utveckla texten om vad förändringen beror på. 

Riskbedömning  
I Västerhavets vattendistrikt riskerar-92 vattenförekomster att ha otillfredsställande status 

Karta 11). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Två av dem behöver 

åtgärder direkt. (VISS-uttag 2020-09-01) 
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Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten. 

Karta 11 Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03)  
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3.10 Förändrade grundvattennivåer 

Påverkanskällor: Orsaker till förändrade grundvattennivåer 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. 

Generellt sett är tillgången på grundvatten god i hela distriktet, men lokalt kan det uppstå 

vattenbrist vid varma och torra perioder. Flera av åren sedan 2016 har varit ovanligt torra 

vilket återspeglas både i statusklassificeringen och i riskbedömningen. Vattenuttag sker bland 

annat för vattenanvändning i jordbruk, allmän eller enskild dricksvattentäkt och inom 

industrin. Vid för stora vattenuttag i områden nära kusten eller i områden med relikt 

saltvatten kan grundvattenförekomsten få höga halter av klorid och sulfat. Då vattenflödena 

ändras kan även förorenat vatten riskera att tränga in och orsaka problem med 

vattenkvaliteten. Täktverksamhet, gruvverksamhet, återställning av dagbrott, utdikning av 

våtmarker och skogsavverkning kan orsaka förändringar i grundvattennivåerna.  

Hårdgjord yta hindrar den naturliga påfyllningen av grundvattenmagasinen, framför allt i 

städer med stor andel hårdgjorda ytor. På sikt kan det medföra en betydande sänkning av 

grundvattennivån. Klimatförändringar leder till problem med förändrade grundvattennivåer, 

både torka och översvämningar. Problemen med låga grundvattennivåer berör mest sydöstra 

Sverige, men även i övriga landet kan förändrade grundvattennivåer innebära problem för 

dricksvattenförsörjningen. Nivåförändringar kan också leda till ändrade strömningsriktningar 

inom en grundvattenförekomst. Det kan i sin tur innebära att föroreningar börjar 

transporteras mot en dricksvattenbrunn där flödesriktningen tidigare var riktad bort från 

brunnen.  

Det finns betydande påverkan på 27 av distriktets grundvattenförekomster. Påverkan 

kommer framförallt från vattenuttag till allmän dricksvattenförsörjning, men även från 

vattenuttag till jordbruk.  

(VISS-uttag 2020-09-01) 

Påverkan på terrestra ekosystem 
Grundvattenberoende terrestra ekosystem är ekosystem på land som är beroende av 

utflödande grundvatten eller en viss grundvattennivå för att fungera (SGU, 2019). Olika typer 

av våtmarker eller källor är exempel på grundvattenberoende terrestra ekosystem. Huruvida 

dessa grundvattenberoende terrestra ekosystem påverkas negativt av rådande 

grundvattennivåer har utretts.  

I Västerhavets vattendistrikt finns sex identifierade grundvattenberoende terrestra ekosystem 

som är negativt påverkade till följd av kvantitativ påverkan på en grundvattenförekomst 

(VISS-uttag 2020-06-01). 

Statusklassificering  
En vattenförekomst har otillfredsställande kvantitativ status. Vattenförekomsten med 

otillfredsställande status påverkar inget grundvattenberoende ekosystem) (VISS-uttag 2020-

09-01).  
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Förändringar sedan 2016 
Inga förändringar har skett sedan förra bedömningen under åren 2010–2015. En 

grundvattenförekomst på Bjärehalvön klassificeras fortfarande till att inte uppnå god 

kvantitativ status (VISS-uttag 2020-09-01). 

Riskbedömning  
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 27 vattenförekomster att ha otillfredsställande status 

(Karta 12). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Tolv av dem 

behöver åtgärder direkt (VISS-uttag 2020-09-01). 

För att en grundvattenförekomst ska nå god kvantitativ status får det inte finnas mänsklig 

påverkan på grundvattenförekomsten som leder till betydande skada på ett 

grundvattenberoende terrestert ekosystem. 

I Västerhavets vattendistrikt riskerar fem grundvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormen god kvantitativ status på grund av påverkan på grundvattenberoende 

terrestra ekosystem. Påverkan utgörs främst av dikning, dricksvattenuttag och vattenuttag 

inom jordbruket. 

Vattenförekomsterna behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. En av dem 

behöver åtgärder direkt.  
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Riskbedömning för förändrade grundvattennivåer 

Karta 12 Riskbedömning för förändrade grundvattennivåer i Västerhavets vattendistrikt. 
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Riskbedömning för skada på grundvattenberoende ekosystem 

Karta 13 Riskbedömning för skada på förbundna landmiljöer i Västerhavets vattendistrikt. 
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3.11 Övergripande grundvattenstatus 
För att bedöma grundvattenförekomsternas tillstånd gör länsstyrelsernas 

beredningssekretariat en klassificering av kemisk och kvantitativ status. De klassificerar 

utifrån resultat från mätningar av kemiska parametrar och information om kvantitativ 

påverkan, som de utvärderar med bedömningsgrunder från SGU (SGU, 2018). Mer 

information om hur statusklassificeringen genomförs och vilket underlag som används finns i 

avsnitt 3.1 Statusklassificering och i kompletterande riktlinjer om statusklassificering och 

riskbedömning av grundvatten (Vattenmyndigheterna, 2020b). 

Kvantitativ status 
Av vattendistriktets 596 grundvattenförekomster har en bedömts ha otillfredsställande 

kvantitativ status (Karta 14). I avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer kan du läsa mer om 

anledningarna till att den kvantitativa statusen är påverkad (VISS-uttag 2020-09-01). 

 

Statusbedömningarnas tillförlitlighet 
Tillförlitligheten hos bedömningarna av god kvantitativ status är generellt god eftersom det 

sällan finns betydande påverkan på kvantiteten. Även bedömningarna av otillfredsställande 

kvantitativ status är generellt god, eftersom det krävs kunskap om att påverkan på 

kvantiteten har effekt på grundvattentillgången för att statusen ska anses vara 

otillfredsställande (Diagram 26).  

Tillförlitligheten hos kvantitativ status  

 

Diagram 26 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kvantitativ status i Västerhavets vattendistrikt Data 

från VISS 2020-09-01. 

Förändringar i kvantitativ status sedan 2016 
Förändringar i kvantitativ status mellan perioderna 2010–2015 och 2016–2021 finns att läsa om 

i avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer. 
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Kvantitativ grundvattenstatus 

Karta 14 Kvantitativ grundvattenstatus i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03).  
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Kemisk status 
Av vattendistriktets 596 grundvattenförekomster har 11 bedömts ha otillfredsställande kemisk 

status (Karta 15). Det är främst förhöjda halter av bekämpningsmedel och PFAS11 som 

orsakar otillfredsställande status. I avsnitt 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten 

och 3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten finns mer information om anledningarna till 

att den kemiska statusen är påverkad.  

Statusbedömningarnas tillförlitlighet 
Eftersom de flesta grundvattenförekomster inte är påverkade i någon betydande grad av 

mänsklig verksamhet anses de ha god status med god tillförlitlighet. Tillförlitligheten i 

statusbedömningen sjunker om vattenförekomsten bedöms vara utsatt för betydande 

påverkan och det saknas tillräckliga mätdata som bekräftar att förekomsten är påverkad.  

Tillförlitlighet hos kemisk status 

 

Diagram 27 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kemisk status i Västerhavets vattendistrikt. Data 

från VISS 2020-09-01.  

Förändringar i kemisk status sedan 2016  
Av vattendistriktets 20 grundvattenförekomster som hade otillfredsställande kemisk status 

under perioden har 13 förbättrat sin status, 4 bedöms fortfarande ha otillfredsställande kemisk 

status. Det har tillkommit 2 grundvattenförekomster som har otillfredsställande status. I 

avsnitten 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten och 3.9 Kväveföreningar och 

fosfat i grundvatten finns mer information om vad förändringarna i kemisk status beror på.  

Lokala riktvärden 
Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU tagit fram 

lokala riktvärden på grund av naturligt höga bakgrundshalter i några vattenförekomster. I 

Västerhavets vattendistrikt berörs ingen vattenförekomst av något sådant lokalt riktvärde.  

Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU även tagit 

fram lokala riktvärden för grundvattenförekomster som påverkar ett akvatiskt ekosystem 

negativt. I Västerhavets vattendistrikt gäller det PFAS i ett grundvatten som påverkar en del 

av Rössjöholmsån. 
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Kemisk grundvattenstatus 

Karta 15 Kemisk grundvattenstatus i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03). 
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3.12 Övergripande ytvattenstatus 

Ekologisk status 
Den ekologiska statusen är en sammanvägning av klassificeringen per miljöproblem och ger 

en övergripande bild av miljötillståndet i vattenförekomsten. Västerhavets vattendistrikt har 

2791 naturliga ytvattenförekomster, det vill säga vattenförekomster som inte är kraftigt 

modifierade (KMV) eller konstgjorda (KV). Av dessa har 80 procent bedömts ha sämre än god 

ekologisk status. Läs mer om anledningarna till att statusen är påverkad i avsnitt 3.4 

Övergödning, 3.6 Miljögifter (delarna om särskilda förorenande ämnen) 3.5 Fysiska 

förändringar och 3.7 Försurning. 

 

Statusbedömningarnas tillförlitlighet 
Vid sammanvägning gäller att om den ekologiska statusen är god eller hög så överförs 

tillförlitligheten från den parameter som med högst tillförlitlighet visar motsvarande status. 

Om status istället är sämre än god så överförs tillförlitligheten från den parameterbedömning 

som med högst tillförlitlighet visar att statusen är just sämre än god (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018d).  

Medelhög tillförlitlighet är den vanligast förekommande klassningen i den övergripande 

ekologiska statusen och visas i Karta 16 och Diagram 28. 

Tillförlitlighet 

 

Diagram 28 Tillförlitlighetsklassning för klassificeringar av ekologisk status i sjöar, vattendrag och 

kustvatten i Västerhavets vattendistrikt. Staplarna visar antalet vattenförekomster. Data från VISS 

2020-09-01. 
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Förändringar i ekologisk status sedan 2016 
Bedömningen av status följer en annan metod än i perioden 2009–2015. Under perioden 2016–

2021 statusklassificerades endast vattenförekomster med betydande påverkan och då endast 

utifrån de parametrar som bäst kan verifiera denna påverkan. I de vattenförekomster där det 

inte finns betydande påverkan bedöms den övergripande statusen till god, och inga 

bedömningar på parameternivå behövs.  

Andelen vattenförekomster med god eller hög ekologisk status (2009–2015 (Tabell 27)har ökat 

med två procentenheter och andelen med måttlig eller sämre ekologisk status har minskat i 

motsvarande grad (Tabell 27).  

 

Ekologisk status för ytvattenförekomster  

  

Sjöar 
2010
–

2015 

Vattendra
g 2010–

2015 

Kust 
2010
–

2015 

Sjöar 
2016
–

2021 

Vattendra
g 2016–

2021 

Kust 
2016
–

2021 
Hög 6 2 0 19 5 0 

God 227 225 5 255 262 29 

Måttlig 477 1262 95 480 1451 80 

Otillfredsställande 54 122 10 60 109 2 

Dålig 12 40 0 5 34 0 
Totalt antal 
vattenförekomster i 
distriktet 

776 1651 110 
819 1861 

111 

Tabell 27 Ekologisk status för ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt under perioderna 2009–

2015 och 2016 - 2021. Vattenförekomster som har förklarats som kraftigt modifierade eller konstgjorda 

ingår inte i denna tabell (se avsnitt om Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster). 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Förändringar i indelningen av vattenförekomster kan dock påverka bilden. Om man enbart 

jämför ytvattenförekomster som haft samma indelning både under perioden 2010–2015 och 

under 2016 - 2021 så har 400 en förbättrad status och 330 en försämrad status (Tabell 28).  

Vattenförekomster som har en förbättrad eller försämrad ekologisk status  
 Sjöar Vattendrag Kustvatten Totalt 
Förbättrade 159 207 34 400 

Försämrade 131 196 3 330 

Tabell 28 Antal vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt som har en förbättrad eller försämrad 

ekologisk status jämfört med föregående cykel. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, 

www.viss.lansstyrelsen.se. 
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Övergripande ekologisk status 

Karta 16 Ekologisk status för ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. 
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Ekologisk potential 
För vatten som förklarats som kraftigt modifierade (KMV) eller som konstgjorda vatten (KV), 

används andra benämningar på kvalitetsklasserna jämfört med de som används för naturliga 

vatten. Istället för ekologisk status är det den ekologiska potentialen som bedöms (Tabell 29).  

KMV-underlag kompletteras till senare delen av samrådet med start 1 mars. 

Ekologisk potential i konstgjorda vatten 

  Sjöar Vattendrag 
Hög  -  - 

God  - 3 

Måttlig - 7 

Otillfredsställande - - 

Dålig -  - 

Tabell 29 Ekologisk potential hos de sjöar och vattendrag som är KV i Västerhavets vattendistrikt. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

 

Karta x. Ekologisk potential för kraftigt modifierade vatten. Karta kommer efter 1 mars.  

Förändringar i ekologisk potential sedan förra förvaltningscykeln 
Kompletteras till senare delen av samrådet med start 1 mars. 

Kemisk status 
Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla 

vattendistriktets ytvattenförekomster. Därmed klassificeras samtliga ytvatten i distriktet till 

uppnår ej god status när kvicksilver och PBDE inkluderas i bedömningen.  
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Kemisk ytvattenstatus  

Karta 17 Kemisk status för ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. För att problem med andra prioriterade 

ämnen inte ska överskuggas av de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE, presenteras kemisk status 

exklusive dessa ämnen (infälld karta: kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och PBDE). Från VISS 2020-09-03  
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I Västerhavets vattendistrikt har 157 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god kemisk 

status exklusive kvicksilver och PBDE, se Karta 17 och Tabell 30 (under nästa rubrik). 

Statusbedömningarnas tillförlitlighet 

Vid sammanvägning gäller att om den kemiska statusen klassificeras till uppnår ej god, ärvs 

tillförlitligheten från den parameter som med högst tillförlitlighet visar att statusen är sämre 

än god. Eftersom den kemiska statusen är sämre än god i alla vattenförekomster, med 

avseende på kvicksilver och PBDE, som har en klassificering med tillförlitlighet 2 (medel), har 

den kemiska statusen oftast 2 i tillförlitlighet. Tillförlitligheten i klassificeringar för enskilda 

ämnen beskrivs i avsnitt 3.6 Miljögifter. 

Förändringar i kemisk status sedan 2016 
Om kvicksilver och PBDE utesluts ur bedömningarna, är andelen ytvattenförekomster som 

inte uppnår god kemisk status högre under perioden 2016–2021 än under perioden 2010–2015 

6 procent 2021 jämfört med 3 procent 2016. Dessutom är det under åren 2016–2021 fler ämnen 

som bidragit till en sänkning av kemisk status. Orsakerna till detta är flera. Dels har fler 

mätningar gjorts sedan 2016, vilket innebär att dataunderlaget för klassificeringar har blivit 

bättre. Dessutom har gränsvärden och matriser för befintliga prioriterade ämnen reviderats. 

Under perioden 2016–2021 har också 12 nya prioriterade ämnen tillkommit.  

Andelen vattenförekomster som inte uppnår god status om man bortser från ämnena 

kvicksilver och PBDE (som överskrider gränsvärdena överallt) har ökat med 3 procent. 

Vattenförekomster med sämre än god status  

  

Sjöar 
2009
–

2015 

Vatten-
drag 
2009–

2015 

Kust 
2009
–

2015 

Sjöar 
2016
–

2021 

Vatten-
drag 
2016–

2021 

Kust 
2016
–

2021 
Antal vfk som ej uppnår 
god kemisk status 
exklusive Hg och PBDE 

25 21 26 28 56 73 

Totalt antal 
vattenförekomster i 
distriktet 

788 1694 110 833 1909 111 

Tabell 30 Antal vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt med sämre än god status, exklusive 

kvicksilver och PBDE, i denna och föregående cykel. 

Bidragande orsaker till att den övergripande kemiska statusen har förändrats kan vara både 

ändrade kunskapsunderlag och metoder, såväl som verkliga ändringar i miljön. Detta 

beskrivs mer detaljerat i avsnitt 3.6 Miljögifter.  
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4 Miljöövervakning 

4.1 Inledning 
Olika aktörer tar prover på vatten, fisk och musslor, inventerar vattenmiljöer och analyserar 

regelbundet många olika biologiska och kemiska parametrar i Sveriges vatten. Exempel på 

sådana parametrar är artsammansättning och mängd av bottenfauna, fisk och växter, och 

även näringsämnen som fosfor och kväve och tungmetaller som kvicksilver och bly. 

Mätningarna ger kunskap om hur vattnens tillstånd och status är i dag. Vattenmyndigheter 

och andra berörda kan också se var åtgärder behöver sättas in för att förbättra vattnen. Alla 

olika undersökningar samlas inom begreppen övervakning eller miljöövervakning. 

Genom övervakning får vi också information om hur vattnets tillstånd förändras över tid. 

Ofta behöver vi mäta över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av 

mänsklig påverkan eller beror på naturlig variation. Övervakning sker också för att bekräfta 

misstänkta miljöproblem och för att följa upp effekterna av de åtgärder som är genomförda 

för att komma tillrätta med dessa problem.  

Övervakningsprogrammet beskriver hur övervakningen hänger ihop med övrig 

vattenförvaltning. I denna del redovisar vi även vad som behöver utvecklas under åren 2021–

2027 för att övervakningen ska ge ett bra underlag till nästa statusklassificering.  

Bilagorna 8a-e Övervakningsprogram i vattendistrikten beskriver den övervakning som 

genomförts under 2016–2021. Det är dessa undersökningar som är grunden för genomförda 

statusklassificeringar och uppföljning av åtgärder. Där redovisar vi också metoder och 

arbetssätt för urval av stationer till övervakningsprogrammet. 

Övervakning av vattnet 
Övervakningen av ytvatten omfattar undersökningar av biologi, vattenkemi och miljögifter. I 

grundvatten undersöker vi kemiska och fysikaliska parametrar samt grundvattennivåer.  

Vattenmyndigheterna genomför ingen egen övervakning. Vi är beroende av den övervakning 

som myndigheter, kommuner och andra organisationer genomför för att få underlag till 

statusklassificeringar och andra bedömningar (Figur 2). Den övervakning som dessa aktörer 

utför har olika syften. Förutom att den används för att bedöma långsiktiga förändringar i 

miljötillståndet används den också för att följa upp hur en viss verksamhet påverkar miljön.  

Även utformningen av övervakningen ser olika ut beroende på vilket syfte den har. Till 

exempel fokuserar kalkeffektuppföljningen på parametrar som är kopplade till försurning. 
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Miljöundersökningar i vatten som kan användas i vattenförvaltningsarbetet 

 

Figur 2 Vattenmyndigheten är beroende av andra aktörers miljöövervakning för att få underlag till 

statusklassificeringar och andra bedömningar. Aktörernas övervakning har olika syften och utformning 

och därför är det bara en viss del av övervakningen som kan användas i vattenförvaltningsarbetet.  

Vattendirektivet pekar ut hur övervakningen ska ske för att uppfylla de krav som gäller för 

vattenförvaltning. Det handlar bland annat om vilka metoder som ska användas och hur ofta 

provtagning ska ske. Syftet är framför allt att övervakningen ska ha god kvalitet. Det ska 

också vara möjligt att jämföra resultaten av klassificeringar och bedömningar som gjorts i 

olika länder.  

I Sverige reglerar två föreskrifter hur övervakningen i vattenförvaltningsarbetet ska 

genomföras. Det är Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter om övervakning av 

grundvatten (SGU-FS 2014:1) och Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter om 

övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26).  

Det är inte all svensk övervakning som uppfyller kraven för att få användas som underlag för 

klassificeringar. Men övervakning som inte uppfyller vattendirektivets krav kan ändå 

användas som underlag vid expertbedömningar.  

I databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns information om övervakning av 

vatten. Det går att se var olika övervakningsstationer finns, vad som mäts och hur ofta det 

mäts. Däremot lagras ingen mätdata i VISS. Resultaten hämtas hos respektive nationell 

datavärd som lagrar mätdata, till exempel Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

(SMHI), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SGU. För varje statusklassificering finns en 

koppling till den övervakningsstation som gett underlag till statusbedömningen. 

Samarbete behövs för övervakning Enligt (vattenförvaltningsförordningen)(2004:660), ska 

vattenmyndigheterna ta fram program för övervakning av landets vattenförekomster. Det ska 

finnas ett övervakningsprogram per vattendistrikt. Stommen i övervakningsprogrammen är 
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nationell- och regional miljöövervakning samt samordnad recipientkontroll. Programmen ska 

genomföras i samarbete med myndigheter, kommuner och andra organisationer. De tar 

prover och analyserar resultaten för att få en heltäckande översikt över vattenstatusen inom 

varje vattendistrikt. 

Även om vattenmyndigheterna har i uppgift att ta fram program för övervakning så har 

vattenmyndigheterna inget mandat att föreskriva någon att genomföra miljöövervakning. 

Detta innebär att den övervakning som finns är resultatet av andra krav på övervakning, samt 

vissa frivilliga initiativ. Sammanlagt finns det fortfarande ett stort behov av ökad 

miljöövervakning med fokus på det som behövs för en god vattenförvaltning. 

Övervakningsprogrammen ska också redovisa hur aktörerna övervakar vattenförekomster i 

skyddade områden. Havs- och vattenmyndigheterna rapporterar programmen till Europeiska 

kommissionen. 

4.2 Övervakningsprogrammens innehåll 

Övervakningsprogram för grundvatten 

Tillgång på vatten undersöks  
Kvantitativ status innebär i praktiken att länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer om 

det är balans mellan nybildning och uttag av grundvatten i en grundvattenförekomst. Om 

man genom till exempel uttag av dricksvatten tar ut mer grundvatten än vad som nybildas, 

sjunker grundvattennivån och den kvantitativa statusen blir otillfredsställande. 

I följande grundvattenförekomster ska övervakningsprogram för kvantitativ status finnas för 

vattendistriktet: 

• Där det finns risk att summan av grundvattenuttagen är större än den långsiktiga årliga 

grundvattenbildningen.  

• Där förändrade grundvattennivåer kan medföra risk för att god ekologisk status inte nås 

i ytvatten eller i grundvattenberoende terrestra ekosystem som är förbundna med 

grundvattnet. 

• Där mänsklig påverkan medför risk för saltvatteninträngning eller annan försämring av 

grundvattnets kvalitet.  

I grundvattenförekomster där den kvantitativa statusen inte riskerar att försämras ska det 

finnas övervakningsprogram, men med lägre krav på antal provtagningar och stationer. 

Den kvantitativa övervakningen syftar till att:  

• underlätta bedömning av kvantitativ status för alla grundvattenförekomster eller 

grupper av förekomster 

• ge en tillräckligt säker bedömning av den tillgängliga grundvattenresursen 

• ge en tillräckligt säker bedömning av effekter som är orsakade av mänsklig påverkan på 

grundvattennivåer. Bedömningen gäller även mark- och vattenmiljöer som är beroende 

av grundvattnet 

• ge en bedömning av risk för saltvatteninträngning eller annan försämring av 

grundvattenkvalitet som orsakats av människan 
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Tungmetaller och gifter kollas  
Kemisk grundvattenstatus bedöms enligt bedömningsgrunder i SGU:s föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2). Det innebär i 

praktiken att beredningssekretariaten bedömer enligt riktvärden i bilaga 1 till föreskrifterna, 

om inte vattenmyndigheten har beslutat om att andra riktvärden ska gälla. Exempelvis finns 

det riktvärden för halter av olika tungmetaller, bekämpningsmedel och saltvatten. 

Kontrollerande övervakning av grundvatten 

För varje sexårig vattenförvaltningscykel ska vattenmyndigheterna ta fram ett program för så 

kallad kontrollerande övervakning av grundvatten. Den är en grundövervakning som ska ge 

en heltäckande översikt av grundvattenförekomsternas kemiska status. Syftet med den 

kontrollerande övervakningen är att ge underlag för att: 

• bedöma långsiktiga trender, både till följd av förändringar i naturliga förhållanden och 

förändringar orsakade av mänsklig verksamhet  

• göra riskbedömningar och statusklassning 

• kunna ta fram ett operativt övervakningsprogram  

Om den kontrollerande övervakningen visar att en vattenförekomst är riskzonen för att inte 

uppnå god grundvattenstatus ska vattenförekomsten inkluderas i det operativa 

övervakningsprogrammet. 

Operativ övervakning av grundvatten 

Vattenmyndigheterna ska ta fram ett operativt övervakningsprogram för sådana 

grundvattenförekomster som riskerar att inte nå god kemisk status. Den operativa 

övervakningen är mer specifik och utgår ifrån den mänskliga påverkan som finns på en viss 

vattenförekomst. 

Syftet med den operativa övervakningen är att bedöma:  

• kemisk status för alla grundvattenförekomster eller grupper av förekomster som har 

sänkt status enligt kontrollerande övervakning  

• om koncentrationen av förorenande ämnen som finns på grund av mänsklig verksamhet 

visar en långsiktigt uppåtgående trend 

• effekten av genomförda åtgärder 

Övervakningsprogram för ytvatten 

Övervakning av kemisk och ekologisk status 
Operativ och kontrollerande övervakning övervakar kemisk och ekologisk status i sjöar, 

vattendrag och kustvatten. 

Kontrollerande övervakning är grunden  

Den kontrollerande övervakningen ska ge en generell bild av status i avrinningsområden och 

vattendistrikt, som en sorts grundövervakning. Ett tillräckligt stort antal vattenförekomster, 

av alla sorter och som har olika typer av mänsklig påverkan, behöver ingå i den 

kontrollerande övervakningen.  

Syftet med den kontrollerande övervakningen är att:  
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• komplettera och bekräfta den bedömning av miljöpåverkan som vattenmyndigheterna 

ska göra enligt (vattendirektivet) 

• vattenmyndigheterna ska kunna utforma effektiva och ändamålsenliga 

övervakningsprogram  

• bedöma de långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden 

• bedöma de långsiktiga förändringar som omfattande mänsklig påverkan orsakar 

Kontrollerande övervakning ska minst ske under ett år per sexårig vattenförvaltningscykel. 

Övervakningen i varje station ska omfatta följande:  

• alla biologiska parametrar som behövs för vattenförvaltningsarbetet 

• alla hydromorfologiska parametrar som behövs för vattenförvaltningsarbetet 

• alla allmänna fysikalisk-kemiska parametrar som behövs för vattenförvaltningsarbetet 

• prioriterade ämnen som släpps ut  

• särskilda förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängder 

Operativ övervakning tittar på djupet  

Operativ övervakning av ytvatten ska utföras i de vattenförekomster där statusen är sämre än 

god. Den ska också utföras i alla vattenförekomster där statusen riskerar att försämras och i de 

vattenförekomster där det förekommer utsläpp av prioriterade ämnen. 

Den operativa övervakningen i ytvatten syftar till att:  

• ge underlag för statusklassificering för de vattenförekomster som riskerar att inte uppnå 

miljökvalitetsnormerna 

• bedöma effekterna av genomförda åtgärder 

För att kunna bedöma omfattningen av den mänskliga påverkan som ytvattenförekomster 

utsätts för, ska myndigheter, kommuner och andra aktörer övervaka:  

• parametrar för de biologiska kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för den påverkan 

som vattenförekomsterna utsätts för  

• alla prioriterade förorenande ämnen som släpps ut  

• andra särskilda förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängd 

• parametrar för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för den 

påverkan som har konstaterats. 

Övervakning i skyddade områden 
I vattenförekomster inom områden som är skyddade enligt vissa andra direktiv ska det finnas 

övervakning av de skyddade värdena. Detta gäller vattenförekomster som ligger i områden 

som är berörda av:  

• (nitratdirektivet) 

• (avloppsvattendirektivet) 

• (badvattendirektivet) 

• (fiskvattendirektivet) 
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• (skaldjursdirektivet) 

• (art- och habitatdirektivet) 

• (fågeldirektivet) 

• (dricksvattendirektivet) 

Nedan redovisar vi vilka värden som övervakas i de olika typerna av skyddade områden.  

Vilka geografiska områden det är som skyddas av de olika direktiven finns beskrivet i bilaga 7 

Skyddade områden (en bilaga per vattendistrikt).  

Dricksvatten kräver extra koll  
Vattenförekomster som används för dricksvattenproduktion, kallas dricksvattenförekomster, 

enligt vattendirektivets artikel 7. Dessa kräver extra övervakning som till viss del ska 

anpassas efter dricksvattendirektivet.  

Övervakningen enligt vattendirektivet ska kompletteras med de parametrar som behövs 

utifrån kraven på vattnet som råvara till dricksvatten. I dricksvattendirektivet finns en lista 

över flera kemiska parametrar som dricksvattenproducenten måste kontrollera i det färdiga 

dricksvattnet. Men dricksvattendirektivet ställer inga direkta kvalitetskrav på råvattnet i de 

ytvatten eller grundvattenmagasin som används. Sådana krav finns istället i vattendirektivet. 

När det gäller dricksvattenförekomster i grundvatten ska aktörerna övervaka de 

vattenförekomster där uttagen av dricksvatten överskrider 10 kubikmeter per dygn eller 

distribueras till fler än 50 personer.  

Ytvattenförekomster där vattenproducenterna tar ut mer än 100 kubikmeter vatten 

(sammanlagt) per dag i genomsnitt ska övervakas extra. Där ska aktörerna övervaka ämnen 

som bland annat regleras enligt dricksvattendirektivet. Det handlar om ämnen som kan 

påverka vattenförekomstens status och omfattar alla prioriterade ämnen som släpps ut i 

vattenförekomsten och alla andra ämnen som släpps ut i betydande mängd. I 

dricksvattenförekomster som försörjer fler än 10 000 personer finns speciella krav på hur ofta 

provtagningen ska ske.  

Dricksvattenförekomster pekas ut enligt vattenförvaltningsförordningen (VFF SFS 2004:660, 

till och med SFS 2018:2103). Sverige har inkluderat dricksvattendirektivet i svensk lagstiftning 

genom Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, omtryck (LIVSFS 

2017:2). 

Högre krav för Natura 2000  
Områden som är skyddade enligt art-och habitatdirektivet och fågeldirektivet kallas Natura 

2000-områden. För vattenförekomster som ligger inom Natura 2000-områden gäller särskilda 

krav på övervakning. Det gäller också områden som hydrologiskt påverkar Natura 2000-

området genom vattenflödet. Det beror på de arter och livsmiljöer som finns i vattnet. En 

utgångspunkt är att dessa arter och livsmiljöer ska ha god bevarandestatus. Om den inte är 

god ska aktörerna övervaka lämpliga parametrar som är viktiga för respektive art eller 

livsmiljö. Övervakningen ska även kontrollera effekter av genomförda åtgärder. Många 

gånger är kraven för god ekologisk status samma som kraven för god bevarandestatus men 

inte alltid.  

Nitratdirektivet rör jordbruket 
Nitratdirektivet har kommit till för att åtgärda stora problem i Europa med förorening av 

nitrater från jordbruket. Direktivet handlar om att med god jordbrukarsed förhindra att nitrat 
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förorenar våra vatten, inte minst grundvattnet. Mycket kretsar kring gödsling och 

gödselhantering. På senare tid har även fosfat tagits med eftersom detta näringsämne också 

sprids i miljön på detta sätt. Jordbrukets påverkan när det gäller nitrat- och fosfathalter följs 

upp med övervakning. Det gäller också effekterna i miljön av de åtgärder som nitratdirektivet 

för med sig för jordbruket. Jordbruksverket genomför ingen egen övervakning för ändamålet 

utan utnyttjar resultat från den traditionella svenska miljöövervakningen. Jordbruksverket 

rapporterar regelbundet resultaten till Europeiska kommissionen enligt direktivets egna 

rutiner.  

Övervakningsprogram för vattenförvaltningen behöver övervaka nitrat och fosfat i de 

kustvatten, sjöar, vattendag och grundvatten som berörs av nitratdirektivet. 

Avloppsvattendirektivet ska begränsa utsläpp 
Kraven enligt avloppsdirektivet är riktade direkt mot avloppsreningsverkens kapacitet och 

utformning inom utpekade känsliga geografiska områden. Direktivet ställer inga 

kvalitetskrav eller krav på miljöundersökningar som till exempel miljöövervakning. Det 

handlar istället om att begränsa utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor. 

Badvattendirektivet  
Övervakning enligt badvattendirektivet omfattar vissa tarmbakterier och vid behov synliga 

föroreningar som till exempel algblomning eller skräp. Det är kommunerna som utför 

övervakningen. Havs- och vattenmyndigheten lagrar resultaten i registret Badplatsen. 

Folkhälsomyndigheten granskar övervakningsresultaten och Havs- och vattenmyndigheten 

rapporterar in till Europeiska kommissionen. Badvattenövervakningen ska ingå i 

övervakningsprogrammen enligt vattendirektivet. 

Fiskvattendirektivet 
Direktivet har upphört att gälla och har ersatts av vattendirektivet, men områdena finns kvar. 

De ska ha minst samma skyddsnivå under vattendirektivet som de hade under 

fiskvattendirektivet. Generellt anser Europeiska kommissionen att kvalitetskraven enligt 

vattendirektivet även omfattar kraven enligt fiskvattendirektivet. Eftersom förordningen 

kvarstår i den svenska lagstiftningen ska övervakningen av fiskvattenområdena fortsätta som 

tidigare. 

Skaldjursdirektivet  
Detta är ett systerdirektiv till fiskvattendirektivet som också upphört att gälla och har ersatts 

av vattendirektivet och de utpekade områdena finns kvar. De ska ha minst samma 

skyddsnivå under vattendirektivet som de hade under Skaldjursdirektivet. Därför finns 

kravet på undersökning av tarmbakterier i musselkött och mantelhåla som fanns i 

skaldjursdirektivet kvar, eftersom det saknar motsvarighet i vattendirektivet. 

Vattenförekomster som är sådana områden ska övervakas och klassificeras även utifrån 

tarmbakterier.  

Livsmedelsverket analyserar blåmusslor inom områden där musslor odlas enligt EU-

förordning (854/2004) (särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av 

produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel). Dessa 

produktionsområden överlappar mer eller mindre med musselvattnen och dessa båda 

övervakningsbehov kan därför samordnas. 

Direktivet berör endast Västerhavets vattendistrikt i Sverige. 
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Strategi för att se orsaker till miljöproblem  
Undersökande övervakning behövs i vissa situationer. Den ska utreda orsaker till 

miljöproblem och vara en hjälp för att sätta in rätt åtgärder så att vattenförekomsten kan nå 

miljökvalitetsnormerna. Den ska också ligga till grund för att komma till rätta med effekterna 

av oavsiktliga föroreningar. 

Situationerna då undersökande övervakning behövs definieras i bilaga 5 i vattendirektivet. 

Undersökande övervakning ska genomföras: 

• när orsaken till att en vattenförekomst inte når en miljökvalitetsnorm är okänd 

• efter en olycka eller spill för att undersöka hur omfattande föroreningen är och vilka 

konsekvenser den kan ge 

Utredningar och strategi 
Innan aktörerna sätter in undersökande övervakning behöver de ofta genomföra utredningar, 

till exempel i form av fördjupade påverkansanalyser. Sådana utredningar är en del i strategin 

för undersökande övervakning, se Figur 3. Den undersökande övervakningen är 

skräddarsydd för varje enskilt tillfälle och anpassas till de förhållanden som ska undersökas. 

Valet av kvalitetsfaktorer kan därför variera beroende på syftet med övervakningen.  

Om det är tydligt vilken typ av mänsklig påverkan som vattnet är utsatt för ska 

undersökningen fokusera på de kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för denna påverkan. 

Vid undersökande övervakning kan det också vara aktuellt att gå utanför vattendirektivets 

kvalitetsfaktorer. Till exempel används så kallade effektmetoder där vattnets påverkan på 

organismer studeras. Effektmetoder kan bidra till att skapa en helhetsbild av föroreningsnivå, 

giftighet, biotillgänglighet och effekter i ekosystemet. 

Strategi för undersökande övervakning 

 

Figur 3 Strategin för undersökande övervakning när orsaken till att en vattenförekomst inte når en 

miljökvalitetsnorm är okänd. Flödesschemat visar de olika val och utredningar som till exempel en 

länsstyrelse behöver gå igenom innan den kan starta undersökande övervakning. (SFÄ=särskilda 

förorenande ämnen).  
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Ansvar och finansiering 
Vattenmyndigheterna ska se till att undersökande övervakning genomförs och har även 

ansvar för att redovisa hur den genomförs i förvaltningsplaner och till europeiska 

kommissionen i den internationella rapporteringen. Det behöver då finnas både finansiering 

och ett tydligt utpekat ansvar att utföra undersökningarna. Det saknas i nuläget.  

En möjlig fördelning av finansieringsansvaret skulle kunna vara att staten finansierar så länge 

det är oklart vad som är orsaken till att miljökvalitetsnormen inte kan (eller riskerar att inte 

kunna) uppnås. När det finns en tydligt ansvarig, som vid en olycka, skulle den som orsakat 

olyckan få bära en stor del av ansvaret enligt principen att förorenaren betalar. 

Behovet av undersökande övervakning 
Den nya statusklassningen för Västerhavets distrikt visar att 43 vattenförekomster har ”okänd 

signifikant påverkan”. För 29 av dessa är det miljögifter som är problemet och i 14 andra 

vattenförekomster problem med syrefattiga förhållanden. Dessa vattenförekomster kan bli 

aktuella för undersökande övervakning, se Tabell 31.  

 

Vattenförekomster med ”okänd signifikant påverkan” 

 Totalt antal VF Miljögifter Syrefattiga förhållanden 
Kust    
Sjö 33 19 14 
Vattendrag 10 10  
Summa 43 29 14 

Tabell 31 Antalet vattenförekomster (VF) i Västerhavets distrikt med ”okänd signifikant påverkan” . 

(uttag ur (VISS) 2020-03-30). 

Övervakning i internationella avrinningsområden  
Internationella avrinningsområden återfinns längs de svensk-norska och svensk-finska 

gränserna. Arealen för dessa är i de flesta fall marginella jämfört med ytan för de svenska 

vattendistrikten. Undantaget är Bottenvikens vattendistrikt, där det internationella 

avrinningsområdet Torneälven längs gränsen mot Finland utgör 17 procent av hela 

Bottenvikens vattendistrikt. Övervakningen av gränsvatten redovisas i bilaga 9 c, samarbete 

över gränserna.  

4.3 Förändringar i övervakningsprogrammet  
Vattenmyndigheten har tidigare tagit fram övervakningsprogram vid fem olika tillfällen. 

Dessa har rapporterats till Europeiska kommissionen av nationella myndigheter; 

Naturvårdsverket fram till och med 2010 och därefter Havs- och vattenmyndigheten (HaV). 

Eftersom vattenmyndigheterna inte bedriver övervakning i egen regi skapade vi istället 

övervakningsprogrammen med hjälp av parametrar från övervakningsstationer som andra 

aktörer ansvarar för. 

Övervakningsprogram 2007 
När övervakningsprogram 2007 togs fram arbetade vattenmyndigheterna enligt följande 

riktlinje: Urvalet skulle baseras på övervakningsstationer där mätningar av vattenkemi samt 

minst två biologiska kvalitetsfaktorer ingick.  
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Det medförde att de flesta av de stationer som Naturvårdsverket rapporterade till Europeiska 

kommissionen var sådana som ingår i olika delar av den nationella övervakningen, men som 

endast är en liten del av den totala övervakningen som genomförs i Sverige. När det gäller 

grundvatten rapporterades endast en del av den nationella kontrollerande övervakningen och 

den nationella kvantitativa övervakningen. 

Övervakningsprogram 2009 
Samma övervakningsprogram som togs 2007 rapporterade Naturvårdsverket i till Europeiska 

kommissionen i samband med att förvaltningsplanen togs fram. Programmet hade stora 

brister och Sverige åtog sig att göra en extra rapportering av övervakningsprogram till 2012. 

Övervakningsprogram 2012 
Under 2012 gjorde Sverige en revidering och en extra rapportering av övervakningen till 

Europeiska kommissionen. Då var utgångspunkten att ta med all pågående övervakning som 

genomförs regelbundet i Sveriges vattenförekomster.  

Detta innebar att betydligt fler övervakningsstationer rapporterades. Ungefär 20 procent av 

Sveriges vattenförekomster ingick i övervakningsprogrammet.  

Det fanns fortfarande stora brister i övervakningen och förutom rapporteringen av 

övervakningsprogram 2012 tog vattenmyndigheterna fram en strategi för hur övervakningen 

behöver utvecklas för att leva upp till vattendirektivet. 

Övervakningsprogram 2016 
När vattenmyndigheterna tog fram den förra förvaltningsplanen 2015 redovisade vi 

övervakningen i ett tillbakablickande program. Till skillnad från tidigare 

övervakningsprogram beskrev detta den övervakning som använts och som låg till grund för 

den statusklassning som genomfördes 2013–2014. Därmed utgjorde programmet också 

grunden till de miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som vattendelegationerna beslutade 

år 2015. Programmet beskrev befintlig övervakning och representerade på ett mycket bättre 

sätt än tidigare det underlag som legat till grund för förvaltningsplanen 2016–2021. 

Övervakningsprogram 2018 
Under 2013 ändrades vattendirektivet och (prioämnesdirektivet)(2008/105/EG) genom ett 

tilläggsdirektiv ()(2013/39/EU), med avseende på prioriterade ämnen. Ändringarna innebar 

bland annat att tolv nya ämnen (nr 34–45) lades till på listan över prioriterade ämnen. Därmed 

behövde övervakningsprogrammen för vattendistrikten kompletteras och HaV rapporterade 

dessa till EU-kommissionen. 

Bilagan Övervakningsprogram  
I bilagan Övervakningsprogram redovisar vi det tillbakablickande övervakningsprogram som 

länsstyrelsernas beredningssekretariat har använt för att statusklassa vattenförekomster 2019–

2020. Programmet är därmed också grunden till de miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 

som vattendelegationerna beslutar år 2021. Stommen i övervakningsprogrammet är nationell- 

och regional miljöövervakning samt samordnad recipientkontroll. Övervakningen har till stor 

del ursprungligen tagits fram för andra syften. I efterhand har den anpassats för att bättre 

möta de krav som ställs i vattenförvaltningsförordningen och myndigheternas föreskrifter. 
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4.4 Utvecklingsbehov  
Det finns fortfarande ett behov att utveckla Sveriges övervakning av yt- och grundvatten för 

att leva upp till vattendirektivets krav. För ytvatten är till exempel inte övervakningen av 

biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer tillräcklig. Övervakning av prioriterade 

ämnen behöver också förbättras. Allmänt gäller också att övervakningsprogrammen på ett 

tydligare sätt behöver anpassas utifrån olika typer av mänsklig påverkan och risk för att inte 

miljökvalitetsnormen nås. 

Miljöövervakningen för att följa upp jord- och skogsbrukets och vattenkraftens påverkan 

behöver utvecklas. De deltar generellt inte i den samordnade recipientkontrollen idag men 

effekterna fångas i viss utsträckning av den befintliga miljöövervakningen och 

recipientkontrollen. Framtidens riskbaserade övervakningsprogram kommer att ta med 

effekterna, men för att det ska realiseras behöver finansieringen av denna övervakning lösas. 

Även övervakningen av grundvattenförekomster behöver utvecklas. Den befintliga 

övervakningen är för liten och behöver utökas med fler vattenförekomster och även 

kompletteras med fler parametrar för att ge det underlag som vattenförvaltningen behöver. 

Med hänsyn till kommande klimatförändringar som leder till att grundvattennivåerna 

varierar mer, måste det finnas en medveten strategi för övervakning av kvantitativ risk och 

status. Övervakning av skyddade yt- och grundvattenförekomster som används för 

dricksvattenuttag behöver också utvecklas för att uppfylla de särskilda kriterier som finns för 

dricksvatten. 

Vattenmyndigheterna ser tre viktiga förbättringsbehov i dagens miljöövervakning: 

• flöden för miljöövervakningsdata från analyserande laboratorium via kvalitetssäkrade 

data i datavärdarnas register till underlagen för alla vattenförvaltningens bedömningar, 

behöver förbättras  

• det saknas finansiering till stora delar av övervakningsbehovet 

• ansvarsförhållandena för att genomföra övervakningen är oklara 

Vägen framåt: Full koll på våra vatten 
Vattenmyndigheterna har tillsammans med länsstyrelserna, HaV, Naturvårdsverket och SGU 

tagit ett krafttag kring utvecklingen av Sveriges övervakning av yt- och grundvatten. 

Gemensamt har vi tagit fram handlingsplanen ”Full koll på våra vatten” (2019).  

Handlingsplanens syfte är att tydligt visa hur myndigheterna bedömer att dagens 

övervakning kan anpassas till vattenförvaltningsförordningens krav.  

Handlingsplanen har sin grund i vattenmyndigheternas förslag till strategi för framtidens 

miljöövervakning framtagen 2012. Planen ska också visa hur vi ska åtgärda bristerna i svensk 

miljöövervakning som Europeiska kommissionens har pekat på.  Målsättningen är att:  

• beskriva bristerna i dagens övervakning av grund- och ytvatten 

• beskriva moment som behöver genomföras för att åtgärda bristerna och ansvar för dessa 

• ta fram en tidplan för att genomföra de moment som behövs  

• övervakningen ska kunna användas som underlag till statusklassificering under åren 

2022–2027. 
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Under arbetet tar deltagande myndigheter fram underlagsmaterial i form av bland annat 

utredningar och pilotprojekt. HaV och SGU arbetar dessutom med vägledningar för 

övervakning medan vattenmyndigheterna utformar övervakningsprogram tillsammans med 

länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Det sista steget innebär att behoven av ändringar införs 

i de befintliga övervakningsprogrammen.  

I arbetet ingår att föreslå kostnadsfördelning, men inte hur finansieringen ska lösas. 

Under åren 2020–2022 har HaV möjlighet att dela ut extra medel till övervakning av vatten. 

Pengarna är ett viktigt tillskott och används för att uppfylla behov enligt vattendirektivet. 

Vissa vatten får vara modell  
I ”Full koll på våra vatten” tar myndigheterna alltså fram en heltäckande beskrivning av 

Sveriges behov av övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen. En heltäckande 

övervakning innebär att alla vatten ska omfattas av övervakningsprogram. Gruppering av 

likartade vatten är en viktig del av arbetet. Genom grupperingen kan vi minska 

övervakningsbehovet då vissa vatten får representera en hel grupp.  

När grupperingen är genomförd är det dags att utforma teoretiska övervakningsprogram som 

visar behoven av övervakning. I detta steg handlar det om att peka ut övervakningsstationer 

för kontrollerande och operativ övervakning, välja lämpliga kvalitetsfaktorer att övervaka 

samt bestämma övervakningsfrekvens. 

Därefter gör vi en bristanalys. Syftet med analysen är att visa på vilka delar av dagens 

övervakning som uppfyller vattenförvaltningens behov och vilka delar som behöver 

revideras. Analysen mynnar också ut i förslag på hur övervakningen kan organiseras och 

genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Även förslag på finansiering ingår i detta moment. 

Resultatet ger underlag för anpassning av nationell och regional miljöövervakning utifrån 

vattenförvaltningsarbetets behov. Den kan också vara ett stöd till utformning av 

verksamhetsutövarnas recipientkontroll.  

Arbetet med att utforma övervakningen pågår. Inför vattendelegationernas beslut om att anta 

förvaltningsplanen 2021 kommer myndigheterna att ha tagit fram mer underlag. Det innebär 

att detta avsnitt om utvecklingsbehov kan komma att se annorlunda ut då. Redan nu är det 

dock tydligt att det finns ett stort glapp mellan befintlig övervakning och 

vattenförvaltningsförordningens krav. 

Datahantering och kvalitetssäkring 
För att datahantering och kvalitetssäkring ska bli effektiv och säker är flera satsningar igång. 

Målsättningen är att de nationella datavärdarna SLU, SMHI och SGU ska kunna ta emot all 

data som används för vattenförvaltningsarbetet och göra den tillgänglig för länsstyrelsernas 

beredningssekretariat.  

Några exempel på satsningar för bättre datahantering: 

• Naturvårdsverket tar tillsammans med de nationella datavärdarna fram ett nationellt 

register för övervakningsstationer. 

• Datavärdarna tar fram en valideringstjänst för granskning av kvaliteten på 

dataleveranserna. 

• Datavärdarna har fått ökade resurser för att förstärka datavärdskapen generellt.  
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5 Vatten i ett förändrat klimat 
Det globala klimatet håller på att förändras. Det finns en tydlig vetenskaplig enighet kring att 

de pågående klimatförändringarna är tätt sammankopplade och en direkt konsekvens av 

mänsklig påverkan och aktivitet. Fram till 2020 har den globala medeltemperaturen ökat med 

0,9 °C jämfört med basåret 1950 ( (Masson-Delmotte, o.a., i tryck). I Sverige är uppvärmningen 

1,6 °C som ett riksgenomsnitt men redan hela 2 °C i de norra delarna av landet. Med stor 

sannolikhet kommer medeltemperaturen att fortsätta öka under hela det nuvarande seklet 

(Bernes, 2016). 

Mer extrema väderförhållanden, ökad nederbörd, längre perioder med torka och stigande 

havsnivåer är följder av ett förändrat klimat som påverkar vattentillgång och vattenkvalitet i 

Sverige. Det finns många effekter av ett förändrat klimat som har koppling till förvaltningen 

av vårt vatten exempelvis:   

• genomtänkt vattenplanering på samhällsnivå 

• översyn av vattendomar för regleringar, uttag och markavvattning  

• grönare dagvattenhantering som fördröjer och minskar mängden dagvatten innan 

det når vattendrag.  

Klimatförändringar i Sverige  

Parameter Förändring 

Lufttemperatur 
Ökning i hela landet, främst i norra Sverige, 
främst vintertid. 

Medelnederbörd 
Ökning i hela landet, främst i Norrlands inland 
och fjälltrakter, främst vinter och vår. 

Kraftig korttidsnederbörd 
Ökning i hela landet, främst för de korta 
varaktigheterna. 

Vattentillgång 

Ökning av årsmedel i hela landet förutom östra 
Götaland. Ökningen är störst på vintern. 
Minskning på sommaren, främst i östra 
Götaland 

100-årsflöde och 200-årsflöde 
Ökning i stora delar av landet. Minskning i 
Norrlands inland och norra kustland samt i 
nordvästra Svealand. 

Årstidsförlopp 
Tidigare vårflödestoppar och högre vinter- och 
höstflöden, främst i norra Sverige. 

Lågflöden 
Mer vanligt i Götaland och Svealand, främst 
östra Götaland. 

Havsvattennivåer 
Stigande havsnivå, nettoökningen störst i södra 
Sverige. Små effekter i norra Sverige på grund 
av landhöjning. 

Vattentemperatur Ökning över hela året 
Istäckning Minskad istäckning 

Tabell 32 Pågående och förväntade effekter av klimatförändringar i Sverige.  

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, 2020. 

En annan fråga är dricksvattenförsörjningen som behöver säkras mot effekter som exempelvis 

periodvis torka och förändrad råvattenkvalitet. Dricksvattenförsörjningen kommer att behöva 
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beaktas redan i ett tidigt skede i den kommunala planprocessen (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2020f). Vid planering av bostadsbyggande och infrastruktur behöver 

stigande havsnivåer beaktas (Boverket, 2020c). Några av riskområdena som Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat utifrån förordning (2009:956) om 

översvämningsrisker är utpekade på grund av de stigande havsnivåerna (Andersson, 2018), 

läs mer om detta i bilaga 9. Klimatet i Sverige har blivit och förväntas fortsatt bli gradvis 

varmare och mer nederbördsrikt, se Tabell 32. 

 

5.2 Klimatförändringar i Västerhavets vattendistrikt 
 Att använda sig av scenarier i arbete och frågor som rör klimatförändringar görs främst för 

att förstå vilka effekter som kan komma att ske beroende på utveckling och på så sätt till 

exempel kunna vidta relevanta anpassningsåtgärder. SMHI har för Sverige tagit fram länsvisa 

klimatanalyser utifrån två olika RCP (Representative Concentration Pathways) scenarier: 

RCP4,5 (begränsade utsläpp växthusgaser) och RCP 8,5 (höga utsläpp växthusgaser). De 

länsvisa klimatanalyserna baseras på de två olika scenarierna och jämförs med 

referensperioderna år 1961–1990 och 1991–2013 (SMHI, 2020g).  

Klimatförändringarna förväntas föra med sig en ökad medeltemperatur och mer extremväder. 

I Västerhavets vattendistrikt förväntas medeltemperaturen öka, med både varmare somrar 

och vintrar som följd. Det medför att de förändringar i nederbördsmönster som förväntas ske 

bland annat innebär en ökad nederbörd i form av regn under vinterhalvåret, vilket kan 

generera högre vattenflöden. I och med att temperaturen förväntas öka innebär det att 

avdunstningen eventuellt också ökar, vilket istället kan generera lägre vattenflöden och då 

främst under sommarhalvåret (SMHI, 2019). Vänern är ett exempel i distriktet vars 

vattennivåer kan komma att påverkas, både i form av högre och lägre nivåer, vilket i sin tur 

påverkar vattenflödet i Göta älv. Konsekvenser av förändrade flöden i Vänern och Göta älv 

kan till exempel bli ökad översvämningsrisk, ökad risk för skred, utmaningar för både 

jordbruk och sjöfart (SMHI, 2018a). Förändrade nederbördsmönster i kombination med högre 

temperatur och ökad avdunstning som följd kan medföra ytterligare vattenbrist och torka, 

även på platser det inte förekommit tidigare (SWECO, 2020b)Torrperioder kan därför komma 

att bli ett allvarligt hot mot vattenresurser, vattenkvalitet och biologisk mångfald. Det är alltså 

inte bara vattenkvantiteten som påverkas utan även vattenkvaliteten, som en följd av att 

vattenomsättningen i sjöar och vattendrag försämras. 

Vattenbrist definieras som en situation där efterfrågan på vatten är större än tillgången. 

Situationen kan ha olika orsaker varav torka är en. Den viktigaste åtgärden för att hantera 

vattenbrist är att förebygga att den uppstår. För att undvika vattenbrist och för att förebygga 

torka har en delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist tagits fram för vart och 

ett av landets fem vattendistrikt. Delförvaltningsplanen med åtgärdsprogram syftar till att ge 

ett långsiktigt förebyggande arbete, se ”Delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för 

vattenbrist för Västerhavets Vattendistrikt”. 

Utifrån de olika klimatscenariorna har SMHI tagit fram en karttjänst (SMHI, 2019) och 

analyserat hur Sveriges kuster kan påverkas av framtida havsnivåer. I deras analys har det 

tagits hänsyn till rådande landhöjning, som ökar desto längre norrut i landet man befinner 

sig. I och med Västerhavets distrikts geografiska placering längs Sveriges västkust kommer en 

ökad havsnivå påverka distriktet i form av till exempel översvämningar. Viktigt att ha i 

åtanke är också de mer tillfälliga havsnivåhöjningar som sker i och med ökat extremväder, till 

exempel i form av kraftiga stormar som då pressar havet mot land (SMHI, 2019).  De 
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eventuellt periodvis lägre vattenflödena i Göta älv i kombination med en höjd havsnivå, både 

permanent men också vid extremväder, kan leda till ökad och mer förekommande 

saltvatteninträngning i älven, vilket i sin tur kan påverka dricksvattenförsörjningen (SMHI, 

2018a).  

5.3 Regnet ökar i mängd och intensitet 
Nederbörden i hela Sverige förväntas generellt att öka och antalet tillfällen med intensiv 

nederbörd ökar betydligt. Den största nederbördsökningen förväntas i norra och västra 

Sverige. Dessutom kommer alltmer av vinternederbörden falla som regn, även i norr (Bernes, 

2016). Ökad nederbördsmängd och nederbördsintensitet ökar riskerna för översvämningar. 

Extrema regntillfällen med översvämningar som resultat, kan orsaka allvarliga skador på 

olika typer av teknisk infrastruktur. Det medför stora konsekvenser för verksamheter och 

invånare. Kostnader för reparationer, uteblivna transportmöjligheter och påverkan på 

egendom kan bli stora. Förändrade nederbördsmönster kan också få negativ påverkan på vår 

inhemska livsmedelsproduktion (Jordbruksverket, 2013).  

Kraftig nederbörd och översvämningar påverkar sedimentationen och leder till ökad 

grumlighet och transport av närsalter och miljögifter. Det kan orsaka en ökad tillförsel av 

föroreningar till våra vatten och ytvattentäkter. Risken för spridning av virus, bakterier och 

parasiter ökar (Bernes, 2016). Vid översvämningar då grundvattenmagasinen är fyllda, finns 

det risk att ett ökat utbyte med ytvattnet förorenar grundvattnet. I förorenade mark- och 

vattenområden kan förändrade flöden och grundvattennivåer innebära att rörligheten hos 

föroreningarna ökar. Högre och mer växlande grundvattennivåer innebär att giftiga ämnen i 

större utsträckning kan följa med vattnets flöde. Ökade mängder lösta och partikelbundna 

föroreningar tränger ner i marken och dagvattenledningar transporterar ytvatten eller 

grundvatten ut i vattendrag, sjöar och hav (SGU, 2010). 

Räcker kapaciteten i avlopps- och dagvattensystem? 
Översvämningar av avloppssystemen kan vara en betydande källa till föroreningar i 

stadsnära vatten samt vattentäkter. En följd av ökad regnintensitet och avrinningsvolym i 

kombination med en höjning av vattenståndet leder till ett ökat behov av omhändertagande 

av dagvatten (Livsmedelsverket, 2017). Ett behov av ett utökat dagvattensystem finns även på 

grund av att vinternederbörd faller som regn på frusen mark vilket ökar avrinningen. 

Sveriges tätorter och dess dagvattensystem är inte utformade för att avleda de ökade 

nederbördsmängder som klimatförändringar leder till. I tätorter finns en stor andel så kallade 

kombinerade avloppsystem, vilket betyder att dagvatten och spillvatten leds i samma nät. I 

denna typ av system kan regn leda till höga flöden som i sin tur leder till en överbelastning av 

ledningsnätet. Som en följd släpps orenat avloppsvatten ut via ledningsnät eller vid 

reningsverket, så kallade bräddningar (Naturvårdsverket, 2018). Bräddningar bidrar till ökad 

tillförsel av näringsämnen och miljöskadliga ämnen till våra vatten. Det bidrar även till ökad 

mikrobiologisk belastning som kan innebära hälsorisker om det sprids till råvatten för 

dricksvattenproduktion (Bernes, 2016). 

Markavvattningens betydelse i ett förändrat klimat 
Markavvattning är ett samlingsbegrepp för verksamheter som genomförs för att avvattna 

mark i syfte att varaktigt öka markens lämplighet för ett visst ändamål. Uppskattningsvis 

finns det i Sverige ca 90 000 mil diken som är grävda eller anlagda på något sätt, varav 9 000 

mil ligger i jordbrukslandskapet (Gyllström, o.a., 2016). Jordbruk och skogsbruk är beroende 

av en väl fungerande markavvattning. För ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftig jord- 
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och skogsbruk är det avgörande att markavvattningssystemen finns kvar och förvaltas väl. 

Markavvattning påverkar i sin tur sjöar och vattendrag. Idag uppnår få vattenförekomster i 

intensivt odlad jordbruksbygd god ekologisk status och en av de främsta anledningarna till 

detta är de insatser som är gjorda för att dränera marken (Jordbruksverket, 2020c), se Karta 18. 

Förutom försvunna livsmiljöer, minskad biodiversitet, ökade förluster av näringsämnen, 

bekämpningsmedel och metaller till våra vatten har markavvattningen för areella näringar 

även lett till att landskapet förlorat vattenhushållande funktioner och förmåga till 

grundvattenbildning. Tillgång till grundvatten begränsas av hur mycket grundvatten som kan 

magasineras snarare än hur mycket grundvatten som kan bildas (Naturvårdsverket, 2017). 

Samhällets behov av dricksvattenförsörjning är i hög utsträckning beroende av möjligheterna 

till grundvattenmagasinering. Under sommarhalvåren 2016–2018 hade vi i Sverige problem 

kopplat till vattenbrist. Grundvattennivåer och dricksvattentillgången påverkades starkt i 

många delar av landet. Det visar hur viktigt det är att samhället anpassar sig för att kunna 

hantera effekter av klimatförändringarna (Stensen, Krunegård, Rasmusson, Matti, & Hjerdt, 

2019). 

Landets markavvattningsystem utgör viktiga förutsättningar för att kunna säkra fortsatt 

odling och skogsbruk när nederbördsmönstren förändras. Samtidigt kan 

markavvattningssystemen förstärka negativa effekter som erosion, förluster av näringsämnen 

och översvämningar nedströms. Åtgärder behövs för att förbättra vattenmiljön samtidigt som 

jordbrukets produktionsförmåga behöver kunna öka för att nå målen i livsmedelsstrategin 

(Prop. 2016/17:104). En stor andel av de åtgärder som genomförs och behöver genomföras i 

jordbruket för en förbättrad ekologisk status förbättrar samtidigt landskapets förmåga att 

hantera de förändrade nederbördsmönstren (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018). 

Genom att miljöåtgärder som exempelvis våtmarker, fosforfällor och kantzoner genomförs på 

rätt plats kan oönskade effekter av landskapets markavvattning mildras. Samtidigt ökar detta 

vattensystemens och samhällets motståndskraft mot förändrade nederbördsmönster parallellt 

med att jordbruksproduktionen kan fortsätta att utvecklas. Åtgärderna bidrar till ökade 

vattenhushållande funktioner och ökad grundvattenbildning samtidigt som de mildrar 

effekter av högflöden (Jordbruksverket, 2020c; Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018). 
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Avrinningsområden där vattenförekomster är påverkade av markavvattning i jordbruket 

Karta 18 Kartan visar avrinningsområden där vattenförekomster är påverkade av markavvattning i jordbruket. Kartan 

visar inte samtliga vattenförekomster med denna påverkan men ger en indikation på omfattningen av påverkade 

vattenförekomster (uttag ur VISS 2020-09-03).  
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5.4 Torrperioder och högre temperaturer 
Torrperioderna under sommaren kan bli vanligare i framtiden, framförallt i landets södra 

delar. De kan bli ett allvarligt hot mot vattenresurserna, vattenkvalitet och biologisk 

mångfald. Ökad avdunstning och låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvatten 

orsakar inte bara begränsningar för vattenförsörjningen och bevattning, utan även en sämre 

vattenomsättning och kvalitet på badvatten. Detta aktualiserar exempelvis ansvarsfrågorna 

kring samordning av vattenuttag för dricksvatten och bevattning. Vattenuttag kan behöva 

regleras så att vattenbristen inte blir akut på grund av torka i mindre sjöar och vattendrag.  

Ett varmare klimat ger längre växtsäsong och innebär nya odlingsmöjligheter för lantbruket, 

vilket samtidigt kan innebära ökad användning av gödsel och bekämpningsmedel, som 

riskerar att påverka grundvattnets kvalitet (Bernes, 2016). En längre växtsäsong skulle också 

kunna innebära att näringsämnen tas upp av grödorna i större utsträckning. Ett varmare 

klimat innebär även ökade risker för skogsnäringen eftersom flera insekter som orsakar 

skador på skog gynnas av ett varmare klimat (Skogsstyrelsen, 2015). 

Högre vattentemperaturer påverkar också näringskedjorna i våra vatten. Ökade 

vattentemperaturer gynnar tillväxten av bakterier och giftiga alger. Fiskar och andra 

vattenlevande djurs livsförhållanden kan försämras påtagligt. Klimatzoner kan komma att 

röra sig norrut, de nordligaste delarna av landet kan komma att få ett temperaturklimat som 

finns i Mellansverige. Mellansverige kan få ett klimat likt det danska eller nordtyska klimatet. 

Sydsverige kan i sin tur få temperaturer likt de som idag förekommer i de centrala delarna av 

Frankrike (Bernes, 2016).  

Ett varmare klimat kan även leda till en ökning av invasiva arter på land och i vatten. Genom 

att titta på nuvarande situation i centraleuropeiska länder kan vi i stora drag få ett mått på 

hotbilden vid olika utvecklingar av temperaturhöjningen. Arter som exempelvis är invasiva i 

Tyskland eller Frankrike kan bli problem i Sverige inom något eller några få decennier. 

Harmlösa främmande arter som redan förekommer i ett litet antal i Sverige kan expandera 

kraftigt och i värsta fall förvandlas till invasiva arter på kort tid. Invasiva främmande arter 

som redan förekommer i södra Sverige kan utöka sina utbredningsområden norrut i landet 

(Naturvårdsverket, 2008a). Det är mycket viktigt att åtgärder mot de mest oönskade invasiva 

arterna sätts in i ett tidigt skede för att minska de negativa effekterna. Det är viktigt att 

exempelvis det pågående arbetet utifrån EU-förordningen (1143/2014)(1143/2014) om invasiva 

främmande arter fortsätter, då det är vitalt att arbetet samordnas nationellt såväl som 

internationellt (förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter).  

5.5 Höjd vattennivå ger stora konsekvenser 
Med klimateffekterna förutspås även en högre havsnivå. Det kan komma att röra sig om 

havsnivåhöjningar för Sveriges del på cirka 0,6 – 1,1 meter under innevarande århundrande 

(Masson-Delmotte, o.a., i tryck). Konsekvenserna kommer i första hand att bli stora i landets 

södra delar, på grund av en avtagande landhöjning. Detta kan även bidra till en ökad 

kusterosion i Skåne och Halland, vilket i kombination med stormar kan öka 

översvämningsriskerna i sydsvenska kustsamhällen. För norra Sveriges kustområde är 

situationen en annan, då kustlinjen stiger på grund av landhöjning vilket utjämnar effekten av 

havsnivåhöjningen. I Sveriges södra kustområden kan havsnivåhöjningen komma att påverka 

grundvattnet genom ökad risk för saltvatteninträngning i grundvattenmagasinen. 

Nivåvariationerna kan också ge ändrade flödesförhållanden inom grundvattenförekomster, 

vilket kan orsaka nya transportvägar för föroreningar (Bernes, 2016). 
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Fler arter kan hotas 
Stigande havsnivåer kommer i framtiden göra så att strandlinjer förskjuts allt längre in mot 

land. Detta innebär att det erosionsförlopp som idag anses vara ganska måttligt kan komma 

att bli mer omfattande i framtiden. Längs Sveriges nordligaste kuster beräknas landhöjningen 

kompensera för havsnivåhöjningarna under den närmsta framtiden (Malmberg Pärsson, 

Nyberg, Ising, & Rodhe, 2016). Klimatförändringar är en av de mest avgörande faktorerna för 

hur de marina ekosystemen kommer att utvecklas framöver. En minskad salthalt och en ökad 

vattentemperatur i västerhavet och Östersjön påverkar den rumsliga utbredningen av arter, 

livsmiljö och anrikningen av miljögifter i födoväven. Det kan i sin tur leda till en förlust av 

biologisk mångfald som även kan påverka ekosystemens förmåga att leverera nyttor för 

samhället (Nyström Sandman, o.a., 2020; Umeå universitet, 2019). För att kunna motverka 

erosionsrisker behövs vanligtvis åtgärder som omfattar ett större område än en enskild 

fastighet. Sådana åtgärder måste oftast prövas enligt miljöbalken. Processen för kommunal 

fysisk planering styr placeringen av nybyggnationer. En väl underbyggd planeringsprocess är 

därför ett mycket viktigt verktyg när områden med risk för erosionspåverkan behöver 

undvikas för exploateringar (Boverket, 2020c). 

Riskhanteringsplaner för översvämning 
MSB ansvarar för att ta fram riskhanteringsplaner vad gäller översvämningsrisker. Arbetet 

utgår från översvämningsdirektivet och genomförs, i likhet med ramdirektivet för vatten, i 

förvaltningscykler med sexårsintervall och sker i nära samarbete med länsstyrelserna. Mer om 

det arbetet och samordningen mellan vattenförvaltningsdirektivet och 

översvämningsdirektivet finns att läsa i bilagan om riskhanteringsplaner. 

Stora utmaningar för dricksvatten 
Dricksvattenproduktionen står inför stora utmaningar. Bland annat en snabbt växande 

befolkning och klimatförändringar som negativt påverkar tillgången på yt- och grundvatten 

av god kvalitet. Den växande befolkningen kan också bidra till exploatering av mark och 

vatten, framförallt i storstadsregionerna. Även här är det viktigt med samarbete mellan till 

exempel Boverket, Länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelsernas regionala 

vattenförsörjningsplaner är en viktig del i att säkra dricksvattenskyddet och vattenförsörjning 

i ett förändrat klimat. Livsmedelsverket har publicerat en handbok för klimatanpassad 

dricksvattenförsörjning (Livsmedelsverket, 2019). Riskförebyggande arbete kopplat till 

klimateffekter på dricksvattenförsörjningen pågår även i den nationella samordningsgruppen 

för dricksvatten, där bland annat vattenmyndigheterna ingår. 

För en övervägande del av Sveriges kommunala vattentäkter bedömer kommunerna att det 

finns en påtaglig risk eller stor förhöjning av risken för förorening vid översvämning och/eller 

skyfall. Det förändrade nederbördsmönstret medför en ökad tillrinning och en ökad 

ämnestransport till vattendragen. Vattenkvaliteten kommer då gradvis försämras, speciellt 

när det gäller färg (ökande humushalter), grumlighet, närsalter med mera. Denna trend är 

tydlig i södra och mellersta Skandinavien redan idag (Livsmedelsverket, 2019). 

Den mikrobiologiska hotbilden ur dricksvattensynpunkt har på kort tid förändrats både 

genom ökande kunskaper och faktiska förändringar. Förändrade nederbördsmönster ökar 

även risken för att vattenburen smitta genom parasiter och virus samt för hälsopåverkan från 

exempelvis toxiner i algblomningar (Livsmedelsverket, 2019). Det är viktigt att stärka 

samhällets vardagliga förmåga att förebygga problem kopplade till vatten och livsmedel. Det 

gäller även förmågan att upptäcka nya problem samt att upptäcka och utreda utbrott och 

återföra dessa kunskaper till dem som kan vidta åtgärder (Folkhälsomyndigheten, 2011).  
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5.6 Åtgärder gör samhället mer robust 
Sverige förväntas integrera klimatperspektivet i vattenförvaltningsarbetet. 

Miljökvalitetsnormerna ska kunna följas samtidigt som klimatanpassning sker och effekterna 

av klimatförändringarna mildras. Det är viktigt att åtgärdsmyndigheterna integrerar sina 

klimatanpassningsinsatser i arbetet som utförs enligt andra regelverk, så att 

synergimöjligheter kan nyttjas mest effektivt (Quevauviller, 2011). Ett förändrat klimat kan 

inte användas som ett motiv för att sänka förbättringskraven för en vattenförekomst. Det bör 

tvärtom öka incitamenten för åtgärder som bidrar till att hålla kvar vatten högt i 

avrinningsområdena, för att minska riskerna för exempelvis översvämningar nedströms och 

vattenbrist (Brouwer, Rayner, & Huitema, 2013). 

Förordning (2018:1428) om myndigheternas klimatanpassningsarbete anger att en myndighet 

ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde och 

inom ramen för sina uppdrag. Förordningen definierar i 3 § klimatanpassning som; 

åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom 

att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra 

Som konsekvens av de rådande klimatförändringarna förändras förutsättningarna för 

samhället. Det är nödvändigt att arbeta både med att minska utsläppen av klimatpåverkande 

växthusgaser och anpassning av samhället till nuvarande och framtida effekter av 

klimatförändringar (Eklund, Stensen, Alavi, & Jacobsson, 2018). I Vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram finns åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med syfte att 

miljökvalitetsnormerna för distriktens vattenförekomster ska kunna följas. Då 

klimatförändringarna kommer påverka förutsättningarna för dessa åtgärder, behöver 

myndigheter och kommuner anpassa inriktning och omfattning av sina insatser. 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bidrar till att göra samhället mer robust för 

klimatförändringarnas effekter. Dessa effekter redovisas i anslutning till de aktuella 

styrmedelsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. 

Med stöd av förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete redovisar alla 

myndigheter sitt arbete och sina utmaningar avseende klimatanpassning. Alla myndigheter i 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram omfattas av förordningen och kan inom uppdraget 

överväga på vilket sätt åtgärder i åtgärdsprogrammen kan genomföras med hänsyn till 

effekterna av klimatförändringarna. Enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)) 2 kap. 3 § ska 

kommunerna i sina översiktsplaner förhålla sig till och minska riskerna för skador på den 

byggda miljön som kan orsakas av översvämningar, ras, skred och erosion. På så vis kan 

framtida insatser för att nå miljökvalitetsnormerna vara bättre understödda och vara bättre 

riktade för att bli till största möjliga nytta för ekosystem och samhälle.  

5.7 Vattenförvaltning i framtidens klimat 
Klimatförändringar sker över en längre tid medan vattenförvaltningen sträcker sig i cykler 

över sex år. Därav finns behovet av att arbetet med klimatanpassning av vattenförvaltningen 

tar sikte bortom 2027.  

De akuta behov som uppstår av extremväder ställer krav på att samhället blir mer flexibelt 

och inriktat på handling. Samtidigt behöver samhällsplaneringen också förbättra sin förmåga 

att hantera de långsiktiga förändringarna av ett varmare klimat och förändrade 

nederbördsmönster. Det här innebär ökade krav på samverkan och kunskapsöverföring 
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mellan berörda aktörer. Exempelvis påverkar klimatförändringarna dricksvattenförsörjningen 

både akut vid extrema väderhändelser och långsiktigt i ett samhällsplaneringsperspektiv.  

Ett annat exempel är markavvattningen inom areella näringar. På detta område finns behov 

av att kunna upprätthålla förutsättningar för fortsatt utveckling av lantbruket samtidigt som 

landskapets vattenuppehållande behöver öka både på kort och lång sikt.   

En gemensam svårighet för samhällets klimatanpassning är att det inte är tydligt vem som ska 

ta ansvar och bära kostnader för klimatanpassningsåtgärder. Det är hinder för att komma 

vidare med de utmaningar som finns idag (Eklund, Stensen, Alavi, & Jacobsson, 2018). Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv finns enighet kring att det, oavsett ansvar, är mer 

kostnadseffektivt att vidta åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt. Genom att ta höjd för 

klimatförändringar i åtgärdsmyndigheternas arbete blir svensk vattenförvaltning mer 

långsiktigt hållbar och en viktig del av samhällets klimatanpassningsarbete. 
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6 Ekonomisk analys av vattenanvändning 
Detta kapitel redogör för vattenanvändningen inom framförallt sektorerna hushåll, industri 

och jordbruk. Syftet är att ge en bild av vattenresurserna och de kopplingar som finns till både 

ekonomi och miljöpåverkan. Användningen av vatten inom sektorerna ger samhället värden i 

form av varor, som bland annat livsmedel, och sysselsättning. Verksamheterna bidrar även till 

Sveriges ekonomi på många andra sätt, till exempel via skatter och avgifter av olika slag. 

I statistiken syns en minskad vattenanvändning inom jordbruket och hushållen de senaste 

åren. Inom industrin är användningen relativt konstant totalt sett. En mer effektiv 

användning, ny teknik och en ökad medvetenhet om miljöfrågor kan tänkas ligga bakom 

denna positiva trend. Detta är bra för både ekonomin och våra vatten.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att den effektiva vattenanvändningen och Sveriges 

produktion inom industri, livsmedel och jordbruk är tätt sammankopplat. För att vi ska se en 

fortsatt positiv trend med en minskad användning av vatten, behöver produktionsnivån i 

landet att vara densamma som idag.  

6.1 Ekonomins roll i kartläggningen av vatten 
En del i kartläggningen av vattenresurserna är en ekonomisk analys som ska ge det 

samhällsekonomiska perspektivet på vattenanvändningen och värdet av vattenresurserna. 

Syftet är att beskriva vilka som använder vattnet, hur de påverkar det och vilken betydelse 

som vattenresurserna har för samhällsekonomin. Den ekonomiska analysen är ett 

komplement till den kartläggningen av tillstånd och påverkan i Sveriges alla 

vattenförekomster (se vidare i kapitel 3 Tillstånd och påverkan). Figur 4 nedan visar hur de 

två delarna hör ihop och tillsammans ger underlag till åtgärdsprogrammet. I den mån som 

underlag till analyserna finns tillgängligt, prioriteras de åtgärder som är mest 

kostnadseffektiva i åtgärdsprogrammet. Detta för att den mest kostnadseffektiva 

kombinationen av åtgärder ska prioriteras, så att miljökvalitetsnormerna nås till den lägsta 

möjliga kostnaden och möter samhällets behov av vattenresurser. I Åtgärdsprogram 2021–

2027 har en prioritering av kostnadseffektiva åtgärder genomförts inom jordbruket och de 

åtgärder som syftar till att minska näringsläckage inom jordbrukssektorn. 

Den ekonomiska analysen innehåller förutom kartläggning av vattenanvändare, även 

befolkningsprognoser. Befolkningens utveckling har naturligtvis betydelse för 

vattenanvändningen inte bara inom vatten och avlopp utan även för vattenberoende 

branscher inom näringslivet. Branschernas utveckling och de åtgärder de genomför för att 

skydda miljön påverkar vattenanvändningen och kan i sin tur påverka vattenförekomsternas 

kemiska, ekologiska eller kvantitativa status. 

En viktig aspekt är även att visa på i vilken grad kostnadstäckning uppnås, det vill säga om 

de kostnader som uppstår hos en kostnadsbärare täcks av de intäkter som den får in. Här 

finns likheter med principen om att förorenaren eller användaren betalar och kopplar till vem 

som ska betala för en god vattenkvalitet och vattentillgång. 
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Ekonomisk analys i vattenförvaltningsarbetet 

 

Figur 4 Den ekonomiska analysen är tillsammans med den naturvetenskapliga kartläggningen en del av 

arbetet med kartläggning och analys.  

Detta kapitel redovisar vattenanvändningen för hushåll, jordbruk och industri, 

befolkningsutveckling, näringslivets investeringar för miljön och kostnader för vattentjänster. 

Kapitlet avslutas med beskrivningar av värdet av vatten med fokus på dricksvatten. 

6.2 Vattenanvändning 
Den totala förbrukningen av sötvatten i Sverige uppgick år 2015 till cirka 2,4 miljarder 

kubikmeter. Det är en minskning med nio procent jämfört med år 2010. I Diagram 29 nedan, 

presenteras vattenanvändningen för 2010 och 2015 fördelat på vattendistrikten och fyra 

sektorer. En nedåtgående trend syns för vattenanvändningen i samtliga distrikt och de flesta 

sektorer.  

Vattenanvändning och vattenuttag är ojämnt fördelat över landet. Cirka en fjärdedel av allt 

sötvatten togs under 2015 ut i Västerhavets vattendistrikt, och ytterligare en fjärdedel togs ut i 

Bottenhavets vattendistrikt. Till viss del är naturligtvis vattenuttagets storlek i distriktet 

kopplat till befolkningens storlek, men inte helt. Norra Östersjöns vattendistrikt är till 

exempel befolkningsmässigt störst med mer än en tredjedel av landets befolkning, men 

distriktet är bara tredje störst när det gäller vattenuttag med 20 procent av landets 

sötvattenuttag. Bottenvikens vattendistrikt är minst både med avseende på sötvattenuttag 

(tolv procent) och befolkning (fem procent). I Diagram 30 presenteras fördelningen av 

Sveriges sötvattenuttag över vattendistrikten och fyra sektorer. 
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Vattenanvändning i distrikten 

 

Diagram 29 Sötvattenanvändning 2010 och 2015, fördelat på distrikt och sektor (SCB, 

statistikdatabas). Diagrammet visar vattenanvändningen i de fem vattendistrikten fördelat på industri, 

hushåll, jordbruk och övrig användning. Kategorin ”övrig användning” omfattar kommunalt vatten 

som används inom andra näringar än tillverkningsindustrin, bland annat byggverksamhet, 

varuhandel, hotell- och restaurang, transporter och offentlig förvaltning. Här ingår även läckage i 

ledningsnäten. 

Orsaken till att sötvattenuttagets storlek inte stämmer överens fullt ut med befolkningen är 

industrins vattenuttag. En betydande del av den vattenintensiva industrin återfinns i 

Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt. I Bottenhavet är det främst massa och 

pappersindustrin (SNI 17) som står för industrins vattenanvändning. I Västerhavet handlar 

det till störst del om tillverkning av kemikalier och läkemedel (SNI 20–21).  

Vattenuttag i distrikten 

 

Diagram 30 Sötvattenuttag 2010 & 2015, fördelat på distrikt och sektor (SCB-rapport 2013 & 2019). 
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Vattenuttag, sötvatten och havsvatten 

Diagram 31 Vattenuttag 1970–2015, fördelat på typ av vatten (SCB-rapport 2019). 

Hushållen använder 23 procent 
I Sverige använde hushållen omkring 565 miljoner kubikmeter dricksvatten år 2015. Det 

motsvarar 23 procent av allt sötvatten som användes i landet under 2015. Sett under perioden 

1990 till 2015 har hushållens totala vattenanvändning varierat något, men den övergripande 

trenden är att hushållssektorn använder allt mindre vatten (se Diagram 31). Detta trots att 

befolkningen har ökat med nästan 1,3 miljoner invånare under perioden. 

Befolkningsutvecklingen presenteras i Diagram 34 nedan.  

Det vatten som användes av hushållen under 2015 kom i övervägande del (cirka 86 procent) 

från de kommunala vattenverken. Resterande vatten tas från enskilda brunnar. Av naturliga 

skäl är hushållens vattenanvändning störst i de tre södra distrikten eftersom befolkningen är 

störst där. 

Jordbruk 
2019 fanns det totalt cirka 61 000 jordbruksföretag med verksamhet inom jordbruk, 

husdjursskötsel eller trädgårdsodling. Cirka 170 000 personer var antingen heltids- eller 

deltidsanställda inom lantbruket (Jordbruksverket, 2017). Drygt sju procent av Sveriges 

landareal var jordbruksmark. Sedan 2010 har arealen åkermark minskat med tre procent. 

Betesmarken har ökat med två procent. Jämfört med 2010 har antalet jordbruksföretag 

minskat med 15 procent (Jordbruksverket, 2019d). Förädlingsvärdet i jordbruket var cirka 31 

miljarder kr 2018 (SCB, 2020b). 

Vattenuttagen inom jordbruket är en del i livsmedelsproduktionen och bidrar med betydande 

värden till samhället. Totalt användes 75 miljoner kubikmeter vatten inom jordbruket i 

Sverige år 2015. Vattnet används huvudsakligen för två ändamål, bevattning av grödor och 

inom djurhållning. Den största delen används för bevattning med knappt två tredjedelar av 

jordbrukets vattenanvändning.  

Diagram 32 presenterar antal miljoner kubikmeter vatten som används inom jordbruket 

fördelat på bevattning av grödor och djurhållning. Skillnaderna mellan distrikten är 

uppenbar, där de södra distrikten sticker ut i total användning för båda 
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användningsområdena. Den stora andelen bevattning i Södra Östersjön kan kopplas till att 

Skåne län ensamt står för cirka 50 procent av bevattning och har cirka 40 procent av den 

bevattningsbara jordbruksmarken. I de norra distrikten, Bottenviken och Bottenhavet, är 

vattenanvändningen inom djurhållningen större än för bevattning. I Bottenvikens 

vattendistrikt minskade användningen med cirka 40 procent från 2010 till 2015. Under 2010 

användes cirka 0,5 och 1,3 miljoner kubikmeter inom bevattning respektive djurhållning, 2015 

var samma siffror 0,1 och 1 för bevattning respektive djurhållning i Bottenvikens 

vattendistrikt. 

Jordbrukets bevattning i distrikten 

 

Diagram 32 Bevattning inom jordbruket per vattendistrikt 2010 och 2015, miljoner kubikmeter. (SCB-

rapport 2019) 

Industri 
Från 1980-talet fram tills idag har vattenanvändningen inom industrin legat på en relativt 

stabil nivå, med endast mindre variationer mellan undersökningsomgångarna (SCB, 2017a). 

Under 2015 använde den svenska industrin cirka 2 100 miljoner kubikmeter havs- och 

sötvatten; fördelningen presenteras i Diagram 33 nedan. En majoritet används inom övrigt 

kylvatten och fördelar sig därefter på processvatten, kylvatten vid elproduktion, övrig 

användning och sanitärt vatten.  

Inom industrin används sötvatten i större utsträckning än havsvatten. Havsvatten används 

primärt för kylning medan sötvatten har fler användningsområden. Störst omsättning av 

sötvatten har Bottenhavets vattendistrikt. Västerhavet har störst omsättning av havsvatten 

jämfört med övriga distrikt, men omsätter trots det mer sötvatten än havsvatten. 
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Industrins vattenanvändning 

 

Diagram 33 Industrins vattenanvändning år 2015, användningsområde. (SCB-rapport 2019). 

 

Industrier som betraktas som vattenintensiva är:  

• pappers- och pappersvarutillverkning (SNI 17) 

• tillverkning av kemikalier och kemiska produkter (SNI 20)  

• stål- och metallframställning (SNI 24)  

• försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI 35).  

Förädlingsvärdet i de vattenintensiva industrierna uppgick till cirka 178 miljarder kronor 

2017, se Tabell 33 nedan. 

Vattenintensiva industrier 

År 2017 
Antal 
företag 

Antal 
anställda 

Nettoomsättning, 
miljoner kronor 

Förädlingsvärde, 
miljoner kronor 

SNI 17 massa-, 
pappers- och 
pappersvaruindustri 

                       
387  

                     
28 591  

                                   
140 423  

                                   
37 617  

SNI 20 tillverkning 
av kemikalier och 
kemiska produkter 

                       
831  

                     
18 302  

                                     
92 624  

                                   
28 386  

SNI 24 stål- och 
metallverk 

                       
406  

                     
29 750  

                                   
137 481  

                                   
31 992  

SNI 35 el-, gas- och 
värmeverk 

                   
3 358  

                     
27 412  

                                   
244 336  

                                   
78 922 
 

Tabell 33 Ekonomisk statistik för de vattenintensiva industrierna (SCB, 2020) 
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Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige. Vattenkraften står för närmare hälften av 

Sveriges elproduktion, 68 TWh, ett normalår (Energimyndigheten, 2020). Då många 

vattenkraftsföretag även har annan energiproduktion finns inte förädlingsvärdet för 

vattenkraften redovisat separat, utan förädlingsvärdet för vattenkraften ingår i 

förädlingsvärdet på 79 miljarder kronor för el-, gas- och värmeverk (SNI 35). 

År 2018 var förädlingsvärdet i de cirka 750 företag som arbetar med utvinning av 

metallmalmer och annan mineralutvinning samt service till utvinning (SNI 07–09) cirka 30 

miljarder kronor. 

Vattenbruk, fiske, turism och sjöfart 
År 2017 fanns cirka 250 anläggningar för odling av fisk och skaldjur. Vattenbruket hade ett 

förädlingsvärde på cirka 0,5 miljarder kronor för produktion av matfisk samma år (SCB, 

2019f). 

Antalet yrkesfiskare i de fem stora sjöarna var knappt 200 år 2018. Yrkesfisket i sötvatten hade 

ett landningsvärde på 115 miljoner kronor (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d). 

År 2010–2015 uppskattas förädlingsvärdet i den marina turismen till cirka 20 miljarder kronor 

per år. Detta baseras på uppgifter från cirka 10 000 företag med cirka 4 000 anställda inom 

sektorerna restaurang, hotell/logi och besök samt fritidshandel och båthandel 

(Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, 2013). Den marina turismen sker till stor 

del i kustzonen. Till detta kommer turismen kopplat till inlandsvatten. Bland annat är 

turismen inom fritidsfiske omfattande och bedöms ha en god utvecklingspotential 

(Trafikanalys, 2018). Även vinterturismen har ett behov av vattenuttag för till exempel 

tillverkning av konstsnö. Uttaget sker ofta i känslig fjällmiljö men har ett stort ekonomiskt 

värde för skidanläggningarnas öppethållande under vintersäsongen.  

År 2016 fanns cirka 500 företag med cirka 900 anställda inom sjöfarten på inlandsvatten. 

Förädlingsvärdet var cirka 750 miljoner kronor. År 2010–2015 uppskattas förädlingsvärdet i 

hamnar utmed den svenska kusten inklusive stödtjänster till i genomsnitt cirka sex miljarder 

per år (Trafikanalys, 2018). 

6.3 Sveriges befolkning år 2050 – framtidsscenario  
2018 hade Norra Östersjöns vattendistrikt den största folkmängden motsvarande 34 procent 

av Sveriges totala befolkning på 10,2 miljoner. I de tre sydligaste distrikten tillsammans 

återfanns närmare nio miljoner av landets befolkning, vilket motsvarar 86 procent av 

befolkningen. I Bottenhavets vattendistrikt återfanns nio procent av Sveriges befolkning, 

medan Bottenviken längst norrut stod för fem procent.  
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Befolkningsutveckling i distrikten 

 

Diagram 34 Befolkningsutveckling i vattendistrikten 1990–2018 och (prognos) 2019–2050 (SCB, 

2019). 

Prognoser för åren fram till 2050 visar att befolkningen kommer att fortsätta öka även efter 

2018 i de tre befolkningsmässigt största vattendistrikten, Norra Östersjöns, Västerhavets och 

Södra Östersjöns vattendistrikt. Enligt nuvarande prognoser kommer befolkningsökningen 

för dessa distrikt att vara som kraftigast under 2020-talet för att sedan avta fram till 2050 (se 

Diagram 34). Norra Östersjön förväntas enligt prognoserna att öka från 3,6 miljoner invånare 

2018 till 4,4 miljoner 2050. Främsta orsak till befolkningsökningen i Norra Östersjöns 

vattendistrikt är den stora inflyttningen till Stockholmsområdet. Södra Östersjöns och 

Västerhavets vattendistrikt spås öka från 2,6 respektive 2,7 miljoner till cirka 3,0 miljoner 

invånare vardera 2050. Befolkningsutvecklingen i Bottenvikens och Bottenhavets 

vattendistrikt beräknas vara i stort sett oförändrad fram till 2050, från 0,5 respektive 0,9 

miljoner invånare 2018 till 0,5 respektive en miljon invånare 2050 (SCB, 2019h). 

Jordbrukets och industrins vattenbehov  
Jordbruksverket har uppskattat behovet av vatten i jordbruket till 2030 med hänsyn till ett 

förändrat klimat. De pekar på att utvecklingen utöver klimatförändringar bland annat 

påverkas av den framtida EU-gemensamma jordbrukspolitiken och utvecklingen av 

livsmedelsmarknaderna. De bedömer att om arealen jordbruksmark fortsätter att minska 

något i enlighet med nuvarande trend så kommer även vattenbehovet för bevattning att 

minska något. Om istället jordbruksarealen antas förbli oförändrad, men med en ökad 

jordbruksproduktion, så bedöms vattenbehovet ligga på nuvarande nivåer. Slutsatsen blir 

densamma för vattenbehoven inom djurhållningen. Det vill säga att med nuvarande trend 

kommer vattenbehovet att minska något, men med en något ökad produktion kommer 

vattenbehovet att hamna på nuvarande nivåer (Jordbruksverket, 2018a). 

Om man utgår från den historiska trenden så pekar utvecklingen mot att det inte kommer att 

ske några större förändringar av vattenanvändningen i industrin de närmaste åren. 
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6.4 Näringslivet och samhället investerar i miljön 

Miljöskyddskostnader 
Nationellt syns ökade satsningar inom näringslivet för att motverka den negativa påverkan på 

miljön. Miljöskyddskostnader, åtgärder riktade för att förebygga, minska eller eliminera 

föroreningar eller annan negativ påverkan på miljön, har ökat under en längre tid. Den totala 

kostnaden för miljöskydd för Sveriges alla sektorer uppgick under 2018 till 17,3 miljarder 

kronor, vilket är en ökning med tolv procent jämfört med 2017. Av dessa 17,3 miljarder 

användes cirka 3,8 miljarder till åtgärder relaterade till vatten. Miljöskyddskostnaderna för 

vattenrelaterade åtgärder minskade dock med cirka 25 procent mellan 2017 och 2018. 

Minskningen grundar sig till stor del på att åtgärder klassats annorlunda. Ett exempel är 

fiskpassager vilket var klassat som skydd av biodiversitet 2018 men klassat som 

vattenskyddsåtgärd under tidigare år. Investeringarna inom kategorin skydd av biodiversitet 

ökade från cirka 470 miljoner kronor 2017 till strax över två miljarder kronor 2018 (SCB, 

2019a). Diagram 35 nedan visar utvecklingen av miljöskyddskostnader från 2001 tills 2018, 

fördelat på fokusområde vatten och övriga miljöområden. 

Industrins miljöskyddskostnader i Sverige 

 

Diagram 35 Industrins miljöskyddskostnader för vatten och övriga fokusområden, 2001–2018 miljoner 

kronor (SCB, 2019). 

De vattenintensiva industrierna står för nästan en tredjedel av miljöskyddskostnaderna. 

Under 2017 uppgick de vattenintensiva industriernas miljöskyddskostnader till cirka 8,2 

miljarder kronor. Av dessa 8,2 miljarder uppgick kostnaderna för åtgärder kopplade till 

vatten till cirka 2,6 miljarder kronor. Under samma år stod de vattenintensiva industrierna för 

cirka 50 procent av de totala miljöskyddskostnaderna för åtgärder kopplade till vatten. Under 

2017 uppgick miljöskyddskostnader riktat mot vatten till cirka 5,2 miljarder kronor (SCB, 

2019h).  
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Industrins miljöskyddskostnader varierar kraftigt mellan de fem vattendistrikten. Industrier i 

Norra Östersjön har de högsta totala miljöskyddskostnaderna och de högsta vattenrelaterade 

miljöskyddskostnaderna. Det två nordligaste distrikten har med stor marginal de lägsta 

miljöskyddskostnaderna, både totalt och vattenrelaterade. Diagram 36 visar industrins 

miljöskyddskostnader fördelat på de fem distrikten. 

Industrins miljöskyddskostnader per vattendistrikt 

 

Diagram 36 Industrins miljöskyddskostnader för vatten och övriga fokusområden, per distrikt och åren 

2010 och 2015 i miljoner kronor (SCB, 2019). Diagrammet visar investeringar och löpnade kostnader 

för miljöskyddsåtgärder inom industrin. Kategorierna ”Investeringar, övrigt” och ”Löpande kostnader, 

övrigt” betyder att kostnaderna berör andra områden än vatten. 

Miljöskatter 
Miljöskatter är en del av statens intäkter. Under de senaste åren har en ökning av intäkter från 

miljöskatter noterats i Sverige, samtidigt som miljöskatternas andel av BNP har minskat 

något. Miljöskatter relaterade till vatten är till exempel skatter på olika kemikalier. Cirka 75 

procent av miljöskatterna 2019 var skatter på energi. År 2017 infördes en kemikalieskatt på 

elektronik, som inbringade cirka 1,5 miljarder kronor 2019. Bekämpningsmedelsskatten 

inbringade 126 miljoner kronor (SCB, 2020g). En fördelning mellan distrikten presenteras i 

Diagram 37 nedan. Mellan 2008 och 2016 syns en tydlig ökning i miljöskatter för det tre södra 

vattendistrikten. Sveriges totala miljöskatter uppgick 2008 till cirka 87 miljarder kronor. 

Diagram 37 visar en ökning med cirka tio procent mellan åren 2008 och 2016, då Sveriges 

totala miljöskatt uppgick till cirka 98 miljarder kronor. Från 2016 till 2019 ökade Sveriges 

totala miljöskatter till cirka 101 miljarder kronor. Siffrorna i Diagram 37 är löpande kostnader, 

och tar inte i beaktande den inflationen på cirka fem procent om skett mellan 2008 och 2016.  

Miljöskatteintäkterna varierar mellan distrikten för 2016. Norra Östersjön står för cirka 40 

procent, medan Södra Östersjön och Västerhavet bidrar med cirka 20 respektive 25 procent. 

Bottenhavet och Bottenviken stod under samma år för sju respektive fyra procent. Under 

samma år stod de mest vattenintensiva industrierna (SNI 17, 20–21, 24 & 35) för cirka nio 

procent av Sveriges totala miljöskatteintäkter. Detta kan sättas i relation till att industrierna 

stod för cirka fem procent av Sveriges BNP under samma år. 
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Miljöskatteintäkter per vattendistrikt 

 

Diagram 37 Miljöskatteintäkter, Sveriges totala miljöskatter mellan 2008 och 2016 fördelat på 

vattendistrikt (SCB-rapport, 2019). 

6.5 Kostnader för vatten och avlopp 
I Sverige regleras vatten och avloppskostnaderna av vattentjänstlagen. Det innebär att 

kostnaderna enbart får representera ett självkostnadspris där kostnaden motsvarar 

investering och drift av anläggningarna med till hörande ledningsnät, vilket gör att 

kostnaderna varierar kraftigt mellan kommuner och regioner. Under 2019 varierade 

kostnaderna mellan 137–1 074 kronor per månad och 10–90 kronor per kubikmeter vatten. 

Variationen beror på bostadstyp och var man är bosatt (SCB, 2019h). Skillnaderna i pris beror i 

stor utsträckning på hur tätbefolkat området är. Ju tätare befolkat desto fler personer att 

fördela kostnaderna för dricksvatten och reningsverk på samtidigt som kortare ledningar 

behövs per person VA-kostnaderna förväntas öka i och med nya behov av investeringar. Det 

kommer att leda till att kostnaderna för avskrivningar för ledningsnät och nyinvesteringar 

betalas av abonnenterna. I Diagram 38 presenteras kostnaden för en kubikmeter vatten i 

andra europeiska länder. Diagram 38 visar att Sverige har lägst kostnad per kubikmeter i 

relation till de andra inkluderade nordiska länderna (Danmark, Norge och Finland).  
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Priset för en kubikmeter vatten i olika länder i Europa 

 

Diagram 38 Kostnad för vatten per kubikmeter i utvalda europeiska länder (European federation of 

National Association of Water Services (EurEau), 2018. Sverige återfinns som sjätte land från höger. 

I Tabell 34 presenteras omsättningen i VA-sektorn, fördelad på drift och underhåll av 

dricksvattenförsörjning och avloppsvatten samt investeringar i ledningsnät och vatten- och 

avloppsreningsverk. 

Kostnadstäckning för VA sektorn 

 
Nettoomsättning (Miljarder 
kronor) 

Finansiell 
kostnadstäckning 

Dricksvattenförsörjning 
(drift och underhåll) 

2,3 
100% enligt lagen om 
allmänna vattentjänster 

Avloppsvatten (drift och 
underhåll) 

4,0 
100% enligt lagen om 
allmänna vattentjänster 

Ledningsnät 
(investeringar) 

9,5 
100% enligt lagen om 
allmänna vattentjänster 

Vatten- och 
avloppsreningsverk 
(investeringar) 

7,6 
100% enligt lagen om 
allmänna vattentjänster 

Tabell 34 VA sektorns finansiella kostnadstäckning under 2018 i Sverige (Svenskt Vatten, 2019) 

Den som förorenar står för kostnaden 
Europeiska kommissionen definierar olika kostnadstyper för vattenprispolitiken för att kunna 

främja en hållbar användning av vattenresurserna. I dessa ingår kostnader för att 

tillhandahålla och administrera tjänster, kostnader för de eventuella skador som 

vattenförbrukningen orsakar (miljökostnader) och kostnader för uteblivna möjligheter för 

andra användare på grund av att vattenresurserna förbrukas snabbare än sin naturliga 

återfyllnadstakt (Europeiska kommissionen, 2000). 
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Kommissionen konstaterar att en effektiv prispolitik innebär att förorenare eller användare 

betalar för de kostnader som uppstår i användandet av vattenresurserna, inklusive miljö- och 

resurskostnader. Om så sker innebär det att principen om att förorenaren betalar/principen att 

användaren betalar efterlevs. I följande avsnitt beskrivs hur Sverige arbetar med frågan. 

Ibland täcks inte hela kostnaden   
I Sverige regleras många verksamheter med påverkan på vattenmiljön via tillstånd, där det 

anges villkor för den miljöhänsyn och de försiktighetsmått som verksamhetsutövaren ska 

vidta. Detta medför att de finansiella kostnaderna för vattenanvändningen täcks, men inte de 

eventuella miljö- och resurskostnaderna. Styrningen säkerställer dock att krav kan ställas som 

bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan nås för de berörda vattenförekomsterna. Styrning 

via regleringar medför dock risk för att de åtgärder som vidtas inte blir de mest 

kostnadseffektiva, vilket kan innebära en välfärdsförlust för samhället. 

Inom jordbruket tillämpas principen om att förorenaren betalar delvis och då för de 

finansiella kostnaderna. Lantbruken betalar till exempel för anläggningen för bevattning, men 

inte för vattenuttag. Lantbruken har generellt tillstånd enligt miljöbalken för ett visst 

vattenuttag. Om det är uppenbart att ett vattenuttag inte skadar allmänna eller enskilda 

intressen behövs dock inget tillstånd eller anmälan om vattenuttag. När det gäller fysisk 

påverkan i form av markavvattning, så regleras även det i form av tillstånd. Lantbrukaren 

täcker de finansiella kostnaderna, men i kostnaderna ingår inte eventuella miljö- och 

resurskostnader. Värt att notera är även att många tillstånd till markavvattning, sjösänkning 

för vattenuttag med mera är mycket gamla och baseras på äldre lagstiftning eller till och med 

hävd. I dessa inkluderas inte kostnader för miljöskador. När det gäller utsläpp av förorenande 

ämnen, så täcker lantbrukaren de finansiella kostnader som är förknippade med uppfyllandet 

av god jordbrukssed, vilket inkluderar kraven enligt nitratdirektivet. För åtgärder som går 

utöver god jordbrukssed finns möjlighet att söka stöd inom Landsbygdsprogrammet, LONA 

och LOVA.  

En analys av olika sektorers betalningsförmåga för nuvarande åtgärdsprogram visade att de 

kostnader som programmet skulle medföra för lantbruket, även om kostnaden för åtgärder 

lades på lantbrukarna, skulle påverka lönsamheten för lantbruket som helhet marginellt. 

Analysen visade samtidigt att de mindre lantbruken generellt hade mycket dålig lönsamhet. I 

många fall fanns inte betalningsförmåga för de åtgärder som föreslogs (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2016a). 

När det gäller skogsbruket vidtas åtgärder för skydd av vattenmiljöer kopplade till 

miljöbalkens allmänna hänsynsregler och skogsvårdslagen samt därtill hörande förordningar 

och föreskrifter. Verksamhetsutövaren täcker de finansiella kostnader som åtgärder enligt 

lagstiftningen medför. Sveriges yta består till 69 procent av skog (SCB, 2019b). Antalet företag 

inom skogsbruket var cirka 138 000 år 2017. Förädlingsvärdet var cirka 20 miljarder kronor 

(SCB, 2020b). 

Verksamhetsutövare inom vattenbruket täcker kostnader för de åtgärder som de åläggs via 

villkoren för deras verksamhet i verksamheternas tillstånd. Villkoren för verksamheterna ska 

säkerställa att miljökvalitetsnormerna nås. Vattenbruket har möjlighet att få stöd för vissa 

miljöförbättrande åtgärder via havs- och fiskefonden. Fisket i sötvatten styrs också till stor del 

via regleringar.  

De löpande miljöskyddskostnaderna för el- gas- och värmeverk var cirka 0,5 miljarder kronor 

2018, medan miljöskyddsinvesteringarna för vatten uppgick till cirka 150 miljoner kronor. 
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Miljöskyddsinvesteringarna för biodiversitet inom el- gas- och värmeverk, vilket bland annat 

inkluderar fiskpassager i vattenkraften, var cirka 1,6 miljarder kronor.  

Genom energiöverenskommelsen 2016 beslutade regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna att vattenkraftsbranschen fullt ut ska finansiera kostnader för omprövning 

och genomförandet av åtgärder som gör att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på 

vattenverksamheter. Det har upprättats en Vattenkraftens Miljöfond som finansieras av de 

åtta största vattenkraftbolagen. Fonden har tio miljarder kronor som ska finansiera 

huvuddelen av kostnaderna för omprövning och genomförandet av åtgärder de kommande 

20 åren. En mindre del av kostnaderna finansieras av de berörda verksamhetsutövarna. 

Omprövningarna kommer att ske utifrån en nationell plan, för att möjliggöra att 

vattenkraftverk i samma avrinningsområde prövas samlat. På så sätt kan man uppnå så stor 

miljönytta till så låg samhällskostnad som möjligt (Vattenkraftens Miljöfond, 2020). 

Utvinning av metaller och mineraler kategoriseras som en miljöfarlig verksamhet. 

Verksamhetens påverkan på vatten regleras genom de miljötillstånd som verksamheterna har. 

Verksamheterna täcker de finansiella kostnaderna för miljöåtgärder som krävs enligt villkoren 

i miljötillstånden. Miljöskyddsinvesteringarna för vatten uppgick 2018 till cirka 230 miljoner 

kronor, medan de löpande miljöskyddskostnaderna för vatten uppgick till cirka 70 miljoner 

kronor. 

Vattnets värde 
Som visats i detta kapitel är vatten en viktig resurs inom flera områden i samhället och i 

samhällsekonomin. För att belysa värdet av vatten kan studier av nyttan användas där 

vattenresurser värderas antingen kvalitativt eller kvantitativt. I följande text diskuteras 

framförallt nyttan kopplat till dricksvatten.  

Nyttan med god vattenkvalitet tas upp mer ingående i avsnittet Konsekvenser av 

åtgärdsprogrammet i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Nyttan med en hållbar vattenanvändning där miljökvalitetsnormerna följs har även 

undersökts i de tre studier som vattenmyndigheterna tagit fram under 2018–2020; Analys av 

samhällsekonomiska schablonvärden för fosforreduktion, Förstudie om det 

samhällsekonomiska värdet av dricksvatten och Ekosystemtjänstkartläggning av 

miljöanpassad vattenreglering. I förstudien om dricksvattnets samhällsekonomiska värde 

undersöks möjliga metoder för värdering, utifrån andra studier gjorda i Sverige och andra 

länder. I detta avsnitt kommer metoder för att uppskatta värdet av dricksvattnet gås igenom, 

baserat på förstudien om det samhällsekonomiska värdet av dricksvatten. 

Vatten kan ses som något ovärderligt, eftersom det inte finns förutsättningar för liv utan det. 

Det är en direkt förutsättning för människor, djur och växter, och det finns inget substitut som 

kan ersätta det.  

Dricksvattnets optionsvärde, det vill säga värdet av att kunna nyttja en vattenförekomst för 

dricksvatten i framtiden, kan därför vara oändligt högt. I studien föreslås en möjlig värdering 

av optionsvärdet, baserat på avsaltningsanläggningar. Detta för att avsaltat havsvatten kan 

ses som ett substitut till den mer konventionella metoden för dricksvattenframställning, där 

grund- eller ytvatten används.  

En av metoderna som undersöks är att beräkna resursräntan, vilket då anger dricksvattnets 

bidrag till landets ekonomi (Vattenmyndigheten, 2020). Resursräntan visar det ekonomiska 

överskott som uppnås i en sektor som använder sig av en naturresurs, efter att arbete och 

kapital har gett ”normal” avkastning. Resursräntan är den extra avkastningen som en ägare 
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av en resurs får och tjänar av en knapp tillgång, just på grund av att den är knapp. Om 

resursräntan är negativ innebär det att sektorn är mindre lönsam än andra sektorer. 

Beräkningar på resursräntan av vatten har gjorts i Holland och Australien. Där visar 

beräkningarna ett negativt värde för resursräntan, vilket författarna till respektive studie tror 

beror på att priset på dricksvattnet är reglerat. Att resursräntan antar ett negativt värde gör 

metodiken oanvändbar.  

En annan metod som undersöks för att uppskatta dricksvattnets direkta användarvärde är att 

använda VA-taxan. Det är dock inte helt problemfritt, eftersom dricksvattenförsörjningen dels 

är ett naturligt monopol, dels är prisreglerat. Producenten får inte göra några vinster och 

priset som konsumenten betalar får inte överstiga producentens kostnader.  

Samhällets vattenanvändning 

 Hushåll Industri Jordbruk 
Årligt vattenuttag 
i miljoner m3 

565 1 4771 75 

Vattnets värde för 
sektorn i miljoner 
kronor (beräknat 
med VA-taxa) 

22 545 58 932 2 993 

Förädlingsvärde i 
kronor per capita 
(bidrag till BNP) 

- 68 6002 4 9003 

Miljöskatt i 
miljarder kronor 

- 13,24 1,75 

Tabell 35 Beskrivning av sektorernas vattenanvändning, tillskott till BNP och miljöskatter relaterat till 

vatten. 

Som tydliggörs i Tabell 35 ovan står industrin för den största andelen av vattenanvändningen 

i Sverige, med knappt 1,5 miljarder kubikmeter per år, eller 70 procent av den totala 

vattenanvändningen. Hushållens vattenanvändning på 565 miljoner kubikmeter utgör 27 

procent, och jordbruken utgör den minsta andelen (tre procent) med sin användning på 75 

miljoner kubikmeter per år. Om den genomsnittliga VA-taxan skulle användas för att beräkna 

marknadsvärdet av sektorernas vattenanvändning skulle vattnets värde för industrin uppnå 

cirka 59 miljarder kronor. Siffran för hushåll skulle vara 23 miljarder kronor och för 

jordbruket tre miljarder kronor.  

 
1 Industrins totala vattenanvändning var 2 116 miljoner kubikmeter, varav 639 miljoner 

kubikmeter utgjordes av havsvatten som framförallt används som kylvatten. Det ska också 

nämnas att vattenanvändning och vattenuttag är två skilda saker. Vattenanvändning syftar till 

den del av vattenuttaget som sedan också används i sektorn. Vattenuttaget är det totala 

uttaget och omfattar exempelvis dräneringsvatten som avleds och sedan inte används. 

Vattenanvändningen är en del av uttaget, och det som ingår i siffrorna här. 
2 Avser industrierna SNI 07-35. 2016 stod de för 16 procent av det totala förädlingsvärdet i 

Sverige 
3 Förädlingsvärdet beräknat för jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01-03), för år 2016. Utgör 

1% av totalt förädlingsvärde per capita. 
4 2016 stod industrin (SNI 07-35) för 14 procent av de totala miljöskattekostnaderna 
5 Jordbrukets miljöskatter för 2017 (SCB, 2020). 
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Det finns flera problem med en sådan uppskattning av värdet, eftersom VA-taxan inte är en 

fullt lämplig metod för samhällsekonomisk värdering, då det inte ger en total skattning av 

värdet. Som nämnts tidigare i detta avsnitt så är dricksvatten speciellt på det sätt att dess 

optionsvärde kan antas vara oändligt högt. Detta eftersom det är en direkt förutsättning för 

allt liv och att det saknas substitut. VA-taxan kan ändå användas för att visa det lägsta 

antagna värde för dricksvatten. Syftet med exempelberäkningen är att visa hur stor betydelse 

som vatten av god kvalitet har för samhället i stort. Att det bidrar till produktion, tillväxt och 

den samhälleliga välfärden samt vår överlevnad. 

Den växande befolkningen i de södra distrikten innebär ökade belastningar för reningsverken 

och en ökad efterfrågan på dricksvatten. I distrikt där det lokalt råder vattenbrist (exempelvis 

på Öland i Södra Östersjöns vattendistrikt) kan detta få påtagliga effekter, och kan kosta 

samhället stora pengar. Under 2016 drabbades Mörbylånga på Öland av vattenbrist och 

behövde nödtransporter av vatten till hushållen som kostade kommunen totalt elva miljoner 

kronor. Ett nytt vattenverk anlades för bättre skydd mot framtida vattenbrist. Vattenverket 

som hanterar både avsaltning av havsvatten och rening av industrivatten kostade kommunen 

ytterligare 130 miljoner kronor. Samma år drabbades även Vetlanda kommun av torka, med 

sinade brunnar som följd. Räddningstjänsten körde ut vatten till de drabbade hushållen som 

kom att kosta 90–180 kronor/kubikmeter. 
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7 Miljökvalitetsnormer för vatten 
När miljöbalken ()trädde i kraft 1999 infördes miljökvalitetsnormer för vatten, luft och buller. 

Det var då ett nytt sätt att se på miljön och konsekvenserna av utsläpp och annan påverkan. I 

stället för att enbart fokusera på utsläppsmängder från enskilda källor utgår normerna från 

tillståndet i miljön. Vad kan människor och natur sammantaget utsättas för utan att ta alltför 

stor skada?  

Miljökvalitetsnormerna (MKN) tar alltså sikte på tillståndet i miljön. Miljökvalitetsnormerna 

för vatten anger en lägsta godtagbar status som ska uppnås så att ekosystemen fungerar och 

ekosystemtjänsterna bibehålls. Dessutom får statusen inte försämras på vägen dit – det så 

kallade försämringsförbudet. Kraven som ställs genom systemet med miljökvalitetsnormer 

förändras över tiden, i takt med att ny kunskap blir tillgänglig. Det medför att en 

verksamhetsutövare måste vara beredd på att de lagliga förutsättningarna för verksamheten 

kan komma att ändras, antingen på grund av ny kunskap eller för att miljöns status har 

förändrats.  

Det här kapitlet presenterar vattenmyndigheternas beslut om miljökvalitetsnormer och de 

principer som gäller för normsättningen. Avsnittet förutsätter en viss förståelse och kunskap 

om miljökvalitetsnormer för vatten. Du hittar mer information om normer på 

vattenmyndigheterna.se och i vår skrift Verktyg för bättre vatten (Vattenmyndigheterna, 

2019g) som du kan beställa via webbplatsen.  

I det första avsnittet, 7.1, finns distriktets miljökvalitetsnormer och undantag presenterade i 

tabeller. Avsnitt 7.2 beskriver förutsättningarna för kraftigt modifierade och konstgjorda 

vattenförekomster. Avsnitt 7.3 förklarar grunderna för normsättningen och avsnitt 7.4 

beskriver hur undantag har använts i förhållande till olika typer av verksamheter i samhället 

som påverkar vattenkvaliteten. Kapitlet avslutas med avsnitt 7.5 som redogör för hur avsteg 

från försämringsförbudet är reglerat och hur vattenmyndigheterna hanterar sådan tillåten 

försämring av vattenkvaliteten.   

Senare samråd för områden som påverkas av vattenkraft   
Alla anmälda anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna 

miljövillkor enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) 

(Regeringen, 2020a). Vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav enligt 

(vattenförvaltningsförordningen ) (2004:660) ska bedrivas i den prioriteringsordning som 

behövs för att genomföra NAP under perioden 2022–2039. Tidsplanen för detta arbete skiljer 

sig från arbetet med övriga normer. Samråd om miljökvalitetsnormer för både kraftigt 

modifierade och naturliga vattenförekomster med påverkan av vattenkraft hålls därför i den 

senare delen av samrådsperioden, 1 mars till 30 april 2021. Denna del av samrådet kommer att 

ha särskilt fokus på de vattenförekomster som enligt NAP ska prövas 2022–2024. 

Dessutom har samtliga länsstyrelser under 2020 ett regeringsuppdrag att uppdatera 

bevarandeplaner för de Natura-2000-områden som påverkas av vattenkraft och omfattas av 

omprövning enligt NAP. Genom att samrådstiden senareläggs kan de uppdaterade 

bevarandeplanerna tas med i beslutsunderlaget för kvalitetskraven. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-vatten.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2020/verktyg-for-battre-vatten.html


 

135 

7.1 Miljökvalitetsnormer i Västerhavets vattendistrikt 
I detta avsnitt redovisas en sammanställning av miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten i 

Västerhavets vattendistrikt och en jämförelse med de normer som gällde sexårsperioden 

2016–2021. Kartor och detaljerad information om gällande miljökvalitetsnormer för respektive 

vattenförekomst finns tillgängligt i databasen VISS. Samtliga miljökvalitetsnormer för vatten i 

Västerhavets vattendistrikt redovisas också i länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 

om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet.  

Utgångspunkten vid normsättningen är den miljökvalitet som råder i vattenförekomsten. Det 

beskrivs i kapitel 3, ”Tillstånd och påverkan”, som ger en översikt över miljöpåverkan och 

status för vattenkvaliteten i distriktets vattenförekomster.  

Diagram visar förändringen jämfört med sexårsperioden 2016–2021 när det gäller andel 

vattenförekomster med tidsfrist för att uppnå god status för vattenkvaliteten till respektive år 

2021, 2027 och efter 2027.  

Här ska ett diagram infogas, liknande det nedanstående från Förvaltningsplan 2016–2021 för 

Västerhavets vattendistrikt. Diagrammet kommer att vara klart till senare delen av samrådet 

(efter den 1 mars) när underlaget för vattenkraft finns med i statistiken. 

  

Diagram Andel vattenförekomster med miljökvalitetsnormen god status/potential till 2015, 2021, 2027 

och efter 2027. Jämförelse mellan sexårsperioderna 2016–2021 och 2021–2027 i Västerhavets 

vattendistrikt. Antalet vattenförekomster med lägre kvalitetskrav (mindre stränga krav) redovisas i 

tabellerna 7.1–7.5 nedan.] 

[Diagrammet kommer att uppdateras) 

Kommentarer till diagrammet görs klart till senare delen av samrådet (1 mars) när KMV-

underlaget finns med i statistiken.  
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Miljökvalitetsnormer för grundvatten 
Grundvattenförekomster redovisas i Tabell 36 och Tabell 37 med antal undantag för 

kvantitativ respektive kemisk status.  

MKN för kvantitativ status i grundvattenförekomster  

MKN för kvantitativ status 
Förvaltningscykel  
2016–2021 

Förvaltningscykel  
2021–2027 

God kvantitativ status 541 595 
God kvantitativ status med 
tidsfrist till 2021 

0 0 

God kvantitativ status med 
tidsfrist till 2027 

0 1 

Totalt antal 
grundvattenförekomster 

541 596 

Tabell 36 Miljökvalitetsnormer (MKN) för kvantitativ status i grundvattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04.  

MKN för kemisk status i grundvattenförekomster   

MKN för kemisk 
grundvattenstatus 

Förvaltningscykel  
2016–2021 

Förvaltningscykel  
2021–2027 

God kemisk status 541 584 
God kemisk status men halten 
överskrider utgångspunkt för 
att vända trend för ett eller 
flera ämnen 

0 1 

God kemisk status med 
tidsfrist till 2021 för ett eller 
flera ämnen  

3 1 

God kemisk status med 
tidsfrist till 2027 för ett eller 
flera ämnen 

17 12 

God kemisk status med 
tidsfrist till 2033 eller senare 
för ett eller flera ämnen 

0 0 

Kemisk status med mindre 
strängt krav för ett eller flera 
ämnen 

0 0 

Totalt antal 
grundvattenförekomster 

541 596 

Tabell 37 Miljökvalitetsnormer (MKN) för kemisk status i grundvattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS, 2020).  

Antalet grundvattenförekomster med förlängd tidsfrist för att uppnå god kemisk respektive 

kvantitativ status har minskat i distriktet från förra sexårsperioden.  Tidsfrister tillämpas till 

2027 respektive bortom 2027 baserat på kunskap om påverkan, möjliga åtgärder och beräknad 

återhämtningstakt. Mer om undantag och normsättning för grundvatten beskrivs i avsnitt 7.3.  

Antalet grundvattenförekomster med stigande halter av något förorenande ämne och som 

uppnått gränsen för att vända trend har ökat med en vattenförekomst jämfört med föregående 

sexårsperiod.  
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Miljökvalitetsnormer för kemisk status i ytvatten 
Samtliga ytvattenförekomster redovisas i Tabell 38 med antal undantag för kemisk status.  

MKN för kemisk status i ytvattenförekomster  

Kemisk 
ytvattenstatus 

Alla vatten 
2016–2021 

Alla vatten 
2021–2027 

Vattendrag 
2021–2027 

Sjöar  
2021–2027 

Kustvatten 
2021–2027 

God kemisk status 
(exkl. kvicksilver 
och PBDE) 

2592 2710 1852 804 54 

God kemisk status 
2027 (ämnen 34–
45)* 

0 55 47 5 3 

God kemisk status 
med tidsfrist till 
2021 för ett eller 
flera ämnen (exkl. 
kvicksilver och 
PBDE) 

34 0 0 0 0 

God kemisk status 
med tidsfrist till 
2027 för ett eller 
flera ämnen (exkl. 
kvicksilver och 
PBDE) 

35 110 29 24 57 

God kemisk status 
med tidsfrist efter 
2027 för ett eller 
flera ämnen (exkl. 
kvicksilver och 
PBDE) 

0 0 0 0 0 

Kemisk status 
med mindre 
strängt krav för ett 
eller flera ämnen 
(exkl. kvicksilver 
och PBDE) 

0 0 0 0 0 

Kemisk status 
med mindre 
strängt krav för 
kvicksilver och 
PBDE 

 
 
2592 

2853 1909 833 111 

Totalt antal 
vattenförekomster 

2592 2853 1909 833 111 

Tabell 38 Miljökvalitetsnormer för kemisk status i ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS, 2020). Här ingår alla naturliga, kraftigt 

modifierade och konstgjorda ytvatten.  

*Prioriterade ämnen nr 34–45 förklaras i avsnitt 7.3, stycket om naturliga ytvatten. 
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För kemisk status överskrids gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar 

(PBDE) i alla vattendistriktets ytvattenförekomster och uppnår ej god status. Liksom perioden 

2016–2021 gäller mindre stränga kvalitetskrav för kemisk status avseende kvicksilver och 

PBDE i alla vattenförekomster.  

Om kvicksilver och PBDE utesluts ur bedömningarna, är andelen ytvattenförekomster som 

inte uppnår god kemisk status fler än perioden 2016–2021. Det är också fler ämnen som 

bidragit till en sänkning av kemisk status. Bidragande orsaker kan vara både ändrade 

kunskapsunderlag och metoder såväl som verkliga ändringar i miljön. Under perioden 2016–

2021 har också 12 nya prioriterade ämnen tillkommit för bedömning. 

Detta får till följd att antalet vattenförekomster som fått den övergripande normen god 

kemisk status fortfarande är hög, 95 procent. Antalet vattenförekomster med förlängd tidsfrist 

för att uppnå god kemisk status har dock ökat från 69 till 110 i jämförelse med perioden 2016–

2021.  

Skäl för tidsfrist till 2027 respektive bortom 2027 beskrivs närmare i avsnitt 7.3 under 

rubrikerna Tidsfrister respektive Hantering av tidsfrister efter 2027. 

Vilka påverkanskällor och miljökonsekvenser som orsakar undantagen redovisar i Tabell 43 - 

Tabell 45. Antalet vattenförekomster med förlängd tidsfrist för att uppnå god kemisk status 

har dock ökat från 69 till 110 i jämförelse med perioden 2016 - 2021.  

Skäl för tidsfrist till 2027 respektive bortom 2027 beskrivs närmare i avsnitt 7.3 under 

rubrikerna Tidsfrister respektive Hantering av tidsfrister efter 2027. 

Liksom föregående sexårsperiod gäller mindre stränga kvalitetskrav för kemisk status 

avseende kvicksilver och PBDE i stort sett i alla ytvattenförekomster i landet.  
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Miljökvalitetsnormer för ekologisk status i naturliga ytvatten 
Naturliga ytvattenförekomster redovisas i Tabell 39 med antal undantag för ekologisk status.  

MKN för ekologisk status i naturliga ytvattenförekomster  

Ekologisk status 

Alla 
naturliga 
ytvatten 
2016–2021 

Alla 
naturliga 
ytvatten 
2021–2027 

Naturliga 
vattendrag 
2021–2027 

Naturliga 
sjöar  
2021–2027 

Naturliga 
kustvatten 
2021–2027 

Hög ekologisk 
status 

8 24 5 19 0 

God ekologisk 
status 

528 517 253 238 26 

God ekologisk 
status 2021*  

1232 0 0 0 0 

God ekologisk 
status 2027 

754 1253 832 346 75 

God ekologisk 
status efter 2027 

0 987 762 216 8 

Måttlig ekologisk 
status 

1 3 2 1 0 

Måttlig ekologisk 
status 2027 

2 3 3 0 0 

Måttlig ekologisk 
status efter 2027 

0 5 4 0 1 

Otillfredsställande 
ekologisk status 
2039 

0 1 0 0 1 

Totalt antal 
vattenförekomster 

2525 2793 1861 820 111 

Tabell 39 Miljökvalitetsnormer för ekologisk status i naturliga ytvattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt (uttag ur (VISS, 2020)-09-04).  

 *Avser enbart tidsfrister som beslutades 2016 och gällde till 2021. 

Andelen vattenförekomster i distriktet med hög eller god ekologisk status respektive måttlig 

eller sämre är oförändrad jämfört med perioden 2016–2021, cirka 20% respektive 80%. En 

noggrannare beskrivning av vattenförekomsternas status finns i kapitel 3, Tillstånd och 

påverkan. 

Detta innebär att andelen vattenförekomster som fått den övergripande normen hög eller god 

status är oförändrad.  

I perioden 2026–2021 tillämpades inte tidsfrister efter 2027 utan en fördelning gjordes av 

tidsfrister mellan 2021 och 2027. I perioden 2021–2027 har vattenförekomster där åtgärder 

genomförts men där det krävs en lång återhämtning fått en tidsfrist efter 2027. För 

vattenförekomster som omfattas av finansierade åtgärder inom Landsbygdsprogrammet har 

en fördelning gjorts med tidsfrister till 2027, 2033 och 2039.  Skäl för tidsfrist till 2027 

respektive bortom 2027 beskrivs närmare i avsnitt 7.3 under rubrikerna Tidsfrister respektive 

Hantering av tidsfrister efter 2027. 

Antalet vattenförekomster med mindre strängt krav avseende ekologisk status har ökat som 

framgår av tabell 7.3, se även koppling till typ av påverkan i Tabell 43 - Tabell 45. I perioden 
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2016–2021 beslutades tre mindre stränga krav medan tillämpning av mindre stränga krav i 

perioden 2021–2027 görs för 12 vattenförekomster som påverkas av urban markanvändning i 

tätort, försurning (okalkade referensvatten inom kalkningsprogrammet), och 

hamnverksamhet. 

Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i konstgjorda 

vatten (KV) 
Konstgjorda ytvattenförekomster redovisas i Tabell 40 med antal undantag för ekologisk 

potential. 

MKN för ekologisk potential i konstgjorda vattenförekomster  

Ekologisk 
potential 

Alla 
konstgjorda 
vatten  
2016–2021 

Alla 
konstgjorda 
vatten  
2021–2027 

Konstgjorda 
vattendrag 
2021–2027 

Konstgjorda 
sjöar  
2021–2027 

God ekologisk 
potential  

 0 0 0 

God ekologisk 
potential 2021 

3    

God ekologisk 
potential 2027 

 9 9 0 

God ekologisk 
potential efter 
2027 

 1 1 0 

Måttlig ekologisk 
potential 

    

Måttlig ekologisk 
potential 2027 

    

Otillfredsställande 
ekologisk 
potential  

    

Otillfredsställande 
ekologisk 
potential 2027 

    

Dålig ekologisk 
potential 

    

Dålig ekologisk 
potential 2027 

    

Totalt antal 
konstgjorda 
vattenförekomster 

3 10 10 0 

Dålig ekologisk 
potential 

    

Dålig ekologisk 
potential 2027 

    

Totalt antal 
konstgjorda 
vattenförekomster 

    

Tabell 40 Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i konstgjorda vattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-04). 
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Vattenmyndigheterna har inför perioden 2021–2027 gjort en översyn av vattenförekomster 

som borde vara klassade med härkomsten, konstgjort vatten, men som inte varit det i tidigare 

perioder. Översynen har resulterat i att fem ytterligare vattenförekomster förklarats som 

konstgjorda i distriktet. Vattenförekomsterna är samtliga grävda kanaler med koppling till 

sjöfart eller vattenkraft.  

Konstgjorda vatten ska enligt vattendirektivet ha miljökvalitetsnormen ekologisk potential 

istället för ekologisk status. Hur dessa normer ska tillämpas är inte klart inför samrådet och 

därför har samtliga konstgjorda vattenförekomster fått tidsfrister till minst 2027 beroende på 

kunskapsbrist. Tidsfrister efter 2027 beror på att det i samma vattenförekomst även finns 

annan påverkan som kommer att kräva naturlig återhämtning efter 2027. Läs mer om 

förklarande av konstgjorda vatten i avsnitt 7.2. 

Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i kraftigt 

modifierade vatten (KMV) 
Kraftigt modifierade ytvattenförekomster redovisas i Tabell 41 med antal undantag för 

ekologisk potential. 

MKN för ekologisk potential i kraftigt modifierade vatten 

[Kompletteras till den senare samrådsperioden 1 mars-30 april] 

Ekologisk 
potential 

Alla kraftigt 
modifierade 
vatten  
2016–2021 

Alla kraftigt 
modifierade 
vatten  
2021–2027 

Kraftigt 
modifierade 
vattendrag  
2021–2027 

Kraftigt 
modifierade sjöar  
2021–2027 

God ek. pot      
God ek.pot 2021     
God ek.pot 2027     
God ek.pot.l efter 
2027 

    

Måttlig ek. pot.     
Måttlig ek. pot. 
2027 

    

Otillfredsställande 
ek. pot.  

    

Otillfredsställande 
ek.pot. 2027 

    

Dålig ek. pot.     
Dålig ek.pot 2027     
Totalt antal 
kraftigt 
modifierade 
vattenförekomster 

    

Tabell 41 Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) i 

[distrikt] (uttag ur VISS datum). 

Kompletteras till senare samråd 1 mars: text som kommenterar utvecklingen av undantag 

avseende KMV jämfört med förra cykel och utvecklingen av antalet KMV i distriktet. Samt 

hänvisning till kap 7.2 om förklarar  KMV.   
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Undantag per miljöproblem och typ av påverkan 
Tabell 42 - Tabell 45 redovisar antal grundvattenförekomster (Tabell 42), vattendrag (Tabell 

43), sjöar (Tabell 44) och kustvattenförekomster (Tabell 45) med undantag i förhållande till typ 

av miljökonsekvens och typ av påverkan i Västerhavets vattendistrikt. En vattenförekomst 

kan omfattas av flera undantag. Summan av vattenförekomster med undantag kan därför bli 

fler än antalet berörda vattenförekomster. Ett undantag är antingen en tidsfrist eller ett 

mindre strängt krav. 

Grundvattenförekomster med undantag 

Miljökonse
kvens/ 
Påverkans
källa 

Miljög
ifter 

Näringsä
mnen 

Klorid/
Sulfat  

Förändrade 
grundvatte
nnivåer 

Saltvat
ten-
inträng
ning 

Skada 
på 
förbun
dna 
ytvatte
n eller 
landmi
ljöer 

Övr
igt  

Jordbruk        
Skogsbruk        
Samhällsby
ggnad/ 
Infrastruktur 

  2     

Vattenuttag    1  1  
Avlopps-
hantering 

       

Industri 1       
Förorenade 
områden 
(EBH) 

7     1  

Annat  3       

Tabell 42 Antal grundvatten med undantag i förhållande till påverkanskällor och miljökonsekvenser i 

Västerhavets vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-04). 
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Vattendrag med undantag 

M
iljökonse

kvens/ 
Påverkans
källa 

Ö
vergöd-

ning 

Försurning 

Fysisk 
påverkan 

Särskilda 
förorenan-
de äm

nen 

Prio.äm
ne

n (exkl. H
g 

och PB
D

E) 

K
vick-

silver 

PB
D

E 

Jordbruk 430  556 11    
Skogsbruk  46 263     

Vattenkraft   
Komplett
eras 
senare 

    

Samhällsbyg
gnad/ 
Infrastruktur 

146  613 3 11   

Vatten-
försörjning 

  6     

Avlopps-
hantering 

413   36 2  2 

Industri 3  3 1 2 5 3 
Förorenade 
områden 
(EBH) 

   7 20 48 3 

Atmosfärisk 
deposition 

 245    
190
9 

190
9 

Annat 16  2 3 4   

Tabell 43 Antal vattendrag med undantag i förhållande till påverkanskällor och miljökonsekvenser i 

Västerhavets vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-04). 

Sjöar med undantag 

M
iljökonse

kvens/ 
Påverkans
källa 

Ö
ver- 

gödning 

Försurning 

Fysisk 
påverkan 

Särskilda 
förorenan-
de äm

nen 

Prio.äm
ne

n (exkl. H
g 

och PB
D

E) 

K
vick-

silver 

PB
D

E 

Jordbruk 113  65 1    
Skogsbruk 2 16 1     

Vattenkraft   
Kompletteras 
senare 

    

Samhällsbyggnad/ 
Infrastruktur 

29  106 2 1   

Vatten-försörjning   4     
Avlopps-hantering 110       
Industri 1  1 2    
Förorenade 
områden (EBH) 

   7 8 3  

Atmosfärisk 
deposition 

 68    833 833 

Annat 49   1 17   

Tabell 44 Antal sjöar med undantag i förhållande till påverkanskällor och miljökonsekvenser i 

Västerhavets vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-04). 
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Kustvattenförekomster med undantag 

Miljökonsek
vens/ 
Påverkanskä
lla 

Övergöd
ning 

Försurn
ing 

Fysisk 
påverka
n 

Särskild
a 
förorena
nde 
ämnen 

Prio.äm
nen  
(exkl. 
Hg och 
PBDE) 

Kvic
k-
silv
er 

PB
DE 

Jordbruk 43  20 2    
Skogsbruk 35       

Vattenkraft   
Komplett
eras 
senare 

    

Samhällsbyg
gnad/ 
Infrastruktur 

22  57 9 2   

Vatten-
försörjning 

       

Avlopps-
hantering 

48   9    

Industri 12  11 2    
Förorenade 
områden 
(EBH) 

   2 56 2  

Atmosfärisk 
deposition 

     110 111 

Annat 62       

Tabell 45 Antal kustvattenförekomster med undantag i förhållande till påverkanskällor och 

miljökonsekvenser i Västerhavets vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-02 ). 

Dominerande miljöproblem i Västerhavets vattendistrikt som föranleder undantag för 

grundvatten är miljögifter, vilket i huvudsak beror på påverkan av förorenade områden.  

Utfallet av antalet undantag för miljögifter i ytvatten visar att atmosfärisk deposition av 

kvicksilver och PBDE är den påverkanskällan som orsakar majoriteten av undantagen i 

distriktet. Därefter dominerar förorenade områden, samhällsbyggnad/infrastruktur och 

avloppshantering. Undantagen för SFÄ är främst orsakade av avloppshantering som den 

största påverkanskällan följt av förorenade områden, jordbruk och samhällsbyggnad/ 

infrastruktur.  

Förutom miljögifter så dominerar undantag för ytvatten miljöproblemen fysisk påverkan 

(flödesförändringar och/eller morfologiska förändringar och kontinuitet), övergödning och 

försurning.  

För sjöar och vattendrag är jordbruk, avloppshantering och samhällsbyggnad/infrastruktur de 

påverkanskällor som orsakar flest undantag kopplat till övergödning. I kustvatten beror 

undantagen främst på påverkan från omgivande vatten, avloppshantering och jordbruk. 

Samhällsbyggnad/infrastruktur och markavvattning inom jordbruk är orsaken till de flesta 

undantagen för fysisk påverkan.  

Tidsfrist för att nå god status tillämpas i stor utsträckning vid påverkan av fysisk påverkan, 

övergödning och försurning.  
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En skillnad jämfört med sexårsperioden 2016–2021 är tillämpning av mindre strängt krav i 

större utsträckning än tidigare förvaltningscykler.   

 I perioden 2016–2021 beslutades tre mindre stränga krav medan tillämpning av mindre 

stränga krav i perioden 2021–2027 görs för 12 vattenförekomster som påverkas av urban 

markanvändning i tätort, försurning (okalkade referensvatten inom kalkningsprogrammet), 

och hamnverksamhet.  

Påverkan av urban markanvändning och hamnar och skälen för mindre strängt krav beskrivs 

i avsnitt 7.4 under rubrikerna Samhällsbyggnad och transportinfrastruktur.  

Avsteg från försämringsförbudet 
Här redovisas de vattenförekomster där avsteg från försämringsförbudet har tillåtits i 

Västerhavets vattendistrikt enligt 4 kap. 11 och 12 §§ vattenförvaltningsförordningen. I 

redovisningen anges om beslutet gäller en ny verksamhet eller en ny åtgärd, vilken 

påverkanstyp som är aktuell, vilken kvalitetsfaktor eller parameter som får försämras och 

skälen till att prövningsmyndigheten/kommunen tillåtit verksamheten eller åtgärden. 

Besluten om tillåtande finns som referens till berörd vattenförekomst i VISS och fullständig 

information om respektive ärende går att hämta från Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 

diarium. 

I avsnitt 7.5 förklaras vad avsteg från försämringsförbudet innebär och vilka villkor som 

måste vara uppfyllda för ett sådant beslut.  

Avsnittet ska fyllas på med alla ärenden som beslutas fram till beslutet 

2021. Aktuella beslut med tillåtande enligt 4 kap. 11 § 

vattenförvaltningsförordningen 

Bostadsexploatering, Mölndals kommun 

Diarienummer/målnummer och prövningsmyndighet  

M4861-16, Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  

Vattenförekomst ID  

Mölndalsån – Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken, (VISS EU CD: SE639863-

127455)  

Ny verksamhet eller åtgärd  

Ny verksamhet  

Påverkanstyp  

Förstärkt översvämningsskydd för nytt planerat bebyggelseområde  

Kvalitetsfaktor/parameter som får försämras  

Domstolen bedömer att berörda kvalitetsfaktorer för morfologiskt tillstånd inte kommer att 

försämras men att de ansökta åtgärderna äventyrar uppnåendet av god ekologisk status.  

Motivering till domen/beslutet  

Den planering av bostäder och verksamheter som avses för området får anses ligga väl i linje 

med dagens syn på närhet till kollektivtrafik och andra samhällsresurser sett ur ett miljö- och 

klimatperspektiv. Utnyttjandet av området är förenlig med den övergripande planeringen 

inom Göteborgsregionen med bl.a. närheten till planerade snabbtåg och utvecklingen av 

regionen i stort längs kommunikationsstråken. De översvämningsrisker som redan idag finns 

inom området kommer också att åtgärdas och vidare medför åtgärderna en sanering av 

berörda markområden med där förekommande föroreningar samt ett säkerställande av de 

geotekniska förhållandena inom området. Även den kulturhistoriska miljön och dess värden i 
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form av industrikaraktär och dess koppling till vattnet bevaras. Enligt domstolen finns det 

sålunda sammantaget ett antal allmänna intressen av betydande vikt som måste beaktas.  

Att uppnå god status i vattenförekomsten torde förutsätta att området med betongdäck, 

betongkulvert och betongränna återställs till en naturliknande fåra. Dessa åtgärder med 

omfattande bortbilning av betong och sannolikt omfattande släntförstärkningsåtgärder synes 

vara närmast orimliga att genomföra till en överkomlig kostnad. Enligt domstolens 

bedömning är det därför av tekniska skäl och på grund av orimliga kostnader inte möjligt att 

uppfylla syftet med verksamheten eller åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre 

för miljön.  

Sökandena har bl.a. åtagit sig, dels i ansökan och dels vid huvudförhandlingen, vissa 

biotopvårdande åtgärder som även utökar andelen lämpliga lekområden för laxartad fisk 

betydligt från dagens förhållanden samt att utforma erosionsskydd så långt som möjligt med 

natursten med mera Domstolen bedömer att inga ytterligare åtgärder för att mildra de 

negativa konsekvenserna för vattenförekomstens status är skäligen möjliga att genomföra 

inom ramen för den ansökta verksamheten. Domstolen anser sammantaget att det föreligger 

ett sådant samhällsintresse av större vikt som medför att de ansökta åtgärderna bör tillåtas.  

Datum för lagakraft  
18 maj 2019.  

 

Utrivning av vattenkraftsanläggning, Hylte kommun 

  
Diarienummer/målnummer och prövningsmyndighet  

M 33–18, Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  

Vattenförekomst ID  
Nissan (kraftverkskanal Rydöbruk, Klubbån-Glassbodammen) SE631812-133883 och Nissan 

(kraftverkskanal Rydöbruk-Klubbån: SE631757-133829  

Ny verksamhet eller åtgärd  

Ny åtgärd  

Påverkanstyp  

Efter det att befintligt kraftverk har rivits ut kommer dessa områden inte längre utgöra 

vattenområden.  

Kvalitetsfaktor/parameter som får försämras  

Vattenförekomsterna får tas bort och vattnet återledas till den naturliga vattenfåran.  

Motivering till domen/beslutet  

En åtgärd som innebär att en vattenförekomst upphör att existera måste innebära att 

vattenförekomstens fysiska karaktär ändras. Vad gäller villkoren för att få vidta åtgärden 

anser domstolen att fördelarna med åtgärden vad gäller såväl människors säkerhet (här gör 

dammsäkerhetsperspektivet sig gällande) som fördelarna för hållbar utveckling (utrivningen 

sett som projekt i stort innebär ökade förutsättningar för konnektivitet och återställande mot 

naturliga flöden) klart uppväger nackdelarna (att två vattenförekomster vilka förvisso är 

klassade som naturliga men som uppenbart är konstgjorda eller modifierade upphör att 

existera) med den otillåtna ändringen eller försämringen. Domstolen gör vidare bedömningen 

att det inte är möjligt (vare sig av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader) att 

uppfylla syftet med åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre för miljön. Alla 

genomförbara åtgärder ska vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för 

vattenförekomstens status. Sammanfattningsvis innebär ovanstående att domstolen anser att 

undantagsmöjligheten i 4 kap. 11 § 1 VFF är tillämplig och att tillstånd till utrivning kan ges, 

trots att åtgärden äventyrar uppnåendet av för vattenförekomsterna gällande 

miljökvalitetsnorm.  

Datum för lagakraft  

14 november 2019/Ej prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.  
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7.2 Förklarande av kraftigt modifierade och 

konstgjorda vatten 
Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster är särskilda ytvattenkategorier som 

är antingen vattendrag, sjöar eller kustvatten. Människan har fysiskt förändrat eller skapat 

dem för att de ska ge en samhällsnytta. Detta regleras i 4 kap. 3 § 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 

(HVMFS 2017:20).  

För att förklara en vattenförekomst som kraftigt modifierad krävs en stegvis beslutsprocess 

där följande bedömningar ingår: 

• Är vattenförekomsten väsentligt fysiskt förändrad på grund av mänsklig påverkan och 

riskerar därför att inte uppnå god ekologisk status? 

• Leder åtgärder för att nå god ekologisk status till betydande negativ påverkan på en 

samhällsnyttig verksamhet eller på andra värden i miljön? 

• Kan samhällsnyttan som verksamheten ger nås på annat sätt som är bättre för miljön?  

• Leder den fysiska förändringen till att målen i annan gemenskapslagstiftning inte nås 

(exempelvis art- och habitatdirektivet)? 

Alla steg måste gås igenom för att en vattenförekomst ska förklaras som konstgjord eller 

kraftigt modifierad. Havs- och vattenmyndighetens vägledning för 4 kap. 3 § 

vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten beskriver varje steg i detalj 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). 

För konstgjorda vatten är processen likartad. Ett konstgjort vatten ska ha skapats för samma 

typ av samhällsnyttiga verksamheter som kan vara skäl för förklarande av kraftigt 

modifierade vatten. Den stora skillnaden mellan konstgjorda och kraftigt modifierade vatten 

är att konstgjorda vatten är skapade där det endast fanns landmiljöer tidigare. Det finns inte 

någon koppling till en ursprunglig naturlig ytvattenförekomst och det är därför inte relevant 

att bedöma åtgärder för att nå god ekologisk status. Däremot kan vattenmyndigheterna 

bedöma hur åtgärder för att förbättra vattenmiljön skulle påverka den aktuella verksamheten. 
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Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster  

 Vattendrag Sjöar Kustvatten Summa 
Antal kraftigt 
modifierade 
vattenförekomster 

    

Antal konstgjorda 
vattenförekomster 

    

Tabell 46 Antal kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt] 

(uttag ur VISS. Kompletteras till den senare samrådsperioden 1 mars-30 april 

Kraftigt modifierade vattenförekomster 

Vattenkraft 
Alla Sveriges anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna 

miljövillkor, de flesta enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften 

(NAP) under perioden 2022–2039 (Regeringen, 2020a).  

Vattenförekomster som påverkas av anläggningar för vattenkraft som omfattas av NAP och är 

planerade att prövas i domstol under perioden 2022–2024 är prioriterade för eventuellt 

förklarade som kraftigt modifierade vattenförekomster och en fördjupad översyn av 

normsättningen. Tidsplanen för detta arbete avviker från arbetet med övriga normer. Förslag 

till miljökvalitetsnormer för både kraftigt modifierade och naturliga vattenförekomster 

påverkade av vattenkraftsverksamheter som planeras att omprövas 2022–2024 går ut på 

samråd 1 mars till 30 april 2021. Läs mer om förklarande som kraftigt modifierade 

vattenförekomster och normsättning vid påverkan av vattenkraft i avsnitt 7.4 nedan.  

Jordbrukets fysiska påverkan 

Vattenförekomster med påverkan av markavvattning för jordbruk kan förklaras som kraftigt 

modifierade och vara aktuella för mindre stränga krav. Vattenmyndigheten har ännu inte 

bedömt förutsättningarna för detta, på grund av: 

- Brist på tillräckliga och tillförlitliga underlag för att bedöma markavvattningars 

påverkan på hydrologiska och morfologiska förhållanden och vid vilken nivå som 

förbättringsåtgärder ger en betydande negativ påverkan på jordbruket. 

- Brist på resurser och vedertagna metoder för att göra väl underbyggda avvägningar 

mellan behovet av åtgärder för att uppnå en god vattenstatus och behovet av 

markavvattningsanläggningar för att säkerställa jordbruksproduktion. 

En särskild tidsplan för att genomföra detta arbete kommer att tas fram. Den kommer att 

baseras på tidsplanen för vägledningsarbetet från Havs- och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket. Läs mer om förklarande som kraftigt modifierade vattenförekomster och 

normsättning vid påverkan av markavvattning i avsnitt 7.4. 

Övrig fysisk påverkan 

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett underlag för bedömning av vilka övriga typer av 

verksamheter som kan anses vara skäl för att förklara en vattenförekomst som kraftigt 

modifierad eller konstgjord (Vattenmyndigheterna, 2018e; 2020ρ). 
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Utgångspunkten har varit verksamheter och intressen som har stöd i nationella vägledningar, 

definierade som viktiga värden eller kvalitéer inom EU eller nationellt, eller som omfattas av 

någon form av rättsligt utpekande eller skydd som till exempel riksintressen. Utpekanden ska 

ha genomgått remiss och samråd med nationella myndigheter och/eller har stöd av några 

särskilda bestämmelser i miljöbalken eller annan relevant lagstiftning. Det kan vara till 

exempel transportinfrastruktur, energiproduktion, energidistribution, kulturmiljövärden, 

totalförsvaret, vattenförsörjning, tätortsbebyggelse, översvämningsskydd och vattentäkter. 

Dessa samhällsintressen skulle kunna vara skäl för att förklara vattenförekomster som kraftigt 

modifierade, men villkoren för ett sådant förklarande är hittills inte uppfyllda. I många fall 

behöver underlagen för statusklassificering av hydrologi och morfologi utvecklas och 

preciseras med högre tillförlitlighet. Förklarandet av fler kraftigt modifierade 

vattenförekomster försvåras också av att det i de flesta fall finns påverkan från flera olika 

verksamheter inom samma vattenförekomst. Multipel påverkan och väntan på effekt av 

åtgärder mot exempelvis övergödning och miljögifter försvårar och fördröjer bedömningen av 

den fysiska påverkans betydelse för ekosystemets biologiska status. 

Läs mer i avsnitt 7.3 om mindre stränga krav vid fysisk påverkan och i avsnitt 7.4 om 

normsättning vid påverkan av bebyggelse och transportinfrastruktur.  

Översyn av konstgjorda vattenförekomster  
Vattenmyndigheterna har gjort en översyn av vattenförekomster som varit felaktigt hanterade 

som naturliga vatten trots att de borde har varit förklarade som konstgjorda 

vattenförekomster från början.  

Någon detaljerad vägledning kring utpekande och normsättning av konstgjorda vatten finns 

inte, men det behandlas i EU-vägledningen för vattenförvaltningen, i (CIS Guidance No.4) och 

(CIS Guidance No.37). Kriterier för hur miljökvalitetsnormer ska tillämpas för ekologisk 

potential i konstgjorda vatten behöver vidareutvecklas. Tillsvidare har dessa 

vattenförekomster förklarats som konstgjorda med tidsfrist till 2027, med skälet att det inte är 

tekniskt möjligt att uppnå god ekologisk potential tidigare.  

7.3 Grunder för normsättningen 
Utgångspunkten vid normsättning är den vattenkvalitet (status) som råder i 

vattenförekomsten vid tidpunkten för beslutet om miljökvalitetsnormen. Hur vattnets status 

har klassificerats beskrivs i kapitel 3 Tillstånd och påverkan. Den status som gäller som 

utgångspunkt för normsättningen är den bästa bedömning av vattnets kvalitet som har varit 

möjlig att göra till tidpunkten för normbeslutet. Till kommande klassificeringar förväntas i 

många fall en förbättring av vattnets status, vilket är nödvändigt om miljökvalitetsnormen 

god status ska nås inom utsatta tidsfrister. Försämring av vattnets status är i princip inte 

tillåtet. Avsteg från försämringsförbudet kan bara tillåtas under vissa särskilda 

omständigheter som beskrivs i avsnitt 7.5.  

Inför sexårsperioden 2021–2027 har gällande föreskrifter om miljökvalitetsnormer, 

statusklassificering och kartläggning (SGU-FS 2013:2; HVMFS 2019:25; HVMFS 2017:20), 

generella vägledningar för undantag (Havs- och vattenmyndigheten, 2014a) och kraftigt 

modifierade vatten (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c), specifik vägledning för kraftigt 

modifierade vatten som berörs av vattenkraft (Havs- och vattenmyndigheten, 2016c), samt 

EU-gemensamma vägledningar (Guidance Documents), som beskriver vad Sverige förväntas 

rapportera 2022, varit styrande för arbetet med normsättning. Vattenmyndigheterna har 

utgått från dessa dokument och tagit fram metoder för normsättning per påverkanstyp. 
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Metoderna har varit ett stöd för länsstyrelsernas beredningssekretariat och samtidigt 

dokumenterat arbetssättet  

För ekologisk status gäller den miljökvalitetsnorm som motsvarar den sammanvägda status 

som förväntas kunna uppnås i vattenförekomsten. Normen anger även vilken eller vilka 

kvalitetsfaktorer som ligger till grund för undantaget. Även om det råder ett mindre strängt 

krav för den sammanvägda statusen, baserat på den kvalitetsfaktor som ligger till grund för 

undantaget, ska god status nås för varje annan kvalitetsfaktor som enligt vattenmyndighetens 

bedömning kan uppnå god status genom rimliga åtgärder. För kemisk status fastställs den 

övergripande normen alltid till god kemisk status, men med undantag för de parametrar 

(ämnen) som omfattas av tidsfrist eller mindre strängt krav.  

Övergripande principer och avvägningar för normsättningen är samlade i Kompletterande 

riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021–2027 (Vattenmyndigheterna, 2020c).  

Övriga vatten  
Övrigt vatten, som inte uppfyller kriterierna för att utgöra vattenförekomster, omfattas inte av 

beslutade miljökvalitetsnormer. Påverkan på sådana vatten får dock inte riskera att försämra 

eller motverka nödvändiga förbättringar i statusen för anslutande vattenförekomster. Det ska 

också betonas att övriga vatten ingår fullt ut i myndigheternas miljömåls- och åtgärdsarbete 

och omfattas av samma grundläggande skydd enligt de allmänna hänsynsreglerna och 

hushållningsbestämmelserna i 2–4 kapitlet miljöbalken. 

Grundvatten  
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter om miljökvalitetsnormer och 

statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2) ska vattenmyndigheterna besluta om 

miljökvalitetsnormer bara för grundvattenförekomster som enligt kartläggning och analys 

riskerar att inte uppnå god grundvattenstatus eller riskerar att försämras. 

Vattenmyndigheterna har ändå valt att besluta om miljökvalitetsnormer för samtliga 

grundvattenförekomster. Samverkan om hanteringen har skett med SGU. För de 

grundvattenförekomster där det inte föreligger någon risk beslutas normen till god kemisk 

respektive kvantitativ grundvattenstatus. Syftet är att säkerställa att principen om 

försämringsförbudet upprätthålls. Det blir dessutom en konsekvent hantering i förhållande 

till hur normerna för ytvattenförekomster beslutas. 

Grundvatten klassificeras utifrån kvantitativ och kemisk status. Utgångspunkten vid 

normsättningen är den vattenkvalitet som råder i vattenförekomsten. För vattenförekomster 

med god kemisk status gäller normen god kemisk status. För vattenförekomster med 

otillfredsställande kemisk status gäller normen god kemisk status med undantag för de 

parametrar (ämnen) som gör att god status inte uppnås. Undantag kan vara antingen tidsfrist 

att nå god status eller ett mindre strängt krav än god status för den aktuella parametern.  

För kemisk grundvattenstatus uppfylls artikel 4b i vattendirektivet genom besluten om 

miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheterna har därför fastställt riktvärden för parametrar 

enligt SGU:s förslag (bilaga 2 och 4 i föreskrifterna om kvalitetskrav för vattenförekomster i 

respektive distrikt).  

För ämnen med ökande halt, där halten riskerar att så småningom överstiga riktvärdet, gäller 

en särskild norm (halt) som utgångspunkt för att vända trenden. Det innebär krav på åtgärder 

och syftet är att bryta trenden innan otillfredsställande status uppstår. Vattenmyndigheterna 

har fastställt halterna för utgångsvärden för att vända trend enligt SGU:s föreskrifter. 
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God kvantitativ status innebär att uttaget av grundvatten inte överskrider nybildningen. God 

kvantitativ status säkrar tillräckliga grundvattenmängder och förhindrar inträngning av 

förorenande ämnen. Vid obalans tillämpas undantag för kvantitativ status.  

Sammanfattningsvis finns tre typer av miljökvalitetsnormer för grundvatten: 

• god kvantitativ grundvattenstatus 

• god kemisk grundvattenstatus 

• utgångspunkt för att vända trend. 

Tillämpning av undantag förklaras vidare i avsnitten ”Tidsfrister” respektive ”Mindre stränga 

krav”.    

Naturliga ytvatten 

Utgångspunkten vid normsättning i ytvattenförekomster är den vattenkvalitet som råder i 

vattenförekomsten enligt klassificering av ekologisk och kemisk status. För vattenförekomster 

med hög eller god ekologisk status gäller miljökvalitetsnorm hög respektive god status. För 

vattenförekomster med måttlig, otillfredsställande eller dålig ekologisk status gäller undantag 

som anges för den övergripande, sammanvägda ekologiska statusen, men som kopplas till 

den kvalitetsfaktor och typ av påverkan som orsakar att den ekologiska statusen är sämre än 

god. Det innebär att miljökvalitetsnormen anger vilken sammanvägd ekologisk status som ska 

uppnås, och till när. För enskilda kvalitetsfaktorer framgår eventuella förbättringsbehov av 

särskilda preciserade beskrivningar.  

Vid tidsfrist anger normen vilket år god status senast ska uppnås. Vid mindre stränga krav 

anger normen vilken status som ska uppnås, till exempel måttlig, otillfredsställande eller dålig 

ekologisk status och till vilket år. Om det mindre stränga kravet redan är uppnått gäller 

kravet utan årtal. För kemisk ytvattenstatus gäller övergripande norm god kemisk status, 

oavsett om det finns ämnen som överskrider gränsvärdena eller inte. Undantag tillämpas 

sedan per ämne och kopplas till typ av påverkan.  

Vissa av de prioriterade ämnen som definierar kemisk status har tillkommit på grund av 

genomförandet av ett senare direktiv. De är angivna med nummer 34–45 i bilaga 6 till 

(HVMFS 2019:25). För dessa ämnen gäller som huvudregel att god kemisk status ska uppnås 

vid en senare tidpunkt än 20156. Tidpunkten (målåret) är 2027 vilket innebär att beslut om 

eventuell tidsfrist för att nå god kemisk status inte är aktuellt förrän det visar sig att det inte 

går att nå målet till 2027. De ämnen som omfattas av det senare målåret är dikofol, PFOS 

(perfluoroktansulfonat), kinoxifen, dioxiner och dioxinlika föreningar, aklonifen, bifenox, 

cybutryn (irgarol), cypermetrin, diklorvos, HBCD (hexabromcyklododecan), heptaklor och 

heptaklorepoxid samt terbutryn.  

Sammanfattningsvis finns två typer av grundläggande miljökvalitetsnormer för naturliga 

ytvatten: 

• god ekologisk ytvattenstatus 

• god kemisk ytvattenstatus. 

Tillämpning av undantag förklaras vidare i avsnitten ”Tidsfrister” respektive ”Mindre stränga 

krav”.    

 
6 4 kap. 4 § första stycket 2 och 3 vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 
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Kraftigt modifierade och konstgjorda ytvatten 

För kraftigt modifierade vatten och konstgjorda vatten tillämpas inte samma krav på 

ekologisk status som för naturliga ytvattenförekomster. De ska i stället uppnå god ekologisk 

potential som kan sägas vara en parallell miljökvalitetsnorm till god ekologisk status, men som 

tillåter en viss negativ påverkan på vattenmiljön av den verksamhet som är orsak till att 

vattenförekomsten förklarats som kraftigt modifierad eller konstgjord. Maximal ekologisk 

potential är referenstillståndet för kraftigt modifierade vatten. Det innebär det ekologiska 

tillstånd som skulle råda om alla rimliga förbättringsåtgärder mot fysisk påverkan sattes in. 

Med rimliga åtgärder menas alla åtgärder som är genomförbara utan att orsaka en betydande 

negativ påverkan på verksamheten eller miljön i stort.  

God ekologisk potential skiljer sig från maximal ekologisk potential genom att endast de 

åtgärder som ger en betydande ekologisk nytta behöver genomföras. Det motsvarar då det 

ekologiska tillstånd som kan uppnås med rimliga åtgärder och innebär att det ska finnas en 

viss ekologisk funktion. Om åtgärder för att uppnå god ekologisk potential bedöms vara 

omöjliga eller orimligt kostsamma kan undantag tillämpas på samma sätt som för ekologisk 

status enligt avsnitten nedan om tidsfrister och mindre stränga krav. 

Miljökvalitetsnormen god ekologisk potential är inte ett undantag, och anpassningen av 

normen gäller bara de hydromorfologiska, fysikalisk-kemiska och biologiska kvalitetsfaktorer 

som direkt påverkas av den verksamhet som ligger till grund för att vattenförekomsten 

förklarats som kraftigt modifierad eller konstgjord. För kemisk status och för alla övriga 

kvalitetsfaktorer inom den ekologiska statusen, exempelvis näringsämnen och miljögifter, 

gäller samma krav som för naturliga vatten.  

Sammanfattningsvis finns två typer av grundläggande miljökvalitetsnormer för kraftigt 

modifierade och konstgjorda ytvatten: 

• god ekologisk potential 

• god kemisk ytvattenstatus. 

Tillämpning av undantag förklaras vidare i avsnitten ”Tidsfrister” respektive ”Mindre stränga 

krav”.    

Tidsfrister  
Det ursprungliga målet enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) var att god status 

skulle ha uppnåtts i alla vattenförekomster till 2015. Möjlighet att skjuta upp tidpunkten när 

god status ska uppnås gäller två förvaltningscykler, först till 2021 och därefter till 2027, genom 

beslut om undantag i form av tidsfrist. Tidsfrist innebär att god vattenstatus ska uppnås men 

vid en senare tidpunkt än 2015. Tidsfristens längd baseras på vad som är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt, och naturens förmåga att återhämta sig.  

Tidsfrist av tekniska skäl motiveras av att: 

• orsaken till de negativa effekterna på vattenförekomsten är okänd och övervakning för 

att verifiera status och påverkan behöver göras innan lämpliga åtgärder kan vidtas 

• det finns praktiska begränsningar av administrativ natur som till exempel projektering 

och upphandling av åtgärder eller en tidskrävande tillståndsprocess för en verksamhet 

som påverkar vattenförekomsten 

• det inte finns någon känd teknisk lösning ännu för att åtgärda påverkan men en sådan 

förväntas utvecklas 



 

153 

• problemet inte kan lösas på grund av bristen på åtgärder i andra länder. 

Tidsfrist av ekonomiska skäl motiveras av: 

• otillräcklig lagstiftning  

• otillräckliga resurser för offentlig finansiering 

• otillräcklig administrativ kapacitet.  

Med tanke på att vattendirektivet skulle ha varit infört 2004 i EU-länderna är det inte rimligt 

att använda ekonomiska skäl som motivering för tidsfrist längre än till 2021, eftersom den 

bortre tidpunkten för att uppnå god vattenstatus som huvudregel är 2027. Vidare har en 

bedömning kunnat göras om det skulle medföra orimliga kostnader att genomföra åtgärder 

under endast en förvaltningscykel. Det kan vara mer kostnadseffektivt att genomföra 

åtgärderna successivt under flera förvaltningscykler. Det är dock inte längre möjligt att 

fördela åtgärdskostnaderna på mer än en förvaltningscykel, eftersom det inte går att förlänga 

tiden för att uppnå god vattenstatus längre än till 2027 med hänvisning till tekniska eller 

ekonomiska skäl. 

Den enda motivering som kan ligga till grund för tidsfrist senare än 2027 är då det behövs 

längre tid för att åstadkomma en naturlig återhämtning. Tidsfrister med motivering utifrån 

naturens förmåga att återhämta sig tar hänsyn till att det finns en naturlig tröghet i 

ekosystemen som omöjliggör en snabb förbättring av vattenförekomstens status. Detta ger en 

tidsförskjutning efter genomförd åtgärd eller när påverkan upphört tills det får genomslag i 

miljön så att vattenkvaliteten förbättras.  

Baserat på ovanstående resonemang gäller undantag i form av tidsfrist till 2027 i de fall det 

inte varit tekniskt möjligt att uppnå god status till 2021, och tidsfrist till 2027, 2033, 2039 eller 

2045 när åtgärder är genomförda men naturens återhämtning tar tid. 

Mer om hur tidsfrister har tillämpats vid olika typer av påverkan följer i avsnittet ”Hantering 

av tidsfrister efter 2027”, samt i avsnitten 7.1 (med statistik över tidsfrister i distriktet) och 7.4 

om normsättning vid särskilda typer av påverkan. 

Mindre stränga krav  
Undantag i form av mindre strängt krav innebär att det övergripande målet om god status 

inte behöver uppnås. Mindre strängt krav gäller när det är omöjligt eller skulle innebära 

orimliga kostnader att uppnå god status i vattenförekomsten. Ett villkor är att påverkan på 

vattenkvaliteten beror på mänsklig verksamhet som uppfyller vissa miljömässiga och/eller 

samhällsekonomiska behov som inte kan uppnås på något annat sätt som är väsentligt bättre 

för miljön. Vattendelegationerna kan också besluta om mindre strängt krav där 

vattenförekomsters naturliga tillstånd gör det omöjligt att uppnå god status. Trots beslut om 

ett mindre strängt krav ska alltid alla möjliga och rimliga åtgärder genomföras för att uppnå 

bästa möjliga ekologiska och kemiska status för ytvatten och bästa möjliga tillstånd för 

grundvatten. Det får inte heller ske några försämringar i förhållande till den status som gällde 

vid tidpunkten för beslutet om ett mindre strängt krav. 

För att definiera vad som kan omfattas av ”miljömässiga och samhällsekonomiska behov som 

inte kan uppnås på något annat sätt som är väsentligt bättre för miljön” har 

vattenmyndigheterna i ett första steg presenterat vad som kan anses vara samhällsnyttig 

verksamhet. I detta första steg har utgångpunkten varit samhällsnyttor som har stöd i 

nationella vägledningar, är definierade som viktiga värden eller kvalitéer inom EU eller 

nationellt, eller omfattas av någon form av rättsligt utpekande eller skydd som till exempel 
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riksintressen. Fortsatt arbete återstår för att mer fullständigt definiera vad som kan utgöra skäl 

för mindre stränga krav. Vattenmyndigheterna inväntar att vägledande myndigheter klargör 

hur begreppet ”miljömässiga och samhällsekonomiska behov” ska tolkas. 

De samhällsnyttor som hittills identifierats och använts vid översyn av vattenförekomster som 

kan omfattas av mindre stränga krav är balans- och reglerkraft i Sveriges elsystem, 

riksintressen för sjöfart och allmänna hamnar, urban markanvändning i tätort, riksintressen 

för värdefulla ämnen och material, riksintresse för kulturmiljövärden, världsarv, 

byggnadsminnen, riksintressen för totalförsvaret, samhällsviktiga verksamheter enligt MSB:s 

vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB, 2019) som exempelvis 

kommunala avloppsreningsverk och allmänna vattentäkter, med flera. Till grund för ett 

beslut om miljökvalitetsnormen ligger alltid en bedömning i det enskilda fallet, med hänsyn 

till de särskilda förhållanden som gäller i den aktuella vattenförekomsten. All typ av påverkan 

på vattenkvaliteten vägs samman och genom en så kallad bördefördelning beräknas i vilken 

utsträckning olika typer av verksamheter påverkar vattnet.  

För exempelvis industrier eller annan verksamhet som uppfyller bästa möjliga teknik läggs 

inga ytterligare åtgärdskrav inom vattenförvaltningen. Påverkansbilden i berörda 

vattenförekomster är dock vanligen komplex med flera olika typer av påverkan som sänker 

vattnets status. Ett mindre strängt krav kopplat till påverkan av en industri som tillämpar 

bästa möjliga teknik kan därför inte bli aktuellt förrän andra påverkanskällor är åtgärdade, så 

att den lägsta möjliga halten av en specifik förorening kan fastställas. Den halten blir då nivån 

för det mindre stränga kravet i ett framtida beslut.   

Mer om hur mindre stränga krav har tillämpats för olika påverkanstyper presenteras i 

avsnitten 7.1 och 7.4. 

Skyddade områden enligt EU-direktiv 

Inom skyddade områden är det centrala i första hand att uppnå de mål och kvalitetskrav som 

följer av respektive direktiv och dess införande i svensk lagstiftning. Därefter, i den mån det 

inte motverkar dessa krav, ska kraven enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 

uppnås. Detta kan innebära att det i vissa fall kan ställas särskilda krav för en vattenförekomst 

som ingår i eller påverkar ett skyddat område för att målen för det skyddade området ska 

kunna uppnås. Tillämpning av undantag och förklarande av vattenförekomster som kraftigt 

modifierade får inte hindra att mål eller kvalitetskrav kan uppnås för ett skyddat område.  

Vattenmyndigheterna bedömer om ett mindre strängt krav eller förklarande av en 

vattenförekomst som kraftigt modifierad skulle påverka möjligheten att uppnå målen för 

berörda skyddade områden. I de fall det finns risk att beslutet skulle innebära hinder att nå 

målen eller då det saknas kunskap om vad som krävs för att nå målen, gäller i stället tidsfrist 

för fortsatt utredning och åtgärder. 

De skyddade områden som vattenmyndigheterna beaktat vid beslut om miljökvalitetsnormer 

är främst särskilda bevarandeområden enligt art-, habitat- och fågeldirektivet med mål för 

gynnsam bevarandestatus (Natura 2000-områden). De särskilda krav för det aktuella Natura-

2000-området som påverkar miljökvalitetsnormen beskrivs i motiveringen till den 

övergripande normen för vattenförekomsten. Finns inga särskilda krav angivna beslutas 

miljökvalitetsnormen utifrån kraven i vattenförvaltningsförordningen (2004:660).   

Hur mål och kvalitetskrav för skyddade områden har hanterats i övrigt framgår av Bilaga 7. 
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Hantering av tidsfrister efter 2027  
Vattendirektivets målsättning var att god status eller potential skulle uppnås i alla 

vattenförekomster till 2015. Av olika skäl, som redovisats tidigare, kan uppfyllande av målet 

skjutas upp till längst 2027 för att genomföra åtgärder eller till efter 2027 om skälet är naturlig 

återhämtning av vattenkvaliteten.  

I många vattenförekomster behövs åtgärder och därefter en period med återhämtning innan 

de kan uppnå god status eller potential. Det finns befintliga regelverk (och kostnadsansvar) 

för att se till att god status kan uppnås, till exempel genom planering, prövning och tillsyn 

riktat mot vissa typer av påverkan. Där det behövs åtgärder gäller i första hand tidsfrist till 

2027. Men vattenmyndigheterna har konstaterat att det i många fall inte kommer att vara 

möjligt att uppnå god status till 2027 genom att genomföra åtgärder i den takt som befintliga 

regelverk innebär. Det gäller påverkan från vattenkraft, jordbruksmark, förorenade områden, 

flottledsrensning och kvarndammar. Hur vi har hanterat tidsfrister för dessa påverkantyper 

beskrivs i avsnitt 7.4. 

7.4 Riktlinjer för normsättning  
Här beskriver vi riktlinjer för normsättning och hur undantag i form av tidsfrister och mindre 

stränga krav har tillämpats inom följande typer av påverkan på vattenmiljön: 

• skogsbruk 

• jordbruk 

• avloppshantering 

• vattenförsörjning 

• industrier, förorenade områden och annan kemisk påverkan  

• samhällsbyggnad och transportinfrastruktur  

• vattenkraft. 

Skogsbruk 
Avverkning, dikesrensning och markberedning är exempel på skogsbruksåtgärder som kan 

påverka vattenkvalitet genom läckage av näringsämnen, försurning och miljögifter.  

Skogsbruk kan också medföra fysisk påverkan när skogsbilvägar korsar vattendrag och 

vägtrummor skapat vandringshinder. Vidare kan pågående skogsbruk påverka status för 

morfologiskt tillstånd som närområdet runt sjöar och vattendrag, svämplanets strukturer och 

funktion, vattendragsfårans kanter, strukturer i vattendrag och död ved i vattendrag. Det är 

främst sjöar och vattendrag som berörs av påverkan från skogsbruk, men viss påverkan sker 

även på kustvatten i form av näringsläckage.  

Skogsbruket i äldre tider har påverkat många vattendrag genom de flottleder som användes 

för timmertransport. Flottlederna innebär kvarstående fysiska förändringar i vattendragen 

som fördjupning, breddning, rätning, omgrävning, rensning, ändrat flöde och avstängning av 

sidofåror.  

En utgångspunkt för skogsbrukets påverkan är skogsvårdslagstiftningens generella 

hänsynskrav. Om skogsbrukets aktörer följer skogsvårdslagen och de krav, riktlinjer och råd 

om miljöhänsyn som framgår av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, bör 

kvalitetskraven för vatten kunna uppnås i de allra flesta vattenförekomster som är påverkade 
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av skogsbruksverksamhet. Påverkan från pågående skogsbruk medför därför endast 

undantag i form av tidsfrist att uppnå god status. Vi har inte bedömt att det i nuläget finns 

grund för att besluta om mindre stränga krav på grund av påverkan från skogsbruk. 

Tidsfrister 
Tidsfrist till 2027 gäller när det inte är tekniskt möjligt att uppnå god status tidigare och den 

föreslagna åtgärden är reparerande, exempelvis vid askåterföring, flottledsåterställning eller 

byte av vägtrumma. Tidsfrist till 2027 gäller också om den föreslagna åtgärden innebär 

generella hänsyn inom skogsbruket tillsammans med tid för naturlig återhämtning. Ett 

exempel är när ekologiskt funktionella kantzoner krävs för att god status ska kunna nås. 

I de fallen äldre tiders flottleder behöver åtgärdas men det saknas finansiering gäller för 

närvarande tidsfrist till 2027. En översyn av dessa undantag och möjligheten att genomföra 

åtgärder kommer att ske i samband med statusklassificering 2023–2024. Förutsättningarna för 

detta kommer bland annat att bero på genomförandet av Havs- och vattenmyndighetens 

åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027 om framtagande av en strategi för restaurering av 

flottleder. Vattenmyndigheterna har bedömt att skogsbruk generellt sett inte uppfyller 

kriterierna för undantag genom mindre stränga krav avseende vattenförekomsternas status.  

Läs mer om normsättning vid påverkan av skogsbruk 
Antal vattenförekomster med undantag på grund av skogsbruk redovisas i avsnitt 7.1, Tabell 

42 - Tabell 44. Mer information om normsättning för vattenförekomster som är påverkade av 

skogsbruk finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020s; 

2020v). 

Jordbruk 
Jordbruket påverkar vattenmiljön genom läckage av näringsämnen, användning av 

bekämpningsmedel och genom fysisk förändring av mark och vatten. Följande avsnitt 

förklarar principerna för hur vattenmyndigheterna har hanterat normsättning för 

vattenförekomster som är påverkade av jordbruk.  

Fysisk påverkan från jordbruk 
Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har tagit fram en strategi, som ett första 

steg i arbetet med att prioritera vattenåtgärder för att minska jordbrukets fysiska påverkan 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015). Med avstamp i strategin arbetar Havs- och 

vattenmyndigheten och Jordbruksverket vidare med att ta fram vägledning för förklarande av 

kraftigt modifierade vatten i jordbrukslandskapet. De nämnda myndigheterna har publicerat 

en rapport om ekologiskt funktionella kantzoner och vad som kan anses vara betydande 

påverkan på jordbruksverksamhet (Jordbruksverket, 2019a).  

Vattenmyndigheterna avvaktar med att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade 

och eventuella beslut om mindre stränga krav inom jordbruket tills vägledningen är klar. En 

särskild tidsplan för att ta fram förslag till beslut har anpassats till de vägledande 

myndigheternas arbete med frågan. Till dess att vägledning finns kvarstår de berörda 

vattenförekomsterna som naturliga ytvatten med tidsfrist att uppnå god ekologisk status till 

2027.  
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Påverkan av näringsämnen  
Trots genomförda åtgärder för att minska läckaget av näringsämnen från jordbruksmark finns 

övergödningsproblem kvar för Sveriges sjöar, vattendrag och kustvatten. 

Vattenmyndigheterna har utgått ifrån att ytterligare åtgärder inom jordbruket kan finansieras 

via befintliga stödsystem och styras till vattenförekomster i behov av åtgärder. Alla 

åtgärderna bedöms inte vara möjligt att genomföra fullt ut till 2027 utan de behöver delas upp 

i två perioder utifrån kostnadseffektivitet. Den första delen ska genomföras under perioden 

2021–2027 och del två 2027–2033. Tidsplanen för åtgärdsgenomförandet före och efter 2027 

framgår i VISS och förklaras ytterligare i kapitel 8 Sammanfattning av åtgärdsprogrammet.  

Tidsfrist till 2027 gäller för samtliga vattenförekomster med kvarstående åtgärdsbehov, med 

skälet att det inte är tekniskt möjligt att åtgärda tidigare. Vidare kommer det ta tid för effekten 

av åtgärder att få genomslag i statusklassificeringen. Därför gäller även tidsfrist till 2033 för 

naturlig återhämtning i vattenförekomsterna. Beroende på vilken prioritet som 

åtgärdsgenomförandet har i uppströmsliggande vattenförekomster kan denna tidsfrist behöva 

förlängas till 2039.  

För de vattenförekomster som ännu inte uppnår god status trots att alla rimliga åtgärder har 

genomförts innan 2021 gäller tidsfrist till 2027 för naturlig återhämtning. Det innebär en 

förväntan att vattenförekomsten kommer att återhämta sig till god status utan ytterligare 

åtgärder.   

Påverkan av bekämpningsmedel 
Det är sällsynt att påträffa växtskyddsmedel över riktvärdet i ytvattenförekomster. För 

grundvattenförekomster är överskridande av riktvärdet eller överskridande av 

utgångspunkten för att vända trend vanligare än i ytvattenförekomster. Det rör sig ofta om 

förbjudna ämnen eller nedbrytningsprodukter av förbjudna ämnen som finns kvar i marken 

och förorenar grundvattnet. Hanteringen av undantag och vilka åtgärder som kan föreslås vid 

påverkan från bekämpningsmedel skiljer sig åt beroende på om själva ämnet är tillåtet eller 

förbjudet i Sverige.  

Tidsfrister vid påverkan av bekämpningsmedel: 

• Om ett förbjudet ämne som inte längre är i bruk, eller nedbrytningsprodukt av sådant 

ämne, överskrider riktvärdet i en ytvattenförekomst gäller förlängd tidsfrist till 2027 för 

naturlig återhämtning.    

• Om ett tillåtet ämne överskrider riktvärdet i en yt- eller grundvattenförekomst, och om 

åtgärden integrerat växtskydd bedöms tillräckligt för att nå god status till 2027, gäller 

förlängd tidsfrist till 2027 för naturlig återhämtning.    

• Om ett tillåtet ämne överskrider riktvärdet i en yt- eller grundvattenförekomst, och om 

åtgärden förstärkt hänsyn vid användning av växtskyddsmedel föreslagits som möjlig åtgärd 

gäller förlängd tidsfrist till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att uppnå god 

status tidigare.  

• Om status bedömts till sämre än god, men med låg tillförlitlighet, gäller förlängd 

tidsfrist till 2027 och övervakning.  

Mindre strängt krav kan i vissa fall vara tillämpligt avseende ett tillåtet växtskyddsmedel om 

det annars skulle innebära att växtskyddsmedlet inte kan användas. Detta kan dock inte bli 

aktuellt förrän möjligheterna att nå god status genom åtgärden integrerat växtskydd har 

prövats. 
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Läs mer om normsättning vid påverkan av jordbruk 

Antal vattenförekomster med undantag på grund av jordbruk redovisas i avsnitt 7.1, Tabell 42 

- Tabell 45. Mer information om normsättning för vattenförekomster som är påverkade av 

jordbruk finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020r; 2020q). 

Avloppsvattenhantering  
Avloppsreningsverk, avloppsledningsnät och enskilda avlopp påverkar vattenmiljön på flera 

sätt, bland annat genom utsläpp av näringsämnen prioriterade eller särskilda förorenande 

ämnen.  

För vattenförekomster med sänkt status för näringsämnen på grund av utsläpp från 

avloppshantering gäller tidsfrist till 2027 för genomförande av åtgärder. Om åtgärder är 

vidtagna gäller tidsfrist till 2027 eller senare för naturlig återhämtning.  

Kommunala avloppsreningsverk fyller ett både miljömässigt och samhällsviktigt behov som 

inte utan orimliga kostnader kan tillgodoses på ett sätt som är bättre för miljön. Detta också 

mot bakgrund av att det för miljön i stort är sämre med många enskilda avlopp i stället för ett 

större kommunalt reningsverk. I de fall där ett avloppsreningsverk medför en betydande 

påverkan på en vattenförekomsts status har vattenmyndigheten övervägt om det finns skäl att 

besluta om ett mindre strängt krav. Ett sänkt kvalitetskrav kopplat till påverkan från ett 

avloppsreningsverk förutsätter kunskap om vilka åtgärder verksamheten vidtagit och 

bedömning av vad som kan anses utgöra bästa möjliga teknik.  

I vissa fall kan det vara svårt eller omöjligt att nå kvalitetskraven trots bästa möjliga teknik. 

Ett exempel är om vattenförekomsten finns uppströms i avrinningsområdet och 

avloppsreningsverkets belastning är stor jämfört med den naturliga bakgrundsbelastningen. 

För kustvatten är det däremot i nuläget inte aktuellt att tillämpa mindre strängt krav för 

näringsämnen med tanke på den komplexa påverkan från många olika källor i kustmiljön 

inklusive påverkan från utsjön. Om ett avloppsreningsverk uppfyller bästa möjliga teknik 

läggs inga ytterligare åtgärdskrav inom vattenförvaltningen, men ett mindre strängt krav kan 

bli aktuellt först när andra påverkanskällor är åtgärdade. Först då kan den halt som är möjlig 

att uppnå med bästa möjliga teknik fastställas. 

Läs mer om normsättning vid påverkan av avloppsreningsanläggningar 

Antal vattenförekomster med undantag på grund av avloppreningsanläggningar redovisas i 

avsnitt 7.1, Tabell 42 - Tabell 45. Mer information om bästa möjliga teknik för avloppsrening 

och hur vattenmyndigheten har hanterat normsättning för vattenförekomster som är 

påverkade av avloppshantering finns i vattenmyndigheternas metodrapporter 

(Vattenmyndigheterna, 2020η; 2020z). 

Vattenförsörjning  
Vattenförsörjning fyller flera samhällsviktiga funktioner där dricksvattenförsörjning ingår 

men vattenförsörjning kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt, till följd av de 

vattenuttag som sker. Vattenuttag kan orsaka grundvattennivåförändringar som påverkar 

både den kemiska och kvantitativa grundvattenstatusen. Vattenuttag kan även innebära sänkt 

ekologisk status för sjöar och vattendrag genom en bestående fysisk påverkan på 

vattenflöden, morfologiska förhållanden och kontinuitet. 

Genom befolkningsökning och klimatförändringar ökar trycket på vattenresurser för 

dricksvattenförsörjningen och annan vattenanvändning. Vattenresurserna behöver skyddas 
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för att säkra en långsiktig vattenförsörjning. Havs-och vattenmyndigheten har utpekat 28 

områden i Sverige som är av riksintresse för vattenförsörjning. Vattenförsörjning som 

riksintresse beskrivs närmare i vattenmyndigheternas metodbeskrivning för säkerställd 

vattenförsörjning (Vattenmyndigheterna, 2020ι). Genom att vattenförsörjning utgör en 

samhällsviktig verksamhet kan det i vissa fall finnas skäl att tillämpa mindre stränga 

kvalitetskrav.  

Tidsfrister 

Tidsfrist innebär i de flesta fall att vattenuttaget ska anpassas till de hydrologiska 

förhållandena så att god ekologisk status kan nås till 2027. Skäl för tidsfrist är i huvudsak att 

det inte är tekniskt möjligt att åtgärda tidigare, men det kan också vara för att det råder 

kunskapsbrist med låg tillförlitlighet i statusklassificering, påverkansanalys och 

riskbedömning, vilket innebär att mer utredning krävs.  

Mindre stränga krav  
Vid fysisk påverkan på ytvattenkvalitet gäller sänkt kvalitetskrav i de fall påverkan beror på 

offentlig vattenförsörjning och följande villkor är uppfyllda: 

• vattnets ekologiska status är sämre än god och det beror i huvudsak på den offentliga 

vattenförsörjningen 

• statusklassificering av de aktuella hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har god 

tillförlitlighet 

• god status kan inte nås för aktuell hydromorfologisk kvalitetsfaktor utan betydande 

skada på den offentliga vattenförsörjningen 

• skydd enligt andra direktiv står inte i konflikt med ett mindre strängt krav. 

Vattenmyndigheten har bedömt att det inte är aktuellt att tillämpa mindre strängt krav för 

grundvattenförekomster som påverkas av vattenuttag. Orsaken till det är att balans mellan 

tillförsel och uttag är en grundförutsättning för att kunna använda grundvattenresursen på 

lång sikt. För grundvattenförekomster med sänkt kvantitativ status, eller med risk för 

försämrad kvantitativ status, krävs det istället åtgärder för att uppnå eller behålla god status. 

Läs mer om normsättning vid påverkan av vattenförsörjning 
Antal grundvattenförekomster med undantag för kvantitativ status redovisas i Tabell 36 i 

avsnitt 7.1 och antal sjöar och vattendrag med undantag på grund av vattenuttag i Tabell 42, 

Tabell 43 och Tabell 44. Mer information om normsättning för vattenförekomster som är 

påverkade av vattenuttag finns i vattenmyndigheternas metodrapport (Vattenmyndigheterna, 

2020ι). 

Industrier, förorenade områden och annan kemisk påverkan  
Yt- och grundvatten påverkas av miljögifter och annan kemisk påverkan från olika typer av 

verksamheter. Påverkanstypen är i regel känd när det är ett pågående utsläpp från en 

punktkälla, men miljögifter kan också ha ett okänt ursprung och finnas kvar i vattenmiljön 

långt efter att utsläppskällan har upphört.  

Normsättning för vattenförekomster med olika typer av kemisk påverkan har hanterats enligt 

manualer som är uppdelade utifrån typ av påverkan enligt följande 

 



 

160 

Punktkällor 

• lakvatten från gruvdrift 

• förorenade områden 

• IED-industri/inte IED-industri 

• deponier 

Övrigt miljöskydd 

• atmosfärisk deposition – kvicksilver och PBDE 

• punktkällor – andra signifikanta punktkällor 

• okänd signifikant påverkan 

• historisk påverkan 

Sura sulfatjordar 

• förändring av morfologiskt tillstånd som orsakar kemisk påverkan – på grund av 

jordbruket 

• förändring av morfologiskt tillstånd som orsakar kemisk påverkan – på grund av annat 

Tidsfrister  
För vattenförekomster med sämre än god status kopplat till någon av de påverkanstyper som 

är listade ovan gäller tidsfrister under följande förutsättningar: 

• tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt möjligt att uppnå god status före 2027 i de fall 

det finns åtgärder som ska genomföras 

• tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt möjligt att uppnå god status före 2027 i de fall 

det saknas kunskap om påverkan, tillförlitligheten i statusklassificeringen är låg och 

vattenförekomsten bör omfattas av övervakning  

• tidsfrist till 2027 med skälet naturlig återhämtning om åtgärder är vidtagna eller 

påverkanstrycket har upphört och naturlig återhämtning återstår 

• tidsfrist senare än 2027 med skälet naturlig återhämtning om åtgärder är vidtagna eller 

påverkanstrycket har upphört och naturlig återhämtning återstår och tidsfristens längd 

har beräknats genom prognos eller modellering. 

När det gäller förorenade områden som förorenats innan miljöskyddslagen fanns (1969) 

behöver saneringen finansieras av statliga bidrag. Det stora antalet förorenade områden i 

Sverige innebär att tidsperspektivet för sanering är mångårigt. En årlig plan för tilldelning av 

bidrag till efterbehandling görs av Naturvårdsverket, men det saknas en långsiktig tidsplan 

för efterbehandlingsobjekten. En stor andel av de vattenförekomster som påverkas av 

förorenade områden kommer i praktiken inte hinna saneras så att god kemisk/ekologisk 

status eller potential uppnås till 2027. Tillsvidare gäller dock tidsfrister till 2027 för alla 

vattenförekomster där föroreningen är tänkt att saneras.  

Mindre stränga krav  
För vattenförekomster med sämre än god status kopplat till någon av de påverkanstyper som 

är listade ovan gäller mindre strängt krav i de fall där alla relevanta åtgärder är genomförda 

och det är tekniskt omöjligt att uppnå god status. Det mindre stränga kravet sätts till den halt 
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som ska uppnås och den tidpunkt (årtal) som kravet ska vara uppfyllt. Om det mindre 

stränga kravet redan är uppnått gäller kravet utan årtal. För industrier och anläggningar som 

uppfyller bästa möjliga teknik läggs inga ytterligare åtgärdskrav inom vattenförvaltningen. 

Mindre strängt krav kopplad till exempelvis en industri kan dock bli aktuellt först när andra 

påverkanskällor är åtgärdade, så att den halt som är möjlig att uppnå kan fastställas.  

Läs mer i avsnitt 7.3 om de generella kriterier som ska vara uppfyllda för att besluta om 

mindre strängt krav.  

Kvicksilver och PBDE  

Utsläpp av kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar) har under lång tid skett i både 

Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen diffus spridning och storskalig 

atmosfärisk deposition. Gränsvärdet för kvicksilver och PBDE överskrids i stort sett i alla 

Sveriges undersökta sjöar, vattendrag och kustvatten. För kvicksilver och PBDE gäller då 

mindre strängt krav med skälet att det är omöjligt att åtgärda till god status. Den nationella 

normsättningen av kvicksilver och PBDE förklaras mer i metodbeskrivningen för övrigt 

miljöskydd (Vattenmyndigheterna, 2020κ). 

Naturgivna bakgrundsvärden i grundvatten 

I grundvatten kan det förekomma höga bakgrundsvärden av ämnen eller joner eller deras 

indikatorer på grund av naturgivna förutsättningar. Vattenmyndigheterna har tagit hänsyn 

till dessa bakgrundsvärden vid fastställandet av riktvärden för grundvatten. Länsstyrelsernas 

beredningssekretariat har bedömt behovet av lokalt anpassade riktvärden i samband med 

statusklassificeringen. Höga naturliga bakgrundshalter i grundvatten ska inte hanteras genom 

beslut om undantag från att nå god status. 

Naturliga bakgrundshalter i ytvatten 
För ytvatten ska hänsyn tas till bakgrundshalter för arsenik, uran och zink i vatten och för 

koppar i sediment. Hänsyn kan tas till bly, nickel och kadmium i vatten samt för kadmium och 

bly i sediment. Höga naturliga bakgrundhalter av dessa ämnen ska inte hanteras genom 

beslut om undantag från att nå god status. För koppar, krom, ammoniumkväve och 

nitratkväve ska hänsyn däremot inte tas till höga bakgrundhalter i samband med 

statusklassificering enligt föreskrift (HVMFS 2019:25). För dessa ämnen kan undantag i form 

av tidsfrister eller mindre stränga krav tillämpas vid normsättningen. Detta förutsätter att 

kriterierna för undantag uppfylls i enlighet med bestämmelserna i 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 4 kap, 9–10 §. För ytterligare information om 

undantag se avsnitt 7.3. 

Läs mer om normsättning vid kemisk påverkan 
Antal vattenförekomster med undantag på grund av industriell påverkan, förorenade 

områden och atmosfärisk deposition redovisas i avsnitt 7.1. Mer information om hur 

vattenmyndigheten har hanterat normsättning för vattenförekomster som är påverkade av 

miljögifter och annan kemisk påverkan finns i vattenmyndigheternas metodrapporter 

(Vattenmyndigheterna, 2020p; 2020β; 2020γ; 2020δ ); (2020θ; 2020κ; 2020ε). 

Samhällsbyggnad och transporter påverkar 

Den bebyggda miljön och samhällets transportinfrastruktur orsakar en omfattande påverkan 

på vattenmiljön. Miljögifter och näringsämnen kan skada såväl ytvatten som grundvatten 

genom diffus spridning vid avrinning från ytor i tätorter och trafikanläggningar. Sjöfart och 
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båtliv kan sprida föroreningar i vatten. Den bebyggda miljön som tätortsbebyggelse, 

transportinfrastruktur, industrianläggningar, översvämningsskydd och anläggningar för 

turism och rekreation kan dessutom i sig innebära en bestående fysisk påverkan på 

morfologiska förhållanden och vattenflöden, vilket sänker den ekologiska statusen.     

Tidsfrister – god status 2027 

Tidsfrist innebär i de flesta fall att påverkan ska åtgärdas och god status ska nås till 2027. 

Vattenmyndigheten har generellt bedömt att diffus påverkan i form av miljögifter och 

övergödning, som sprids från bebyggda områden, transporter och infrastruktur, kan åtgärdas 

utan betydande skada på den verksamhet som orsakar påverkan (det vill säga den bebyggda 

miljön). Tidsfrister gäller även i de flesta fall när det är fysisk påverkan som har sänkt 

vattenförekomstens status till sämre än god. Skäl för tidsfrist är i huvudsak att 

vattenkvaliteten ska åtgärdas och det har inte varit tekniskt möjligt att åtgärda tidigare, men 

det kan också vara för att det råder kunskapsbrist med osäkerhet i statusklassificering, 

påverkansanalys och riskbedömning. Då krävs först ett mer tillförlitligt underlag för att 

avgöra vilka åtgärder som krävs för att klara kvalitetskraven.  

Mindre stränga krav  
Vid fysisk påverkan på vattenkvaliteten är sänkta kvalitetskrav aktuella i de fall påverkan 

beror på tätortsbebyggelse7 eller hamnanläggningar för sjöfart under förutsättning att följande 

villkor är uppfyllda: 

• vattnets ekologiska status är sämre än god och det beror i huvudsak på 

tätortsbebyggelsen och/eller hamnen 

• statusklassificeringen av de aktuella hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har god 

tillförlitlighet 

• god status kan inte nås för aktuell hydromorfologisk kvalitetsfaktor utan betydande 

skada på bebyggelsen respektive hamnen 

• skydd enligt andra direktiv inte står i konflikt med ett mindre strängt krav. 

Befintlig bebyggelse som tillkommit i laga ordning enligt detaljplan och bygglov har ett starkt 

skydd genom äganderätten. Det kan motivera ett mindre strängt kvalitetskrav än god status i 

de fall god status i vattenförekomsten inte kan uppnås med bibehållen bebyggelse.  

Hamnar för sjöfart är en del av samhällets transportinfrastruktur och därmed en 

samhällsnytta som kan vara skäl för ett mindre strängt kvalitetskrav än god status. En hamns 

funktion kan i de flesta fall inte tillgodoses på något annat sätt som är väsentligt bättre för 

miljön. Det motiverar ett mindre strängt kvalitetskrav om god status i vattenförekomsten inte 

kan uppnås med bibehållen funktion för hamnanläggningen.  

Läs mer om normsättning vid påverkan av bebyggelse och 

transportinfrastruktur 
Antal vattenförekomster med undantag på grund av samhällsbyggnad och 

transportinfrastruktur redovisas i avsnitt 7.1, Tabell 42 - Tabell 44. Mer information om 

 
7 Tätortsbebyggelse definieras här som detaljplanelagt område i tätort. Utgångspunkten är 

bebyggelse som tillkommit i laga ordning enligt fastställd detaljplan. I VISS ingår denna typ 

av påverkan i begreppet urban markanvändning. 
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normsättning för vattenförekomster som är påverkade av tätortsbebyggelse och olika typer av 

transportslag finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020ζ; 

2020y; 2020x). 

Vattenkraft – samråd i mars 

Vattenmyndigheterna kommer att hålla ett extra samråd om miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft. Samrådet sker under perioden från 

1 mars till 30 april 2021. Då kommer vi här att beskriva hur vi fastställer miljökvalitetsnormer 

för vattenkraftspåverkade vatten och vilka principer vi tillämpar för tidsfrister och mindre 

stränga krav. 

7.5 Avsteg från försämringsförbudet 
Artikel 4.7 i vattendirektivet, om undantag för ny verksamhet eller åtgärd, har införts i svensk 

rätt genom 5 kap. 4 § miljöbalken samt 4 kap. 11 och 12 §§ vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660). I 5 kap. 4 § miljöbalken anges att en myndighet eller en kommun inte får tillåta att 

en verksamhet eller en åtgärd påbörjas eller ändras om detta innebär att vattenmiljön 

försämras på ett otillåtet sätt eller om det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller 

potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. I 4 kap. 11 § punkt 1 i 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) anges att en myndighet eller kommun under vissa 

förutsättningar ändå får tillåta en verksamhet eller åtgärd, trots att det kan leda till en 

försämring av status eller om uppnåendet av den beslutade normen äventyras. Ett sådant 

tillåtande får ske om verksamheten eller åtgärden påverkar en ytvattenförekomsts fysiska 

karaktär eller nivån på en grundvattenförekomst. En prövningsmyndighet eller en kommun 

får också, enligt 4 kap. 11 § punkt 2 i vattenförvaltningsförordningen (2004:660), tillåta en 

verksamhet eller åtgärd som medför en risk att statusen i en ytvattenförekomst försämras från 

hög till god, om verksamheten eller åtgärden är en hållbar mänsklig utvecklingsverksamhet.  

För att den nya verksamheten eller åtgärden ska kunna tillåtas krävs också att de krav som 

anges i 4 kap. 12 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är uppfyllda. Det innebär att  

1 verksamheten eller åtgärden 

a behöver vidtas för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt, eller 

b innebär att dess fördelar för människors hälsa och säkerhet eller för hållbar 

utveckling uppväger nackdelarna med en sådan ändring eller försämring som 

avses i 11 §, 

2 det av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader inte är möjligt att uppfylla 

syftet med verksamheten eller åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre för 

miljön, och 

3 alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för 

vattenförekomstens status. 

Samtliga dessa tre punkter måste vara uppfyllda för att prövningsmyndigheten eller 

kommunen ska kunna tillåta verksamheten eller åtgärden. 

Om en prövningsmyndighet eller en kommun har fattat ett sådant beslut att tillåta en 

verksamhet eller åtgärd med stöd av 4 kap. 11 och 12 §§ vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660) ska prövningsmyndigheten snarast informera berörd vattenmyndighet om beslutet. 

Ett sådant tillåtande av prövningsmyndigheten eller kommunen innebär inte per automatik 
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att miljökvalitetsnormen ändras för vattenförekomsten. Vattenmyndigheten kommer att ta 

ställning till om det finns skäl att ändra miljökvalitetsnormen när den tillståndsgivna 

verksamheten påbörjats eller åtgärden genomförts. Beslut om eventuellt undantag tas när 

vattenmyndigheten kan konstatera att det har skett en faktisk försämring av 

vattenförekomstens kvalitet eller att god status/potential inte kan uppnås på grund av 

verksamheten. Vattenmyndigheten kommer alltså först i ett senare skede ta ställning till om 

det finns skäl att fastställa en annan miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten, exempelvis ett 

förklarande som kraftigt modifierad vattenförekomst eller beslut om ett mindre strängt krav. 

Innan vattenmyndigheten har ändrat miljökvalitetsnormen gäller den nu beslutade normen.  

I avsnitt 7.1 listas de lagakraftvunna domar och beslut som har tillåtit avsteg från 

försämringsförbudet med stöd av 4 kap. 11 vattenförvaltningsförordningen inom 

Västerhavets vattendistrikt. 
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8 Sammanfattning av åtgärdsprogrammet  
Vattenmyndigheten för Västerhavet fastställer ett åtgärdsprogram för vattendistriktet. Det 

innehåller 60 administrativa åtgärder som myndigheter och kommuner ska genomföra. 

Åtgärdsprogrammet behövs för att tillräckligt många fysiska åtgärder i vattenmiljön ska bli 

verklighet, så att miljökvalitetsnormerna kan följas i samtliga vattenförekomster. 

Åtgärdsprogrammet visar: 

• Vilka administrativa åtgärder som ska vidtas, av vem (en eller flera myndigheter eller 

alla kommuner) och när de (senast) ska vara genomförda.  

• En sammanfattning av de samhällsekonomiska konsekvenserna av administrativa och 

fysiska åtgärder. 

• Vilken finansiering som finns idag till myndigheter och kommuner för att genomföra 

administrativa åtgärder och hur finansieringen är fördelad. 

Det här kapitlet sammanfattar åtgärdsprogrammet och innehåller en sammanställning av de 

60 åtgärderna, se Fel! Hittar inte referenskälla. - Fel! Hittar inte referenskälla.. För mer 

detaljerade beskrivningar av samtliga åtgärder riktade till myndigheter och kommuner, och 

den ekonomiska konsekvensanalysen hänvisar vi till Åtgärdsprogram 2021–2027. I bilaga 1 till 

åtgärdsprogrammet finns en redovisning av hur åtgärdsprogrammet lever upp till krav på 

vad ett åtgärdsprogram ska innehålla enligt ramdirektivet vatten. 

Förvaltningsplanens bilaga 4 redovisar hur åtgärdsprogrammet uppfyller kraven enligt 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660).  

8.1 Många åtgärder kvar efter revidering 
Vattenmyndigheten reviderar åtgärdsprogrammet vart sjätte år, i samverkan med berörda 

myndigheter och kommuner. Arbetet med att kartlägga och analysera Sveriges vatten lägger 

grunden för vilka åtgärder som föreslås. Det visar vilka vatten som är så påverkade av 

mänskliga verksamheter att de behöver åtgärdas. Därefter identifierar vi vilka fysiska 

åtgärder som är viktiga att genomföra i miljön och vilka administrativa åtgärder som kan leda 

fram till att dessa genomförs.  

Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken (se kap. 7). Varje myndighet och 

kommun ansvarar därmed för att genomföra sina åtgärder enligt programmet. Det kan 

handla om att ta fram vägledning, prioritera resurser till de platser där vattenåtgärder ger 

störst effekt, eller att genom tillsyn ställa krav på en verksamhet som har ett utsläpp av ett 

miljöfarligt ämne till vatten. 

Många av de administrativa åtgärderna kvarstår från förra åtgärdsprogrammet. Totalt är 55 

åtgärder kvar från Åtgärdsprogram 2016–2021 och Åtgärdsprogram 2018–2021 om nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten.  

Det finns flera skäl till att åtgärderna är kvar från en sexårsperiod till nästa. Vissa 

miljöproblem kan inte åtgärdas en gång för alla utan kräver löpande insatser, till exempel 

kalkning för att återställa försurade vatten. Andra åtgärder är av karaktären engångsåtgärder, 

men omfattar så många platser eller anläggningar att åtgärderna av olika anledningar tar 

längre tid att genomföra. Hit hör till exempel åtgärder som rör sanering av förorenade 

områden och miljöanpassning av vattenkraftverk. Teknikutveckling kan göra att gränserna 

flyttas för vilka skyddsåtgärder som kan åläggas verksamhetsutövare. Att kartläggningen av 
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miljöproblemen utvecklas efter hand kan också vara en anledning till att åtgärder behöver 

finnas kvar även i det reviderade åtgärdsprogrammet. Ibland till exempel för att hantera nya 

miljöfarliga ämnen som inte kartlagts tidigare.  

8.2 Huvuddragen i åtgärdsprogrammet 

Åtgärder till centrala myndigheter ger förutsättningar för ett 

effektivt arbete 
För centrala myndigheter handlar åtgärdsprogrammet ofta om hur lagstiftning praktiskt ska 

tillämpas. Det kan handla om att förstärka regleringar genom nya eller reviderade föreskrifter 

eller om att utveckla vägledning för prövning och tillsyn. Detta för att skapa förutsättningar 

för länsstyrelsernas och kommunernas åtgärdsarbete. De har kontakt med 

verksamhetsutövare och andra aktörer som huvudsakligen ska genomföra de fysiska 

åtgärderna i vattenmiljön. Genom bland annat tillsyn och prövning kan länsstyrelser och 

kommuner se till att åtgärdsprogrammet når ända fram och får effekt i vattnet så att 

miljökvalitetsnormerna följs. 

Centrala myndigheter som har vägledningsansvar behöver därför löpande utveckla sin 

vägledning utifrån miljökvalitetsnormerna för vatten. Vägledningsbehoven omfattar 

verksamheter som påverkar vatten på olika sätt som till exempel: 

• industrier och avloppsreningsverk med utsläpp till grund- och ytvatten, 

• jordbruksmark, förorenade områden och annat som påverkar grund- och ytvatten 

genom diffusa utsläpp av näringsämnen eller miljögifter,  

• hamnar, vattenkraft och andra verksamheter som påverkar vattenförekomsternas flöde 

och form.  

Ett område som särskilt behöver utvecklas är vägledningen kring tillsyn av särskilda 

förorenande och prioriterade ämnen. Här behöver stöd utvecklas för ämnen där åtgärder 

behöver genomföras före 2027. Det behövs även ett långsiktigt arbete med kunskapshöjande 

åtgärder när det gäller verksamheternas påverkan på vatten, som en grund för bedömningar 

om skyddsåtgärder behövs eller inte. 

Låt miljökvalitetsnormer styra hur bidrag fördelas 
Centrala myndigheter som fördelar statliga bidrag och stöd från EU-fonder för vattenåtgärder 

anger en riktning för länsstyrelserna genom de kriterier som de använder för att bedöma vilka 

åtgärdsprojekt som ska få stöd. Det gäller bland annat anslagen till kalkning, sanering av 

förorenade områden, LOVA-medel för övergödningsåtgärder i 1:11-anslaget och åtgärder på 

jordbruksmark finansierade genom ersättningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken. I 

riktlinjer för fördelning av medel behöver miljökvalitetsnormerna för vatten vara en av 

utgångspunkterna.  

Rådgivning och spridning av kunskap  
Andra typer av åtgärder handlar om att sprida kunskap. Kunskap lägger grunden för 

åtgärder som verksamhetsutövare och enskilda genomför på eget initiativ. Till exempel är 

rådgivning och kompetensutveckling en bas för jordbruksföretag som vill genomföra åtgärder 

för att förbättra gödselanvändning och minska läckage. Det kan också handla om att förbättra 
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miljöinformation för läkemedel som i användnings- eller avfallshanteringsskedet kan leda till 

utsläpp till vatten.  

Långsiktig finansiering är helt avgörande  
På flera områden går det inte alls – eller bara delvis – att lägga ansvaret och kostnaderna för 

skyddsåtgärder på en enskild verksamhetsutövare. För flera typer av mänsklig påverkan som 

vattenförvaltningsarbetet handlar om är utgångspunkten därför att statlig finansiering helt 

eller delvis behöver täcka åtgärdskostnaderna och på vissa områden även öka. För ett effektivt 

åtgärdsarbete är det också väsentligt att det skapas förutsättningar för en långsiktig planering 

med kända villkor. 

När det gäller till exempel åtgärder mot försurning finns det sedan lång tid tillbaka ett 

utbyggt kalkningsprogram som säkerställer att kalkningen kan genomföras långsiktigt. För 

stöd till projekt som ska sanera förorenande områden finns på samma sätt ett långsiktigt 

åtagande från statens sida. På vattenkraftsområdet är lösningen att åtgärder ska genomföras 

genom en nationell prövningsplan och en branschfinansierad fond som fördelar kostnaderna 

på branschen i stort. På så sätt kan de verksamheter som är anslutna till prövningsplanen på 

sikt leva upp till moderna miljökrav. 

För åtgärder inom jordbruket har ersättningarna genom den gemensamma jordbrukspolitiken 

och LOVA-medel har varit en utgångspunkt för vattenmyndigheterna när vi arbetat fram 

åtgärdsprogrammets jordbruksåtgärder. Vattenmyndigheterna har gjort en prioritering av 

åtgärderna som utgår ifrån att finansieringen används effektivt, det vill säga att resurserna 

kommer till användning där de gör mest nytta för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. 

För åtgärder inom jordbruket finns inte samma långsiktiga plan för finansiering. Centrala 

myndigheter behöver därför fortsatt verka för att olika stöd- och ersättningssystem består och 

vid behov även ökar.  

Samverkan för ett effektivt arbete 
Länsstyrelserna har ett brett åtgärdsansvar som omfattar tillsyn för miljöfarlig verksamhet, 

förorenade områden och vattenverksamhet, utbetalning av stöd från stat och EU-fonder, 

rådgivningsverksamhet, dricksvattenskydd och vägledning till kommunerna i planfrågor. 

Länsstyrelserna kan arbeta med avrinningsområdesperspektiv inom sitt eget län men kan 

också samverka regionalt med andra länsstyrelser och kommuner om vattenåtgärder inom ett 

avrinningsområde.  

Åtgärdsprogrammet innehåller därför en åtgärd till länsstyrelserna att upprätta åtgärdsplaner 

för avrinningsområden inom sina respektive län. Åtgärden ska samla och koordinera de 

många åtgärder som länsstyrelserna gör, men ska även innebära samordning med åtgärder 

som genomförs av kommuner, Trafikverket och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Detta 

är till exempel viktigt för åtgärder som ska öka fiskens möjligheter att simma upp längs 

vattendrag till sina lekområden. Det hjälper inte att vandringshinder inom ett visst län 

försvinner om det fortfarande finns hinder kvar nedströms. Tillsyn över verksamheter i ett 

avrinningsområde som belastar vattnet med vissa ämnen är ett annat exempel där 

myndigheterna behöver samarbeta över läns- och kommungränser.  

För att tydliggöra länsstyrelsernas roll gentemot kommunerna finns i åtgärdsprogrammet 

också en åtgärd om tillsynsvägledning till kommunerna. Länsstyrelserna ska bland annat 

stödja kommunerna i fråga om var inom ett avrinningsområde det är prioriterat att 

genomföra tillsyn. Åtgärden stödjer också kommuner som behöver samverka med andra 

kommuner för att effektivisera sin tillsyn.  



 

168 

Tillsyn ger rätt åtgärd på rätt plats 
Länsstyrelserna och kommunerna genomför tillsyn enligt (miljöbalk (1998:808) (MB)) på 

industrier, avloppsreningsverk och annan miljöfarlig verksamhet (MB 9 kap.), förorenade 

områden (MB 10 kap.) samt hamnar, vattenkraft och annan vattenverksamhet (MB 11 kap).  

Ur ett vattenförvaltningsperspektiv är miljökvalitetsnormerna grunden för att prioritera 

vilken tillsyn som ska göras var. Tillsyn på myndighetens eget initiativ kan då säkerställa att 

rätt fysisk åtgärd genomförs där den behövs. I åtgärdsprogrammet har kommunerna därför 

en åtgärd som innebär att prioritera tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade 

områden. På samma sätt har länsstyrelserna en åtgärd som även omfattar vattenverksamhet. 

Tillsynen kan med fördel inriktas på att utveckla verksamhetsutövarens egenkontroll. På så 

sätt blir det tydligare både för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten hur olika 

verksamheter påverkar vattenförekomsterna. Detta underlättar sedan valet av förebyggande 

och vattenförbättrande åtgärder i verksamheten. Det ger också ett bättre underlag för att 

bedöma om det finns behov av att förelägga en anmälningspliktig verksamhet om åtgärder 

eller om en tillståndspliktig verksamhet behöver få sina villkor omprövade. 

Tillsyn sker inte bara utifrån befintlig lagstiftning utan ofta behövs också vägledning från 

centrala myndigheter. Åtgärderna till centrala myndigheter om tydligare eller strängare 

regler, vägledning och tillsynsvägledning ska säkerställa att det finns stöd för länsstyrelsernas 

och kommunernas tillsynsarbete. 

Fortsatta och nya åtgärder för kommunerna 
Kommunernas åtgärder spänner över ett brett spektrum. Det handlar om kommunal 

planering, dricksvattenskydd, tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden, 

alltså verksamheter i kommunernas egenskap av myndighet. Kommuner är dessutom 

verksamhetsutövare – antingen i sig själva eller genom kommunala bolag. På det sättet är de 

också viktiga aktörer för att genomföra fysiska åtgärder i vattenmiljön, men det är alltså inte i 

denna roll som kommunerna har åtgärder i åtgärdsprogrammet. 

Nytt i Åtgärdsprogram 2021–2027 är en åtgärd som samlar kommunal planering med bäring 

på vatten. Kommunernas åtgärd 1 om vattenplanering syftar till att tydliggöra kommunernas 

planeringsförutsättningar i samtliga vattenmiljöer för att säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna kan följas.  

Alla kommuner behöver prioritera och genomföra sin vattenrelaterade tillsyn utifrån en 

samlad bild av vilka vattenförekomster som behöver åtgärdas. Arbetet behöver utgå ifrån 

miljökvalitetsnormerna för vatten. Många olika verksamheter kan påverka en 

vattenförekomst så att god status inte kan uppnås. Åtgärderna kan därför behöva genomföras 

samordnat inom flera verksamheter.  

 

8.3 Vattenplanering – vattenmyndigheterna vägleder 

Vattenmyndigheterna tar en ny roll 
Vattenmyndigheterna ska vägleda kommuner och länsstyrelser i vattenplanering. 

Vattenplaneringen ska ske med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och ha 

fokus på de vattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska 
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kunna följas. Den övergripande vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna 

beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens respektive länsstyrelsens verksamhet. 

Vattenplaneringen innebär inte nödvändigtvis ett ytterligare planeringsdokument utan 

snarare en process inom ordinarie verksamhet. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda centrala myndigheter och kommuner.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska 

sedan uppdateras kontinuerligt. 

Åtgärder behöver genomföras ur ett 

avrinningsområdesperspektiv och med helhetssyn 
Miljöpåverkan vid ett vatten påverkar vattenkvalitén nedströms i avrinningsområdet. För att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas på ett effektivt sätt behövs därför att 

planering och genomförande av åtgärder görs ur ett avrinningsområdesperspektiv. Syftet 

med en sektorövergripande vattenplanering är att beskriva vilka planeringsförutsättningar 

som gäller för samtliga vattenmiljöer (sjöar, vattendrag, vatten i övergångszon, grundvatten, 

kustvatten och hav) inom de avrinningsområden som finns inom en kommun eller 

länsstyrelses område. Vattenplaneringen kan variera i omfattning och detaljeringsgrad 

beroende på behov inom kommun eller län. Miniminivån är dock en övergripande 

beskrivning av var miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas, vilka vattenförekomster 

som är i risk och hur man avser förbättra dem. Ett tvärsektoriellt arbetssätt bidrar till en ökad 

helhetssyn i arbetet med att identifiera och prioritera vattenförekomster som är i behov av 

åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Det tvärsektoriella arbetet 

ska verka för att prövning, tillsyn, planering, övervakning, samhällsutveckling och 

åtgärdsgenomförande samordnas. 

Vägledningen omfattar flera områden 
Vattenmyndigheten ska ge länsstyrelser och kommuner tillräcklig vägledning för att kunna ta 

fram sektorsövergripande vattenplanering med helhetssyn utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv. Vägledningen behöver särskilt innehålla vägledning och 

strategier för hur miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, såsom: 

• uppgifter om vilka vattenförekomster som inte uppnår miljökvalitetsnormen i dagsläget 

och vilka som riskerar att inte uppnå MKN i framtiden, 

• plan för åtgärder i syfte att minska påverkan av övergödning, försurning, miljögifter och 

påverkan på vattenmiljöernas ekologiska funktioner som form och flöde, och påverkan 

på grundvattenkvantitet 

• plan för samverkan med berörda kommuner respektive län inom avrinningsområdet, 

• plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i de regionala 

vattenförsörjningsplanerna. 

I följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas för kommunerna: 

a) översikts- och detaljplaner,  

b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan), 

c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, 

vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk. 
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I följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas för länsstyrelserna: 

a) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, 

jordbruk och vattenverksamhet (inklusive arbete med den nationella planen för 

omprövning av vattenkraft), 

b) plan för samverkan med Trafikverket, Försvarinspektören för hälsa och miljö, 

kommunerna och andra aktörer om de åtgärder som dessa behöver vidta för att öka 

vandringsbarheten för fisk och andra vattenlevande organismer vid vägpassager över 

vatten, 

c) tillsynsvägledningsplan till kommunerna om miljöfarlig verksamhet och förorenade 

områden,  

d) regional vattenförsörjningsplan, 

e) plan för rådgivning och information om växtnäring och växtskyddsmedel, 

f) lan för vägledning av kommunernas översiktsplanering, 

g) prioriteringslista för sanering av förorenade områden, 

h) regional åtgärdsplan för kalkning, 

i) plan för ersättning inom ramen för gemensamma jordbrukspolitiken för 2021 och framåt,  

j) plan för prioritering av stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) inklusive 

internbelastning, 

k) plan för skydd och restaurering av kustnära marina miljöer. 

 

8.4 Kopplingar till andra direktiv 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska vara koordinerat med Havsmiljödirektivets 

åtgärdsprogram och även Översvämningsdirektivets riskhanteringsplaner.  

Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna samverkar för att koordinera 

åtgärdsprogrammen för sjöar, vattendrag och kustvatten enligt vattendirektivet respektive 

åtgärdsprogram för havsmiljön enligt(havsmiljödirektivet)(2008/56/EG). Koordinering har 

skett för att se till att de åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som bidrar till 

havsmiljödirektivets mål inte behöver ingå i åtgärdsprogram för havsmiljön. Åtgärder i 

Åtgärdsprogram 2021–2027 som också bidrar till att nå havsmiljödirektivets mål har en 

skrivning om detta, under rubriken ”Sammanhang”. Det gäller bland annat åtgärder för att 

minska övergödning, restaurering och skydd av kustnära miljöer och problem med miljögifter 

i kustvatten.  

Vattenmyndigheterna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samverkar 

för att koordinera vattenförvaltningens åtgärdsprogram och riskhanteringsplaner enligt 

Översvämningsdirektivet. Arbetet med att ta fram riskhanteringsplaner pågår hos de berörda 

länsstyrelserna. Samrådet för dessa kommer att genomföras parallellt med 

vattenmyndigheternas samråd om planer och åtgärder för vattenarbetet 2021–2027. 

Samrådsperioden om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten hålls 1 mars – 30 

april 2021. Hur samordningen sker beskrivs ytterligare i Bilaga 9.   
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8.5 Programmet visar åtgärder i distriktet 
De stora miljöproblemen i Västerhavets vattendistrikt är fysiska förändringar av kustvatten, 

sjöar och vattendrag, övergödning och miljögifter i yt- och grundvatten samt försurning. 

Miljöproblem som berör ett mindre antal vattenförekomster är förorening av grundvatten 

samt förändrade grundvattennivåer. I vissa fall påverkar också ändrade grundvattennivåer de 

ekosystem på land som är beroende av grundvatten. Distriktet har även till viss del problem 

med torka och vattenbrist. Därför är det viktigt att genomföra åtgärder som säkrar 

vattenförsörjningen för olika samhällssektorer. Gemensamt för dessa miljöproblem är att 

åtgärder behöver genomföras i stor skala.  

Åtgärdsarbetet har kommit olika långt när det gäller olika problem. Försurning är ett relativt 

omfattande miljöproblem, men nuvarande kalkningsplaner berör i stort sett de 

vattenförekomster som behöver åtgärdas. Där fungerar alltså åtgärdsarbetet redan.  

Inom de flesta andra områden behöver arbetet med åtgärder i större eller mindre utsträckning 

bli mer effektivt eller öka. Åtgärder mot övergödning har pågått under lång tid men arbetet 

behöver fortfarande förstärkas. Åtgärder mot miljögifter är också ett pågående arbete som 

behöver bli mer effektivt för att hantera de miljögifter som vattenmyndigheterna och andra 

aktörer pekar ut. Det kan till exempel finnas behov av åtgärder mot nya ämnen.  

Torka och vattenbrist hanteras i en delförvaltningsplan med åtgärder. Det är ett relativt nytt 

område i det svenska vattenförvaltningsarbetet och det är många steg vi behöver ta för första 

gången när det gäller att åtgärda problemen. 

Åtgärder för att hantera fysiska förändringar i vatten 
Det miljöproblem som omfattar flest vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt är fysiska 

förändringar som leder till förändrade livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. 

Förändringarna kan påverka vattnet på två sätt: Det kan innebära flödesförändringar, till 

exempel regleringar av sjöar och vattendrag för att bevattna eller producera elkraft. Det kan 

också vara förändringar av vattenförekomsternas form (morfologi) och hur det förbinder olika 

miljöer (konnektivitet), till exempel kanaler, bryggor och barriärer.  

Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder som riktar sig mot de olika typer av påverkan 

som orsakat de fysiska förändringarna, så kallade påverkanskällor. Tabell 47 visar åtgärder 

som riktas mot de största påverkanskällorna i distriktet.  

När det gäller flödesförändringar behöver åtgärder utföras i 691 vattenförekomster. Den 

vanligaste påverkanskällan är vattenkraft. Den påverkar flödesregimen i vattendragen genom 

fördämningar och omledning av vatten. En annan påverkanskälla är jordbruk där vattendrag 

som har rätats påverkar flödesregimen.  

Åtgärder som tar om hand vattenkraftens problem kan till exempel vara att säkerställa ett 

minimivattenflöde i vattendraget. Åtgärden innebär troligen att det behövs en omprövning av 

anläggningen. Omprövningen kan initieras av markägaren själv eller av länsstyrelsen som är 

tillsynsmyndighet.  

Vid förändringar i morfologi och konnektivitet behöver åtgärder utföras i 1849 

vattenförekomster. De vanligaste påverkanskällorna är vattenkraft, kvarndämmen och 

flottledslämningar. Problem med morfologi och konnektivitet förekommer också ofta i större 

städer eller vid vägpassager bredvid och över vatten. Vandringshinder som uppstått till följd 

av vattenkraft eller historiska verksamheter kan åtgärdas med upp- och nedströmspassager 

för fisk. Det är en åtgärd som innebär omprövning av anläggningen. Omprövningen kan 

initieras av markägaren själv eller av länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Att åtgärda till 
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exempel flottledslämningar kan istället handla om att återställa en flodfåra som rensats och 

kanske rätats för att timmer ska kunna transporteras fritt. För dessa åtgärder behövs till 

exempel statlig finansiering.  

Åtgärder vid förändrad morfologi, flöde och konnektivitet 

 Kustvatten Sjöar och Vattendrag 
Väg- och järnvägsnätet: 
Trafikverket 1 Länsstyrelserna 3 

 
Omläggning/byte av vägtrumma:  
104 åtgärder 

Vattenverksamhet: 
Havs- och vattenmyndigheten 8 
Länsstyrelserna 2 
Vattenkraft: 
Havs- och vattenmyndigheten 3 
Kammarkollegiet 1 

 

Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - för vattenkraft:  
1 135 vattenförekomster behöver omfattas  
av åtgärder 
Bevara eller förbättra fysikaliskt-kemiskt 
tillstånd vid vattenkraftsanläggningar:  
121 åtgärder 
Motverka förhöjd erosion: 33 åtgärder 
Stärka erosionsprocesser: 29 åtgärder 

Ofinansierad vattenverksamhet: 
Länsstyrelserna 2 
Havs- och vattenmyndigheten 4  

 

Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - okända eller 
föråldrade: 652 vattenförekomster behöver 
omfattas av åtgärder 
Flottledsåterställning: 37 åtgärder  

Markavvattning: 
Jordbruksverket 3 
Jordbruksverket 5 
Länsstyrelserna 2 
Naturvårdsverket 6 

 

Förändring av morfologiskt tillstånd - för 
jordbruket: 350 vattenförekomster behöver 
omfattas av åtgärder 
Ekologiskt funktionella kantzoner – jordbruk: 
57 åtgärder 
Lokalt anpassad kantzon: 216 åtgärder 

Skogsbruk: 
Skogsstyrelsen 1–3 

 

Anpassade skogsskötselåtgärder:  
27 åtgärder 
Ekologiskt funktionella kantzoner - 
skogsbruk: 338 åtgärder 

Åtgärder som berör fler än en av 
ovan kategorier  

Biotopvårdande åtgärder:  
2 åtgärder 
Återskapa eller förbättra 
hydrologisk regim:  
12 åtgärder 
 

Biotopvårdande åtgärder: 1130 åtgärder 
Återskapa eller förbättra hydrologisk regim: 
399 åtgärder 
Möjliggöra upp- och nedströmspassage:  
1 966 åtgärder 

Tabell 47 Åtgärder vid förändringar i morfologi, flöde och konnektivitet. Tabellen visar myndighetsåtgärder och 

omfattningen av fysiska åtgärder för de vanligaste påverkanskällorna i distriktet. Uttag ur VISS 2020-09-21. 
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Åtgärder för att minska övergödning 
Läckage och utsläpp av näringsämnen som bidrar till övergödning är ett relativt omfattande 

miljöproblem i vattendistriktet. Åtgärder behöver ske i 10 kustvatten och 365 sjöar och 

vattendrag. För att nå miljökvalitetskraven för kustvatten behöver läckaget och utsläppen av 

näringsämnen minska med cirka 30 ton fosfor respektive 1 800 ton kväve. För sjöar och 

vattendrag behövs en motsvarande minskning på cirka 210 ton fosfor. De fyra största 

påverkanskällorna för övergödning sett till distriktet som helhet är jordbruk, små avlopp, 

urban markanvändning, vilket innebär dagvatten i tätorter, samt avloppsreningsverk. 

Ytterligare påverkanskällor som omfattar ett mindre antal vattenförekomster är 

internbelastning, industri, hästgårdar och skogsbruk.  

Viktiga fysiska åtgärder för att minska läckage från jordbruksmark är till exempel att anlägga 

våtmarker eller skyddszoner. Havs- och vattenmyndighetens åtgärd om åtgärdssamordning 

inom projektet LEVA innebär ett stöd för jordbruksföretagen att genomföra åtgärder. Det får 

de även i rådgivningsinsatserna inom Jordbruksverkets projekt Greppa Näringen. 

Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna har åtgärder som 

sammantaget ska innebära att det finns finansiering för att genomföra fysiska åtgärder och att 

åtgärder utförs där de gör mest nytta. 

Utsläpp från avloppsreningsverk och små avlopp kan minskas genom förbättrade 

reningsprocesser eller ombyggnation av anläggningar. Åtgärder kan komma till stånd där det 

behövs genom tillsyn från länsstyrelser och kommuner.  

I tätorterna kan påverkan av näringsämnen minskas genom åtgärder som fördröjer dagvattnet 

eller låter det infiltrera i marken så att olika ämnen kan fångas upp.  

Tabell 48 visar omfattningen av åtgärder som riktas mot de fyra största påverkanskällorna.  
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Myndighetsåtgärder för minskad påverkan från övergödning 

Åtgärder riktade till 
myndigheter och kommuner 

Jordbruk 
Avlopps-
reningsverk, 
ledningsnät 

Urban mark-
användning 

Små avlopp 

Havs- och vattenmyndigheten 7  
Havs- och vattenmyndigheten 9  
Jordbruksverket 1 
Jordbruksverket 4 
Länsstyrelserna 6 
Länsstyrelserna 8  
Länsstyrelserna 9 

Anpassade 
skyddszoner (1 600 ha) 
Konventionella 
skyddszoner (1 400 ha) 
Strukturkalkning  
(140 000 ha) 
Tvåstegsdiken (160 km) 
Våtmark (1 600 ha) 
Kalkfilterdiken  
(16 600 ha) 
Fånggrödor (24 000 ha) 
Vårbearbetning  
(52 000 ha) 
 

   

Naturvårdsverket 1 
Länsstyrelserna 1 
Länsstyrelserna 4 
Kommunerna 5 
Kommunerna 2 

 68 åtgärder    

Naturvårdsverket 7 
Länsstyrelserna 1 
Länsstyrelserna 4 
Kommunerna 2 
Kommunerna 5 

  
Dagvatten-
åtgärder:  
131 åtgärder  

 

Havs- och vattenmyndigheten 1 
Länsstyrelserna 4 
Kommunerna 2 

   

23 000 
åtgärder (antal 
avlopps-
anläggningar) 

Tabell 48 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan från övergödning. Tabellen visar åtgärder mot de 

fyra största påverkanskällorna. Dagvattenåtgärder är åtgärder både mot övergödning och miljögifter. 

Uttag ur VISS 2020-09-21. 
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Åtgärder för att minska miljögifter 
Utsläpp och läckage av miljögifter är också ett omfattande miljöproblem i Västerhavets 

vattendistrikt. 99 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status med avseende på 

miljögifter, om man bortser från kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE), som orsakar 

risk i samtliga vattenförekomster. Orsakerna är utsläpp från både nedlagda och befintliga 

verksamheter. Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder mot de olika typerna av 

påverkanskällor som är identifierade. Tabellerna nedan visar åtgärder som riktas mot de 

största påverkanskällorna i distriktet när det gäller miljögifter i ytvatten och grundvatten och 

där fysiska åtgärder behöver vidtas för att god status ska kunna nås. För miljögifter i ytvatten 

visas åtgärderna uppdelat på särskilda förorenande ämnen och prioriterade ämnen.  

I ytterligare 601 vattenförekomster finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god 

status inte kan nås, men där dataunderlaget i dagsläget inte är tillräckligt för att kunna avgöra 

om fysiska åtgärder behövs. I dessa fall behövs ofta en riktad tillsyn på de verksamheter som 

misstänks påverka vattnets status negativt, inte minst när det gäller verksamheternas 

egenkontroll. Detta visas inom parentes i tabellerna nedan. 

Det är många påverkanskällor som ger upphov till att miljögifter finns i vattenförekomsterna. 

De vanligaste är förorenade områden, atmosfärisk deposition, avloppsreningsverk, dagvatten, 

deponier, småbåtshamnar och båtuppläggningsplatser, industri och jordbruk. Att sanera 

förorenade områden är en viktig åtgärd. Åtgärden finansieras genom statlig finansiering om 

det är en gammal verksamhet, genom att förorenaren betalar eller en kombination av dessa 

möjligheter. Länsstyrelserna och kommunerna arbetar med saneringsprojekt och behöver 

prioritera arbetet efter miljökvalitetsnormerna för vatten. I tillsynen av miljöfarlig verksamhet, 

som industrier, avloppsreningsverk, deponier, gruvor och verksamheter som leder till 

dagvatten, handlar det istället om att se över om åtgärder behövs i det enskilda fallet och i så 

fall vilka skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som kan utföras. Tillsynen behöver också 

syfta till att höja kunskapsnivån hos verksamhetsutövare inom ramen för deras egenkontroll 

av ämnen. Kunskapen är nödvändig för att kunna göra bedömningar av behovet av att utföra 

skyddsåtgärder. I grundvatten är det viktigt att arbeta förebyggande, till exempel med 

vattenskyddsområden som en del i att hantera risker med förorening i samband med olycka.  
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Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av särskilda förorenande ämnen i ytvatten.  

Åtgärder riktade till 
myndigheter och 
kommuner 

Avlopps-
renings-
verk 

Jordbruk 
För-
orenade 
områden  

Små 
avlopp 

Dag-
vatten 

Växthus 

Naturvårdsverket 1 
FIHM 4 
Länsstyrelserna 2 
Kommunerna 2 

29 (41)      

Jordbruksverket 2, 6 
Kemikalieinsp. 1 
Länsstyrelserna 2, 6 
Kommunerna 2 

 11 (307)     

Naturvårdsverket 3 
FIHM 1 
Länsstyrelserna 2, 4, 
10 
Kommunerna 2 

  10 (109)    

Havs- och 
vattenmyndigheten 1 
FIHM 4 
Kommunerna 1, 2 

   8 (0)   

Naturvårdsverket 7 
Boverket 1 
Trafikverket 1 
FIHM 1 
Länsstyrelserna 1, 2 
Kommunerna 1, 4, 5 

    3 (128)  

Jordbruksverket 2, 6 
Naturvårdsverket 2 
Länsstyrelserna 2, 6 
Kommunerna 2 

     3 (2) 

Tabell 49 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av särskilda förorenande ämnen i ytvatten. 

Tabellen visar åtgärder mot de sex vanligaste påverkanskällorna. Siffrorna avser antal 

vattenförekomster i risk att inte nå god status, helt eller delvis beroende på påverkan från den utpekade 

påverkanskällan, och som därför behöver omfattas av fysiska åtgärder. För små avlopp handlar det 

främst om nitrat och ammoniak. Siffrorna inom parentes avser ytterligare vattenförekomster där det 

finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god status inte nås och där det till exempel kan 

behövas tillsyn för att bedöma behovet av åtgärder. 
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Prioriterade ämnen i ytvatten  

 

Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av prioriterade ämnen i ytvatten 

Åtgärder riktade till 
myndigheter och 
kommuner 

Förorenade 
områden 

Småbåts-
hamnar, 
båtupp-
läggnings-
platser 

Dagvatten Industri Deponier 
Avlopps-
renings-
verk 

Naturvårdsverket 3 
FIHM 1 
Länsstyrelserna 2, 4, 10 
Kommunerna 2 

41 (262)      

Naturvårdsverket 3 
SGI 1 
Länsstyrelserna 2, 4, 10 
Kommunerna 2 

 19 (93)     

Naturvårdsverket 7 
Boverket 1 
Trafikverket 1 
FIHM 1 
Länsstyrelserna 1, 2 
Kommunerna 1, 4, 5 

  10 (179)    

Naturvårdsverket 2 
Länsstyrelserna 2, 4 
Kommunerna 2 

   3 (32)   

Naturvårdsverket 2, 8 
Länsstyrelserna 2 
Kommunerna 2 

    2 (24)  

Naturvårdsverket 1 
FIHM 4 
Länsstyrelserna 2 
Kommunerna 2 

     2 (36) 

Tabell 50 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av prioriterade ämnen i ytvatten. Tabellen visar 

åtgärder mot de sex vanligaste påverkanskällorna, exklusive atmosfärisk deposition. Siffrorna avser 

antal vattenförekomster i risk att inte nå god status, helt eller delvis beroende på påverkan från den 

utpekade påverkanskällan, och som därför behöver omfattas av fysiska åtgärder. Siffrorna inom parentes 

avser ytterligare vattenförekomster där det finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god status 

inte nås och där det till exempel kan behövas tillsyn för att bedöma behovet av åtgärder. 
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Miljögifter i grundvatten  

Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av miljögifter i grundvatten 

Åtgärder riktade till myndigheter 
och kommuner 

Olycksrisk 
Förorenade 
områden 

Jordbruk Deponier 

Trafikverket 1 
Havs- och vattenmyndigheten 6 
FIHM 2 
Länsstyrelserna 5 
Kommunerna 3 

48    

Naturvårdsverket 3 
FIHM 1 
Länsstyrelserna 2, 4, 10 
Kommunerna 2 

 7   

Jordbruksverket 2, 6 
Kemikalieinspektionen 1 
Länsstyrelserna 2, 6 
Kommunerna 2 

  1  

Naturvårdsverket 2, 8 
Länsstyrelserna 2 
Kommunerna 2 

   1 

Tabell 51 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av miljögifter i grundvatten. Tabellen visar 

åtgärder mot de fyra vanligaste påverkanskällorna. 

 

Åtgärder som säkrar vattenförsörjningen 
Att säkra vattenförsörjningen för olika ändamål som dricksvatten, livsmedelsproduktion och 

industri, blir allt viktigare.  

Vattentäkter behöver skyddas  
Det handlar först och främst om åtgärder som ska förebygga förorening och överuttag. Enligt 

åtgärdsprogrammet ska länsstyrelserna och kommunerna stärka sitt arbete med skydd av 

vattentäkter. Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelsernas och kommunernas 

arbete. Utöver att inrätta skyddsområden för dricksvatten krävs även en regelbunden tillsyn 

av skyddet och föreskrifterna som gäller i skyddsområdet. Tillsynen inom 

vattenskyddsområden behöver särskilt hantera de problem som kan finnas med kemiska 

föroreningar. Det kan också handla om förebyggande åtgärder för att hantera olycksrisker. 

Därutöver behöver åtgärder som rör miljögifter, det vill säga särskilda förorenande och 

prioriterade ämnen, som beskrivits i avsnittet om miljögifter, utföras för att skydda 

vattenförekomster som nyttjas som vattentäkter.  

Grundvattnet behöver särskilda åtgärder 
I grundvatten kan det finnas ytterligare problem med kemi som ofta har att göra med 

förändrade grundvattennivåer. Till exempel kan överuttag av grundvatten för dricksvatten 

leda till att saltvatten tränger in. Det kan också leda till problem med klorid i grundvatten. 

Länsstyrelserna har därför en åtgärd att bedriva tillsyn av vattenuttag.  
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Orsakerna till klorid i grundvatten kan också ha andra orsaker, som till exempel vägsalt. I 

åtgärdsprogrammet har Trafikverket en åtgärd som bland annat är att se över saltningen av 

vägar. 

I distriktet finns också problem med kväveföreningar och fosfat som behöver åtgärdas. Den 

vanligaste påverkanskällan är läckage från jordbruksmark. Länsstyrelserna och kommunerna 

behöver uppmärksamma dessa problem i sin tillsyn av vattenskyddsområden. 

Jordbruksverkets åtgärder för att minska näringsläckage bidrar också till att minska 

problemen.  

Tabell 52 ger en översikt över åtgärder som bidrar till att säkra vattenförsörjningen. 

Dricksvattenförekomster och andra skyddade områden kan du läsa mer om i bilaga 7 a-e 

Skyddade områden. 

Administrativa åtgärder för att säkra vattenförsörjningen 

Åtgärder riktade till 
myndigheter och 
kommuner 

Grundvatten-
kemi 

Förändrade 
grundvatten-
nivåer 

Vattenskydds-
område 

Vattenuttag 

Jordbruksverket 1, 4, 6 
Trafikverket 1 
Länsstyrelserna 2 
Länsstyrelserna 3 
Kommunerna 2 

Antal 
vattenförekomster 
som behöver 
åtgärdas:  
3 (klorid) 
2 (kväve-
föreningar/ fosfat) 

   

Havs- och vatten-
myndigheten 8 
Länsstyrelserna 5 
FIHM 2 
Kommunerna 5 

  

Inrätta:  
57 åtgärder 
Revidera:  
135 åtgärder 
Översyn:  
1 åtgärd 

 

Havs- och vatten-
myndigheten 5 
Jordbruksverket 3 
Länsstyrelserna 5 
Kommunerna 3 

 

Antal 
vattenförekomster 
som behöver 
åtgärdas: 12 

 
Tillstånd för 
vattenuttag:  
142 åtgärder 

Tabell 52 Administrativa åtgärder för att säkra vattenförsörjning. Tabellen visar hur många 

vattenförekomster som behöver omfattas av åtgärder och, för vattenskyddsområden och vattenuttag, 

antal möjliga åtgärder i VISS. Uttag ur VISS 2020-09-21.  

 

Åtgärder för grundvattenberoende ekosystem 
Förändrade grundvattennivåer påverkar grundvattenberoende ekosystem på land (terrestra 

ekosystem). Nivåförändringar kan också leda till ändrade strömningsriktningar i en 

grundvattenförekomst. Det kan i sin tur innebära att föroreningar, till exempel miljögifter, 

börjar transporteras mot grundvattenberoende ekosystem i vattenmiljöer (akvatiska 

ekosystem) och på land.  

Dessa problem hanteras för första gången i åtgärdsprogrammet 2021–2027. 
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Grundvattennivåerna förändras på grund av uttag av vatten eller verksamheter som på annat 

sätt innebär en sänkning av grundvattennivån. I vattendistriktet är orsaken till förändrade 

grundvattennivåer dikning, dricksvattenuttag och jordbruk.  

En av länsstyrelsernas åtgärder är därför tillsyn av uttag i de aktuella 

grundvattenförekomsterna.  

Administrativa åtgärder för grundvattenberoende ekosystem 

Åtgärder riktade till 
myndigheter och 
kommuner 

Grundvatten-
beroende akvatiska 
ekosystem: Kemi 

Grundvatten-
beroende terrestra 
ekosystem: Kemi  

Grundvatten-
beroende terrestra 
ekosystem: 
Kvantitet 

Länsstyrelserna 2 
Länsstyrelserna 5 
Kommunerna 3 

1 
 

5 
 

1 
 

Tabell 53 Administrativa åtgärder för grundvattenberoende ekosystem. Omfattning av åtgärderna 

beskrivs av hur många vattenförekomster som riskerar att inte nå miljökvalitetsnormerna för kemisk 

och kvantitativ status. 

 

Åtgärder mot försurning 
Försurning är ett relativt omfattande miljöproblem i Västerhavets vattendistrikt. 1229 

vattenförekomster bedöms vara försurade och i behov av åtgärd.  

Länsstyrelsernas åtgärd är att ta fram regionala kalkningsplaner. Hav- och 

vattenmyndighetens åtgärd är att revidera den nationella kalkningsplanen. Försurning kan 

också vara ett lokalt problem som uppstår vid avverkning. Skogsstyrelsens ska därför skapa 

skyddsåtgärder inom skogsbruket.  

 

Administrativa åtgärder mot försurning 

Åtgärder riktade till myndigheter 
och kommuner 

Försurning - 
kalkning 

Försurning - Skogsbruk 

Kalkningsverksamhet: 
Havs- och vattenmyndigheten 2 
Länsstyrelserna 11 

Fortsatt kalkning 
enligt kalkningsplan 

 

Minska försurning från 
skogsbruket: 
Skogsstyrelsen 2 

 

Askåterföring (GROT): 
100 åtgärder  
Anpassat 
skogsbränsleuttag: 1 
åtgärd 

Tabell 54 Administrativa åtgärder mot försurning. Omfattning av åtgärderna beskrivs av antal möjliga 

åtgärder i VISS. Uttag ur viss VISS 2020-09-21. 
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8.6 Samhällsekonomiska konsekvenser 
Syftet med åtgärderna i åtgärdsprogrammet är nå miljökvalitetsnormerna i våra vatten.  

Att genomföra åtgärderna kostar pengar men ger också nyttor tillbaka – både för samhället 

och för enskilda verksamhetsutövare. 

I konsekvensanalysen framgår att det behövs mer resurser för att uppnå målen inom 

vattenförvaltningsarbetet utöver de som finns idag. Det kan dels handla om behov av resurser 

där finansiering av åtgärder sker enligt principen att förorenaren betalar för miljöskador. Där 

den principen inte gäller är det i stället olika typer av stöd och miljöersättningar för att 

genomföra åtgärder som behöver finnas på plats. 

Åtgärdsprogrammets totala kostnader har beräknats till cirka 24 miljarder kronor för 

förvaltningsperioden 2021–2027. I dessa kostnader ingår både kostnader för fysiska åtgärder i 

vatten med cirka 21,5 miljarder kronor och kostnader för myndigheternas administrativa 

åtgärder med cirka 2,5 miljarder kronor. Av de totala kostnaderna kommer cirka 15 miljarder 

kronor av redan befintlig lagstiftning, som till exempel bestämmelser kring små avlopp, 

medan cirka 9 miljarder kronor är ytterligare kostnader för åtgärder som behövs utöver 

befintlig lagstiftning för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. I dessa ytterligare kostnader 

ingår till exempel åtgärder på jordbruksmark som finansieras genom den gemensamma 

jordbrukspolitiken.  

En kartläggning över dagens finansiering visar att olika aktörer redan i dag lägger ungefär 

35 miljarder kronor årligen på vattenvårdande åtgärder. För att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna kommer dessa investeringar behöva öka. 

Åtgärdsprogrammet 2021–2027 medför betydande positiva effekter för samhälle och miljö. 

Hållbar användning av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga vattenekosystem är 

förutsättningar för såväl samhällsutveckling som kommande generationer. Syftet med 

nyttoanalysen är inte att väga nyttor mot kostnader utan att visa vattnets värden för 

samhället. De nyttor som kommer av åtgärdsprogrammet baseras på befintliga nyttostudier. 

De visar att det finns ett värde för samhället med bättre vatten och den nyttan är en del av 

motiveringen för åtgärdsprogrammet. 
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9 Delaktighet är en nyckel 
En förutsättning för att arbetet med vattenförvaltning ska bli framgångsrikt är ett nära 

samarbete och samverkan på internationell, nationell, regional och lokal nivå. 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram riktar sig till kommuner och myndigheter, vilka i sin 

tur har ett ansvar att skapa delaktighet runt vattenfrågorna inom sitt ansvarsområde. Det är 

viktigt att allmänhet, företag och organisationer bidrar till arbetet med vatten. För det behöver 

de lättillgänglig och relevant information om både problem och lösningar. Genom framför allt 

formella samråd och deltagande i vattenråd har de aktörer som inte ingår direkt berörs av 

åtgärdsprogrammet möjlighet att påverka inriktningen på svensk vattenförvaltning. De ska 

också kunna delta i arbetet, till exempel genom att bidra med kunskap och underlag, och 

genom att göra egna åtgärder. Detta är något som vattenmyndigheterna både ska möjliggöra 

och uppmuntra till.  

Fördelarna med en bred samverkan är flera. Den bidrar med olika perspektiv och den ger 

intressenterna möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter. Intressekonflikter kan 

undvikas eller upptäckas på ett tidigt stadium och beslut blir väl förankrade. 

Vattenmyndigheternas samverkansstrategi med andra parter ska leda till ökad förståelse, 

acceptans och kunskapsutbyte för att kunna ta fram så bra underlag och åtgärder som möjligt. 

Det här kapitlet ger en översikt över den omfattande samverkan som vattenmyndigheterna 

har bedrivit tillsammans med övriga intressenter under åren 2016–2021. 

9.1 Samverkan för bästa resultat 
”Samverkan” är ett ord som ofta förekommer i sammanhang som handlar om vattenfrågor. 

En stor anledning till det är att vatten är en rörlig resurs. Det framgår tydligast i ett 

avrinningsområde där vattenanvändaren uppströms påverkar vattenkvaliteten nedströms. 

Därför kan det vara svårt för enskilda organisationer att på egen hand genomföra åtgärder 

som ger ett positivt resultat för vattnet. I stället är det vanligt att flera parter behöver 

samverka och samarbeta i olika former, till exempel i formen vattenråd. Vattenmyndigheterna 

kan då bidra med samordning av arbetet.  

Samverkan på internationell nivå 
Vattenmyndigheterna samverkar på flera nivåer internationellt, både generellt inom Norden 

och EU, men också genom flera specifika samarbeten.  

Norden 
Nordiska vattenförvaltningsmöten ger Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island 

möjligheter att utbyta erfarenheter. Mötena leder ibland till fördjupade samarbeten om 

arbetsmetoder och liknande. Vid mötet som hölls 2019 i Vasa, Finland, ansvarade till exempel 

de svenska vattenmyndigheterna för en arbetsgrupp om nyckelåtgärder enligt 

vattendirektivet, där arbetet grundades på praktiska erfarenheter i Sverige.  

Samarbete om gränsvatten  
Bottenviken, Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt gränsar mot Norge. Trots att Norge 

inte tillhör EU har de valt att förvalta sina vattenförekomster enligt EU:s vattendirektiv. 

Länderna har tillsammans tagit fram en strategi för arbetet med dessa gränsvatten för att 
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samordna statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och 

övervakningsprogram.  

Projektet Två länder - én elv handlar om en älv, Klarälven-Trysilelva-Femundselva, som 

rinner genom Sverige och Norge. Det ska skapa förutsättningar för en långsiktig 

återuppbyggnad av det vilda och långvandrande laxbeståndet. Vattenmyndigheten i 

Västerhavet bidrar med kompetens för att utföra samhällsekonomiska konsekvensanalyser av 

de förslag som tas fram i projektet.  

Projektet Svensk-Norsk insats för edelkreps/flodkräftor, SNIEF, arbetar för att rädda den 

starkt hotade flodkräftan. Syftet är att testa och vidareutveckla metoder för att lokalisera och 

eliminera signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden där det finns flodkräfta.  

Läs mer om samarbete över gränserna i bilaga 9c  

I syfte att samordna arbetet för vattenåtgärder kring Östersjön enligt havsmiljödirektivet och 

vattendirektivet deltar vattenmyndigheterna på möten arrangerade av 

Helsingforskommissionen, HELCOM.  

Arbetsgrupper och nätverk inom EU 
Det är främst Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges geologiska undersökning 

(SGU) som deltar i de arbetsgrupper inom EU som rör vattendirektivet. När det gäller 

vattenmyndigheterna deltar vi till exempel i samarbeten om hur undantag från 

bestämmelserna om miljökvalitetsnormer ska tillämpas.   

Den första fasen av EU:s granskningsprojekt (Peer review), som genomfördes 2015–2016 gick 

ut på att granska och dra lärdom av andra länders arbete enligt vattendirektivet och att själv 

bli granskad. Samtliga fem vattendistrikt deltog aktivt i projektet.  

Efter avslut har samverkan med olika länder fortsatt. Från Västerhavets vattendistrikt deltog 

personal som experter i utvärderingen av Litauens vattenförvaltning under 2019, tillsammans 

med kollegor från Katalonien i Spanien.  

EU-projekt drivs lokalt 
Att delta i EU-projekt ger kontaktytor och plattformar för ömsesidigt lärande. Projekten är 

internationella på så sätt att de delvis är EU-finansierade och att resultaten sprids inom EU, 

men alla delprojekt bedrivs lokalt. Projekten beskrivs närmare nedan. 

Samverkan inom Sverige  
Det finns många aktörer som arbetar med vattenfrågor i Sverige, bland andra centrala 

myndigheter och intresseorganisationer. De fem vattenmyndigheterna huvudansvaret för 

vattenförvaltning i respektive distrikt, med stöd av de föreskrivande myndigheterna Havs- 

och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Både Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) tar 

fram många viktiga underlag till vattenmyndigheterna.   

Sedan den första sexåriga vattenförvaltningscykeln, 2004–2009, har flera nationella 

samverkansnätverk skapats och de utvecklas hela tiden. Vissa har funnits en längre tid medan 

andra varar kortare perioder beroende på vilka frågor som är aktuella. 
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Myndigheter med ansvar för vattenförvaltning har löpande avstämningar både på chefs- och 

tjänstemannanivå med vattenmyndigheterna. Årligen håller vattenmyndigheterna nationella 

samverkansmöten med intresseorganisationer inom natur och miljö.  

Nationella arbetsgrupper och nätverk 
Vattenmyndigheterna ingår i flera arbetsgrupper och nätverk på nationell nivå. Här beskrivs 

de viktigaste forumen för samverkan mellan myndigheter med ansvar för vattenförvaltning 

under perioden 2016–2021. 

• Samordningsgrupp för havs- och vattenmiljöfrågor (SamHav) 

SamHav består av 22 myndigheter. Myndigheterna representeras av 

sina generaldirektörer och landshövdingar, eller deras ersättare. Från 

vattenmyndigheterna deltar ofta vattenvårdsdirektörerna (VVD). 

• Vattenförvaltningens styrgrupp (VF styrgrupp) 

Gruppen ska utgöra plattform för dialog om strategisk inriktning för 

vattenförvaltningsarbetet, för att ge stöd till gemensamma prioriteringar inom HaV, 

SMHI, SGU och länsstyrelserna. I gruppen deltar VVD. 

• Vattenförvaltningens koordineringsgrupp (VF-koordineringsgrupp)  

Gruppen ska följa upp pågående verksamhet, utbyta information och identifiera behov 

av vägledning. Deltagare är tjänstemän på HaV, SGU, SMHI och vattenmyndigheterna.  

• Samordning Havs- och Vattenförvaltning (SamHatt) 

Utbyte av information om hur det går med genomförande av vatten- och 

havsförvaltningens åtgärdsprogram samt diskussion om förbättring och effektivisering 

av åtgärdsarbetet.  

• Styrgrupp för förvaltningsobjektet Vatten och miljömål 

Förvaltningsobjektet ska bland annat stödja de som jobbar med vattenförvaltning med 

applikationer som VISS, Biotopkarteringsdatabasen och Åtgärder i Vatten.  

• Avstämning MSB 

Regelbundna möten med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar 

för översvämningsdirektivet. 

• Nationella samverkansgruppen för dricksvatten 

Vattenmyndigheterna deltar i den Nationella samverkansgruppen för dricksvatten som 

leds av Livsmedelsverket.  

• Myndighetssamverkan – Plattformen för samhällsekonomiska analyser 

Vattenmyndigheternas grupp för ekonomisk konsekvensanalys, EKA, ingår i 

Naturvårdsverkets projekt "En plattform för samhällsekonomisk analys”. 

Samverkan kring åtgärder 
De fem vattenmyndigheterna har regelbundna dialogmöten med de myndigheter som har 

åtgärder i åtgärdsprogrammet. På mötena diskuterar vi genomförande av de åtgärder som 

respektive myndighet ansvarar för, och återrapporteringen av resultaten. Dialogmötena är 

dessutom viktiga för att ta fram och tidigt förankra förslag till nya åtgärder. De åtgärder och 

åtgärdsförslag som är riktade till kommunerna diskuteras på nationell nivå med en 

referensgrupp för kommunerna, bestående av representanter från ett tjugotal kommuner, och 

med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Svenskt Vatten. Avstämning och diskussion 

om länsstyrelsernas åtgärder görs med berörda länsrådsgrupper och inom länsstyrelsernas 

olika chefsnätverk.  
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De etablerade samverkansplattformarna är viktiga för att få till en gemensam planering och 

långsiktighet i vattenarbetet. Men vattenmyndigheterna bedriver också omfattande 

samverkan i tillfälliga konstellationer, för att kunna fånga upp nya frågor som blir aktuella.  

Samverkan inom distriktet 
Inom vattendistrikten används flera olika sätt att samverka. En del av samverkansarbetet 

genomförs i organiserade forum med återkommande möten, till exempel 

referensgruppsmöten och projekt. Det kan också handla om tillfälliga forum som seminarium 

och workshops. I vissa distrikt samverkar länsstyrelserna i stor utsträckning med kommuner 

och intresseorganisationer inom sina respektive avrinningsområden. Dialogen med 

kommunerna är viktig för att de åtgärder som föreslås ska vara möjliga att genomföra och väl 

förankrade. 

Kansliet i Västerhavets vattendistrikt har varje år, undantaget 2020, arrangerat Vattenrådens 

dag med aktuella föreläsningar och workshops. Vi håller också ihop vattenmyndigheternas 

insatser i projektet Water Co-Governance som du kan läsa med om längre ned. Utveckling av 

samverkan är ett huvudsakligt syfte med detta projekt, med utgångspunkt i vattenrådens 

förutsättningar och möjligheter.  

Andra plattformar för samverkan och samarbete 
Utöver de grupper och nätverk som har bildats med samverkan som främsta syfte, finns 

många andra plattformar för dialog och erfarenhetsutbyte. Nedan beskrivs några samarbeten 

och projekt som samlar viktiga aktörer inom vattenarbetet.   

Projekt: LIFE IP Rich Waters, Grip on Life 
Norra Östersjöns vattendistrikt koordinerar projektet LIFE IP Rich Waters som syftar till att 

skynda på genomförande av vattendirektivet i Sverige. I projektet, som finansieras av EU-

kommissionens miljöfond, genomförs konkreta projekt för att testa ny teknik, utveckla nya 

metoder och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken.  

I LIFE IP Rich Waters ingår 35 parter: länsstyrelser, vattenvårdsförbund, universitet, företag, 

kommuner, statliga myndigheter och intresseorganisationer. Tack vare det stora antalet och 

bredden på de medverkande parterna är projektet en kunskaps- och samverkansplattform 

som genererar många nätverk och stora kontaktytor. Några exempel är ett nätverk av 

kommuner kring strategisk vattenplanering och ett samarbete mellan länsstyrelserna i 

distriktet om förslaget till den nationell planen för moderna miljövillkor för vattenkraften 

(NAP). Projektet pågår 2017–2024. 

Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt deltar i projektet Grip on Life IP. Målet är att 

förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever i vattendrag och 

våtmarker i skogslandskapet. Det handlar om att återställa och säkra framtiden för bäckar, 

älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet. 27 parter deltar i projektet, däribland 

länsstyrelser, skogsägarföreningar, Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt, 

Våtmarksfonden och Vindelälvens fiskeråd. Projektet pågår 2018–2023. 

Projekt: Water Co-Governance 
Water Co-Governance, WaterCoG, är ett EU-projekt med syfte att stärka lokalt engagemang 

och förbättra samarbetet mellan olika aktörer inom vattenförvaltning. Projektet startade 2016 

och Sverige är ett av fem länder som är med. Här drivs projektet av vattenmyndigheterna 

tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.  De andra länderna som deltar är Tyskland, 
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Danmark, Storbritannien och Nederländerna. I dessa länder finns motsvarande myndigheter 

och råd som jobbar med liknande frågor. En viktig del av WaterCoG är kunskapsutbytet 

länderna emellan. 

I Sverige deltog tre vattenråd i projektets första fas under 2016–2020. Dessa var Mölndalsåns, 

Ätrans och Himleåns vattenråd som alla ligger inom Västerhavets vattendistrikt. Samarbetet 

med vattenråden resulterade bland annat i en dokumenterad verktygslåda. I denna finns en 

mängd konkreta tips på hur vattenorganisationer kan arbeta inkluderande och praktiskt. 

Verktygslådan finns publicerad på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Projektet 

förlängdes till och med 2021 och under denna period har fokus varit på att sprida resultaten. 

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har sedan 2018 producerat ett nyhetsbrev 

som skickas ut regelbundet. I detta beskrivs delmoment och aktuella händelser inom 

WaterCoG.   

Projekt: Waterdrive 
Syftet med projektet är att minska näringsläckaget till Östersjön med minst 30 procent. Målet 

ska nås genom att öka takten med att utföra åtgärder mot övergödning på lokal nivå i 

Östersjöregionen. Detta ska göras genom utökad samverkan med flera partner på olika nivåer 

inom vattenförvaltning i alla länder runt Östersjön, inklusive Ryssland. Vattenmyndigheten 

Södra Östersjön är en av flera svenska partner och bidrar med dataunderlag och erfarenheter 

gällande samverkan. Projektet pågår januari 2019 – juni 2021. 

Utbildning för kommunpolitiker  
Kommunpolitiker och tjänstepersoner ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt 

Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. Flera 

medlemskommuner inom projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner” har efterfrågat ett 

utbildningsmaterial som stöd i deras arbete. Under 2019 togs en sådan utbildning fram av 

vattenmyndigheterna i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund och ”Mälaren – en sjö 

för miljoner”. Utbildningen ger grundläggande kunskap kring åtgärderna och är anpassad 

efter de fem vattendistrikten. 

Extra satsning på bättre samverkan mot övergödning 
I november 2019 kunde vattenråd och andra lokala aktörer söka extra pengar till projekt med 

övergödning i fokus. Vattenmyndigheterna fick drygt 13 miljoner kronor från Havs- och 

vattenmyndigheten att fördela ut. Närmare hundra ansökningar om extra pengar 

behandlades och drygt 13 miljoner kronor delades ut. Kriterierna för att ta del av medlen var 

att aktiviteterna ska förbättra samverkan inom eller mellan avrinningsområden och att de ska 

leda till åtgärder som ger en allmän nytta. I mars 2020 beslutade HaV att dela ut ytterligare 

sex miljoner kronor till vattenråden och åtgärdssamordnarna i de tre södra vattendistrikten. 

Pengarna är öronmärkta för åtgärder mot övergödning och ska användas till både handfasta 

åtgärder och planerings- och analysarbete. 

LEVA – lokalt engagemang för vatten 

I projektet ”LEVA – lokalt engagemang för vatten” har Havs- och vattenmyndigheten under 

åren 2018–2021 tillsammans med vattenmyndigheterna, Jordbruksverket och Lantbrukarnas 

riksförbund stöttat 20 områden med åtgärdssamordnare runtom i Sverige. Projekten har fått 

närmare 53 miljoner kronor i bidrag för att stärka det lokala åtgärdsarbetet under fyra år. 

Målsättningen har varit att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder 

mot övergödning i sjöar och hav. Resultat och erfarenheter från projekten sammanställs och 

blir tillgängliga för hela landet. Projektet har nära samarbete med vattenmyndigheternas 
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regeringsuppdrag om att tillgängliggöra underlag inom övergödningsområdet. I detta 

regeringsuppdrag har vattenmyndigheterna samlat geografiska underlag som är relevanta för 

planering av åtgärder mot övergödning på ett ställe – en webbkarta i VISS. 

I områdena är olika organisationsformer huvudmän, bland annat länsstyrelser, kommuner, 

vattenråd och ideella föreningar. Tanken är att områdena ska bidra med att visa vad som kan 

starta och driva det fysiska åtgärdsarbetet framåt. Områdena ska också bidra till att identifiera 

hur planering av åtgärder kan stärkas och vilket stöd och underlag som behövs för 

samordning av åtgärderna.  

9.2 Alla får tycka till 
Inför de beslut som fattas i slutet av varje sexårsperiod i vattenförvaltningsarbetet ska 

vattenmyndigheterna hålla offentliga samråd kring viktiga delmoment i arbetet. Under 

samråden ska alla som vill kunna lämna synpunkter på de underlag som 

vattenmyndigheterna har tagit fram. De formella kraven på samråden är att dokumenten ska 

göras tillgängliga för kommentarer under minst sex månader och nå ut till allmänheten. 

Därför ska samråd kungöras i samtliga större dagstidningar inom aktuellt vattendistrikt. 

Följande avsnitt beskriver de samråd som har genomförts under åren 2016–2021. 

Arbetsprogram med tidplan och översikt av väsentliga frågor  
Under vintern 2018 hade vattenmyndigheterna i Södra Östersjön och Västerhavet samråd om 

arbetsprogram med tidtabell och översikt över väsentliga frågor. Vattenmyndigheterna 

ordnade flera samrådsmöten i de båda distrikten och skickade ut samrådsdokument till alla 

myndigheter, kommuner och andra organisationer som berörs av vårt arbete. 

Samrådsdokumentet innehöll en rad frågeställningar. Flera vattenråd i distrikten anordnade 

också egna lokala möten där samrådsfrågorna diskuterades. Vattenmyndigheterna i Södra 

Östersjön och Västerhavet fick nästan 3 000 unika synpunkter från 141 aktörer.  

Samrådstid: 1 november 2017 till 30 april 2018.  

Sammanställning av synpunkter på vattenmyndigheternas webbplats. 

Samrådssvar finns hos vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västra 

Götalands län, diarienummer537-35073-2017 

Samråd om åtgärder för nya ämnen 2018–2021 
Vattenmyndigheten genomförde under perioden 1 november 2017 till 30 april 2018 samråd 

om förslag till åtgärdsprogram 2018–2021 och reviderade föreskrifter om kvalitetskrav 

(miljökvalitetsnormer) för vissa miljögifter.  

Förslagen togs fram på grund av ändringar i EU-direktiv (genom (tilläggsdirektiv till 

prioämnesdirektivet) (2013/39/EU)) som bland annat innebär tolv nya prioriterade ämnen 

inom vattenpolitikens område. För dessa krävs beslut om miljökvalitetsnormer, 

åtgärdsprogram och övervakningsprogram. 

Vattendelegationerna beslutade att i förslagen även inkludera poly- och perflourerade 

alkylsubstanser (PFAS) i grundvatten eftersom problem med höga halter av dessa ämnen i 

dricksvattentäkter uppmärksammats. Beslut fattades även om att klassificera om koppar och 

zink då bedömningsgrunderna för dessa har ändrats.  

https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.3656a3481699f67cc0b15801/1553774694044/Södra%20Östersjön%20och%20Västerhavet%20Synpunkter%20från%20samrådet%20%22Arbetsprogram%20med%20tidtabell%20vattenmyndigheterna%22.pdf
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Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till åtgärdsprogrammet 

genomförde vattenmyndigheterna ett separat samråd med fokus på bedömningar av behov 

och förslag till avgränsningar av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Utskick av samrådshandlingarna gjordes till samtliga länsstyrelser, kommuner, 

vattendelegater och vattenråd, nationella myndigheter, branschorganisationer, domstolar, 

bibliotek, norska vattenmyndigheter och fylkesmän. Sammanlagt rörde det sig om 548 

samrådsparter. Dessutom har samtliga handlingar funnits tillgängliga på 

vattenmyndigheternas hemsida och i tryckt form hos länsstyrelser, inklusive 

vattenmyndigheter, och kommuner.  

Kungörelse om samrådet gjordes i dagspress och på vattenmyndigheternas hemsida.  

Under samrådsperioden hölls flera samrådsmöten, ett nationellt möte och flera distriktsvisa 

möten i Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt. Syften med mötena var att 

underlätta i remissprocessen genom att ge en översikt över samrådsmaterialet, erbjuda 

möjlighet att ställa frågor och diskutera och bjuda in till fortsatt dialog. Samrådsmötena 

riktade sig framför allt till åtgärdsmyndigheterna, men även andra intresserade var välkomna 

att delta. Totalt kom det in svar från 182 instanser och två tredjedelar av svaren kom från 

kommuner. Samrådssvaren utgjordes av både synpunkter och positiva kommentarer samt 

förslag på ytterligare åtgärder eller andra förbättringsbehov. Remissinstanserna lämnade flest 

synpunkter på delen som rörde åtgärdsprogrammet, vanligast gällande åtgärder som berörde 

den egna organisationen. 

Eftersom kommunerna stod för majoriteten av samrådssvaren kom det in flest synpunkter på 

de åtgärder som rörde kommunerna, framför allt åtgärderna som kallas ”Kommunerna 1” och 

”Kommunerna Ny” i åtgärdsprogrammet. Dessutom hade många kommuner synpunkter på 

uppskattningen av kommunernas kostnader i den samhällsekonomiska konsekvensanalysen 

och många kommuner och länsstyrelser efterfrågade mer vägledning. Några av de nationella 

myndigheterna har haft synpunkter på sina egna åtgärder. 

Alla synpunkter sammanställdes och bedömdes gemensamt av de fem vattenmyndigheterna. 

I några fall hölls dialogmöten med berörda myndigheter när samrådsperioden var över och 

förslag till nya formuleringar diskuterades. Synpunkter som berörde enskilda 

vattenförekomster vidarebefordrades för hantering på berörd länsstyrelse. De inkomna 

synpunkterna ledde till vissa förändringar i de slutgiltiga beslutshandlingarna. De största 

förändringarna var:  

• en åtgärd ströks och sköts upp till nästa åtgärdsprogram  

• två åtgärder formulerades om    

• fem åtgärdsformuleringar ändrades något  

• en åtgärd fick minskad omfattning   

• förtydligande i tre åtgärder gällande PFAS-förorenade massor och spridning  

• det prioriterade ämnet diklorvos togs bort från åtgärdsprogrammet   

• fem vattenförekomster klassificerades om  

• den samhällsekonomiska konsekvensanalysen reviderades något 

 

Synpunkterna från samrådet 2017–2018 sammanställdes i en samrådsredogörelse  
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Samråd om vattenkraft 2018 
Under perioden 2 maj till 30 september 2018 genomförde vattenmyndigheterna samråd om 

miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster på grund av vattenkraft. 

Syftet med samrådet var bland annat att ge alla som önskade möjlighet att ge synpunkter på 

de preciserade beskrivningar av vilken miljökvalitet som ska uppnås i varje vattenförekomst, 

det vill säga vad god ekologisk potential faktiskt innebär. Förslagen utgick från bedömningar 

av vilka miljöförbättrande åtgärder som kan genomföras vid de berörda 

vattenkraftanläggningarna, med syfte att påverka vattenkraftens bidrag till energisystemet så 

lite som möjligt. 

Samrådet kungjordes i alla större dagstidningar som berördes av de vattenförekomster som 

pekats ut som kraftigt modifierade. Information om samrådet spreds via 

vattenmyndigheternas nyhetsbrev, länsstyrelsernas och vattenmyndigheternas webbplatser.  

Samrådsmöten hölls i:  

• Göteborg den 22 maj   

• Härnösand den 23 maj   

• Skellefteå den 24 maj 

Information skickades också ut via e-post till samtliga kommuner och länsstyrelser samt 

bransch- och intresseorganisationer, vattenråd, departement med flera.  Samrådsdokumenten 

fanns tillgängliga i digital form på vattenmyndigheternas webbplats under hela 

samrådsperioden. Materialet har också funnits tillgängligt hos samtliga länsstyrelser och 

kommuner. 

Vattenmyndigheterna fick svar från 114 instanser och flera framförde behovet av att peka ut 

flera vattenförekomster som kraftigt påverkade med hänsyn till vattenkraften som 

samhällsnyttig verksamhet.  

Synpunkterna från samrådet 2018 finns sammanställt i en samrådsredogörelse 

(Länsstyrelserna 2018, Dnr: 537-14769-2017, Vattenmyndigheten Bottenviken, 537-3521-2016, 

Vattenmyndigheten Bottenhavet, 537-2349-2018, Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 537-

3546-2018, Vattenmyndigheten Södra Östersjön och 537-15487-2018 Vattenmyndigheten 

Västerhavet).  

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer 2021–2027 
Samrådsperioden är 1 november 2020 till 30 april 2021. Texten kommer att skrivas till 

slutversionen av förvaltningsplanen. 

9.3 Information och kommunikation 
Om vattenförvaltningen genomförs på ett väl förankrat sätt effektiviseras arbetet, eventuella 

målkonflikter kan identifieras tidigt och potentiellt dubbelarbete förebyggs. I detta är 

information och kommunikation viktigt.  

Vårt kommunikationsarbete ska leda till en ökad kännedom om våra uppdrag, 

ansvarsområden, arbetsmetoder, kontaktvägar och förslag till beslut. Som myndighet har vi 

dessutom ett särskilt ansvar för att göra vår information lättillgänglig och lätt att förstå. 
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Planerad och väl genomförd kommunikation bidrar till att skapa, vårda och utveckla 

relationer både inom vattenmyndigheterna och i kontakterna med våra målgrupper samt 

beslutsfattare och uppdragsgivare.  

Ny webbplats och databasen VISS 
Den 20 november 2019 publicerade vattenmyndigheterna en ny webbplats, 

www.vattenmyndigheterna.se. Arbetet med att ta fram den pågick under hösten 2018 och 

hela 2019.  

Vattenmyndigheternas nya webbplats är tydlig och innehåller relevant information. Den följer 

alla lagkrav för offentliga webbplatser, bland annat tillgänglighetsdirektivet.    

En annan viktig informationskälla i vattenförvaltningsarbetet är databasen VISS 

(Vatteninformationssystem Sverige) som har utvecklats av vattenmyndigheterna, 

länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. VISS förvaltas i dag av Länsstyrelsen i 

Jönköping. Databasen är tillgänglig för alla på internet via adressen viss.lansstyrelsen.se och 

har bland annat sökbara kartor med valbara lager. VISS är en portal för information och data 

om alla vattenförekomster i grundvatten, sjöar, vattendrag och längs kusten. Här finns till 

exempel statusklassning, miljökvalitetsnormer och påverkanskällor för varje enskild 

vattenförekomst. Eventuell övervakning och planerade eller genomförda åtgärder tas också 

upp. Under förvaltningscykel 2016–2021 har vattenmyndigheterna genomfört ett projekt 

kallat SKAV: Sammanhängande Kedja Av Information i VISS. Den så kallade SKAV-kedjan 

ska finnas i VISS för varje vattenförekomst enligt: påverkanskälla → status → riskbedömning 

→ åtgärdsanalys → normsättning. 

Vattenmyndigheterna utvecklar ständigt sin digitala verktygslåda med nya program och 

användningsområden. Ett exempel är Story Maps där interaktiva kartor används för att 

visualisera komplicerad information. Ett annat verktyg är Webropol för till exempel 

inhämtning av enkätsvar.  

Digitalt samråd kan nå fler 
Inför samråd 2021–2027 har vattenmyndigheterna valt att publicera samrådsmaterialet 

digitalt. Genom att göra det omfattande samrådsmaterialet med text, tabeller, staplar, kartor 

och diagram tillgängligt på det sättet är målsättningen att nå ut till fler och på så sätt öka 

deltagandet i samrådet. 

På webbsidan för samrådet finns det tydliga instruktioner om hur du kan lämna in dina 

samrådssynpunkter och hur vi tar emot dessa. Här finns även instruktioner för hur du lämnar 

samrådssynpunkter i VISS.  

Vi ser fördelar med ett digitalt samrådsmaterial:  

• Ökad tillgänglighet för alla som vill läsa eller lyssna på det vi skrivit. 

• Ökad användbarhet, lättare att lämna samrådssynpunkter och för myndigheter, 

kommuner och andra organisationer att jämföra vattendistriktens information, åtgärder 

och förutsättningar. 

Sociala medier 
Vattenmyndigheterna använder de sociala plattformarna LinkedIn och Youtube för att nå ut 

till en bred målgrupp. Genom att dela inlägg med nyheter och evenemang på LinkedIn visar 
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vi vad vattenmyndigheterna bidrar med i vattenfrågan. Vi använder Youtube som plattform 

för att ladda upp och sprida de filmer som vi tar fram. Youtubekanalen innehåller såväl 

informations- och utbildningsfilmer som nyheter och intervjuer.   

Publikationer  
Vattenmyndigheterna publicerar olika typer av skrifter, dokument, nyhetsbrev och rapporter. 

Vissa berör enskilda distrikt medan andra är nationella. Samtliga publikationer finns att ladda 

ner som pdf:er eller beställa på vår webbplats. Här följer några exempel på publikationer som 

vattenmyndigheterna tagit fram under perioden 2016–2021.  

Nyttan med bättre vatten 
Med den här skriften vill vattenmyndigheterna ge kommunala beslutsfattare goda argument 

för beslut om fler vattenåtgärder. Här finns exempel på hur stor nytta som åtgärder gör för 

vattnet – och för oss människor – och hur stora värden det faktiskt kan röra sig om. Mycket 

handlar om ekonomi, men det finns också andra värden som är svårare att sätta en prislapp 

på. 

Verktyg för bättre vatten 
Med denna broschyr vänder sig vattenmyndigheterna främst till handläggare på 

länsstyrelserna för att ge kunskap om systemet med miljökvalitetsnormer för vatten, MKN. 

Den kan också användas av länsstyrelserna i kontakt med kommuner och 

verksamhetsutövare när det gäller MKN. 

Skriften är inte tänkt att användas som vägledning vid prövning och tillsyn. I de fallen 

hänvisar vi till fördjupad information hos Havs- och vattenmyndigheten och andra 

myndigheter som vägleder kring tillämpning av miljökvalitetsnormer i tillsyn, prövning och 

fysisk planering. 

Vattenblänk – Nyhetsbrev 
Vattenblänk är ett digitalt nyhetsbrev som vattenmyndigheterna ger ut fyra gånger per år. 

Nyhetsbrevet innehåller nyheter om vattenförvaltning och vattenvård. 

WaterCoG – Nyhetsbrev 
I projektet Water Co-Governance undersöker vattenmyndigheterna tillsammans med fyra 

andra EU-länder hur det lokala arbetet kring EU:s vattendirektiv kan bli ännu bättre. I 

WaterCoG:s nyhetsbrev hittar man information om olika aktiviteter både här i Sverige och 

utomlands. 

LIFE IP Rich Waters – Nyhetsbrev 
Projektet LIFE IP Rich Waters syftar till att skynda på genomförande av vattendirektivet i 

Sverige. I projektet genomförs konkreta projekt för att testa ny teknik, utveckla nya metoder 

och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken. I nyhetsbrevet 

Bättre vatten sprider projektet information om projektets framsteg, evenemang och 

utlysningar av medel för vattenprojekt. 
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10 Vattenförvaltning 2021–2027 
Vattenförvaltning är ett ständigt pågående arbete som inte kommer att avslutas 2027. 

Samhällets behov, förändringar i påverkanstryck och klimatförändringar tillsammans med 

nya politiska förutsättningar sätter ramarna för framtidsutblicken. Vi har inte ambitionen att 

kunna överblicka allt som kommer att påverka vårt arbete i kommande sexårsperiod, men vi 

lyfter här några viktiga saker både ur ett omvärldsperspektiv och utifrån vad vi själva ser som 

de mest väsentliga utvecklingsbehoven inom den svenska vattenförvaltningen. Under 

samrådet är vi glada att ta emot synpunkter som kan komplettera det vi skriver här, så att 

framtidsbilden av möjligheter och utmaningar blir mer heltäckande. 

Det händer mycket inte minst på EU-nivån just nu. Hanteringen och efterverkningarna av 

pandemin, Brexit och migrationsfrågorna kan indirekt komma att påverka både 

samarbetsklimatet och den EU-gemensamma budgeten. Mer direkt så har EU:s GREEN DEAL 

med strategier för biologisk mångfald, klimatåtgärder och ”Farm to Fork” en given koppling 

till europeisk och därmed svensk vattenförvaltning. Förhandlingarna pågår för fullt inför den 

nya programperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, och resultatet av dessa 

förhandlingar kommer att få stor betydelse för förutsättningarna att genomföra nödvändiga 

åtgärder för att hantera jordbrukets påverkan. Under december 2020 förväntas EU besluta om 

ett nytt dricksvattendirektiv (direktiv 98/83/EG) där poängteras bland annat kopplingen till 

den kunskap som inhämtats och de åtgärder som genomförts inom ramen för 

vattendirektivet. Dessutom ska det tas större hänsyn till hur klimatförändringarna påverkar 

vattenresurserna. Det har tagits initiativ till att påbörja en översyn och eventuell revidering av 

avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG), som kan påverka förutsättningarna att 

genomföra åtgärder kopplat till påverkan från avloppsvatten. I kommande sexårscykel 

behöver vi få bättre koll på effekterna av vad den pågående klimatförändringen innebär i 

olika delar av landet. Vi vet att temperatur- och nederbördsmönster förändras på olika sätt 

och att takten för förändringarna kan gå fortare än vad nuvarande nationella och 

internationella åtaganden tar höjd för. De senaste årens stora variationer när det gäller både 

nederbörd och torra perioder har tydliggjort hur känsliga våra vattenresurser och vårt 

samhälle är för situationer med höga flöden eller vattenbrist. Det är därför viktigt att vi under 

den kommande sexårsperioden ökar både kunskapsunderlag och beredskap för att hantera 

sådana förändringar. Hur effekterna av klimatförändringarna påverkar ekosystemen, 

hydrologin, vattenkvaliteten och vattentillgången i distrikten eller avrinningsområden 

behöver vi mer kunskap om. Med den kunskapen kan vi bättre hantera de olika 

klimatanpassningsutmaningarna och anpassa åtgärder därefter.  

Vattenmyndigheterna arbetar intensivt med att hantera klimatförändringarnas betydelse för 

våra vattenresurser, både när det gäller vattenkvaliteten och tillgången på vatten för olika 

samhällsbehov. För första gången finns nu ett förslag till delförvaltningsplan med åtgärder 

mot vattenbrist. Från 2004, då vattendirektivet införlivades i Sverige, och till nu har det hänt 

mycket när det gäller administration och planering på vattenområdet, som till exempel: 

• en utvecklad förståelse för hur förvaltningen behöver ske utifrån vattnets väg och 

därmed över administrativa gränser 

• införande av ett allt bättre IT-stöd 

• förtydliganden av behovet av ökad miljöövervakning och finansiering  

• en ökad medvetenhet om vikten av att ta hänsyn till vattenkvalitets- och 

vattenresursfrågor på ett tidigt stadium i samhällsplaneringen 
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Sedan 2004 har även ändringar i lagar, regler och en ökad finansiering av åtgärdsarbetet 

bidragit till allt bättre förutsättningar för Sveriges vattenförvaltning. Lagar och reglar har 

anpassats till vattenförvaltningen exempelvis genom ett flertal förändringar i miljöbalken och 

tillhörande förordningar. Som exempel framgår det så kallade förbudet mot försämring av 

vattenmiljöerna sedan 2019 direkt av lagtext, likväl som genomförandet av den nationella 

planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. De aktörer som återrapporterar till 

vattenmyndigheterna uttrycker att miljökvalitetsnormerna är styrande för de prioriteringar 

som görs avseende vattenrelaterad verksamhet. 

Utökad finansiering inom LOVA (lokala vattenvårdsprojekt), särskilda satsningar på åtgärder 

för att trygga dricksvattenförsörjningen, riktade medel till länsstyrelsernas tillsyn och 

satsningar på efterbehandling av förorenade områden är ett par exempel på satsningar som 

ger möjligheter till ett bättre och mer ändamålsenligt åtgärdsarbete. Både andra medel och 

frivilligt arbete bidrar till att förbättra vattenmiljön där det behövs. Vattenmyndigheterna 

bedömer dock att det fortfarande finns outnyttjade möjligheter i landsbygdsprogrammet, 

havs- och fiskeriprogrammet, de regionala strukturfondsprogrammen och 

socialfondsprogrammet när det gäller finansiering av EU:s övergripande mål inom 

vattenområdet.  

Trots allt bra som görs och de stegvisa förbättringar som sker, så är vi ändå långt ifrån att nå 

målen. Resultaten från innevarande sexårsperiod visar att cirka hälften av 

vattenförekomsterna i Sverige fortfarande inte når god status.  

Vi ser en risk att ett fokus på förändringar i ansvarsfördelning och organisation leder till 

fördröjningar i Sveriges genomförande av sina åtaganden enligt vattendirektivet och medför 

risker för samhällsutvecklingen som beror av förutsägbar vattenkvalitet och kvantitet. 

Vattenmyndigheterna lägger nu fram förslag till förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och 

åtgärdsprogram för tredje gången. Genom vår kartläggning av påverkanskällor och vattnets 

status har vi bättre kunskap än någonsin om vad som behöver göras var och kan i många fall 

också peka på vem som är ansvarig för att genomföra åtgärderna. När det gäller 

jordbruksåtgärder har vi också kunnat analysera vilka fysiska åtgärder som bör vara de mest 

kostnadseffektiva. Genom en styrmedelsanalys har vi identifierat vilka administrativa 

åtgärder som behöver genomföras av myndigheter och kommuner för att se till att fysiska 

åtgärder i vattenmiljöerna faktiskt kommer till stånd. Detta framgår av Åtgärdsprogram 2021-

2027, där vi anger 60 sådana åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra 

under nästa sexårscykel. Detta kommer att ta oss en god väg mot målen för 

vattenförvaltningen. Med hjälp av lärdomar från tidigare förvaltningscykler behöver vi också 

fortsätta följa upp hur åtgärdsgenomförandet och samordningen mellan olika aktörer och 

ansvarsområden sker och utvecklas.  

Det är nu upp till alla berörda att göra sin del av vattenförvaltningsarbetet. Det gäller på alla 

nivåer från regeringen via ansvariga myndigheter till kommuner och verksamhetsutövare. 

Sverige har ett ansvar inför EU att klara av sitt åtagande, men det viktigaste är att förvalta 

våra gemensamma vattenresurser för samhället i stort och för de kommande generationerna.  

Tillräckligt med vatten av god kvalitet kan inte ersättas med något!  
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10.1 Utveckling av vattenarbetet 2021–2027 
Vattendirektivets adaptiva och cykliska förvaltningsmodell innebär att genomförandet sker 

stegvist med ett lärande i fokus, där ständiga förbättringar av både kunskap och processer 

kan ske. Vi behöver därför fortsätta att utveckla och förbättra vattenarbetet även under 

kommande sexårsperiod.  Bygga vidare på det som byggts upp och vara ödmjuk inför den 

förbättringspotential som finns.  

Trots att det skett en ökad medvetenhet om värdet och vikten av en långsiktigt hållbar 

vattenförvaltning sedan 2004 och fram till idag, så måste åtgärdstakten fortsätta att öka också 

under perioden 2021–2027. Framförallt bedömer vi att myndigheter och kommuner behöver 

ta ett ännu större ansvar för att genomföra en aktiv, sammanhållen planering av sitt 

åtgärdsarbete och se fördelarna med att planera in vattenförvaltningen som en integrerad del 

av den ordinarie verksamhetens totala miljöarbete. Det krävs också ökad samverkan mellan 

olika myndigheter och mellan kommuner, för att undvika en ineffektiv och kostsam 

uppdelning och fragmentisering av ansvar och åtgärder mellan olika aktörer och sakområden. 

Vattenmyndigheterna har en ganska bra bild över vilka utvecklingsbehov som finns efter mer 

än 15 års arbete med att hålla samman vattenförvaltningsarbetet och vattendirektivets 

genomförande i en svensk kontext. Vi har fått mycket underlag och idéer från berörda aktörer 

under tidigare samråd, dialoger och i andra samverkanssammanhang. Vi har också fått 

underlag från den rapportering som myndigheter och kommuner gör till 

vattenmyndigheterna varje år för att redovisa hur det går med åtgärdsgenomförandet. 

Mycket av den utveckling som behöver göras handlar om nationella frågor, som behöver 

hanteras likartat över hela landet. Sådana frågor är det bäst att lösa på nationell nivå, 

exempelvis genom nationella vägledningar, styrmedel och samordnade insatser. Vissa frågor 

behöver till och med hanteras genom politiska beslut, som exempelvis ny eller förändrad 

lagstiftning, ökad eller omfördelad finansiering eller tydligare styrning av statliga 

myndigheter. Andra frågor behöver hanteras på en mer regional nivå eftersom förutsättningar 

och utmaningar ser olika ut i olika delar av landet.  

Nedan beskrivs övergripande utvecklingsbehov inom några olika områden under perioden 

2021–2027. 

Gemensamma frågor för kommande sexårsperiod 

Sammanhållen vattenpolitik 
Det saknas ännu en sammanhållen vattenpolitik på flera områden. Här behövs ett samlat 

grepp för vad Sverige vill. Detta lyfts bland annat fram i utredningen En utvecklad 

vattenförvaltning (SOU 2019:66), som anser att regeringen bör ta fram en skrivelse till 

riksdagen om en nationell handlingsplan på vattenpolitikens område som ger en 

övergripande inriktning på arbetet i Sverige för den kommande sexårscykeln. En bättre 

koppling till finansieringen av åtgärder behövs också enligt betänkandet. 

Regeringen har tagit ett samlat beslut i vattenkraftsfrågan i och med den nationella planen för 

miljöanpassning av vattenkraft (NAP). Det finns också långsiktiga planer för kalkning och 

hanteringen av förorenade områden, men mycket saknas inom andra områden.  
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Exempel på områden där ett större och sammanhållet grepp skulle behöva tas om hur 

vattenförvaltningsfrågorna ska hanteras är:  

• jordbrukspolitiken  

• övervakning av yt- och grundvatten 

• frågor om vattenbrist och torka 

• markavvattningsfrågorna  

Myndigheter och kommuner behöver göra mer 
Varje myndighet måste ta ett större ansvar för att ta ett sammanhållet grepp över sin del av 

vattenförvaltningsarbetet och integrera sina uppdrag inom vattenförvaltningen i hela sin 

verksamhet på strategisk nivå. På så sätt kan risken för utebliven samordning med relaterade 

uppdrag minimeras och arbetet effektiviseras. Det finns exempel på att motsatta intressen inte 

hanteras tillräcklig väl. Detta behov återspeglas i en ny åtgärd 1 i åtgärdsprogram 2021–2027, 

riktad till alla åtgärdsmyndigheter, som ålägger ansvar för en strategisk och integrerad 

planering av åtgärdsprogrammets genomförande inom ramen för myndighetens 

ansvarsområde.  

Avrinningsområden har olika naturgeografiska förhållanden och åtgärder för att motverka 

eller förebygga negativ påverkan blir bara effektiva med utgångspunkt i vattnets geografi. 

Många län och kommuner behöver därför samarbeta utanför sina geografiska gränser, vilket 

kan vara en svårighet. 

Vattenmyndigheterna har för att stimulera ett sådant samarbete tagit fram en ny åtgärd som 

riktas till kommunerna och länsstyrelserna, åtgärd 1 i båda fallen, där dessa åläggs att göra en 

övergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. 

Denna planering ska tala om hur miljökvalitetsnormerna ska beaktas i alla relevanta delar av 

verksamheten. Det som är gemensamt är att vattenfrågorna berör många olika verksamheter 

inom respektive organisation och måste lyftas in i den övergripande verksamhetsplaneringen. 

På länsstyrelserna finns särskilt behov av att involvera olika sakområden i genomförandet av 

åtgärdsprogrammet, som till exempel miljöskydd, landsbygdsfrågor, kulturmiljö och 

samhällsplanering. För att stötta denna åtgärd har Boverket en åtgärd som syftar till att ge 

vägledning för att kommunerna lättare ska kunna beakta miljökvalitetsnormerna i den fysiska 

planeringen. 

Dessa planeringsåtgärder poängterar att vattenförvaltningen måste integreras i allt arbete där 

miljökvalitetsnormerna berörs. Här lyfts också fram att kommuner och länsstyrelser behöver 

prioritera de områden där miljökvalitetsnormerna riskerar att inte nås eller där försämring 

hotar. De olika distrikten har olika utmaningar. Därför blir det länsstyrelsens och kommunens 

uppgift att med hjälp av informationen i VISS identifiera var krutet ska läggas. För att 

ytterligare underlätta för kommuner och länsstyrelser utvecklar vi ett kartunderlag i formatet 

”Storymaps” som kommer att länkas till ifrån VISS. 

De myndigheter som har ansvar för information, data och dataflöden har fortfarande stora 

insatser kvar att göra när det gäller att koppla samman och kvalitetssäkra underlag. Eftersom 

underlagsdata är en viktig grund för hela vattenförvaltningsarbetet måste dessa vara 

lättillgängliga och kvalitetsgranskade samt hållas uppdaterade. 
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Miljöövervakningen behöver utvecklas 

En väl planerad miljöövervakning är nödvändig för att de beslut som ska fattas inom arbetet 

med vattenförvaltning ska bli så väl underbyggda som möjligt. Sveriges övervakning av yt- 

och grundvatten är i många avseenden bra, men behöver samtidigt utvecklas ytterligare för 

att bättre möta upp de behov som finns inom vattenförvaltningen.  

Områden med särskilt stora behov är: 

• övervakningen av biologiska kvalitetsfaktorer 

• övervakning av prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen 

• övervakningen av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer  

• övervakning av grundvattennivåer i påverkade områden.   

Det behövs också mer kontroll och kunskap om nya ämnen som kan utgöra risk för 

vattenmiljön.  

Arbetet med att utveckla och samordna nationell och regional miljöövervakning så att den 

bättre anpassas till vattenförvaltningsarbetets behov drivs av Havs- och vattenmyndigheten 

och vattenmyndigheterna, tillsammans med Sveriges geologiska undersökning och 

Naturvårdsverket. Utredningen Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation 

för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22) lämnade sitt betänkande 2020, men utredningen 

utredde aldrig frågan kring vilka analyser som behöver göras av faktorer som påverkar miljön 

och de bakomliggande orsakerna till att förändringar i miljötillståndet inträffar. Därmed 

ingick inte heller vilka analyser som behöver genomföras inom vattenförvaltningsarbetet för 

att utforma väl utformade övervakningsprogram i enlighet med 

vattenförvaltningsförordningen.  

Utvecklingsbehoven inom miljöövervakningen beskrivs mer i kapitel 4 Miljöövervakning. 

Nationell prövningsplan för vattenkraften 
Den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) beslutades av 

regeringen den 25 juni 2020. Planen innebär att alla anmälda anläggningar för 

vattenkraftsproduktion som omfattas av planen ska omprövas för att få moderna miljövillkor 

(läs mer i kapitel 7 Miljökvalitetsnormer för vatten) och prövningarna ska ske under en period 

av drygt 20 år med start 2022. Sista prövningen enligt planen ska ske år 2039 vilket innebär 

arbetet fortlöper även i kommande sexårscykler efter 2027. 

Vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 

2004:660) kommer att bedrivas i den prioriteringsordning som behövs för att genomföra NAP 

under perioden 2022–2039. Inledningsvis skiljer sig tidsplanen för samråd något från arbetet 

med övriga normer. Samråd om miljökvalitetsnormer för både kraftigt modifierade och 

naturliga vattenförekomster med påverkan av vattenkraft hålls därför i den senare delen av 

samrådsperioden, 1 mars till 30 april 2021. Denna del av samrådet kommer att ha särskilt 

fokus på de vattenförekomster som enligt NAP ska prövas 2022–2024. 

Vattenmyndigheterna behöver sedan fortsätta att revidera normer cykelvis för att varje 

prövning ska få ett så bra underlag som möjligt allt eftersom ny information tillkommer och 

ny teknik utvecklas.   
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Markavvattning 
Markavvattningens koppling till ekologisk status och avvägningen mot jordbrukets behov är 

något som samhället behöver arbeta vidare med. Vattenmyndigheterna intensifierar arbetet 

med dessa frågor under perioden 2021–2027. Vår ambition är att kunna samråda förslag på 

kraftigt modifierade vatten (KMV) för markavvattning under den pågående sexårscykeln, det 

vill säga före den ordinarie revideringen som ska ske 2027. Markavvattning är väsentlig för 

jordbruket för att växtodlingen kan optimeras. Samtidigt så påverkas vattendragen av 

avvattningen. All markavvattning som finns idag behövs inte medan de negativa effekterna 

kvarstår. Exempelvis finns markavvattningsföretag som är inaktiva, medan vissa har 

omoderna tillstånd. Vissa skulle kunna användas för reglerad dränering. I ett förändrat klimat 

kan behov och villkor behöva förändras.   

Åtgärder mot övergödning  
Övergödningen är ett välkänt problem som behöver ytterligare fokus när det gäller åtgärder 

och finansiering. Kunskapen om läget är fullt tillräcklig för både inlandsvatten och Östersjön. 

EU:s mål för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) pekar tydligt på att stöden i 

kommande programperiod ska användas för att minska näringsläckaget från jordbruket. 

Under hösten 2020 görs ett stort arbete med att ta fram den svenska strategiska planen för 

nästa period och inför framtagandet av regionala handlingsplaner. I denna plan måste 

strategin för att adressera åtgärdsbehovet för att motverka övergödning vara mycket tydlig. 

Vattenmyndigheterna ser inte att åtgärderna behöver motverka ambitionerna om en ökad 

inhemsk hållbar livsmedelsproduktion i den svenska Livsmedelsstrategin. En hållbar 

produktion måste ske utan att vattenkvalitet och –kvantitet påverkas negativt. 

Sverige satsar allt större medel för att minska övergödningsproblemet via Lokala 

vattenvårdsprojekt (LOVA), Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och Lokalt engagemang 

för vatten (LEVA). Den sammanlagda storleken på dessa bidrag är mer än en halv miljard för 

år 2021. Via dessa stöd ska fler konkreta åtgärder i form av till exempel våtmarker, 

tvåstegsdiken och skyddszoner komma till stånd. I backspegeln har många planer och 

utredningar gjorts med dessa bidrag, vilka det nu förhoppningsvis är dags att realisera. 

Vattenmyndigheterna ser också att effektuppföljningen av dessa stora satsningar måste 

utvecklas. 

Då stöd för konkreta åtgärder och rådgivning baseras på frivillighet genom 

ansökningsförfaranden från den enskilde verksamhetsutövaren eller kommunen är 

träffsäkerheten i att dessa åtgärder genomförs där de bäst behövs inte optimal. Uppföljningar 

visar att intresset för att till exempel söka finansiering för en våtmark varierar stort mellan 

olika län. En ökad träffsäkerhet skulle innebära ökad miljönytta per krona. Hur intresset från 

berörda verksamhetsutövare kan öka är en fråga som måste adresseras. Därför finns det 

föreslagna åtgärder till såväl Jordbruksverket som länsstyrelserna angående detta. 

Där det finns övergödningsproblem i havsmiljön görs åtgärder effektivast på land. Havs- och 

vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet och 

hänvisar i stor utsträckning till åtgärder i vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Detta 

förstärker motivet för att ansvariga aktörer verkligen ska genomföra sina åtgärder. 

Helsingforskommissionen (HELCOM) har också bilden klar och förbereder för en ny 

internationell överenskommelse, Baltic Sea Action Plan (BSAP), baserad på nya 

betingsberäkningar avseende reduktionsbehov av närsaltbelastning.  
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Vattenmyndigheterna ser att åtgärdsmålen inom övergödning är rimliga att uppnå inom två 

sexårscykler under förutsättning att de ansvariga aktörerna genomför sina delar. Sannolikt 

behöver dock ekosystemen längre tid på sig för återhämtning.  

Vattenförvaltning i ett förändrat klimat 
Förvaltningen av vattenresurserna behöver ta hänsyn till det förändrade klimatet på flera 

olika sätt. Detta innebär anpassningar till olika utmaningar i olika delar av landet. 

Kusterosion i söder, vattenbrist i öster, större regnmängder i norr och översvämningar i väster 

är några av de utmaningar som följer av ett förändrat klimat. Det finns ett stort behov av att 

kunna få en mer detaljerad bild i både tid och rum av regionala klimatscenarier, 

vattenbalansberäkningar per avrinningsområde, samhällets samlade vattenbehov, tillstånd för 

vattenuttag och ekosystemens respons. Regeringen ska få underlag till sin nya 

klimatanpassningsstrategi i december 2021. Underlaget ska peka på de mest prioriterade 

utmaningarna och innehålla en utvärdering av myndigheternas klimatanpassningsarbete. Vi 

förutsätter att vattenfrågorna kommer att ha en framskjuten plats i denna strategi.  

Vattenbrist har sedan länge varit ett problem i vissa delar av landet, framförallt i Södra 

Östersjöns vattendistrikt. Vattenbristen har dock under senare år drabbat allt större delar av 

landet, åtminstone temporärt. Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på 

delförvaltningsplaner med åtgärder mot vattenbrist för kommande sexårsperiod. Det har inte 

varit möjligt att kvantifiera vattenbrist så tydligt som vi önskar, inte heller kan problemen 

fullt ut kopplas till påverkan och därmed till relevanta åtgärder såsom direktivet kräver. 

Delförvaltningsplanerna är ett första steg som både visar på bristen på relevant data och 

föreslår vad som mer behöver göras för att motverka vattenbrist. Det handlar således inte om 

krishantering utan framförallt om ett förebyggande arbete. Ett verktyg som skulle behöva tas 

fram är specifika bedömningsgrunder och miljökvalitetsnormer för kvantitativ status för sjöar 

och vattendrag. Det är också viktigt att planera och prioritera rätten till vattenuttag i ett 

klimatperspektiv. Ett förändrat klimat kommer också att leda till större risker för 

översvämningar – både som följd av skyfall och stigande havsnivåer. Många åtgärder med 

annat fokus kan också förebygga risk för översvämning och minska negativa effekter – så 

kallade naturbaserade lösningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekar 

på riskområden framförallt i städer, samtidigt som många åtgärder behövs uppströms. 

Länsstyrelserna ska se till att åtgärder för riskhantering föreslås. MSB behöver tillhandahålla 

hela sitt översvämningsunderlag och länsstyrelserna behöver stämma av åtgärder inom båda 

direktiven - vattendirektivet och översvämningsdirektivet - för att undvika intressekonflikter 

och hitta synergieffekter.  

På kort sikt är det inte troligt att direkta effekter från klimatförändringar kommer att påverka 

möjligheten att nå målen i så stor utsträckning. Däremot är det mer troligt att samhällets 

klimatanpassningsåtgärder kan komma att påverka vattnet. Därför är det viktigt att 

vattenförvaltningsarbetet samordnas med arbetet som följer av översvämningsdirektivet för 

att kunna minimera konflikterna mellan de olika direktivens mål. Synergieffekter kan nås 

genom att förbättra och bevara ekosystemens, markernas och grundvattenmagasinens 

naturliga vattenhållande förmåga. EU-kommissionen har tagit fram en vägledning 

(Europeiska kommissionen, 2009) för hantering av klimatförändringar i 

vattenförvaltningsarbetet. Enligt vägledningen bör ett förändrat klimat inte användas som 

motiv för att sänka förbättringskraven (miljökvalitetsnormer med undantag i form av mindre 

stränga krav) för en vattenförekomst. Den åtgärd som främst förespråkas är att hålla kvar 

vatten högt uppe i avrinningsområdet för att minska risken för både stora översvämningar 

nedströms och vattenbrist.  
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Kommunerna behöver dimensionera dagvattenanläggningar, hitta platser för planerad 

översvämning, förnya VA-näten för att minska risken för bräddning eller inläckage till 

dricksvatten. För detta arbete krävs stora investeringar under kommande förvaltningscykel 

och troligen också i ett ännu längre tidsperspektiv.  

Dricksvattenförsörjningen 
Drickvattenfrågorna har en särskild ställning i vattendirektivet framförallt genom att 

vattentäkterna ska skyddas. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har pekat på behovet av 

att vattenskyddet utvecklas – nya vattenskyddsområden behöver inrättas och befintliga 

föreskrifter uppdateras. Regeringen har anslagit särskilda medel, men ändå går arbetet alltför 

långsamt.  

Hösten 2020 kommer EU att anta ett nytt dricksvattendirektiv med utökat krav på 

riskbedömning av råvattnet och samordningen. Vi ser goda möjligheter till samarbete och 

synergier med vattenförvaltningsarbetet. En statlig utredning kommer under hösten 2021 att 

föreslå hur ansvarsfördelningen för direktivets implementering ska se ut i Sverige. Nya 

ämnen ska mätas och rapporteras. Även läckage från ledningssystemen och motåtgärder mot 

detta ska rapporteras till EU.  

Redan idag finns risk för att vattenresursen inte räcker till dricksvattenförsörjningen i vissa 

delar av landet under torra perioder, bland annat på grund av konkurrens om vattnet med till 

exempel jordbruk och industri. Samtidigt måste ekosystemen ha den nödvändiga 

vattentillgången tryggad. Även frågor om grundvattenkvantitet behöver större 

uppmärksamhet då låga grundvattennivåer har stor effekt på grundvattenberoende 

ekosystem. 

I nästa sexårsperiod behöver också frågor rörande bakterier och andra mikroorganismer i 

dricksvattentäkter uppmärksammas, särskilt motiverat av ett varmare klimat.  

EU:s rekommendationer till Sverige 
Medlemsstaterna gör regelbundna redovisningar till EU-kommissionen av hur arbetet med att 

genomföra vattenförvaltningen fortskrider. EU-kommissionen granskar redovisningarna och 

återkopplar till respektive medlemsstat hur man bedömer att genomförandet går.  

Återkopplingen från EU är viktig för den fortsatta utvecklingen av arbetet med 

vattenförvaltning. Den pekar ut förbättringsbehov och ger en indikation på vad 

medlemsstaterna behöver prioritera. I februari 2019 fick medlemsstaterna återkoppling från 

granskningen av vattendistriktens förvaltningsplaner som beslutades 2016. För Sveriges del 

lyftes bland annat rekommendationer att stärka miljöövervakningen, att förbättra 

motiveringen av undantag, att utveckla indikatorer för betydande påverkanstryck, att 

identifiera fler åtgärder för att reducera fosforläckage, att ta fram förvaltningsplaner för 

hantering av torka och att arbeta vidare med kostnadstäckning för vattenanvändning 

(Europeiska kommissionen, 2019).  

EU trycker på i många sammanhang och EU-kommissionen lämnade så sent som i juni 2020 

besked om att vattendirektivet inte ska öppnas upp för någon större revidering. Samtidigt 

flaggade de för att ett större fokus kommer att ligga på att understödja medlemsstaternas 

implementering och se till att direktivet efterlevs i större utsträckning.  

EU-kommissionen har poängterat att det inte är tillräckligt att bara bygga åtgärdsprogram på 

sådant som redan görs eller ändå ska göras. Åtgärdsprogrammen ska innehålla specifika 
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åtgärder för kontroll av vattenuttag, utsläpp från punktkällor, diffusa utsläpp, fysisk 

förändring samt ytterligare åtgärder som behövs för att nå kvalitetsmålen. 

10.2 Viktiga frågor och särskilda utmaningar i 

Västerhavets vattendistrikt 
Västerhavets vattendistrikt uppvisar en provkarta på i stort sett alla utmaningar kring vatten 

som finns i riket. Demografi och geografi varierar och det finns både tätbefolkade områden, 

stora skogar och vidsträckta slättlandskap. Det geografiska läget, närmast Nordsjön och utsatt 

för sydvästliga vindar, gör att försurande ämnen regnar ned över en berggrund som har låg 

buffertkapacitet. Hög industrialisering orsakar fysiska förändringar, markanvändningen inom 

areella näringar bidrar till övergödning, turismen i kustbandet ger upphov till utmaningar 

som till exempel exploatering av grunda vikar och brist på dricksvatten. I kapitel 2 beskrivs 

utmaningarna mer utförligt. Utmaningarna för distriktet är av olika slag och finns inom olika 

dimensioner tidsmässigt och inom samhällsutvecklingen. Dels måste befintliga miljöproblem 

åtgärdas, dels behöver samhället undvika att förvärra situationen. Dessutom kommer nya 

utmaningar som behöver bemötas. För att hantera detta behöver alla krafter i samhället arbeta 

tillsammans, vilket i sin tur ställer krav på information och kommunikation, ömsesidig tillit 

och samverkan. Här är arbetet igång, och det behöver fortsätta och intensifieras. 

Effekterna av dränering 
En viktig fråga för distriktets vattenkvalitet är dräneringen inom areella näringar. 

Jordbruksnäringen arbetar idag i stor utsträckning för att bibehålla och förbättra distriktets 

vattenförekomster. Väldränerad mark och sammanhållna ytor är nödvändiga förutsättningar 

för en rationell odling. Samtidigt är odlingslandskapet är i många fall så väl dränerat att 

vattnet rinner av så fort att det blir svårt att möta ett ändrat regnmönster. Även skogsbrukets 

dränering påverkar distriktets vatten. Här krävs nytänkande, samverkan och noggranna 

avvägningar för att kombinera hållbara vattenmiljöer och hållbar livsmedels- och 

skogsproduktion. Det finns ett stort behov av att se över vilka områden som behöver 

prioriteras för produktion, hur dessa områden kan bli bättre ur miljösynpunkt, samt hur de 

övriga kan återställas till mer naturliga tillstånd. I vissa delar av distriktet kommer 

klimatperspektivet med risk för lite eller för mycket vatten att vara särskilt viktigt att beakta i 

detta arbete.  

Vattenkraften omprövas 
Västerhavets vattendistrikt innehåller många små vattenkraftverk och några riktigt stora. 

Arbetet med att genomföra den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften 

kommer att vara mycket viktigt och arbetet i distriktet startar redan 2022. Miljöanpassning för 

att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i dessa vattendrag kan innebära att öppna upp 

fria vandringsvägar. Även att anpassa regleringar av sjöar och vattenflöden kan behövas, men 

sannolikt inte i lika hög grad som i landets norra delar. För detta krävs stora insatser av såväl 

verksamhetsutövare och myndigheter för att hitta de bästa lösningarna för varje enskild 

vattenkraftsanläggning, samtidigt som avrinningsområdesperspektivet beaktas, så att 

påverkan på elproduktion och reglerförmåga totalt sett blir rimlig. Miljöanpassningen är av 

stor vikt för distriktets biologiska mångfald och för sportfisket. För mer information om den 

nationella prövningsplanen för vattenkraft se kapitel 7. 
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Försurning och miljögifter i distriktet 
Försurningen är fortfarande ett bekymmer i Västerhavets vattendistrikt, trots att 

svavelnedfallet från eldning av fossila bränslen har minskat drastiskt. Det kommer att ta lång 

tid för alla vattendrag att repa sig och fortsatt kalkning är nödvändig för många 

vattenförekomster i distriktet.  

Miljögifter är ytterligare ett problem som i stor grad härrör från gamla försyndelser. Här är 

utmaningen att ansvarig part och finansiering ska finnas tillgänglig för sanering av alla 

existerande förorenade områden och sediment. Sanering av förorenad mark är dyr och sker 

därför ofta i samband med exploatering. I områden där ingen byggnation planeras och det 

kommersiella värdet av marken är lågt måste annan finansiering hittas och åtgärdstakten är 

låg. Göta Älvdalen är i detta sammanhang en särskilt intressant utmaning. Här finns 

förorenade områden som samtidigt har hög skredrisk. En särskild utredning av skredrisken i 

Göta Älv genomfördes av SGI 2009 - 2012 på regeringens uppdrag men än återstår mycket 

åtgärdsarbete. Göta Älv är vattentäkt för hundratusentals människor i sex kommuner.  

Hållbar samhällsutveckling motverkar nya miljöproblem 
Det är också viktigt att utveckla samhället på ett sätt så att inte nya problem uppkommer eller 

befintliga problem förvärras. Tydliga kommunala planer för hur miljökvalitetsnormerna ska 

uppnås behövs och vattenperspektivet måste genomsyra den fysiska planeringen. Ökad 

befolkning kan ge ökade avlopps- och dagvattenutsläpp som leder till ökad belastning av 

näringsämnen och miljögifter. Att ny bebyggelse inte nödvändigtvis måste innebära större 

vattenmängder till avloppsreningsverken kräver nytänkande och investeringar.  

Inom projektet LIFE IP Rich Waters har ett fokusområde varit strategisk kommunal 

vattenplanering. I början av 2020 lanserades webbplatsen vattenplanering.se. Den fungerar 

som en plattform för att sprida information, dela erfarenheter och möjliggöra kunskapsutbyte 

inom kommunal vattenplanering. Där finns också en konkret handbok för strategisk 

kommunal vattenplanering som är tillgänglig för alla. Västerhavets vattendistrikt har en 

kommunal referensgrupp som också bidrar i frågan hur myndigheter på bästa sätt kan stötta 

kommunerna i deras arbete med vattenfrågorna fysisk planering. 

Exploateringen av västkusten 
Vid kusten vill många både bo och turista, vilket leder till konkurrens om vattnet, med 

exempelvis saltvattenträngning eller vattenbrist som följd. Detta behöver mötas med klok 

planering och hållbar exploatering. Båtturismen kräver också plats, ofta på de ställen som 

utgör de allra bästa föryngringsplatserna för livet i havet. Muddring och bryggor påverkar 

kusten och livlig båttrafik orsakar svall, buller och grumling. Teknisk utveckling och 

nytänkande för båtlivet är viktigt, exempelvis båtförvaring på land, delning/uthyrning av 

båtar och nya, giftfria sätt att hindra påväxt på båtskroven. Det finns stora möjligheter att 

utveckla turism och friluftsliv vid kusten, men det behöver ske med bevarande av viktiga 

livsmiljöer och hushållning med dricksvattenresurser i fokus. Långsiktig utveckling av 

livskraftigt vattenbruk, exempelvis olika typer av hållbara odlingar både i hav och på land, är 

också viktig för kusten.  

Skydd av dricksvatten 
Det dricksvattenresurser som finns i distriktet och är av god kvalitet behöver bevaras och 

skyddas. Om en vattenförekomst är en dricksvattentäkt, befintlig eller potentiell, behöver 

vattenskyddsområden inrättas och tillsyn ske. Alltför många vattentäkter saknar idag 

fortfarande skydd och det behövs en ökad medvetenhet om vilka konsekvenser en förorenad 
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eller på annat sätt skadad vattentäkt har för hela samhället. Arbetet med distriktets största 

vattentäkt Göta älv har pågått i över ett decennium, men är förhoppningsvis på sluttampen. 

Utmaningar till följd av förändrat klimat 
Klimatförändringar är ett faktum och effekterna märks tydligt redan nu. Detta behöver vägas 

in i allt vattenarbete. Flera områden i distriktet, bland annat de tätbefolkade områdena 

Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Hallandskusten, Borås och Karlstad hotas av 

översvämningar. Antingen på grund av höga flöden i vattendragen, orsakade av mer och 

häftigare nederbörd, eller på grund av stigande havsnivåer. Det är viktigt att samhället kan 

möta översvämningshotet utan att försämra hydromorfologin i vattendragen. Samtidigt 

behövs också förebyggande arbete för att motverka läckage av övergödande ämnen på grund 

av erosion och även markföroreningar som mobiliseras vid översvämningar. Insatser kommer 

även behövas för invasiva främmande marina och limniska djur- och växtarter som gynnas av 

högre vattentemperaturer   

För att mota både torka och översvämningar orsakade av nederbördsmönstren behövs 

åtgärder som fördröjer vattnets väg genom landskapet och ökar grundvattenbildningen. 

Våtmarker är ett exempel på detta. Dessa åtgärder behöver beredas plats i landskapet, även 

inom bebyggda områden. Detta ställer krav på planering av ny bebyggelse, och en stor 

utmaning är att samtidigt åtgärda befintlig bebyggelse. När ytor tas i anspråk för åtgärder på 

ett sätt som inskränker användning och tillgång till urbana ytor eller minskar odlingsbara 

markyta behövs både samverkan och ekonomiska incitament. 

Framtiden – nya utmaningar, ökad kunskap och samverkan 
Det finns nya och potentiella miljöproblem som inte direkt nämns i vattendirektivet, men som 

ändå måste hanteras. Invasiva arter, nedskräpning framför allt av plast i mikro- och 

makroformat och brunifiering är exempel på sådana frågor. Andra utmaningar kan vara 

ökande vattentemperaturer, undervattensbuller och hygieniska parametrar. Det gäller att 

hitta effektiva sätt för samhället att möta dessa utmaningar. 

Det finns kunskapsbrister som måste mötas. Exempelvis behöver miljöövervakningen 

förstärkas för att fylla vattenförvaltningens behov. Projektet Full koll på våra vatten beräknas 

snart leverera resultat, men det behövs också medel för att genomföra övervakningen. Den 

kunskap som finns behöver också spridas mer. Vattnet rinner in och ut över administrativa 

gränser och berör alla delar av samhället. Det krävs därför omfattande samverkan för att 

värna vattnet. För att denna samverkan ska fungera krävs en gemensam kunskapsbas och ett 

gemensamt förhållningssätt så att det blir möjligt att förstå varandra och komma framåt i 

arbetet. Här finns en stor kommunikativ och pedagogisk utmaning. 

Potential och utmaningar i lokalt åtgärdsarbete  
Västerhavets vattendistrikt har 35 vattenråd som på olika sätt arbetar för bättre vatten och 

ökat lokalt engagemang. EU-projektet Water Co-Governance tog under åren 2017–2021 fram 

ett stort antal verktyg som vattenråd och andra kan använda för att utveckla lokalt arbete och 

åtgärdsgenomförande. Inom distriktet finns också sex av tjugo LEVA-områden, med en 

särskild samordnare i varje område. Dessa samordnare har bland annat visat vikten av att 

faktiskt ha anställd personal som kan driva lokala arbetsprocesser för åtgärder med det större 

avrinningsområdesperspektivet i åtanke.   

En utmaning för lokalt åtgärdsarbete är att finansieringen av åtgärder ofta är kortsiktig och 

oberäknelig. Mycket finansiering kommer i projektform och medlen ska ofta användas under 
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kort tid. Den epidemi av Covid-19 som startade våren 2020 visade mycket tydligt bekymret 

med kortsiktig finansiering. En stor mängd planerade aktiviteter för att nå ut till fler berörda 

markägare och verksamheter inom beviljade åtgärdsprojekt fick ställas in och det var inte 

självklart möjligt att spara finansieringen för detta till efterföljande år. Många utlysningar av 

medel är också riktade mot främst övergödning, vilket kan vara en begränsning för de behov 

som finns.  

En annan utmaning är behovet av att lotsa fysiska åtgärder igenom nödvändig 

administration, med de olika tillstånd som kan behövas. Det är nödvändigt att berörda 

myndigheter arbetar kontinuerligt med att underlätta administrativa bördor för att förenkla 

åtgärdsgenomförande och samtidigt stimulera att lokalt engagemang snabbt kan resultera i 

handling 

 

10.3 Vattenförvaltningsarbetet är en del i ett större 

sammanhang 
Det arbete som görs utifrån kraven inom vattenförvaltningsförordningen ska samordnas med 

annat miljö- och vattenrelaterat arbete. Det finns bland annat flera vattenrelaterade EU-

direktiv som på olika sätt knyts till vattendirektivet, till exempel nitratdirektivet, 

avloppsvattendirektivet, översvämningsdirektivet och havsplaneringsdirektivet. Dessutom 

kopplar gynnsam bevarandestatus inom fågeldirektivet och art- och habitatdirektiven i 

vattenanknutna Natura 2000-områden och miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Utöver direktiven så bidrar vattenförvaltningsarbetet till att uppnå målen i andra 

internationella konventioner om havs- och vattenmiljön såsom samarbetet inom HELCOM 

och Oslo-Pariskonventionen (OSPAR). Åtgärderna för en bättre havsmiljö är till största delen 

beroende av åtgärder på land varför vattenförvaltningens åtgärder i grunden är samma som 

de som krävs för att nå miljömålen i både Östersjön och Nordsjön.  

Mål och delmål i FN:s Agenda 2030, de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet 

kompletterar varandra på ett bra sätt och är viktiga för den politiska styrningen mot en 

hållbar framtid. Både vattenförvaltning och havsmiljöförvaltning är en del av arbetet med att 

nå de vattenanknutna målen. Når vi inte miljökvalitetsnormerna för vatten och hav så når vi 

inte miljömålen, och tvärtom.  

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer är viktiga verktyg för att 

öka takten i miljömålsarbetet och nå det önskade miljötillståndet för våra vatten. 

Vattenmyndigheterna vill se en större tydlighet från de miljömålsansvariga myndigheterna 

att verka för vattenförvaltningen åtgärder även i detta sammanhang. En ökad samordning 

mellan olika målsättningar och mellan ansvariga myndigheters arbete är både 

kostnadseffektivt och tidsbesparande då målen oftast är detsamma. 
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10.4 Hållpunkter under åren 2021–2027 
Vattenmyndigheterna har i första hand tidplanen som anges i vattendirektivet att förhålla sig 

till. Men vi behöver också samordna vårt arbete med andra processer. I denna sexårsperiod 

kommer vattendelegationerna att fatta beslut vid flera olika tillfällen. Inför beslut genomförs 

samråd som vanligt och när det gäller miljökvalitetsnormer är samrådstiden oftast en till två 

månader. 

Planerade samråd inom vattenförvaltningen under kommande sexårscykel: 

• arbetsplan med tidtabell 

• översikt väsentliga frågor 

• normer för kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) på grund av markavvattning  

• normer för kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) på grund av vattenkraft enligt 

nationella prövningsplanens tidplan för prövningsgrupper som ska prövas 2025–2027/28 

• samråd av förslag reviderade övervakningsprogram, förvaltningsplaner, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, 2027–2033 

Planer, uppdrag, andra större händelser och nyheter finns på vattenmyndigheternas 

webbplats, www.vattenmyndigheterna.se.  
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Vattenmyndigheterna  

 
Samråd om vattenförvaltningen 
Dnr Länsstyrelsen i Norrbottens län 537-14055-2020 
Dnr- Länsstyrelsen i Västernorrlands län 537-9634-2020 
Dnr Länsstyrelsen i Västmanlands län 537-6213-2020 
Dnr Länsstyrelsen i Kalmar län 537-9478-2020 
Dnr Länsstyrelsen i Västra Götaland 537-47542-2020 

Sammanfattning 
• Vattenmyndigheterna måste fullgöra sina skyldigheter att besluta om undantaget mindre 

stränga krav när undantaget är möjligt. Riskerna för förbud av miljöskyddande reningsverk 

och annan samhällsviktig verksamhet måste minimeras. 

• Åtgärdsprogrammen är okonkreta och inte regionalt eller lokalt anpassade, vilket avviker 

från lagstiftningens krav och intentioner. 

• Kraven på planer som ska påverka andra planer är omfattande. Det blir ett administrativt 

tröskverk som utan säkra konkreta resultat. Finansieringen är outredd. 

• Reningsverk skyddar miljön, de orsakar inte utsläpp. Uppströmsåtgärder måste tydliggöras 

och förstärkas. 

• Det går inte att bedöma om miljökvalitetsnormerna kommer kunna nås. 

• Konsekvensanalyserna avviker allvarligt från kraven. Kostnaderna är antingen 

underskattade eller outredda. 

• Statusbedömningarna som synliggjorts i VISS får i praktiken en rättsverkan mot verksam-

heter när deras tillåtlighet ska bedömas men brister i datakvaliteten skapar rättsosäkerhet. 

 

Svenskt Vatten tar fasta på att vattenförvaltningen likt uppdraget för landets vattentjänster 

syftar till friskt dricksvatten, rena sjöar och hav. 

 

Det remitterade materialet är väl strukturerat och lätt att läsa men det saknas innehåll som 

ska vara med och som skulle göra materialet mer transparent.  

 

Vi anser att åtgärdsprogrammen ännu inte följer kraven i Sveriges och EU:s lagstiftning och 

det går inte att utifrån materialet bedöma om vattenmyndigheterna har fullgjort alla sina 

skyldigheter. Konsekvensutredningarna behöver förbättras avsevärt för att uppfylla 

lagstiftningens krav. 

 

 

 

 

FÖRSLAG för synpunkter från Svenskt Vattens 

medlemmar senast 8 april 2021 till 

peter.sorngard @ svensktvatten.se 

 

Förslaget går inte att hänvisa till som Svenskt 

Vattens slutliga ståndpunkter. 
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Det finns fem föreslagna allmänt hållna likalydande åtgärdsprogram och konsekvensutred-

ningar trots att vattenförvaltningen bygger på att det ska finnas geografisk anpassade olik-

lydande program med innehåll som konkretare går att relatera till lokala miljökvalitets-

normer. Dessa ska, med eller utan undantag, vara specifikt anpassade för Sveriges 27 000 

vattenförekomster. Men det går inte att bedöma om miljökvalitetsnormerna kommer kunna 

följas och dricksvattentäkterna får det skydd de behöver om de föreslagna programmen 

genomförs. Det går heller inte att läsa ut vem eller vilka grupper som i olika delar av landet 

konkret förväntas göra vad till ungefär vilka kostnader och konsekvenser.  

 

Alla fysiska åtgärder som behöver vidtas och får konsekvenser för bl.a. kommunalt VA före-

slås i databasen VISS. De återkommer inte i åtgärdsprogrammen och är inte avspeglade i 

analysen av konsekvenserna inom de områden där åtgärderna som ska påverka en eller flera 

miljökvalitetsnormer vidtas. Sverige som helhet är inte ett sådant avgränsat område som avses 

i 5 kap. 7 § andra stycket miljöbalken. 

 

Svenskt Vatten anser att det är mycket viktigt att MKN med undantaget ”mindre stränga krav” 

så långt möjligt föreskrivs för vattenförekomster när utsläpp av fosfor från tätorter inte längre 

går att minska i reningsverken. Åtgärder i andra verksamheter måste lyftas fram i 

åtgärdsprogrammen om brist sådana åtgärder annars hindrar möjligheterna att meddela 

undantag för vattenförekomster som påverkar tillåtligheten för samhällsviktig verksamhet.  

 

Konsekvensutredningen behöver bättre beskriva i vilken omfattning undantag meddelas eller 

inte kan meddelas och inom vilka områden i landet, hur kostnader och andra konsekvenser i 

områdena ökar, minskar eller skjuts på framtiden och vilka samhällssektorer, kommuner eller 

verksamhetstyper som påverkas. Vi bedömer att det är allvarligt att avvika från vattenförvalt-

ningsförordningens och övrig lagstiftnings krav på konsekvensutredningar. 

 

De krav på kommunalt VA som vattenmyndigheterna förväntar att Naturvårdsverkets tillsyns-

vägledning ska leda fram till kommer kosta åtskilliga miljarder kronor mer på nationell nivå, 

men kostnaderna kommer fördelas mycket varierat. Citykärnor eller delar av sådana kommer 

behöva grävas upp om dagvatten i spillvattenledningar ska byggas bort. Svenskt Vatten 

bedömer att sådana tekniska åtgärder inte är praktiskt, personellt eller finansiellt genom-

förbara till 2027 och skulle bli ekonomiskt oförsvarbara och miljö- och klimatmässigt 

oacceptabla p.g.a. kapitalförstöring av befintlig infrastruktur och stora mängder alstrat avfall 

och transporter. Inget av detta framgår av konsekvensbeskrivningen. 

 

Svenskt Vatten sympatiserar med vattenmyndigheternas avsikt att stärka vattnets, MKN och 

dricksvattenskyddets betydelse i samhällsplaneringen men vi är ändå kritiska till åtgärderna 

som skapar extra byråkrati och produktion av dokument. Planer och planering kan behövas 

men i första hand bör de som tar fram rättsligt reglerade planer åläggas att väva in efter-

levnaden av miljökvalitetsnormer och hänsyn till dricksvattentäkter i dessa innan ny byråkrati 

med oklar nytta och nya administrativa kostnader påtvingas via åtgärdsprogrammen.  

 

Produktion av ibland dubblerade planer som utlöser ny och ofinansierad administration i 

teoretiska administrativa händelsekedjor går inte att härleda till konkreta fysiska åtgärder som 

kommer skydda och förbättra vattenkvaliteten. Det gör inte heller krav utan lagstöd på årlig 

återrapportering om produktionen av dokument. 

 



REMISSVAR, FÖRSLAG FÖR MEDLEMSSYNPUNKTER 
21-03-17 

SIDA 
3 (27) 

 

 

Ett uppströmsperspektiv på åtgärder i åtgärdsprogram och förvaltningsplaner borde vara 

grundläggande men i det avseendet brister materialet påtagligt. Åtgärdsprogrammen behöver 

tydligare formulera administrativa åtgärder som ska genomföras mot verksamheter i tät-

orterna vars utsläpp påtagligt kan påverka MKN och vattentäkter men inte går att rena i 

reningsverk. Beskrivningen av reningsverk som utsläpps- eller påverkanskällor är genom-

gående felaktig. Föroreningar som släpps ut via reningsverk kommer från tätorterna. Renings-

verken kan rena vissa av dessa men i övrigt ska åtgärder mot utsläpp från tätorter primärt 

vidtas i verksamheterna som alstrar dem (källan). Vattenmyndigheternas skyldighet till 

källkartläggning tycks inte vara färdig i det här avseendet.  

 

Svenskt Vatten anser att det är positivt att vattenmyndigheterna delförvaltningsplaner har 

fångat upp den angelägna frågan om vattenbrist och torka, men vi saknar en åtgärd om kart-

läggning av avrinningsområdesvisa vattenuttag jämfört med nybildning av vatten så att det går 

att göra vattenbudgetar för avrinningsområdena. Sådana kan användas för regional vatten-

planering och samverkan. Samtidigt finns anledning att ifrågasätta hur relevant det är att ha 

delförvaltningsplaner mot torka och vattenbrist i Sveriges alla fem vattendistrikten när 

problemen är störst i södra Sverige. Vi anser också att åtgärder mot torka och vattenbrist bör 

samordnas med åtgärder mot risker för översvämningar där så behövs och är möjligt. 

Bakgrund 
Det remitterade handlingarna ingår i samrådet om Sveriges vattenförvaltning, som bygger på 

EU:s ramdirektiv för vatten. Målet är att uppnå god kvalitet på vattnet i sjöar, vattendrag och 

längs kusterna samt att grundvatten av god kvalitet ska finnas i tillräcklig mängd. Vatten-

myndigheterna svarar för att miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner tas 

fram och beslutas av myndigheternas vattendelegationer. Delegationerna beslutar inte om 

innehållet i databasen VISS. 

 

Miljökvalitetsnormer har rättslig verkan på VA-verksamheter vid tillsyn och tillståndsprövning 

av vattenuttag och reningsverk. Myndigheter och kommuner är skyldiga att genomföra 

åtgärdsprogrammens administrativa åtgärder så att normerna kan följas. Dessa åtgärder kan 

resultera i krav på VA-verksamheterna att investera och vidta andra konkreta åtgärder under 

åren 2022 – 2027. Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram får på så vis konsekvenser för 

kostnaderna för vatten och avlopp. 

 

Förvaltningsplanerna sammanfattar helheten men saknar rättsverkan. Databasen VISS 

underlättar myndigheternas rapportering till EU och deras övriga arbete och offentliggör 

information om bedömd status, miljökvalitetsnormerna för varje vattenförekomst samt förslag 

till fysiska åtgärder för att nå dessa. Statusbedömningarna som synliggjorts i VISS får 

rättsverkan mot verksamheter när deras tillåtlighet ska bedömas. 

1. Övergripande synpunkter 
Svenskt Vatten tar fasta på att vattenförvaltningen likt uppdraget för landets vattentjänster 

syftar till friskt dricksvatten, rena sjöar och hav. 

 

Vi anser att det remitterade materialet är väl strukturerat och lätt att läsa trots omfattningen 

på det men det saknas tyvärr innehåll som måste vara med om materialet ska bli transparent. 
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Förvaltningsplanerna och delförvaltningsplanerna mot torka och vattenbrist har en bra 

pedagogisk utformning. Det är positivt att vattenmyndigheterna fångat upp den allt mer 

angelägna frågan om vattenbrist och torka. 

 

Vi noterar att de fem förslagen till åtgärdsprogram (ÅP) och konsekvensutredningar är lika-

lydande. Det går inte att läsa ut vem eller vilka grupper som konkret förväntas göra vad till 

vilka kostnader och konsekvenser i olika delar Sverige. Det går inte att bedöma om miljö-

kvalitetsnormerna (MKN) kommer att kunna följas. Alla tekniska och konkreta fysiska 

åtgärder som VA-verksamheter och andra aktörer förväntas vidta när myndigheterna genom-

för sina administrativa åtgärder har förlagts utanför ÅP i datasystemet VISS. De återspeglas 

inte i ÅP:s konsekvensanalyser för sådana lämpligt avgränsade geografiska områden som 

avses i 5 kap. 7 § miljöbalken. De föreslagna programmen saknar funktionell avgränsning. 

Avrinningsområdet styr vattnets väg mot havet och är i sin helhet eller i lämpliga delar den 

mest funktionella avgränsningen.1 

 

Svenskt Vatten bedömer sammanfattningsvis att ÅP inte följer lagstiftningens krav. 

Följ skyldigheter att besluta om undantag 
Vattenmyndigheterna är skyldiga att meddela undantag och förklara vattenförekomster som 

kraftigt modifierade när förutsättningarna är uppfyllda. Det är av yttersta vikt att så sker för 

vattenförekomster med samhällsviktig verksamhet så snart det finns minsta möjlighet att 

tillämpa reglerna så.  

 

Svenskt Vatten instämmer i att reningsverk utgör samhällsviktiga verksamheter med sådana 

verksamheter får problem när undantagsregeln tillämpas så att alla andra verksamheters 

utsläpp som påverkar samma recipient först ska åtgärdas så långt det går innan undantag 

beslutas för recipienten. Då blir samhällsviktig verksamhet beroende av andra verksamheters 

åtgärder, av att regeringen finansierar åtgärder som är effektiva, t.ex. genom LOVA-bidrag för 

jordbruket och hur myndigheter i Sverige driver på åtgärder i dessa eller i utlandet mot 

utsjövatten som förorenar kustvattenförekomster. Tills dess riskerar reningsverk med bästa 

möjliga teknik för orter med växande befolkning bli otillåtna eller meddelas sådana 

begränsande tillståndsvillkor att orten eller en storstadsregion inte kan expandera.2 De 

negativa sociala och ekonomiska samhällskonsekvenserna blir omfattande. 

 

Det svenska tillstånds- och tillsynssystemet förutsätter att vattendelegationerna fullgör sina 

skyldigheter. Eftersom beslut om MKN med eller utan undantag inte går att överklaga sätter 

vattendelegationerna – inte landets politiskt valda församlingar –rättsliga ramar för samhälls-

utvecklingen. Eftersom få beslutsunderlag är perfekta måste osäkerheter i underlagen ändå 

användas till förmån för undantag när minsta möjlighet öppnas, snarare än användas så 

restriktivt att vattenmyndigheterna avstår undantag. Tar inga andra samhällsviktiga intressen 

som t.ex. dricksvattentäkter skada av undantagsbeslut bör de meddelas. 

 

 

 

 
1 Jfr En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66), sid 465 
2 Det blir följden av vad som regleras i 2 kap. MB och 5 kap. 4 § miljöbalken samt i 4 kap. 
11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen 
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I avsnitt 7.3 i förvaltningsplanerna skriver vattenmyndigheterna: 

Fortsatt arbete återstår för att mer fullständigt definiera vad som kan utgöra skäl för 

mindre stränga krav. Vattenmyndigheterna inväntar att vägledande myndigheter klargör 

hur begreppet ”miljömässiga och samhällsekonomiska behov” ska tolkas. 

 

Svenskt Vatten anser det vara orimligt och lagstridigt att vattenmyndigheterna avstår från sin 

skyldighet att tillämpa lag med motiveringen att en annan myndighet inte informerat dem om 

hur de ska göra. En sådan oförmåga eller ovilja att fatta beslut drabbar andra. 

 

I avsnitt 7.4 i förvaltningsplanerna står om avloppsreningsverk: 

….. Ett sänkt kvalitetskrav kopplat till påverkan från ett avloppsreningsverk förutsätter 

kunskap om vilka åtgärder verksamheten vidtagit och bedömning av vad som kan anses 

utgöra bästa möjliga teknik.  

 

I vissa fall kan det vara svårt eller omöjligt att nå kvalitetskraven trots bästa möjliga 

teknik. ….  För kustvatten är det ….  inte aktuellt att tillämpa mindre strängt krav för 

näringsämnen med tanke på den komplexa påverkan från många olika källor i kustmiljön 

inklusive påverkan från utsjön. …. läggs inga ytterligare åtgärdskrav…, men ett mindre 

strängt krav kan bli aktuellt först när andra påverkanskällor är åtgärdade. Först då kan 

den halt som är möjlig att uppnå med bästa möjliga teknik fastställas. 

 

Vattenmyndigheterna har haft många år på sig att inhämta kunskap om vilka åtgärder 

reningsverk och andra verksamheter vidtagit och vilka som tillämpar bästa möjliga teknik. 

Tekniska åtgärder som vattenmyndigheterna anser kan vara möjliga att vidta finns beskrivna i 

VISS men har osäker kvalitet. Ibland är data i VISS fel, vidtagna åtgärder har inte alltid 

reviderats i VISS (se nedan under rubriken Använd korrekta data). Beslut om MKN kan inte 

grundas på sådana data om verkligheten som ändras fortare än VISS kan revideras. 

 

Förutom kunskap om teknik förutsätter ett MKN-beslut om undantag även en utredning och 

bedömning av ekonomisk rimlighet3. Även om bedömningen av ekonomisk rimlighet görs 

samhällsekonomiskt ska de faktiska kostnaderna som kan uppstå i de enskilda verksam-

heterna tas med i bedömningen.  

 

Svenskt Vatten betonar att vattenmyndigheterna före besluten i december 2021 måste 

ingående se över alla möjligheter till undantag om mindre strängt krav4. Det räcker inte att 

redovisa metoden för bedömningen, brist på vägledning och att konstatera brist på underlag. 

Resultatet och konsekvenserna måste presenteras mycket tydligare.  

 

Vi motsätter oss att beslut om undantag anstår till efter december 2021. I sådant fall flyttas 

utredningsbördan om vattenförekomsten och alla källors påverkan på denna samt om 

förutsättningarna för undantag är uppfyllda över på de som söker tillstånd för en verksamhet 

eller blir föremål för tillsyn. Sökandena har små förutsättningar att kunna utreda detta, men 

det är ändå utifrån underlag från dem som vattendelegationerna förväntas att i enskilda 

ärenden ta ställning till om det går att meddela undantag som inte kunnat lämnas tidigare.  

 

 

 
3 4 kap. 7 § och 9 § pkt 2 och 10 § vattenförvaltningsförordningen 
4 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen 



REMISSVAR, FÖRSLAG FÖR MEDLEMSSYNPUNKTER 
21-03-17 

SIDA 
6 (27) 

 

 

Sökanden får inte överklaga delegationens ställningstagande, trots att ett för sökanden 

negativt besked kan riskera reningsverkets tillåtlighet och trots att ansökan kan ha förberetts i 

många år och under tiden kostat mångmiljonbelopp att ta fram. En orts eller regions 

utvecklingsplaner kan ställas på ända utan förvarning. 

 

Ett motiv för att överväga lägre ställda krav anser Svenskt Vatten är till vilka vattenföre-

komster det är omöjligt för reningsverk och andra verksamheter att rena utsläpp så att MKN 

God ekologisk status går att följa till 2027 eller bortom 2027 när naturen själv sänker miljö-

kvaliteten. Det ligger utanför lokala reningsverks och andra lokala verksamheters möjlighet att 

motverka förändringar i havs- och vattenmiljöerna på grund av storskalig påverkan, t.ex. 

klimatdrivna förändringar som ökar övergödningen när havstemperaturerna stiger. 

 

Ett konkret exempel är när utsjövatten från havet för med sig föroreningar till kustvatten-

förekomster i sådan omfattning att bättre avloppsrening till höga kostnader och andra 

åtgärder på land inte gör någon skillnad. Utsjövattnets kvalitet kan i sin tur ha påverkats av 

havsströmmar från en annan havsbassäng, vilket sker med havsströmmar från Egentliga 

Östersjön till Bottenhavet. Då är det sannolikt att problemet inte går att motverka och än 

mindre att lösa till 2027 eller till ett senare angivet år genom åtgärder med liten eller ingen 

effekt på vattenkvaliteten i en kustvattenförekomst.5 Det förekommer på flera håll utmed 

kusten att utsjövattnets tillförsel av fosfor eller kväve till kust och skärgård är påtagligt stor.6 

Svenskt Vatten anser att mindre stränga krav snarare än förlängd tid (tidsundantag) är en 

lämplig lösning i dessa fall. Ett tidsundantag skjuter sakfrågans lösning in i en osäker framtid 

med alla de konsekvenser som under tiden uppstår för reningsverk och samhälle. Beslut om 

undantaget mindre strängt krav ska bedömas självständigt från tidsundantag.7 

Anpassa åtgärdsprogrammens innehåll geografiskt 
MKN ska vara specifikt anpassade för landets ca 27 000 vattenförekomster och varje MKN 

som beslutas förutsätter en utredning och bedömning av möjligheter till undantag.8 Ett ÅP ska 

sedan syfta till att en MKN kan följas och ska, om det behövs, avse det geografiska område som 

påverkar en MKN för den specifika vattenförekomsten9. Svenskt Vatten anser att 

lagstiftningen krav förutsätter att programmen är avgränsade på ett geografiskt funktionellt 

sätt och uppnår en viss grad av konkretion om tänkbara och behövliga tekniska åtgärder utan 

att för den skull ange vad varje enskild verksamhetsutövare konkret måste göra. Hela nationen 

är inte ett sådant avgränsat område för ett ÅP som avses i 5 kap. miljöbalken. 

 

 

 

 
5 Miljöprövningsdelegationens i Västernorrlands län tillståndsbeslut 2020-04-17 (dnr 551-4493-
2017) sid. 17 för Knorthems reningsverk, Örnsköldsviks kommun samt Mark- och miljödomstolens i 
Östersund dom (mål nr M 1495-20). Kväverening i Örnsköldsvik för 100 Mkr ansågs orimlig när 
möjligheterna att uppnå God ekologisk status inte skulle öka. Utsjövatten svarar för ca 60 % av 
kvävebelastningen. 
6 Rapporten Svelandskusten 2020 från Svelandskustens vattenvårdsförbund och Miljö-
prövningsdelegationens i Stockholms län tillståndsbeslut 2016-05-30 (dnr 551-27884-13) för 
Himmerfjärdsverket. 
7 CIS Guidance Document No. 20 on exemptions to the environmental objectives, avsnitt 3.3.1 
8 4 kap. 7 § HVMFS (2019:25) 
9 5 kap. 7 § miljöbalken 
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Om de administrativa åtgärderna måste formuleras lika för vissa myndigheter i fem åtgärds-

program bör de förklarande texterna till administrativa åtgärder för tillstånds- och tillsyns-

myndigheter och kommuner vara konkreta och geografiskt områdesanpassade vilket bör 

återspeglas i konsekvensutredningarna. Utan mer precisering än den som nu ges överlåter 

vattenmyndigheterna på andra myndigheter att prioritera utan någon som helst vägledning 

om hur MKN ska nås. Därmed flyttas också bedömningen av bördefördelningen för att nå 

MKN över på andra. 

Säkra åtgärdsprogrammens funktion 
Bara vattenmyndigheternas representativt sammansatta vattendelegationer får fatta besluten 

om MKN, ÅP och förvaltningsplaner10. Men med ÅP som inte löpande fångar upp de konkreta 

åtgärderna i VISS blir det länsstyrelserna eller enskilda tjänstemän på länsstyrelserna som 

utan konsekvensbedömning, samråd och dokumenterade beslut löpande föreslår konkreta 

åtgärder.  

 

Utan en samlad bedömning av hur efterlevnaden av MKN påverkas tappar ÅP sin funktion att 

effektivt fördela åtgärdsbördor och göra prioriteringar möjliga. Det samlade åtgärdsarbetet 

blir svårt att granska och utvärdera. Därtill uteblir en konkret distriktsvis eller åtminstone 

avrinningsområdesvis konsekvensanalys av hur det allmänna och hur enskilda påverkas och 

hur åtgärderna ska finansieras. Analyser av kostnadsfördelningen ska ingå i ÅP11 men saknas i 

förslaget på en mer operativ eller funktionell nivå under den nationella. 

Byråkratisera inte vattenförvaltningen 
Svenskt Vatten föreslår att kommuner och myndigheter med ansvar för att ta fram rättslig 

reglerade planer ska väva in efterlevnaden av MKN och dricksvattenskyddet i dessa. 

 

Vi sympatiserar med avsikten att stärka vattnets, miljökvalitetsnormernas och dricksvatten-

skyddets betydelse i samhällsplaneringen men vi är ändå kritiska till att flera åtgärdsförslag 

förvandlar en angelägen vattenförvaltning till produktion av dokument utan konkret verkans-

kraft. Vattenförvaltningens underskott på konkreta åtgärder är en sedan länge påtalad brist. 

Planer och planering behövs men ÅP bör bara ta med sådana administrativa åtgärder som kan 

resultera i konkreta fysiska eller tekniska åtgärder som leder till att MKN kan följas. 

 

Flera förslag till åtgärder innebär krav på produktion av planer som utlöser ny administration 

i teoretiska händelsekedjor. Planer som inte är lagreglerade (s.k. kompletterande åtgärd) 

förväntas inverka på sådana som är lagreglerade (s.k. grundläggande åtgärd). I sin tur kräver 

en annan administrativ åtgärd att dokumentproduktionen ska återrapporteras till 

vattenmyndigheterna, vilket skapar än mer administration och kostnader. Vad som konkret 

kommer kunna hända i slutet av händelsekedjorna så att MKN följs och dricksvattnet skyddas 

är mycket osäkert. 

 

 

 

 
10 16 § förordningen om vattendelegationer (2017:872) 
11 5 kap 9 § miljöbalken 
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Reningsverk är inte utsläppskällor 
Problem ska i första hand åtgärdas där de uppstår (vid källan), men genomgående beskrivs 

reningsverken felaktigt som punktkällor. ÅP:s beskrivningar och motiveringar till flera 

administrativa åtgärder bör skrivas om så att genomförandet riktas rätt. Tätorter (urbana 

områden) och verksamheter i tätorter bör anges som källor oavsett föroreningstyp. Att göra så 

är inte detsamma som att göra reningsverken oansvariga. Dessa kan och bör göra mer när så 

är möjligt för att minska sådana föroreningar från orten som är effektivast att rena nedströms. 

Exempel på det är näringsämnen, syretärande ämnen, mikroorganismer som riskerar 

människors hälsa och dricksvattentäkter, samt, när det finns behov, även läkemedelsrester. 

 

Svenskt Vatten påtalade bristen på uppströmsperspektiv redan 2015 i vårt svar på de då 

remitterade ÅP för tiden fram till 2021. Nu upprepas tyvärr bristen igen. Det är inte 

reningsverken som alstrar föroreningarna, vilket vattenmyndigheterna hävdar att de gör.  

 

I förvaltningsplanernas avsnitt 3.4 om övergödning och under rubriken om påverkanskällor 

förklaras begreppet påverkanskälla som det ”som orsakar ett miljöproblem.” Nu är det inte så 

men vore det så att reningsverken hade orsakat miljöproblemen hade den för miljön enklaste 

och för samhället billigaste åtgärden varit att avveckla avloppsreningsverken och avskaffa 

EU:s avloppsdirektiv. Vi framhåller därför återigen att reningsverk skyddar miljön från 

vattenföroreningar från tätorterna. Fel utformade guidelines och rapporteringsformulär från 

EU-kommissionen eller myndigheter får inte dominera över verkligheten och gällande regler.  

 

Uppströmsperspektiv är grundläggande om analysen av åtgärdsbehov ska leda till åtgärder 

som riktas mot rätt aktörer och fördelar kostnader och åtgärdsansvar på det mest effektiva 

sättet. Till exempel ska den administrativa åtgärden tillsyn eller tillståndsprövning riktas mot 

flottiljer, företag, brandövningsplatser och ägare av förorenad mark för att motverka utsläpp 

av PFAS från tätorter. Tillsyn och tillståndsprövning mot exempelvis hushållens utsläpp av 

näringsämnen, biologiskt nedbrytbara ämnen och mot mikroorganismer kan och ska riktas 

mot reningsverk eftersom det är mest effektivt att reningsverken renar sådana föroreningar, 

men det är fortfarande tätorterna och verksamheter i de urbana områdena som är källorna, 

inte reningsverken. Det är även så EU:s avloppsdirektiv fungerar. 
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Reningsverken kan bara rena vissa av tätorternas föroreningar men i stort sett alla kan 

övervakas. Att reningsverken är övervakningspunkter enligt ramdirektivets hänvisning till 

avloppsdirektivet förvandlar dem inte till påverkans- eller utsläppskällor. 

 

Ska vattenmyndigheternas skyldighet att kartlägga utsläpp12 kunna betraktas som fullgjord 

anser Svenskt Vatten att sådana verksamheter i tätorterna bör tas med som alstrar påtagliga 

utsläpp av organiska kemiska ämnen och metaller. Brister i den kartläggningen har medfört 

att flera myndighetsåtgärder föreslås ska riktas mot reningsverk istället för mot utsläppare av 

”industrispillvatten” i tätorterna. 

Använd korrekta data 
Några medlemmar i Svenskt Vatten har informerat oss om brister i VISS, data kan vara för-

åldrade eller felaktiga. Exempelvis pekas ett reningsverks utsläpp av bräddat renat avlopps-

vatten till en vattenförekomst ut som påtaglig påverkanskälla medan reningsverkets betydligt 

större huvudutsläpp av lika renat avloppsvatten till vattenförekomsten intill inte nämns. 

Uppgifterna tycks vara från tiden före reningsverkets senaste miljötillstånd varefter utsläpps-

punkterna förändrades. Ingen statlig myndighet har haft kontakt med kommunen och 

reningsverket om uppgifterna i VISS. 

 

 

 

 
12 3 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 

Enligt artikel 5 och bilaga II, pkt 1.4 i ramdirektivet för vatten ska ämnen identifieras som via ett 

reningsverk når och påverkar miljön. Ämnena kommer från tätorten. Det följer inte av artikeln 

eller vattenförvaltningsförordningen att identifiera reningsverken som påverkansproblem.  

 

Skyldigheten i 3 kap 1 § vattenförvaltningsförordningen för vattenmyndigheterna att kartlägga 

hänvisar till artikel 5 och bilaga II i ramdirektivet för vatten som i sin tur hänvisar till artikel 15 i 

direktiv 91/271/ EEG (avloppsdirektivet), som reglerar tätorters utsläpp av avloppsvatten och 

föroreningar. Artikel 15 handlar om skyldigheten att övervaka utsläpp som sker via reningsverk 

och om hanteringen av data från övervakningen. Av tidigare och pågående överträdelseärenden 

och av stämningen av Sverige till EU-domstolen framgår att EU-kommissionen anser att vissa 

tätorter inte uppfyller direktivets krav. Kommissionen pekar i enlighet med direktivet ut vilka 

tätorter – inte vilka reningsverk - som inte följer direktivets krav för utsläpp av närsalter och 

syretärande ämnen. 

 

Enligt avloppsdirektivet ska medlemsstaterna även säkerställa att industrispillvatten 

kontrolleras av behöriga myndigheter så att miljökvalitetkrav i andra EU-direktiv kan följas. 

Reningsverk är inte behöriga myndigheter. 

 

Om nomenklaturen i guidelines eller rapporteringsformulär från EU-kommissionen eller 

vägledning från centrala verk avviker från reglerna måste reglerna tillämpas, inte vägledningen 

eller formulären. EU-kommissionens eller svenska myndigheters slarv eller brister får inte 

läggas andra till last. 
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I ett annat fall meddelar en medlem att ett reningsverk anges som källa till utsläpp av 

läkemedelsrester i sådan omfattning att vattenförekomstens status sänks. Men uppgiften i 

VISS verkar inte ha baserats på mätdata i recipienten eller i utsläppet utan på en simulerings-

studie utifrån det antal pe (personekvivalenter) som reningsverket är dimensionerat för. 

Eftersom läkemedelsrester kommer från hushåll och inte från livsmedelsindustri och än 

mindre från reningsverket själv blir resultatet av en sådan studie missvisande när antalet pe 

som belastar reningsverket till stor del beror på avloppsvatten från ortens livsmedelsindustri. 

 

Ett tredje fall är ett reningsverk som enligt VISS ska vidta uppströmsåtgärder mot PFOS men 

det är inte känt om ämnena kommer från tätorten eller någon annanstans ifrån.  

 

Genomförda åtgärder uppdateras inte alltid i VISS. Ett exempel är att åtgärder mot enskilda 

avlopp föreslås för ett område som kommunen beslutat utse till verksamhetsområde för 

anslutning till kommunalt avlopp. Med sådana brister går det inte att sammanställa åtgärder 

och bedöma nyttor för ett avrinningsområde eller bedöma om beslut om undantag är möjliga 

att meddela, varken under förvaltningscykeln eller i enskilda tillståndsärenden. 

 

Statusklassningar av vattenförekomster tycks alltför ofta vara baserade på data från en enda 

provtagningspunkt i avloppsplymer nedströms reningsverken. Punkterna ingår i renings-

verkens recipientkontroller för ett annat syfte än statusbedömning. Sådana data är inte 

representativa för kvaliteten på vattnet i vattenförekomsterna. Att data används så har utövare 

av reningsverk tagit upp i överklagningsärenden till Mark- och miljödomstolen och Mark- och 

miljööverdomstolen.13 Svenskt Vatten anser att stabiliteten i statusklassningarna måste 

förbättras. Felaktig användning av data för statusbedömning kan återverka på hur 

åtgärdsbördor och kostnader fördelas och påverka även andra verksamhetsutövare som inte 

alltid är bekanta med provtagningspunktens lokalisering och syfte. Det bli också svårt att 

bedöma om åtgärder leder till en försämring eller förbättring i verkligheten om metoder, 

parametrar, provtagningsplatser och data för olika syften varierar från en period till annan.  

 

Det är visserligen svårt att dra generella omfattande slutsatser om all information i VISS på 

det underlag Svenskt Vatten har fått in, men vi vill påtala det allvarliga i om data av bristande 

kvalitet använts för statusklassning, källkartläggning, vattentäktsskydd, bedömning av möjliga 

åtgärder och av konsekvenser samt läggs som grund för att inte meddela sådana undantag som 

skulle kunna meddelas om underlaget var korrekt. Det är vattenmyndigheternas skyldighet att 

se till att vattenförekomsternas status övervakas på det sätt som EU-direktiven kräver samt att 

övervakningen sker i samråd med bl.a. kommuner och andra berörda.14 

Remitterade förslag uppfyller inte lagstiftningens krav 
Svenskt Vatten bedömer avslutningsvis att uppläggen och förslagen till åtgärdsprogram och 

medföljande konsekvensutredningar inte uppfyller lagstiftningens krav. Det går inte att 

bedöma om MKN kommer göra det baserat på det material som remitterats. 

 
13 Överklagat beslut (MPD i Skåne län, dnr 551-36522-2016) till MMD i Växjö och överklagat beslut 
(MMD Vänersborg, mål M-2301-19) till Mark- och miljööverdomstolen. 
14 7 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen 
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2. Konsekvensutredningarna 
Som det remitterade materialet är utformat tycks inga regler ha följts. Kravet på ÅP:s och 

konsekvensutredningens innehåll framgår av 5 kap. 7 och 9 §§ miljöbalken och av 

förarbetena15 i vilket står: 

 

”Åtgärdsprogram kan komma att omfatta påverkan från flera olika samhälls-

sektorer och företeelser och innebära att åtgärder av skiftande slag skall vidtas. 

Konsekvenserna för de aktörer som berörs kan vara mycket olika och svåra att 

överblicka. Eftersom åtgärdsprogrammen inte kan överklagas är det viktigt att 

alla tänkbara konsekvenser av programmen, särskilt för enskilda personer och 

företag, övervägs noga och görs tillgängliga för dem som berörs” 

Det som står ovan i förarbetena till miljöbalken är reglerat i 6 kap. 6 § vattenförvaltningsför-

ordningen. Av detta följer att konsekvenserna för enskilda och det allmänna ska beskrivas och 

bedömas genom fakta och siffror (kvantifieras) på så konkret geografisk nivå som möjligt.  

Skyldighet att inhämta regeringsbeslut 
Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska även konsek-

venserna av föreskrifterna om MKN utredas, vilket inkluderar undantagsbeslut. Detta ska 

göras så tidigt som möjligt (4 §) och inkludera konsekvenser av alternativet att inte meddela 

undantag, vilka som berörs och hur beslutet överensstämmer med EU:s ramdirektiv för vatten 

(6§) samt hur kommunerna och kostnaderna för kommunal verksamhet påverkas (8 §).  

 

Åtgärdsprogrammens konsekvenser speglar MKN:s konsekvenser. Är dessa inte oväsentliga 

för kommuner, regioner eller staten, exempelvis för att det saknas underlag för att meddela 

undantag – vilket framgår av förvaltningsplanerna - är vattenmyndigheterna skyldiga att 

inhämta regeringens medgivande att meddela föreskrifter om MKN.16  

Högre geografisk upplösning 
Svenskt Vatten anser att kravet på analys och utredning av konsekvenser måste fullgöras mer 

geografiskt avgränsat, exempelvis per avrinningsområde, delområde eller kommun. 

 

Fem likalydande åtgärdsprogram (ÅP) innebär att det bara finns ett enda riksåtgärdsprogram 

från fem avsändare men systemet med MKN och ÅP förutsätter fem distriktsvisa program med 

åtminstone avrinningsområdesanpassade innehåll formade efter vattenförekomsternas olik-

artade problem och varierade orsaker till problemen. Följden har blivit att även konsekven-

serna av MKN och ÅP blivit allmänt beskrivna på nationell nivå utan möjlighet till distriktsvis, 

regional, avrinningsområdesvis eller lokal möjlighet att ta del av hur nyttor, kostnader och 

konsekvenser fördelas mellan olika aktörer. 

 

 

 

 

 

 
15 Prop. 2003/2004:2 Förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, sidan 24 
16 2 § Förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter 
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Det går inte att bedöma vad åtgärderna som behöver genomföras för att följa MKN till senast 

2027 kommer att kosta. Det går heller inte att se om åtgärdsbördorna är kostnadseffektivt 

fördelade, än mindre att bedöma om MKN blir möjliga att nå eller är rätt satta. ÅP ger ingen 

vägledning för effektiv fördelning av statliga stöd eller för effektiva lokala eller regionala 

prioriteringar som även kan säkra samhällsviktig verksamhets tillåtlighet. Därmed är det 

heller inte möjligt att relatera rimlighet till genomförbarhet. Svenskt Vatten anser att 

konsekvensutredningarna behöver göras om och förbättras från grunden. 

Finansierbarhet 
Åtgärder och konsekvenser ska beskrivas för kommuner. Kostnaderna som uppkommer för 

kommunalt VA ska finansieras genom lokalt beslutade VA-avgifter, som regleras genom lokala 

taxor. Det finns gränser i vattentjänstlagen för hur lokala taxor får höjas för att finansiera 

lokalt ökande kostnader för VA. Utbyte av kombinerade ledningsnät mot separerade kan vara 

svåra att finansiera med kraftigt höjda taxor under få år (se Naturvårdsverkets åtgärd 1). 

Finansieringen är otillräckligt utredd och beskriven. 

3. Miljökvalitetsnormer 
Svenskt Vatten anser att vattenmyndigheterna måste ta fram underlag i kontakt med VA-

organisationerna och andra verksamhetsutövare så att skyldigheten att meddela MKN-

undantag för vissa vatten med säkerhet fullgörs när det finns förutsättningar för det. Hur 

vattenmiljön och kostnader påverkas lokalt/regionalt och hur haven påverkas bör sedan 

analyseras och återspeglas i konsekvensbeskrivningen. 

 

Vi har inga synpunkter på de remitterade förslagen till föreskrifter och uppläggen av bilagorna 

men vi påtalar att när det av föreskrifterna framgår vilka vattenförekomster som meddelats 

undantag måste åtgärdsprogrammen indelas i geografiska områden liksom konsekvens-

analyserna för samma områden. 

 

4. Åtgärdsprogrammen 
 

Vi föreslår att varje åtgärdsprogram förses med bilagor specifika för 

varje av distriktets avrinningsområde eller andra lämpligt avgränsade 

områden. I varje bilaga bör åtgärdsbehov beskrivas sektors/ 

branschvis utan att peka ut enskilda verksamheter. Där bör även 

konsekvenserna beskrivas kommunvis och för de delar av samhället 

som påverkas. De bör sammanfattas i åtgärdsprogrammet för 

distriktet som helhet. 

 

Svenskt Vatten ger synpunkter på enbart administrativa åtgärder som får betydelse för VA-

verksamheter eller som vi anser saknas. 

 

Vi anser att åtgärdsprogrammen i dess nuvarande form inte uppfyller lagstiftningens grund-

läggande krav på innehåll, funktion, geografisk anpassning och konkretion.17  

 

 
17 5 kap. 7 § första och andra stycket och 5 kap. 9 § miljöbalken 
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Administrativa åtgärder som formuleras lika i de fem åtgärdsprogrammen bör ha förklarande 

texter som är mer konkreta och geografisk olika när de administrativa åtgärderna riktas mot 

kommuner och tillsyns- och prövningsmyndigheter eller mot nationella myndigheters myndig-

hetsutövning mot enskilda. 

 

I bilagan ger vi närmare synpunkter på några avsnitt i programmen samt på de administrativa 

åtgärderna. Vi vill särskilt peka på Naturvårdsverkets åtgärd 1. Tillsyn utifrån sådan 

vägledning om ”ovidkommande vatten” kommer inte fungera som vattenmyndigheterna 

diffust verkar avse. Den tekniska åtgärden går inte att genomföra praktiskt, personalmässigt 

eller finansiellt till 2027. Genomförandet förutsätter att flera städers citykärnor ska grävas upp 

liksom privata fastigheter med felkopplade ledningar till kostnader på många miljarder utan 

möjlighet till finansiering på grund av vattentjänstlagens begränsningar. Svenskt Vatten 

föreslår istället en föreskrift om ett riskbaserat underhåll. 

 

5. Förvaltningsplanerna 
Under planernas rubrik 3.4 Övergödning och under den följande underrubriken Påverkans-

källor förklaras begreppet påverkanskälla som det ”som orsakar ett miljöproblem.” Här pekas 

källor med betydande miljöpåverkan ut och bland dessa nämns felaktigt avloppsreningsverk. 

Problemet utpekandet återkommer i avsnittet 3.6 Miljögifter och lite varstans i materialet. 

 

Som Svenskt Vatten inledningsvis påpekat är det inte reningsverken som ”orsakar miljö-

problem”. Beskrivningen är fel i sak och texten saknar en korrekt beskrivning av orsak och 

verkan.  

 

I den pågående översynen av avloppsdirektivet diskuteras om och hur uppströmsperspektivet 

ska regleras. Förvaltningsplanerna skickas till EU-kommissionen och för att inte motverka en 

effektiv reglering som gynnar efterlevnaden av MKN bör vattenmyndigheterna ge en mer 

korrekt bild av källfördelningen i material som skickas från Sverige. 

Avsnitt 3.4 Övergödning 
Texter och tabeller bör rättas eftersom källorna till ”näringsbelastning från mänsklig verksam-

het är utsläpp av fosfor och/eller kväve” från hushåll och tätortsförlagda industrier såsom 

slakterier och mejerier. I diagrammen 1 och 2 över fördelningen av utsläppare av närings-

ämnen bör reningsverk bytas ut mot tätorter och det är otydligt om påverkanskällan ”urban 

markanvändning” skiljer sig från reningsverk eller dubbelräknas med tanke på att dagvatten 

från urban markanvändning ibland leds till reningsverk samt i vilka utsläppsflöden som 

urbant lokaliserade industrier räknats in. 

Avsnitt 3.6 Miljögifter 
Det är tätorten i sig och anslutna industrier och verksamheter i denna som utgör påverkans-

källor. Detta är en avgörande insikt att ha om vattenmyndigheternas administrativa åtgärder 

ska riktas rätt när de genomförs.  
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Reningsverk anges felaktigt som betydande orsak till utsläpp av prioriterade ämnen. I samma 

mening jämställs reningsverken felaktigt med deponier som alstrar sådana utsläpp. 

Reningsverken anges dessutom som den mest betydande orsaken till utsläpp av SFÄ, som är 

ett begrepp som inkluderar såväl läkemedelssubstanser och ammonium från hushållsavlopp 

som tungmetaller från näringsverksamheter och dagvatten från väghållare. I tabellen över 

påverkanskällor bör raden ”punktkällor – reningsverk och punktkällor bräddning” kallas 

tätort eller urbana områden. 

Avsnitt 6.5 Kostnader för vatten och avlopp 
De angivna siffrorna ger inte en komplett bild av kostnaderna som totalt är högre. Drift och 

underhåll i figuren om kostnadstäckning tar inte hänsyn till ledningsnät och kapitalkostnader. 

 

Det bör framgå att prisintervallen 137 - 1 074 kronor/månad och 10 - 90 kronor/m3 vatten 

även avser att inkludera kostnaderna för avloppsrening. 

 

I övrigt hänvisar vi till vad vi skrivit tidigare i det här remissvaret om bättre geografisk 

upplösning och tydlighet och om att konsekvensutredningarna måste bli avsevärt bättre. 

Avsnitt 7.1 
Avsnittet sammanfattar antalet vattenförekomster med olika typer av undantag. Det går inte 

att se var dessa vattenförekomster finns och hur undantagen har motiverats. Det går heller 

inte att se för vilka vattenförekomster undantag utretts men inte medgetts och varför. 

 

6. Delförvaltningsplaner mot torka och vattenbrist 
Svenskt Vatten anser att det är positivt att vattenmyndigheterna fångat upp den angelägna 

frågan om vattenbrist och torka, men vi saknar en åtgärd om kartläggning av avrinnings-

områdesvisa vattenuttag jämfört med nybildning av vatten i syfte att upprätta en vattenbudget 

som kan användas för sådan regional vattenplanering som ingår i åtgärdsprogrammen. 

 

Samtidigt finns anledning att ifrågasätta relevansen av delförvaltningsplaner mot torka och 

vattenbrist i alla fem vattendistrikten. Problemen är inte lika stora överallt. Vikten av att 

samordna åtgärder mot torka och vattenbrist med åtgärder mot risker för översvämningar bör 

nämnas.18 

 

Det behöver bli tydligare i delförvaltningsplanerna hur de föreslagna åtgärderna är tänkta att 

styra eller om de baseras på överenskommelser om samverkan mellan de statliga myndig-

heterna. En delförvaltningsplan ska ”på lämpligt sätt tas in i förvaltningsplanen för distriktet” 

och ”innehålla den information som vattenmyndigheten finner lämplig”.19 Vattenmyndig-

heterna hänvisar till den citerade rättsliga grunden. De föreslagna delförvaltningsplanerna 

innehåller bra och viktig information men där finns även administrativa åtgärder utformade 

på samma sätt som i de bindande åtgärdsprogrammen, vilket tyder på att planerna förväntas 

ha styrande verkan utan lagstöd. Här vill vi lyfta fram att statliga verk måste beakta 

kommunernas planmonopol för mark och vatten. 

 

 
18 Jfr förordning (2009:956) om översvämningsrisker 
19 5 kap 2 § vattenförvaltningsförordningen 
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Svenskt Vatten lämnar detaljsynpunkter sist i bilagan på några av de administrativa 

åtgärderna som föreslås i delförvaltningsplanerna. 

 

 

 

 

   

Namn Namnsson 

VD 

Svenskt Vatten AB 

 Namn Namnsson 
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     BILAGA 

Åtgärd 2 för alla myndigheter och kommuner 
Svenskt Vatten bedömer att åtgärden bör utgå eller formuleras om eftersom den saknar 

lagstöd. 

 

Det går att förstå behovet av årlig rapportering från kommunen till vattenmyndigheten men 

rapportering leder inte till att en MKN följs, vilket åtgärder i ett åtgärdsprogram ska syfta till 

för att ha stöd i 5 kap. 7 § miljöbalken. Syftet med åtgärdskravet på att rapportera är att följa 

upp och samla in uppgifter om hur ÅP genomförs göra det möjligt för vattenmyndigheterna att 

lämna underlag för HaV:s rapportering till EU-kommissionen20, men det saknas skyldigheter 

för kommuner eller verksamhetsutövare att återrapportera till vattenmyndigheterna. Den 

skyldighet som finns rör kommuners rapportering inför arbetet med ÅP.21 

 

Årlig rapportering från kommuner till vattenmyndigheter kan förutsätta rapportering från de 

kommunala VA-huvudmännen till kommunen. Kostnaden som då uppstår för VA-kollektivet 

är inte en nödvändig kostnad enligt 30 § vattentjänstlagen, särskilt om lagstödet för kravet på 

kommunen också saknas. Privata eller kommunala driftorganisationer för VA som den 

kommunala VA-huvudmannen har handlat upp kan behöva rapportera till VA-huvudmannen. 

Kostnader uppkommer i varje rapporteringsled. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 

Åtgärd 2 - dricksvattenskydd 
Utveckla åtgärden så att även förorenade områden tydligt inkluderas. 

 

Sanering eller liknande inom Försvarsmaktens område bör inkluderas om sådana områden 

riskerar förorena dricksvatten. 

Åtgärd 4 – tillsyn avlopp 
Komplettera texten under åtgärden med uppströmsarbetets betydelse och att tillsyn behövs av 

försvarsverksamheter som är anslutna till kommunalt avlopp samt av Försvarsmaktens servis-

ledningar fram till anslutningspunkten. 

Havs- och vattenmyndigheten 

Åtgärd 1 - tillsynsvägledning små avlopp 
Komplettera åtgärden: Beträffande små kommunala avlopp ska Havs- och vatten-

myndigheten samverka med Naturvårdsverket. 

 

 

 

 

 
20 9 kap. vattenförvaltningsförordningen 
21 3 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen 
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Komplettera texten under åtgärden med att Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för till-

synsvägledning om enskilda avlopp enligt 3 kap. tillsynsförordningen samt hänvisa till 

Naturvårdsverkets åtgärd 1 om tillsynsvägledning. Avloppsanläggningar för färre än 200 pe 

brukar kallas små avlopp och sådana är antingen kommunala eller enskilda.22 Naturvårds-

verket vägleder om kommunala små avlopp. Vägledning om små kommunala och enskilda 

avlopp bör vara samordnade. 

Åtgärd 3 – vägledning vattenkraft 
Komplettera åtgärden med: … kan följas och så att dricksvattentäkter inte skadas. 

 

Komplettera texten under åtgärden med att det förekommer dammar för vattenkraft som 

också är dricksvattentäkter och att fysiska eller tekniska åtgärder kan påverka tillgången och 

vattenkvaliteten i täkten för dricksvatten. 

Åtgärd 5 – vägledning om vattenskyddsområden 
Komplettera åtgärden med: …. genomföras löpande och beakta regeländringar som följer av 

Sveriges införande av EU:s dricksvattendirektiv. 

 

Exempelvis kräver artikel 8 i det nya direktivet att riskbedömningar och riskhantering ska 

vara klar senast 4,5 år efter direktivets införlivande varför detta ska genomföras under den tid 

som ÅP gäller. 

 

Komplettera texten under åtgärden med att det nyligen antagna direktivet stärker skyddet av 

dricksvattentäkter och innehåller krav på analyser av risker och faror i avrinningsområdet 

uppströms vattentäkten. Regeringen har tillsatt en utredning (N2020:05) om direktivets 

genomförande i Sverige. Den ska lämna sina förslag senast den 1 september 2021. 

 

Formuleringen i åtgärdsprogrammen om att säkerställa av skydd för dricksvattentäkter bör 

även omfatta potentiella framtida vattentäkter, vilket nu bara står i förvaltningsplanerna. 

Åtgärd 8 – egenkontroll vattenverksamhet och vattenuttag 
Utveckla texten under åtgärden så att det framgår om vattenuttagen som bidrar till att god 

vattenstatus inte uppnås eller riskerar att försämras handlar om alla vattenuttag eller främst 

uttag för vissa ändamål - exempelvis dricksvatten, industri eller bevattning - eller över en viss 

storlek. Alla uttag omfattas visserligen av lagens allmänna krav på egenkontroll men egen-

kontrollförordningens särskilda regler gäller bara anmälnings- eller tillståndspliktiga uttag. 

Jordbruksverket  

Åtgärd 6 – tillsynsvägledning och vägledning om egenkontroll 
Komplettera texten under åtgärden under rubriken Genomförande med att egenkontroll bör 

inkludera spridning i yt- och grundvatten av använda växtskyddsmedel, särskilt när spridning 

sker över eller i närheten av dricksvattentäkter. 

 
22 Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10), avsnitt 6.5.3 
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Kammarkollegiet  

Åtgärd 1 – egenkontroll vattenkraft 
Komplettera åtgärden med: … ska kunna följas och dricksvattentäkter ska kunna skyddas. 

 

Komplettera den förklarande texten med att vattenkraftverk kan släppa ut kemiska ämnen, 

exempelvis olja från turbiner. God skötsel och annan egenkontroll bör minimera utsläpp och 

andra risker, särskilt i vattendrag med dricksvattentäkter nedströms kraftverken. 

Kemikalieinspektionen  

Åtgärd 1 – förebyggande åtgärder för att minska utsläpp och spridning 
Komplettera åtgärden i punktsatsen om gradvis minska förorening från prioriterade ämnen 

med att nämnda PFOS och PFAS som exempel. 

 

Komplettera texten under åtgärden under rubrikerna Motivering och Genomförande särskilda 

stycken om PFAS och PFOS. Ämnena nämns i texter under åtgärder för andra myndigheter 

men inte under den här, som är en särskilt viktig åtgärd för just dessa båda ämnesgrupperna 

som utgör ett fortsatt stort miljöproblem i samhället. De förtjänar därför att lyftas fram. 

Läkemedelsverket  

Åtgärd 1 – påverkan från läkemedelssubstanser 
Smalna av åtgärden till sådana läkemedelssubstanser som påverkar följsamheten till en MKN 

men låt den vara bred när åtgärden syftar till att minska risker för negativ påverkan på dricks-

vattentäkter23. De enda substanserna som för närvarande reglerar bedömningsgrunderna för 

MKN är de som HaV reglerat som särskilda förorenande ämnen (SFÄ). 

 

Diklofenak är en av substanserna som HaV reglerat som ett SFÄ. Läkemedelsverkets åtgärd 

bör inkludera att ge råd till Sveriges regioner att begränsa användning och förskrivning av 

substansen diklofenak och om möjligt att ge råd till apotek med syftet att också begränsa 

användningen av receptfri diklofenakgel. Syftet ska vara att följa MKN. 

 

Svenskt Vatten sympatiserar visserligen allmänt med tanken att Läkemedelsverket ska 

”allmänt minska risken för negativ påverkan från läkemedelssubstanser på vattenmiljön” men 

åtgärder i ett åtgärdsprogram får inte vara så allmänt hållna för att ha rättsligt stöd. 

 

Skriv om texten under åtgärden mot bakgrund av att halter av SFÄ visserligen kan läggas till 

grund för bedömning av en vattenförekomsts ekologiska status, men att det ännu är en öppen 

fråga i pågående översyner av olika EU-direktiv om läkemedelssubstanser kommer att regleras 

som MKN för kemisk status. I den pågående översynen av EU:s avloppsdirektiv är frågan om 

krav eller inte krav om läkemedelsrening aktuell. Det är även oklart om krav bör avse utsläpp 

av vissa indikatorsubstanser eller om de ska formuleras på annat sätt. Hur MKN för läkemedel 

i så fall kommer att harmonieras med eventuella indikatorsubstanser är en öppen fråga. 

 

 
23 4 kap. 5 § vattenförvaltningsförordningen 
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Det är hushållen i tätorten – inte reningsverken - som är källor till utsläpp av läkemedels-

substanser, oberoende av om reningsverken förses med avancerad rening. Substanserna når 

vattenmiljön via reningsverken. 

 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter listar fyra – inte som anges fem - läkemedel som 

SFÄ. 

 

Provtagning och analys måste följa EU:s direktiv om provtagning, analys och ackreditering och 

ramdirektivets krav om representativ provtagning och tillräcklig många övervakningspunkter i 

en vattenförekomst för att få läggas till grund för statusbedömningen.24Övervakning genom 

provtagning alldeles nedanför tätorternas utsläpp via reningsverk eller i reningsverkens 

utsläppsplymer är snarare representativa för förekomsten av ämnena i det utsläppta avlopps-

vattnet än för ”förekomsten i vattenmiljöer”. 

Naturvårdsverket  

Åtgärd 1 – tillsynsvägledning för avloppsreningsverk 
Skriv om åtgärden så att den får ett tydligt uppströmsperspektiv som avser verksamheter i 

tätorten anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet samt deras utsläpp av ämnen som 

inte går att rena. Det måste gå att få rättsligt stöd för åtgärden när den genomförs. 

 

Åtgärd 1 bör hellre uppmana Naturvårdsverket att meddela föreskrifter om en riskbaserad 

systematisk egenkontroll av spillvattenledningar med underhållsåtgärder som minskar 

tillskottsvattnet. Verket har ett bemyndigande i 1 § förordningen (1998:901) om verksam-

hetsutövares egenkontroll att meddela sådana föreskrifter. 

 

Vår förklaring: Redan idag är bestämmelsen om egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken 

tillämplig på ledningsnät för såväl avlopp som dricksvatten. Bemyndigande i förordningen är 

en oanvänd möjlighet. Utläckt dricksvatten från trycksatta dricksvattenledningar kan läcka in i 

avloppsledningar, som ligger under dricksvattenledningarna i samma rörgrav. Förutom en 

vattenförlust och utebliven avgiftsdebitering för redan renat dricksvatten bidrar inläckage av 

utläckt dricksvatten till ett tillskottsvattenproblem i reningsverket. I vissa fall är den mest 

effektiva åtgärden att först spåra och åtgärda läckande dricksvattenledningar, då åtgärdas flera 

problem samtidigt (hälsorisker från dricksvatten, onödiga vattenuttag, bräddproblematik och 

utsläpp via reningsverket). Ledningssystem bör därför riskbedömas och åtgärdas samman-

hållet för bästa resultat, vilket tillståndsprövningar med underhållsvillkor av spillvattenled-

ningarna missar. Ett tillståndsprövat spillvattennät hindrar istället tillsynsmyndigheten från 

att ställa krav om sådant som redan prövats (24 kap. 1 § miljöbalken). 

 

Åtgärdens nedströmsperspektiv kan härledas till de brister i källkartläggningen som vi påtalat 

inledningsvis.  

 

Den föreslagna åtgärden är inte genomförbar eftersom den förutsätter att tillsynskrav ska 

ställas som inte är möjliga att ställa.  

 

 

 
24 Direktiv 2009/90/EG samt bilaga V i direktiv 2000/60/EG 



REMISSVAR, FÖRSLAG FÖR MEDLEMSSYNPUNKTER 
21-03-17 

SIDA 
20 (27) 

 

 

Det finns flera domar i Mark- och miljööverdomstolen som utesluter att sådana krav ställs i 

tillståndsvillkor för reningsverk som istället ska ställas i tillstånden för de anslutna verksam-

heterna25. Samma princip – att rikta kraven mot anslutna verksamheter - gäller även vid 

tillsyn. Tillsynsmyndigheters uppdrag varken får eller kan överlåtas på reningsverk. 

 

Svenskt Vatten anser att Naturvårdsverket istället bör ha som åtgärd att tillsynsvägleda om 

tillsyn mot verksamheter som uppströms är anslutna till kommunala avloppsanläggningar och 

som påtaglig mängd släpper ut prioriterade ämnen och SFÄ som inte reningsverken är byggda 

för att kunna rena. Ett sådant åtgärdskrav för Naturvårdsverket skulle på ett utmärkt sätt 

komplettera Åtgärd 1 för Kemikalieinspektionen och passa bättre ihop med kommunernas 

åtgärd 2, som skiljer tillsyn uppströms från tillsyn nedströms på reningsverket. Länsstyrelsen 

bör ha en åtgärd för sin tillsyn som motsvarar kommunernas åtgärd 2. 

 

Tillsyn över reningsverk kan inte hindra VA-huvudmannen från att ta emot avloppsvatten från 

hushåll, som ofta är den största källan till utsläpp av kemiska ämnen varav en del är priori-

terade ämnen och SFÄ. Utsläpp av läkemedel, inklusive läkemedel som är reglerade som SFÄ 

kommer till mer än 95 % från hushåll. 

 

Tillsynsvägledning måste ha lagstöd eftersom den per definition ska avse tillsyn, som efter 

lagändringen 2020-08-01 tydligt avgränsats till kontroll, rättsliga åtgärder och information för 

att uppnå lagefterlevnad. Tillsynsvägledning för tillsyn av reningsverk och rening av utsläpp av 

prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen förutsätter därför att det finns renings-

teknik som det finns lagstöd för att ställa tillsynskrav om. Lagstöd förutsätter att tekniken kan 

anses utgöra ”bästa möjliga teknik”26. 

 

Svenskt Vatten har i vår publikation P95 med råd och riktlinjer vid anslutning av industrier 

tagit upp vad VA-verksamheten och VA-huvudmannen bör se upp med för att inte anslutning 

av verksamheter med utsläpp av kemiska ämnen ska leda till att miljökvalitetsnormer inte följs 

eller riskera reningsverkets tillstånd. 

 

Var tydliga med vad åtgärden och begreppen innebär i texten under åtgärden.  

Texten till Naturvårdsverkets åtgärd 1 bör skrivas om. Naturvårdsverkets åtgärd och 

länsstyrelsernas och kommunernas åtgärder om prövning och tillsyn bör passa ihop. Genom 

att inte betrakta tätorten utan reningsverket som påverkanskällan tycks analysen ha blivit fel 

och resulterat i fel slutsatser och förslag till beslut som riskerar bli negativa för miljön. 

 

Vattenmyndigheterna skriver att utbyte av kombinerade ledningar till separerade är en upp-

strömsåtgärd mot föroreningar, vilket benämns som en tillskottsvattenproblematik, men 

dagvatten är inte ett tillskottsvatten.   

 

Tillskottsvatten är sådant vatten som inte ska finnas i en spillvattenledning oavsett om denna 

är kombinerad eller separerad, såsom grundvatten som läckt in. Dagvatten däremot ska finnas 

i en kombinerad ledning. Systemet byggdes så en gång i tiden med syftet att leda bort dag-

vatten. Förekomsten av dagvatten i ledningen beror således på att systemet fungerar och inte 

på att skötsel eller underhåll brister.  

 
25 Se MÖD:s domar i målen M 7843-13, M 125-15 och M 133-15 
26 2 kap 3 § miljöbalken 
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Det är dock en oönskad effekt av systemets konstruktion att volymen avloppsvatten i en 

kombinerad ledning ökar när det regnar så att bräddningsrisken eller reningsverkets renings-

förmåga kan påverkas, och det är riktigt att dagvatten innehåller föroreningar som i ett 

kombinerat system leds till reningsverket som inte är byggt för att rena alla dessa.  

 

Men dagvatten som leds bort från t.ex. gatumark i en kombinerad spillvattenledning är från 

ett tätortsperspektiv inte ett ovidkommande (synonym till irrelevant) vatten. Dagvattnet måste 

ledas bort och Svenskt Vatten anser att det bör göras så att olägenheterna för miljön och på 

bebyggelsen minimeras.  

 

Tillståndsbeslut för reningsverk omfattar inte sällan kombinerade ledningsnät. Tillståndet kan 

förses med villkor om att minska volymerna ”ovidkommande vatten” in till reningsverket, men 

det ingår inte i prövningen att beakta konsekvenserna för miljökvalitetsnormerna av att leda 

dagvatten någon annanstans. Tankesättet var förståeligt när enbart tätortsutsläppen via 

reningsverket betraktades som ett miljöproblem, men numera är kunskaperna om dagvattnets 

föroreningar betydligt bättre. Om dagvattnet inte ska fortsätta ledas till ett reningsverk för att 

MKN påverkas negativt måste ortens ledningssystem helt eller delvis grävas upp och bytas ut, 

såvida inte dagvattnet kan förhindras nå spillvattenledningarna genom åtgärder i befintlig 

bebyggelse. Men tillsynsmyndigheten och VA-organisationen har inte rådighet över hur den 

fysiska miljön planeras och gestaltas och tillsynsvägledning enligt miljöbalken löser inte 

problemet med att ansvaren för dagvatten i befintlig miljö är många och att lagstöden för att i 

sådan miljö göra vad som skulle behöva göras kan vara begränsade. 

Behåller vattenmyndigheten den föreslagna administrativa åtgärden som den formuleras och 

förklaras måste konsekvensutredningarna visa att utbytet av ledningsnät kan kosta mycket 

stora belopp – i storleksordningen 100 miljarder kronor på nationell nivå om alla 

kombinerade system i landet skulle bytas ut. 27 Även om inte alla kombinerade ledningar 

behöver bytas ut skulle kommunernas kostnader ändå bli höga men variera mycket dem 

emellan, per avrinningsområde och per vattendistrikt. Detta eftersom behoven och förut-

sättningarna för att minska tillflödena av dagvatten till reningsverken varierar liksom 

påverkan på miljön av att leda om vattnet.  

Leds förorenat dagvatten en annan väg till vattenmiljön än via reningsverket kan följsamheten 

till en MKN påverkas och det uppstår kostnader och konsekvenser för VA-organisationens 

avgiftskollektiv, kommunernas skattekollektiv och möjligen också för vissa privata fastighets-

ägare. Behöver dagvattnet renas uppkommer nya kostnader för VA:s avgiftskollektiv. Inget av 

detta framgår av konsekvensutredningen.  

Naturvårdsverket  

Åtgärd 3 – tillsynsvägledning förorenade områden 
Komplettera åtgärden och texten under åtgärden så att PFAS från brandskum som använts på 

brandövningsplatser och som förorenar eller riskera förorena dricksvattentäkter inkluderas. 

 
27 Ca 10 % av avloppsnätet är kombinerat vilket motsvarar ca 1 000 mil ledning. En 
kostnad på ca 10 000:-/m utbytt ledning medför ett nationellt totalbelopp på i 
storleksordningen 100 miljarder kronor. 
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Åtgärd 7 – styrmedel och tillsynsvägledning, dagvatten 
Skriv om åtgärden så att vägledning förutsätter att riksdagen har beslutat om sådana 

ändringar i lagstiftningen som behövs för ändamålet. 

 

Det är bra att vattenmyndigheterna lyfter fram att det är komplext att åtgärda dagvatten som 

bidrar till att MKN inte följs. Såväl ytvatten som grundvatten påverkas negativt. Infiltration av 

förorenat dagvatten för att minska påverkan på ytvatten kan utgöra en risk för grundvatten 

och det är inte alltid möjligt att infiltrera dagvatten där nederbörden faller innan dagvattnet 

förorenas. 

 

Svenskt Vatten påtalade redan i vårt remissvar 2015 om den förra uppsättningen ÅP att väg-

ledning om hur lagar ska tillämpas på dagvatten bara får effekt på följsamheten till MKN om 

lagstiftningen ger stöd för det. Det går inte att trolla bort brister i lagstiftning med tillsyns-

vägledning. Vi upprepar detsamma den här gången eftersom lagstiftningen är oförändrad. 

Utredningen om hållbara vattentjänster lämnade förslag i betänkandet Vägar till hållbara 

vattentjänster (SOU 2018:34). 

 

Vägledning hjälper heller inte alltid när miljötillstånden för reningsverket även omfattar 

ledningsnätet. Då får inte tillsynsmyndigheten ställa krav om sådana åtgärder som redan har 

prövats28. Tillståndsvillkor om att ha en plan för underhållet tvingar bara fram planen 

(pappersprodukten). 

 

Komplettera texten under åtgärden med att om regler skulle visa sig bättre än vägledning för 

att få bättre underhåll och minska riskerna för bräddningar har Naturvårdsverket rätt att 

meddela föreskrifter om ett systematiskt, riskbaserat och förebyggande underhåll av avlopps-

ledningsnät.29  

 

Trafikverket 

Åtgärd 1 – kunskapsunderlag 
Komplettera åtgärden med att den ska genomföras i samverkan också med kommunerna.  

 

Vattenmiljön påverkas av Trafikverkets vägar, järnvägar och andra anläggningar såsom 

vägtrummor, dagvatten, saltning, utsläpp vid olycka och av släckvatten. Trafikverket behöver 

samverka tätare med kommunerna, särskilt om dagvatten i urban miljö där flera väghållare 

kan finnas inom begränsad yta och ansvarsfrågan är komplex.  

 

 
28 24 kap. 1 § miljöbalken 
29 1 och 8 §§ egenkontrollförordningen 
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Länsstyrelserna  

Åtgärd 1 – vattenplanering 
Konkretisera åtgärden eller låt den utgå. Vi föreslår istället att de som har i uppdrag att ta fram 

planer som redan är rättsligt reglerade i annan lagstiftning än miljöbalken åläggs att väva in 

efterlevnaden av MKN i dessa innan krav på nya planer av det här slaget påtvingas via ÅP. 

 

Svenskt Vatten har förståelse för behovet av en sektorsövergripande vattenplanering utifrån 

ett avrinningsområdesperspektiv, men vi bedömer att det är högst tveksamt om förslaget kan 

leda till att miljökvalitetsnormerna följs. Förslaget är teoretisk. Utan tydlig koppling till MKN 

och skydd av dricksvattentäkter saknar den administrativa åtgärden lagstöd. 

 

Problemet med den administrativa åtgärden är att den inte utlöser någon konkret fysisk eller 

teknisk åtgärd som kan medföra att en MKN följs, vilket många andra administrativa åtgärder 

i ÅP syftar till eller kan förväntas göra. Istället ska den föreslagna vattenplaneringen tillämpas 

i 11 andra planer. Det framgår inte om dessa planer utlöser konkreta åtgärder eller bara nya 

krav på administrativa beslut som först i ett eller två steg därefter eventuellt kan utlösa en 

konkret åtgärd. Exempelvis förväntas vattenplaneringen tillämpas i översiktsplaner, som läggs 

till grund för detaljplaner som i sin tur läggs till grund för beslut som därefter kan möjligen 

medföra en konkret åtgärd som avser en MKN, exempelvis för dagvatten. 

 

Två planer som ska vattenplaneras handlar om tillsynsvägledning respektive tillsyn, men 

planen för tillsynsvägledning exkluderar tyvärr vattenverksamhet, exempelvis vattenuttag. En 

tredje plan för vatten som ska vattenplaneras sektorövergripande för att MKN ska följas är en 

regional vattenförsörjningsplan. 

 

Det framgår inte vilka av de 11 planerna som är lagstadgade och vilka som är vattenmyndig-

heternas egna förslag till planer som den sektorsövergripande vattenplaneringen ska påverka. 

Förutom de planer som den här åtgärden nämner är det oklart hur denna ska förhålla sig till 

de lagreglerade regionplanerna i åtgärden 1 för Regionerna Skåne och Stockholm. Krav på 

vattenplanering bör inte dubblera den lagstadgade skyldigheten. Se även vår kommentar 

nedan om regionplaner. 

Åtgärd 2 – miljötillsyn 
Komplettera texten under åtgärden med behoven av att bedriva tillsyn uppströms i tätorter 

över verksamheter som är anslutna till kommunalt avlopp. Utsläpp som reningsverken inte är 

gjorda för att rena kan medföra att miljökvalitetsnormer inte följs. 

 

Tillsyn som bör bedrivas mer riktat bör inkludera miljöfarliga verksamheter som kan utgöra 

risk för dricksvattentäkter. Tillsyn över vattenkraftverk bör särskilt uppmärksamma risker för 

dricksvattentäkter i vattenkraftsdammar eller nedströms kraftverken. 

 

Det bör även framgå att tillsyn behöver riktas mot tillståndspliktiga verksamheters förorening 

av dagvatten, som ofta leds orenat direkt till recipient. Föroreningar ska förebyggas av den 

som har ansvaret uppströms anläggningen för dagvatten. Ansvaret faller inte på VA-verksam-

heten. Se även vår kommentar nedan till Åtgärd 2 för kommunernas miljötillsyn med 

tillhörande fotnot. 
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Åtgärd 4 – tillsynsvägledning för kommuner 
Komplettera texten under åtgärden så att tillsynsvägledningen inkluderar ett uppströms-

perspektiv med tillsyn över verksamheter anslutna till kommunalt avlopp. Då kan åtgärden 

komplettera och stärka åtgärd 2 för kommunerna om miljötillsyn, som ska inkludera tillsyn 

uppströms. 

 

Tillsynsvägledning för kommunal tillsyn över små avlopp som är kommunala förutsätter att 

länsstyrelsen samverkar med Naturvårdverket. I texten nämns bara samverkan med Havs- och 

vattenmyndigheten, som ansvarar för tillsynsvägledning för enskilda avlopp. 

Åtgärd 6 – rådgivningsverksamhet växtnäring och växtskydds-medel 
Komplettera åtgärden så att den även omfattar risker för dricksvattentäkter. Växtskyddsmedel 

som sprids fel kan öka behoven av rening i vattenverken. Hänsyn till den risken är inte 

beroende av om medlet är reglerat som miljökvalitetsnorm.30 

Åtgärd 10 – prioritering av sanering av förorenade områden 
Komplettera texten under åtgärden så att PFAS som utgör risk för dricksvattentäkter nämns. 

Lägg till åtgärd 13 – dricksvattenskydd 
Skriv en åtgärd 13 om att länsstyrelserna bör inrätta vattenskyddsområden i samråd med 

kommunerna. Länsstyrelsen har samma ansvar som kommunerna varför åtgärden bör 

motsvara kommunernas åtgärd 3. Länsstyrelsernas åtgärd 5 räcker inte i det här avseendet. 

 

Länsstyrelserna måste också prioritera att fastställa kommunala förslag till vattenskydds-

områden. 

 

Vattenmyndigheten saknar mandat att ändra den lagstadgade fördelningen av ansvar för 

inrättandet genom att ensidigt göra om en rättighet för både länsstyrelser och kommuner till 

en skyldighet för enbart kommuner och att på så vis omfördela kostnadsansvar för inrättande 

av vattenskyddsområden. En förändring av det slaget fordrar lagändringar genom riksdags-

beslut eftersom det i 7 kap. 21 § miljöbalken står att både kommunen och länsstyrelsen får 

inrätta vattenskyddsområden. Dricksvattenutredningens förslag i SOU 2016:32 om att 

omvandla rättigheten för både länsstyrelser och kommuner till en kommunal skyldighet har 

inte genomförts. Svenskt Vatten var positiv till utredningens förslag. 

 

Kommunerna  

Åtgärd 1 - vattenplanering 
Svenskt Vatten upprepar här vad vi nämnt tidigare om för många planer som förväntas gripa 

in i varandra utan tydlig koppling till att MKN kan följas eller vattentäkter skyddas. 

 

 

 

 

 
30 6 kap. 5 § pkt 1 vattenförvaltningsförordningen och artikel 7.3 Ramdirektivet för vatten 



REMISSVAR, FÖRSLAG FÖR MEDLEMSSYNPUNKTER 
21-03-17 

SIDA 
25 (27) 

 

 

Planeringen ska innehålla en plan för vattenanvändning i förändrat klimat med avstamp i den 

regionala vattenförsörjningsplanen och en plan för samverkan mellan kommuner i 

kommunens avrinningsområden och kunna tillämpas i översiktsplaner, detaljplaner, VA-

planer och tillsynsplaner. Härtill kommer hur Regionplanerna för Regionerna Skåne och 

Stockholm på ett oklart sätt ska komma in i sammanhanget parallellt med länsstyrelsernas 

vattenplaner. 

 

Vattenplaneringen ska vara ”förvaltningsövergripande”. Svenskt Vatten påtalar att förvalt-

ningsövergripande arbete inte självklart inkluderar VA-bolag och kommunalförbund. 

Åtgärd 2 – miljötillsyn 
Komplettera texten under åtgärden. Beträffande PFAS bör det framgå att tillsyn behöver riktas 

mot dem som förorenar dagvatten, vilket inte är VA-verksamheten. Dagvatten leds ofta orenat 

direkt till recipient men föroreningar ska hejdas av den som har ansvaret uppströms 

anläggningen för dagvatten. Exempelvis är det klarlagt i domstol att Räddningstjänsten har ett 

sådant ansvar vid räddningsinsatser med brandskum som innehåller PFAS.31 Därmed faller 

även ansvaret för att återställa marken som förorenats på Räddningstjänsten. 

Åtgärd 3 – dricksvattenskydd 
Komplettera åtgärden så att den inkluderar framtida potentiella vattentäkter, vilket nu bara 

står i förvaltningsplanen. 

 

Vattenskyddsområden behöver inrättas i samråd med länsstyrelsen och med att lägga till en 

motsvarande åtgärd för länsstyrelsen om att inrätta vattenskyddsområden i samråd med 

kommunen (se vårt förslag ovan till åtgärd 13 för länsstyrelserna). 

 

Vattenmyndigheten saknar mandat att ändra den lagstadgade fördelningen av ansvar för 

inrättandet och göra om en kommunal rättighet till en skyldighet och därmed omfördela 

kostnader för inrättande av vattenskyddsområden. En förändring av det slaget fordrar lag-

ändringar genom riksdagsbeslut eftersom det i 7 kap.21 § miljöbalken står att både kommunen 

och länsstyrelsen får inrätta vattenskyddsområden32. Dricksvattenutredningens förslag i SOU 

2016:32 om att omvandla den ömsesidiga rättigheten för länsstyrelser och kommuner till en 

ensidig kommunal skyldighet har inte genomförts. 

 

Förläng åtgärdstiden från tre år till åtminstone sex år (senast 2027) när MKN senast ska följas. 

Tre år är i kortaste laget. Det kan ta upp emot tio år att färdigställa vattenskyddsåtgärder. 

 

Stryk punkten d så att innehållet riktas enbart mot kommunen. Punkten d riktar sig till 

kommunala verksamhetsutövare eller till privata eller kommunala bolag som VA-huvud-

mannen handlat upp. Åtgärder i ÅP får bara riktas mot kommuner och myndigheter. Vanligt-

vis ska länsstyrelserna genom tillsyn kontrollera att verksamhetsutövare har miljötillstånd för 

vattenuttag.  

 

 
31 MÖD:s dom av den 20 juni 2019 i mål M 10647-18 den s.k. Hamredomen, Naturvårdsverkets 
vägledming samt MSB rätts-PM  20-15-14, Dnr MSB 2020-07907 
32 7 kap. 21 § miljöbalken 

https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsbrev/Tillsynsnytt/Artiklar-2020/Hamredomen-pavisar-kommunens-ansvar-vid-brandslackning-och-aktualiserar-vikten-av-tillsyn-av-brandslackningsverksamhet/
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Komplettera gärna texten under åtgärden med att frågor som rör bakterier och andra 

mikroorganismer i vattentäkter tas med. Det är bra att detta tas upp förvaltningsplanen, inte 

minst mot bakgrund av ett varmare klimat men skyddet kan behövas redan på kort sikt för att 

motverka eller hindra utsläpp av mikroorganismer. 

 

Vi påminner om att VA-taxan inte får finansiera skydd av enskilda vattentäkter (pkt a). 

Åtgärd 5 – VA-plan inklusive dagvatten 
Stryk åtgärden eller ändra texten under åtgärden. 

 

VA-planer är ingen lagstadgad kommunal skyldighet. Frivillig VA-planering är vanlig och görs 

oftast utifrån kommunala behov och av andra skäl kopplade till långsiktiga investeringar och 

taxeutveckling för VA än att enbart följa MKN. Utgifter för VA-huvudmännen och utövare av 

VA-verksamheterna finansieras med VA-avgifter, vilka inte får användas för att finansiera på 

kommunerna påtvingad VA-planering för privat eller enskilt VA. Finansieringen av åtgärden 

måste i sådana fall lösas. 

 

VA-planering förutsätter att VA-huvudmännen eller VA-huvudmännens driftsorganisationer 

engageras eller håller i arbetet med planerna eller i delar av detta. Vattenmyndigheterna får 

kräva kommuner på åtgärder, men saknar lagstöd för att kräva verksamhetsutövare på 

åtgärder vilket medför att åtgärden riskerar exkludera kommuner som har överlåtit sitt VA-

huvudmannaskapet (ägare av VA-anläggningen enligt definitionen i 2 § vattentjänstlagen) på 

ett bolag eller kommunalförbund som utövar VA-verksamheten. 

 

Åtgärdsprogrammen har för låg geografisk upplösning för att det ska vara möjligt för en 

enskild kommun att bedöma om det är nödvändigt och ekonomiskt och administrativt försvar-

bart att upprätta eller revidera en VA-plan för kommunen eller en viss del av den i syfte att nå 

MKN, jämfört med att kommunen vidtar andra åtgärder. Det är vattenmyndigheternas ansvar 

att bedöma sådana behov och bördefördelningar. 

 

Anläggningar för att rena dagvatten tar inte bort alla föroreningar och sådana anläggningar 

kan behöva komma till för andra syften än rening, exempelvis förhindra översvämning. Syftet 

påverkar hur anläggningen bör utformas. Det är ofta ont om plats i befintlig bebyggelse och 

anläggningarna kan blir dyra. Att fokusera enbart på att rena dagvatten nedström för att upp-

nå MKN kan därför bli en felprioritering. Texten bör lyfta fram uppströmsåtgärder, exempel-

vis hos väghållare, val av byggnadsmaterial hos de som bygger och renoverar. 

 

Ovanstående måste avspegla om åtgärden ska behållas och på hur den avgränsas och 

konsekvensbeskrivs samt vilken finansiering vattenmyndigheterna därmed föreslår. 

Åtgärd 1 för Regionerna Skåne och Stockholm – regionplan 
Åtgärden fokuserar på MKN. Kravet på Regionerna Skåne och Stockholm att regionplaner ska 

tas fram finns i plan- och bygglagen. Svenskt Vatten anser att åtgärden även ska beakta 

skyddet av dricksvattentäkter. 
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Vi har tidigare nämnt att det är för många krav på planer som ska vara underlag för och styra 

varandra i administrativa händelsekedjor. Hur mängden planering och byråkrati ska medföra 

något konkret så att MKN kan följas framgår inte. Den föreslagna åtgärden 1 för två regioner 

att verka för att regionala prioriteringar enligt regionplanen ska följa planeringsunderlagen på 

lokal, regional och nationell nivå är ännu ett exempel på detta. Utöver de här regionala 

planerna ska länsstyrelserna upprätta vattenplaner enligt åtgärd 1, vilket resulterar i två planer 

för vatten på regional nivå. 

 

Kravet på att regionplaneringen ska så långt möjligt hänvisa till datasystemet Vatteninforma-

tionssystem Sverige (VISS) som planeringsunderlag får som följd att de tjänstemän på läns-

styrelsen som registrerar åtgärder i datasystemet tillåts styra över eller få inflytande över den 

politiska planeringen för regionen istället för de av regeringen utsedda vattendelegationerna. 

Effekten är en följd av det generella och allmänna upplägget på det remitterade ÅP och hur det 

relaterar till VISS, vilket vi påtalat i inledningen av vårt remissvar.  

Delförvaltningsplanerna 

 Avsnitt 5 Kompletterande åtgärd för SMHI 
SMHI skulle behöva se över möjligheterna att lagra vatten i sjöar eller dammar för att 

säkerställa volymer för vattenförsörjning och minvattenflöde i nedströms vattendrag. 

Avsnitt 5.2 Plan för omprövning av tillstånd för vattenuttag 
Komplettera texten under åtgärden med att planen för att ompröva tillstånd kan behöva 

koordineras med omprövningen av dammat för vattenkraft i de fall dammen också rå-

vattentäkt för dricksvatten. 

Avsnitt 5.3 Vägledning för tillsyn av vattenuttag  
Det kan behövas ett tillägg motsvarande det för avsnittet 5.2. 

Avsnitt 5.5 Ta bort markavvattningsanläggningar som inte behövs 
Komplettera åtgärden med krav på samverkan med Boverket. 

 

Lägg till information i texten under åtgärden om att markavvattningsanläggningar kan finnas 

även i tätorter som detaljplanerats över markavvattningsföretag. Tillstånden för dessa lever 

kvar. Tätorter påverkar omgivande markavvattningsföretag när dagvatten leds ut till sådana 

och vice versa påverkas tätorter av markavvattning som kan översvämma tätorter. I båda 

fallen förorenas vatten som kan påverka miljökvalitetsnormer. 
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Havs- och vattenmyndigheten 

havochvatten@havochvatten.se  

Uppdatering av åtgärdsprogrammet för 
havsmiljön 
 
Diarienummer 2807-20 

Sammanfattning 
Svenskt Vatten anser att åtgärdsprogrammet är lättläst och överskådligt.  

 

Vårt svar avser frågor av betydelse för VA-organisationerna. Vi tar inte ställning till övrigt 

innehåll. 

 

• Naturvårdsverket bör ha som åtgärd att verka för väsentligt skarpare utsläppskrav för fosfor 

i EU:s avloppsdirektiv. Det är inte acceptabelt att Svenskt Vatten i nuläget tar större ansvar 

än regeringen och statliga verk under arbetsprocessen med ett nytt avloppsdirektiv för att 

detta ska skärpa kraven på fosforutsläpp som övergöder havsmiljön. 

 

• Naturvårdsverket bör ge fortsatt stöd för införandet av avancerad rening av mikroföro-

reningar (läkemedelsrening) till dess att det går att identifiera behov av och ställa krav på 

sådan rening med stöd av miljöbalken. HaV:s hänvisning till vattenmyndigheternas åtgärds-

program håller inte rättsligt och metoderna för behovsbedömning och förutsättningar för 

reglering brister varför den nuvarande åtgärden hellre bör förändras än strykas. 

 

• Förbud mot utsläpp av skrubbervatten är bra men konsekvenserna bör beskrivas bättre. I 

land ska skrubbervattnet omhändertas som farligt avfall. Det kan inte släppas till 

kommunala reningsverk av miljö- och arbetsmiljöskäl. 

 

 

UTKAST för synpunkter från Svenskt Vattens 

medlemmar senast 12 mars 2021 till 

peter.sorngard @ svensktvatten.se 

 

Utkastet går inte att hänvisa till som Svenskt 

Vattens färdiga ståndpunkter. 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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Bakgrund 
Det remitterade handlingarna ingår i samrådet för havsmiljöförvaltningen, som bygger på 

EU:s havsmiljödirektiv. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för genomförandet och 

målet är att uppnå god miljöstatus i Östersjöns och Nordsjöns havsområden. Det senare inklu-

derar Skagerak och delar av Kattegatt. Målet är i Sverige reglerat som miljökvalitetsnormer 

(MKN). Beträffande övergödande fosfor och kväve reglerar MKN såväl havsvattnet kvalitet 

som tillförsel från land.  

 

Hur stor Sveriges tillförsel av fosfor och kväve får vara bygger på havsmiljökonventionerna 

Ospar (Oslokonventionen) för Nordsjön och Helcom (Helsingforskonventionen) för Öster-

sjön. Sveriges och varje övrigt Östersjölands beting för minskad påverkan på Östersjön fast-

ställs i Helcoms Aktionsplan för Östersjön (BSAP). 

 

HaV bedömer att åtgärdsbehoven i vattenförvaltningen för att uppnå god ekologisk och 

kemisk status i sjöar, vattendrag och kustvattnen är större än Sveriges beting för havet. 

Eftersom åtgärderna mot för stor tillförsel till havsbassängerna vidtas på land blir det vatten-

myndigheternas fem åtgärdsprogram för vattenförvaltningen som i praktiken och i huvudsak 

reglerar reningsverkens bidrag till att haven ska uppnå god miljöstatus. De fem programmen 

är remitterade för samråd under samma tid.  

Övergripande synpunkt 
HaV:s bedömning av att åtgärdsbehoven i vattenförvaltningen är större än Sveriges beting för 

haven förutsätter för att vara rätt att alla undantag som vattenmyndigheterna är skyldiga att 

meddela också är beslutade. Svenskt Vatten tar upp frågan om undantag i vårt remissvar till 

vattenmyndigheterna. 

 

Det går inte att läsa ut av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och konsekvensutredning var 

och i vilken utsträckning åtgärder i jordbruket och mot utsläpp från enskilda avlopp eller från 

andra källor kompenserar reningsverkens successivt minskande och ibland redan ianspråk-

tagna potential att rena mer fosfor från Sveriges växande befolkning. 

 

Svenskt Vatten ifrågasätter vattenmyndigheternas konsekvensanalys av MKN och åtgärds-

program. Den samlade kostnaden för åtgärder som även kommer havets miljö till del bedömer 

vi underskattas. 

Avsnitt 4.5 Tillförsel av näringsämnen och organiskt material 
Naturvårdsverket bör ha som åtgärd i åtgärdsprogrammet att verka för väsentligt skarpare 

utsläppskrav för fosfor i EU:s avloppsdirektiv. 

 

Naturvårdsverket bör verka för skärpta utsläppskrav för fosfor i EU:s avloppsdirektiv, som är 

under revidering. De flesta reningsverken renar ofta effektivare än lagstiftningen kräver men 

ett skärpt reningskrav från dagens 80 % till 95 % skulle innebära att halvera de rättsligt accep-

terade utsläppen från huvuddelen av tätorterna runt Östersjön två gånger om (= minska med 

75 %), eller ett halvera dessa jämfört med Helcoms rekommendation på 90 % rening. I EU-

kommissionens nu pågående revideringsarbete är det endast Svenskt Vatten som ensam 

verkar för skärpta krav utan att regeringen, HaV och Naturvårdsverket gör detsamma. Det 

anser vi är beklagligt och anmärkningsvärt. 
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För att följa MKN ska trenden för tillförseln av kväve och fosfor från Sverige vara nedåtgående 

eller ska mängden understiga den maximalt tillåtna belastningen som är politiskt fastställd i 

BSAP. Enligt HaV ökar tyvärr Sveriges tillförsel av fosfor och kväve till Egentliga Östersjön och 

troligen också till Skagerrak samt av fosfor till Kattegatt. 

Avsnitt 4.8 Koncentration och effekter av farliga ämnen 
Behåll men förändra åtgärden ÅPH18 så att Naturvårdsverket ska ge fortsatt stöd för 

införandet av avancerad rening av mikroföroreningar (läkemedelsrening) till dess att det 

går att identifiera behov av och ställa krav på sådan rening med stöd av lagstiftningen.  

 

Konsekvenserna av åtgärden ÅPH51 att förbjuda utsläpp av skrubbervatten från fartyg 

behöver inkludera åtgärdens konsekvenser på land med att ta om hand det skrubbervatten 

som fartygen lagrat. Detta är ett farligt avfall som inte kan släppas till kommunala 

reningsverk. 

 

HaV vill lyfta bort åtgärden ÅPH18 från det gällande åtgärdsprogrammet. Åtgärden syftar till 

att identifiera ämnen relevanta för havsmiljön i utgående vatten från avloppsreningsverk. HaV 

anser att åtgärden delvis genomförts genom regeringens uppdrag till Naturvårdsverkets om 

teknik för avancerad rening av mikroföroreningar samt till gjorda mätningar av organiska 

ämnen och slam vid nio reningsverk. HaV hänvisar också till vattenmyndigheternas åtgärds-

program samt till arbete inom EU, Helcom och Ospar. 

 

Svenskt Vatten anser att åtgärden ÅPH18 bör förändras innan den kan strykas eftersom en rad 

förutsättningar först måste på plats.  

 

Metoderna för att koppla samman identifierade specifika ämnen eller grupper av mikroföro-

reningar med definierbara störningar på ekologin i en havsbassäng eller specifik recipient och 

i sin tur koppla de störande ämnena till val av teknik i ett enskilt reningsverk är outvecklade. 

Det finns ingen teknik som renar allt och utan kopplingar är det svårt att välja teknik som 

medför att en MKN kan följas. Frågan om möjligheterna att identifiera åtgärdsbehov och ställa 

krav på avancerad rening finns också med i arbetet med att revidera EU:s avloppsdirektiv.  

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bygger på att åtgärder kan genomdrivas och finan-

sieras med stöd av miljöbalkens hänsynsregler. Det förutsätter att avancerad rening kan anses 

utgöra bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § miljöbalken, men till dess är införande och 

utveckling av sådan rening fortsatt bidragsberoende. Vi påtalar detta även i vårt remissvar till 

vattenmyndigheterna. Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram har otillräckliga 

uppströmsperspektiv och åtgärdsbehov har ibland identifierats utifrån statusbedömningar 

som bygger på felaktiga underlagsdata p.g.a. metodfel. Detta tar vi upp i vårt remissvar om 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 
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Det är samtidigt inte förvånande att mätningar och screeningar utanför reningsverk resulterar 

i att sådana mikroföroreningar går att upptäcka som släppts ut i tätorterna men inte går att 

rena. Eftersom allmän miljöövervakning och screeningar inte omfattas av bestämmelser om 

ackreditering kan inte resultat från sådana automatiskt läggas till grund för tvingande krav 

mot enskilda även om de duger för övervakning. Tillgången till laboratorier som är ackredi-

terade för analyser med standardiserade metoder för ibland mycket låga haltnivåer är 

begränsad eller saknas. Ackrediterade laboratorier är en förutsättning för statusbedömning, 

reglering och krav på rening av närsalter och andra kemiska ämnen. Det följer bland annat av 

EU-direktiv1 samt av HaV:s föreskrifter HVMFS 2015:26 och Naturvårdsverkets föreskrifter 

SNFS 1990:11.  

 

Åtgärden ÅPH 51 innebär att begränsa sjöfartens utsläpp av farliga ämnen i skrubbervatten 

vilket Svenskt Vatten ser positivt på från ett marint perspektiv, men HaV och Transport-

styrelsen måste utveckla konsekvensutredningen och räkna med kostnader för att ta hand om 

det fartygslagrade vattnet på land. 

 

Skrubbervattnet är ett förorenat farligt avfall som inte kan släppas till hamnstädernas 

kommunala reningsverk. Förutom att förorena slammet och försvåra ett kretslopp av 

näringsämnen skulle resterande föroreningar passera via reningsverket tillbaka ut i de hav 

eller vatten som skulle skyddas. Skrubbervattnet kan orsaka bildning av giftigt svavelväte i 

avloppsledningar, vilket blir ett arbetsmiljöproblem för VA-personal.  

Avsnitt 5.5 Fördelningseffekter av de föreslagna åtgärderna 
Åtgärdsprogrammets kostnader för Sveriges kommunala VA-organisationer (verksamhets-

utövare) eller för staten kan påverkas påtagligt av införandet av avancerad rening av mikro-

föroreningar. För vissa grupper i samhället kan VA-avgiften komma bli högre än FN:s 

rekommendation om en VA-avgift på max fem procent av hushållens disponibla inkomster2. 

 

Naturvårdsverkets stöd uppgick 2018 till 85 Mkr3, 2019 till 57 Mkr4 och 2020 till 18 Mkr5 och 

om lagkrav skulle ställas kostar införandet mångdubbla belopp för Sveriges hushåll. Det är 

troligt att kostnaderna för avancerad rening i Sverige kommer att landa på närmare 6 - 10 

miljarder kronor för en utbyggnad av 50 – 100 reningsverk. Det betyder att kostnaden för 

avloppsrening kan mer än fördubblas. I vissa kommuner kan VA-avgiften komma att uppgå till 

över 10 000 – 15 000 kronor per familj och år.  

 

 

 

 

 

 

 
1 EU-kommissionens direktiv 2009/90/EG om bestämmelser, i enlighet med Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, om tekniska specifikationer och standard-

metoder för kemisk analys och övervakning av vattenstatus 
2https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_
media_brief.pdf 
3 Naturvårdsverkets pressmeddelande 2018 
4 Naturvårdsverkets pressmeddelande 2019 
5 Naturvårdsverket pressmeddelande 2020 

https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf
https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Beslut-om-bidrag-for-rening-av-lakemedelsrester/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2019/De-far-bidrag-for-rening-av-lakemedelsrester-2019/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/De-far-bidrag-for-rening-av-lakemedelsrester-2020/
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Namn Namnsson 

VD 

Svenskt Vatten AB 

 Namn Namnsson 

 

 

 



Från: Tony Grantz <Tony.Grantz@vastvatten.se>  
Skickat: den 26 mars 2021 15:33 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Handlingar för ärende 202100102, Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt 
 
Hej! 
 
Västvatten har översiktligt gått igenom de omfattande samrådshandlingarna i rubricerat ärende. Vi 
konstaterar att det inte är så mycket nytt i åtgärdsprogrammet jämfört med tidigare versioner. 
Dokumenten är ganska allmänt hållna och vi har inga särskilda synpunkter på dem. Vi avser därmed 
inte att lämna något särskilt yttrande i ärendet. 
 
Vår branschorganisation Svenskt Vatten har tagit fram två utkast till remissvar till stöd för 
kommunerna, se bifogade. Observera att utkasten inte går att hänvisa till som Svenskt Vattens färdiga 
ståndpunkter. 

 
Med vänlig hälsning 
  
Tony Grantz 
Hydrogeolog 

 
0522-63 88 40 
tony.grantz@vastvatten.se 
Västvatten AB, Kaserngården 3B, 451 81 UDDEVALLA  
www.vastvatten.se 
 
 

mailto:tony.grantz@vastvatten.se
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vastvatten.se%2F&data=04%7C01%7CTony.Grantz%40vastvatten.se%7Ccc90ab4590a144a2186208d887d8bcfc%7C088f610911894e6aa026d9436b44e55d%7C0%7C0%7C637408712241036561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MB3lNxcjci50oKFgvYDxdb5bP4CZv%2Bf1XcA1ubOdB48%3D&reserved=0


 
 

Delegationsbeslut 

 

1(1) 

2021-02-12 Dnr: KS 2021/00102 

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 

sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

 

 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 

 
 

Delegationsbeslut enligt delegation nr. 8. remittering av 

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavets 

vattendistrikt 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att remittera ärendet Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt till 

samhällsbyggnadsnämnden, Uddevalla Energi AB och Uddevalla Vatten AB med 

önskan om svar senast den 31 mars. 

 

 

Ingemar Samuelsson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 
 

Expediera till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uddevalla Vatten AB 

Uddevalla Energi AB 

 

 
Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 

hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 

överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet. 
Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 

efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på 

kommunens officiella anslagstavla. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-04-01 Dnr KS 2021/00159 

  

 

Handläggare 

Översiktsplanerare Amanda Windeman 

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

 

Översiktsplan 2022, samråd 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan 

för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).  

 

Översiktsplanen hittas på följande länk: https://karta.uddevalla.se/Hajk3/ 

 

Förslaget till ny översiktsplan skickades ut på internremiss 1 mars─30 april 2020 till 

kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier. Remisstiden förlängdes två 

gånger och sista inlämningsdag för de politiska partierna var 30 november. 

 

Det, efter internremissen, omarbetade förslaget skickas nu ut på samråd till statliga 

myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är 

representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, föreningar, näringsliv 

och medborgare. Samråds tiden är 3maj- 15augusti 2021.  

 

Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse där 

kommunen svarar på inkomna synpunkter. Dessa hanteras separat eller samlas och 

redovisas med liknande synpunkter. Kommunen har sedan möjlighet att göra eventuella 

förändringar i planen innan den går ut för granskning. Därefter kan kommunfullmäktige 

ta beslut om att anta planen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2021-04-01 

Remissredogörelse Internremiss ÖP 2022, 2021-04-06   

Sändlista ÖP, 2021-04-06 

ÖP 2022, Utdrag av samtliga texter, Samråd, 2021-04-07 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redogörelsen av internremissen 

 

att skicka översiktsplan 2022 på samråd 
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2021-04-01 Dnr KS 2021/00159 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan för 

Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022). 

 

Förslaget skickas nu ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och 

politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, 

föreningar, näringsliv och medborgare. Samrådet pågår under perioden 3 maj-15 augusti 2021. 

 

ÖP2022 är framtagen för att vara en digital och interaktiv plan och nås via en länk (se nedan) 

och består av två delar:   

1. Kartdelen, här finns karta och lagerhanterare med olika lager som kan tändas och 

släckas. Kartan har även en del funktioner som exempelvis: skriv ut, rita på kartan samt 

en sökfunktion.    

2. Textdelen, här finns text som innehåller introduktion till planen, kommunens 

ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till exempelvis riksintressen.  

  

Vilka ställningstaganden som valts ut för att ingå i planen grundas på:    

 Plan- och Bygglagen (PBL), det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan.    

 Krav från Länsstyrelsen på vad som måste ingå för att de ska godkänna planen.     

 Kommunala initiativ, det är till exempel fastställt i färdplanen att vardagsliv ska vara ett 

fokusområde i planen (beslutat av Kommunstyrelsen).  

 

När det varit möjligt är ställningstaganden i planen baserade på kommunala styrdokument som 

är antagna och aktuella. Eftersom planen är digital, begränsas omfattningen av text och för att 

läsa vidare i relevanta styrdokument finns dessa länkade i texten där det står ”För vidare 

läsning: Länk”   

 

Översiktsplanen hittas på följande länk: https://karta.uddevalla.se/Hajk3/ 

 

Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse där kommunen 

svarar på inkomna synpunkter. Dessa hanteras separat eller samlas och redovisas med liknande 

synpunkter. Kommunen har sedan möjlighet att göra eventuella förändringar i planen innan den 

går ut för granskning. Därefter kan kommunfullmäktige ta beslut om att anta planen.  

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef avd. Hållbar tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Enligt sändlista 
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Uddevalla kommuns 

Översiktsplan 2022 – Samråd 

Utdrag av samtliga texter 

 

 
 

Uddevalla kommuns översiktsplan är interaktiv och finns på följande länk 

ÖP - Uddevalla kommun 

 

 

 

Samråd 3 maj -15 augusti 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://karta.uddevalla.se/Hajk3/


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

2 

 

Förord 

Uddevalla är en attraktiv kommun vackert lokaliserad i hjärtat av Bohuslän med havet som en av våra 

närmsta grannar. Här mellan fjäll och hav ska vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans med 

medborgare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle. Såväl i våra orter som på landsbygden ska det 

finnas förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning.  
Vår kommun ska vara en välkommande kommun där våra medborgare, både nuvarande och framtida, 

känner sig trygga och har möjlighet att utveckla sig själva och sin omgivning för att bidra till ett gott 

liv med hög livskvalitet.  

För att klara av att nå vår vision och uppnå en hållbar och välmående kommun måste vi planera 

långsiktigt. Det finns ett stort behov av en gemensam styrning och samlad planering som bidrar till 

trygga och hälsosamma platser och bebyggda miljöer, ett levande civilsamhälle och näringsliv, god 

och tillgänglig samhällsservice, brett utbud av kultur och ökad delaktighet i samhället som utvecklas i 

takt med en växande befolkning. 
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1. Introduktion 
Uddevalla kommuns översiktsplan är interaktiv och finns på följande länk ÖP - Uddevalla kommun.  

Uddevallas översiktsplan har som mål att vara en interaktiv och digital ingång till kommunen. Det 

innebär att denna översiktsplan enbart är framtagen i digital form, både plankarta och planbeskrivning 

återfinns i den digitala plattformen. Genom utskriftsfunktionerna går det att ladda ner önskade delar 

som PDF, för att skriva ut både text och kartor.  

Via den interaktiva kartan kan man klicka sig fram och läsa all text i översiktsplanen (läs mer under 

rubrik ”Digital ÖP”). Dessutom finns ett dokument som innehåller utdrag av samtliga texter i 

översiktsplanen.   

 

1.1 Varför en översiktsplan? 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP). 

Planen ska redogöra för hur kommunen avser att använda, utveckla och bevara sina respektive mark- 

och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen ska vara aktuell och omfatta hela 

kommunen, det vill säga kommunens alla mark- och vattenområden. Detta görs genom en mark- och 

vattenanvändningskarta där varje områdes planerade användning framgår. Den ska visa inriktningen 

och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och säkerställa en god hushållning av resurser.  

Översiktsplanen syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

Översiktsplanen måste även redovisa för hur kommunen tar ställning till den redovisade 

användningen av mark- och vattenområden samt riksintressen, mellankommunala frågor och gällande 

miljökvalitetsnormer. Kommunen ska också redovisa hur den förhåller sig till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Slutligen är det i 

översiktsplanen kommunen ska redovisa hur kommunen planerar att hantera det långsiktiga behovet 

av bostäder, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, risken för skador på den byggda 

miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt om 

översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för 

avvikelsen.  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring 

i en planeringsprocess som kräver samråd och insyn. Eventuella avsteg från översiktsplanen måste 

motiveras. Enligt PBL ska planen aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

https://karta.uddevalla.se/Hajk3/
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1.1.1 Översiktsplan i Uddevalla - vad innebär det? 

Översiktsplanens plats i kommunen 

 

Uddevalla kommuns vision ”Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet” är kommunens 

mest övergripande målbild. Kommunen har därefter beslutat om fem riktningar som ska skapa en 

gemensam prioritering och vägledning mot visionen. Översiktsplanen visar i sin tur på den långsiktiga 

utvecklingen för all mark- och vattenanvändning i kommunen och utgör en konkretisering av 

kommunens visions- och riktningsarbete i samhällsplaneringsfrågor.  

Den nya översiktsplanen för Uddevalla syftar även till att utgöra ett kommungemensamt styrdokument 

för samtliga förvaltningar och bolag. Planen utgör också en koppling från visionen vidare ner till den 

politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod och som övergripande vägledning 

för handlingsplaner och andra kommunala styrdokument.  

Syfte och mål  

Uddevallas översiktsplan syftar till att med utgångspunkt i vision och riktningar fastställa och 

förmedla kommunens långsiktiga intentioner för: 

• mark- och vattenanvändningen av hela kommunens yta 

• den kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den kommunala organisationen 

Översiktsplanens avvägningar mellan kommunala och statliga markanspråk samt mellan utveckling i 

olika områden och för olika ändamål prioriteras och motiveras utifrån hur de bedöms bidra till en 

hållbar utveckling av hela kommunen. Översiktsplanen ska beskriva Uddevallas position, ambitioner 

och ansvar i det regionala och nationella perspektivet. Översiktsplanen syftar också till att upprätta en 

dialog om samhällsplanering mellan kommunen och människor som lever och verkar i Uddevalla för 

att öka kunskapsutbytet och delaktigheten i samhällsutvecklingen. Översiktsplanen har därför ett 

stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv för att kunna utgöra gemensamt 

styrdokument för alla förvaltningar och bolag. Slutligen är ambitionen att uppnå en levande och 

kontinuerlig översiktsplanering som kan hållas aktuell och relevant över tid.  
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Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg 

Kommunen kan även välja avgränsade geografiska områden att planera med en ökad detaljeringsgrad. 

Detta innebär att kommunen gör fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) för specifika områden eller 

för speciella sakfrågor, till exempel för vindkraft. Dessa kallas då för tematiska tillägg. 

Uddevalla kommun har fördjupade översiktsplaner för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort där 

utveckling för dessa områden konkretiseras. Dessa fördjupningar är en del av kommunens hela 

översiktsplan men redovisas inte i detalj i rådande planförslag. De ska arbetas in i planförslaget i ett 

senare skede.  

Kommunen har också ett tematiskt tillägg för vindkraft i form av en vindbruksplan. 

 

Uddevalla FÖP 

Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan 2010 

och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Den fördjupade 

översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark och vatten ska 

användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer utav en 

viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett 

genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga. 

Enligt planen kommer staden att växa inifrån och ut samt västerut. En förutsättning för detta är att 

hamnen och andra verksamheter flyttar från sin nuvarande placering i de centrala delarna av staden 

och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i väster med undantag 

för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet. 

För vidare läsning: Uddevalla FÖP  Centrala Uddevalla FÖP 

 

Ljungskile FÖP 

Översiktsplanen för Ljungskile är en fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan 2002 som 

antogs av kommunfullmäktige i december 2007. I planen redovisas bland annat 

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP  Lyckorna FÖP 

 

Vindbruksplan 

Uddevalla kommuns vindbruksplan är framtagen för att vara ett underlag för vindkraftsplanering.  

Planen antogs av kommunfullmäktige i mars 2016. Som underlag till vindbruksplanen användes en 

kommuntäckande dialogbaserad landskapsanalys. Vindbruksplanen syftar till att på ett överskådligt 

och tydligt sätt presentera Uddevalla kommuns vindkraftsplanering för att ge ett praktiskt stöd åt 

kommunens handläggare samt ge rekommendationer till vindkraftsexploatörer.  

För vidare läsning: Vindbruksplan 

 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort/centrala-uddevalla.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.436b53ca15cf768448b2764/1504072116205/%C3%96P%20Lyckorna.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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1.1.2 Kontinuerlig och digital översiktsplanering 

Översiktsplanen i kommunens styrning 

I Uddevalla ska översiktsplanen vara ett kommungemensamt styrdokument för samtliga förvaltningar 

och bolag och därmed utgöra en koppling mellan kommunens långsiktiga vision och vidare ner till 

den politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod. Detta görs genom att 

identifiera de viktigaste riktningarna som kommunen behöver gå i för att nå visionen och syftar till att 

tillsammans över de politiska partigränserna prioritera vilka riktningar politiken gemensamt ska sträva 

mot. Riktningarna utgör grunden för översiktsplanen och lyfts in i kommunens styr- och 

ledningsmodell. Riktningarna utgör också grunden för de övergripande strategier som tas fram inom 

ramen för den politiska majoritetens fyraåriga strategiska plan. Genom riktningarna kan tidsglappet 

mellan visionen och den strategiska planen minska. På så vis stärks den röda tråden mellan det dagliga 

partipolitiska kommunala arbetet och visionen om hur kommunen långsiktigt ska utvecklas. I arbetet 

med att ta fram riktningar har även visionen förstärkts med ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Digital ÖP  

Uddevallas översiktsplan har som mål att vara en interaktiv och digital ingång till kommunen. Det 

innebär att denna översiktsplan enbart är framtagen i digital form, både plankarta och planbeskrivning 

återfinns i den digitala plattformen. Genom utskriftsfunktionerna går det att ladda ner önskade delar 

som PDF, för att skriva ut både text och kartor.  

Den digitala översiktsplanen innebär nya kontaktvägar till kommunen. I den digitala plattformen finns 

möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor genom att använda funktionen “Tyck till”. I denna 

funktion kan både geografiskt kopplade och allmänna synpunkter lämnas. 

Kartor i en traditionell översiktsplan blir snabbt inaktuella då exempelvis riksintressen ändras och 

uppdateras. I denna digitala översiktsplan kommer därför kartlager som inte innehåller kommunal 

planering utan ägs av exempelvis Länsstyrelsen eller andra myndigheter att uppdateras kontinuerligt. 

Det innebär att översiktsplanen alltid visar aktuella kartlager.  

”För vidare läsning:” I vissa fall finns denna text i anslutning till ett kapitel. Här listas vilka 

ytterligare relevanta styrdokument som finns i kommunen och/eller vägledande dokument från 

exempelvis myndigheter. Genom att klicka på länken öppnas dokumentet i ett nytt fönster. Länkarna 

uppdateras kontinuerligt så att översiktsplanen alltid hänvisar till relevanta styrdokument.  

Kartan bygger på en öppen källkodsplattform som gör den snabb vid zoomning och vid hämtning av 

information från olika kartlager. Kartan är också anpassningsbar till den plattform du använder till 

exempel dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

Utvecklingen av kartan sker i samarbetet HAJK med ett flertal andra västsvenska kommuner. 

Samtliga kommuner använder samma grundprogram i sina kartor. 

För vidare läsning: Samarbetet HAJK 

http://hajkmap.github.io/Hajk/
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1.1.3 Vilka trender i samhället tar planen höjd för? 

Översvämning i Uddevalla 1990 (bild från Bohusläns digitala museum) 

 

En översiktsplan ska hålla och planera för ett långt tidsperspektiv och denna plan tar sikte på år 2050. 

Det Uddevalla vi kommer att se om 30 år är lika okänt för oss som år 2020 var för Uddevallabon år 

1990. Mycket har hänt och mycket kan hända på 30 år och samhällets utveckling påverkas inte bara 

av det lokala, regionala eller nationella utan även av det globala.  

Det går däremot att urskilja några trender, riktningar och områden där vi kan förvänta oss en större 

förändring som påtagligt kommer påverka vårt samhälle. Förändringar som översiktsplanen syftar till 

att möta genom sina tematiska och geografiska ställningstaganden.  

Uddevalla, Sverige och världen har genomgått och kommer försätta genomgå stora förändringar. Inte 

minst vad gäller demografi, teknik och digitalisering, globalisering, klimatförändringar, krav på 

välfärd, pandemi, kommunikation och arbetsmarknad.   

Klimatförändringar  

Uddevalla med 27 mil kust och bebyggda områden nära havet berörs i hög grad av 

klimatförändringar, speciellt i relation till en höjd havsnivå och översvämningsrisker vid extremt 

väder. Klimatförändringar kommer också att påverka oss i form av extremväder där torka och skyfall 

blir allt vanligare. Det är förändringar som kommer påverka såväl vår fysiska infrastruktur och 

folkhälsa som möjlighet till exempelvis livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Uddevalla kommun 

behöver därför rustas för att skapa ett motståndskraftigt och robust samhälle.  

Demografi  

Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg varierar 

över tid beroende på befolkningens storlek och ålderssammansättning. En ökad livslängd i 

kombination med ett minskat födelsetal bidrar till en allt äldre befolkning. Det leder till ett större 

behov av omsorg och vård, vilket sätter ökad press på våra välfärdssystem. I Sverige föds det 

förhållandevis många barn och vi har en historiskt snabb befolkningsökning genom en stor 

flyktinginvandring med många i förvärvsverksamma åldrar, vilket föryngrar befolkningen som helhet. 

Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling som förväntas fortsätta. Utöver efterfrågan på 

välfärdstjänster innebär den ett högre tryck på bostadsmarknaden och ett ökat behov av infrastruktur, 

kommunikationer och annan kommunal service.  

Därför måste Uddevalla fortsatt planera för att möta ett samhälle med ökad mångfald, förändrad 

storlek och ålderssammansättning samt de samhällsutmaningar och möjligheter som detta innebär.  

https://digitaltmuseum.se/021018348385/oversvamning-i-uddevalla-1990


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

11 

 

Teknik och digitalisering  

Ny teknik och teknikutveckling skapar omvälvande förändringar i samhället. De snabba 

samhällsförändringarna i en globaliserad värld gör att flexibilitet i stadsstrukturen blir väsentlig för att 

Uddevalla ska kunna möta dessa. Utvecklingen går mot att allt som kan digitaliseras kommer att 

digitaliseras. När teknik samverkar med dagens samhälle, tjänster och service, arbetssätt och så vidare 

ökar vi förändringstakten ytterligare. Detta påverkar oss alla. Digitalisering och ny teknik påverkar 

såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster och hur vi kommunicerar samt tar del av och engagerar oss i 

samhället.  

Förändringarna kommer med både möjligheter och utmaningar. Exempelvis kan det inom 

utbildningsområdet skapa möjligheter att på ett bättre sätt anpassa utbildningen efter enskilda elevers 

behov och förmåga.  

Samtidigt innebär det en förändrad efterfrågan på kompetens och en förändrad arbetsmarknad. Detta 

innebär att efterfrågan på vissa kompetenser och yrkesgrupper kommer försvinna och eller utvecklas 

till något nytt. En samhällsutmaning är också att personer som inte lyckas anpassa sig till ett digitalt 

tekniksamhälle riskerar att hamna i ett utanförskap.  

1.2 Uppdrag och metod 

Färdplan mot ny översiktsplan 

Färdplanen togs fram och antogs av kommunstyrelsen 2017 som ett startskott för arbetet med den nya 

översiktsplanen. Färdplanen är en handlingsplan som vägleder i hur översiktsplanen ska organiseras, 

ger förslag på innehåll samt hur översiktsplanen ska vara digital och kontinuerlig.  

I färdplanen beslutades att förvaltningarna bidrar med representanter till projektets arbetsgrupper. De 

bidrar också med resurser utifrån det behov som bedöms finnas under arbetets gång och som 

efterfrågas av projektledningen med stöd av kommundirektörens ledningsgrupp.  

Vidare redogörs delmomenten för framtagandet av en översiktsplan i form av dialog och samråd. En 

övergripande tidsplan redovisas i färdplanen som sedan har reviderats under projektets gång.  

I stora drag slår färdplanen fast att översiktsplanen i korthet ska vara och innehålla: 

- Gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag. 

- Stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv. 

- Hållbar utveckling ligger till grund för hela översiktsplanen. 

- Alla Uddevallabor ska kunna känna sig representerade och deras behov uppmärksammade. 

- Interaktiv digital ingång till översiktsplanen.  

- En levande och kontinuerlig översiktsplanering. 

För vidare läsning: Färdplan  

Riktningar  

Uppdraget med att arbeta fram riktningar som ska leda kommunens utveckling mot visionen gavs till 

projektet för den nya översiktsplanen.  

Projektledningen genomförde en workshop under våren 2018 där ett grovt utkast till riktningarna 

arbetades fram i samverkan med kommunledningen och representanter från samtliga förvaltningar 

som ingick i projektets arbetsgrupper. Detta utkast bearbetades och arbetades sedan om till färdiga 

riktningar av representanter för samtliga invalda partier för att sedan antas i politisk konsensus av 

kommunfullmäktige 2019. 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2868/1582718401367/Färdplan%20mot%20ny%20översiktsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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1.2.1 Internremiss 

Det genomfördes en internremiss under större delen av 2020. Den skickades ut till samtliga 

förvaltningar, kommunala bolag och politiska partier representerade i kommunfullmäktige.  

Syftet med internremissen var dels att återkoppla till de som tidigare deltagit i processen och dels för 

att samla in synpunkter innan samråd. Denna process innebar möjlighet att förankra och ytterligare 

utveckla översiktsplanen innan samråd.  

Remissvaret sammanställdes och nödvändiga ändringar i planförslaget genomfördes innan samråd.  

1.2.2 Boverkets ÖP-modell 

Boverket har tagit fram en modell för hur kommuner kan ta fram, visualisera och använda begrepp i 

en översiktsplan. Förhoppningen är att bedömningen av planerna ska underlättas om samtliga 

kommuner i Sverige använder sig av mallen. Kommunernas planer kan också jämföras mot varandra 

och föras samman för att uppnå en enklare regional översiktsplanering.  

I framtagandet av översiktsplanen har Uddevalla kommun i stora drag utgått från Boverkets ÖP-

modell. Vissa avsteg såsom förändring av namn, definition och innehåll har gjorts för att anpassa 

modellen till förutsättningarna som råder i kommunen.   

Översiktsplanens innehåll fördelas i modellen på tre aspekter; Utvecklingsinriktning, Mark- och 

Vattenanvändning samt Riksintressen, LIS och andra värden (I denna plan ”Värden och hänsyn”).  

Utvecklingsinriktning  

I aspekten utvecklingsinriktning illustreras en strukturbild av kommunens utveckling och samband mellan. 

olika strukturer i grova drag. Utsatta strukturer är valda för att tydliggöra att det inte handlar om 

kartläggning av befintlig struktur utan snarare om att lyfta prioriteringar mellan de viktigaste 

strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga utveckling. 

Mark- och vattenanvändning 

Hela kommunen delas in i olika områdestyper beroende på användning. Översiktsplanen ska redovisa 

avsedd användning av mark- och vattenområden. Användning består av tio områdestyper där denna 

plan använder sig av följande sju: Sammanhängande bostadsbebyggelse (i denna plan ”Orter”), 

Landsbygd, Areella näringar, Verksamhet och industri, Natur och friluftsliv, Transportinfrastruktur 

och Vatten.  

 

De tre områdestyper som inte används i denna plan är: Grönområde och park, Mångfunktionell 

bebyggelse och Teknisk struktur. Eftersom denna översiktsplan inte behandlar Uddevalla centralort 

eller Ljungskile tätort är inte Grönområde och park samt Mångfunktionell bebyggelse applicerbar. 

Kommunens tekniska infrastruktur hanteras som planeringsunderlag.  

Värden och hänsyn 

Aspekten knyter an till Plan- och bygglagens bestämmelse om att kommunen ska redovisa i 

översiktsplanen hur man avser att ta hänsyn till allmänna intressen, riksintressen, miljökvalitetsnormer 

samt hälsa och risker vid beslut om användningen av mark och vatten. 
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1.3 Utgångspunkter och centrala begrepp 

I detta kapitel redovisas vilka vägledande begrepp och teorier, mål och andra styrande dokument som 

varit grunden i arbetet med att ta fram denna plan. Utgångspunkterna är allt från kommunala mål t.ex. 

vision, riktningar och miljömål till nationella mål och FN:s globala mål.  

1.3.1 Vision och riktningar  

Uddevalla kommuns vision 

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling. 

Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 

Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva 

och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan. 

Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i 

kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen 

av hav, fjäll och fjord. 

Uddevalla kommuns riktningar mot visionen 

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region 

• I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra 

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

till kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt 

pendlingsströmmar som stärker centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk 

faktor är framgångsrika transportsystem som positionerar kommunen och kopplar ihop 

sjöfart, järnvägar och vägar. 

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

företagsutveckling skapar ökad attraktivitet och utveckling. 

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans 

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

skapas i samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle. Verktyg för 

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

idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

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

bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. 

I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden 

• Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill 

fortsätta växa. 

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

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

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

företagande eller anställning. 
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Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya miljöer 

möts och samspelar 

• Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har 

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

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

där vi värnar, vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer. 

• Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och 

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

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

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

andra samhällsaktörer. 

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential 

• Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva 

boendemiljöer och är självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima 

verksamheter. Här kan naturskydd, vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och 

besöksnäring gemensamt utvecklas. 

• Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd 

sjöar och vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter. 

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

naturreservat. 

1.3.2 Nationella och kommunala mål  

Nationella mål 

De nationella målen fastställs av regeringen och det är kommunernas ansvar att i översiktsplanen 

planera efter mål som berör hållbar utveckling enligt Plan- och bygglagen. Uddevalla kommun har 

valt att arbeta med de nationella mål som är relevanta för fysisk planering utpekade av Boverket.  

Målen som har bearbetats inom ramen för Uddevallas översiktsplan är: 

Transport - Samhällskrisberedskap - Miljö - Landsbygd - Kultur - Funktionsnedsättning 

Friluftsliv - Jämställdhet - Folkhälsa - Digitalisering 

Bostadsmarknad - Arbetsmarknad - Arkitektur, form och design 

För vidare läsning: Boverkets rapport För nationella mål hänvisar vi till Regeringen.se  

Kommunala miljömål 

Kommunerna har en mycket viktig roll i miljömålsarbetet, som innebär att översätta nationella och 

regionala miljömål till kommunala miljömål och åtgärder. Uddevalla kommuns arbete med att nå de 

nationella miljökvalitetsmålen sker genom våra egna 6 övergripande miljömål som antagits av 

kommunfullmäktige:  

1. Uppmuntra och inspirera  

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med 

medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv. 

Koppling till nationella miljömålen: Syftar till att stödja samtliga nationella miljökvalitetsmål 

2. Skapa förutsättningar 

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål 

konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen. 

Koppling till nationella miljömålen: Syftar till att stödja samtliga nationella miljökvalitetsmål 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/sammanstallning-mal-planer.pdf
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3. Planera hållbart 

Uddevalla kommun ska bedriva en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsplanering samt 

ha god hushållning med natur och kulturresurserna. 

Koppling till nationella miljömålen: Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Ingen 

övergödning, Hav i balans, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv, 

Frisk luft 

4. Ställa krav 

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av 

varor och tjänster där så är möjligt. 

Koppling till nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt 

odlingslandskap, Frisk luft  

5. Var energimedveten  

Uddevalla kommun ska främja en minskad energianvändning och öka andelen förnybar energi. 

Koppling till nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö 

6. Tänk på hur du reser 

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

Koppling till nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, 

God bebyggd miljö 
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1.3.3 Centrala begrepp 

Hållbar utveckling 

 
Social hållbarhet är målet, ekonomisk hållbarhet är medlet för att nå målet och ekologisk hållbarhet ett villkor. 

En hållbar samhällsutveckling innebär ett samhälle där både nuvarande och kommande generationer 

kan få sina behov tillgodosedda, där långsiktig balans råder för såväl människa som natur. Detta 

synsätt på hållbar utveckling innebär en samhällsplanering som utgår från människors olika behov och 

bidrar till delaktighet i samhället. En hållbar samhällsutveckling ur ett socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt perspektiv ska prioriteras. Den sociala hållbarheten är målet, den ekonomiska 

hållbarheten medlet för att nå målet och den ekologiska hållbarheten ett villkor för att uppnå såväl 

social som ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna av hållbarhet stärker varandra i ett långsiktigt 

perspektiv och ska ses som en helhet.  

Social hållbarhet innebär att vi i samhällsplaneringen utgår från och fördelar resurser utifrån 

nuvarande och kommande invånares olika behov för att därigenom skapa ett tryggt, jämlikt, 

hälsofrämjande och inkluderande samhälle. 

Ekonomisk hållbarhet innebär att Uddevalla ska verka för att både kommunen och andra aktörer i 

samhällsplaneringen hushållar med mänskliga och materiella resurser för att använda dem där de 

långsiktigt bidrar till störst samhällsnytta samtidigt som den ekonomiska tillväxten stärks. 

För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt ta tillvara naturens resurser och 

tjänster utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. Ur 

ett miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och minska negativ påverkan på 

miljön för att värna ekosystemen. 

Dessa tre perspektiv utgör en gemensam helhet och det är viktigt att det sker en samverkan dem 

emellan. 
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Vardagslivsperspektiv 

Genom att anlägga ett vardagslivsperspektiv i samhällsplaneringen sätts människan i sin närmiljö i 

fokus för hur samhället ska utvecklas. Vilka behov uppstår i olika människors vardagsliv och vad 

behöver finnas i närheten av där människor oftast befinner sig för att underlätta vardagen? Närhet 

eller god tillgänglighet till service, kollektivtrafik, skola, arbetsplatser, rekreation och fritidsaktiviteter 

för så många människor som möjligt skapar ökad jämlikhet och delaktighet i samhället samtidigt som 

det främjar en hållbar livsstil med färre transporter och ett ansvarsfullt nyttjande av samhällsservice. 

Förtätning av bostäder och service i redan bebyggda områden skapar också mer utrymme för 

sammanhängande naturområden och rekreation i omgivningen.  

8 och 80-perspektiv 

Hur ser livet ut för en 8- respektive 80-årig Uddevallabo?  

Frågan belyser en arbetsmetod som utgår från att om både 8-åriga barn och 80-åriga äldre kan röra sig 

med enkelhet, är trygga och kan leva ett gott liv så är samhället inte bara väl anpassat för dessa 

grupper utan ger också god livskvalitet för alla samhällsgrupper. Metoden utgår från 

stadsbyggnadsfrågor och lägger ett särskilt fokus vid närmiljö och trafik. För att ett 8-årigt barn ska 

kunna röra sig fritt i sin närmiljö behöver trafiksituationen vara säker och ge goda förutsättningar att 

gå och cykla samtidigt som den behöver upplevas trygg för föräldrarna. För många äldre innebär 

begränsningar i kroppens rörelseförmåga att deras liv begränsas. En stadsmiljö som uppmuntrar och 

ger goda förutsättningar för ett rörligt liv, kan innefatta avsaknad av fysiska hinder i gatumiljön och 

en väl utbyggd kollektivtrafik. Huvudsyftet och tesen i arbetssättet är dock inte att skapa en närmiljö 

som enbart är god för 8- och 80-åringar, utan att skapa en närmiljö som är god för alla. 

Utgångpunkten för detta är att exempelvis ha en god kollektivtrafik och ett väl utbyggt gång- och 

cykelvägnät som gynnar alla invånare. 
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1.3.4 Medborgardialog  

Under mars–april 2018 genomförde projektet för ny översiktsplan 6 medborgardialoger runt om i 

kommunen. Syftet var att få medborgarnas tankar och synpunkter om sin närmiljö, och att ta med 

resultatet in i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Dialogmötena hölls i Lane, Bokenäset, 

Backamo, Skredsvik, Åh och Dalaberg med 20–50 deltagare på respektive ställe. I samband med 

dialogen på Dalaberg genomfördes också en dialog på den närliggande fritidsgården. Kommunens 

ungdomssamordnare genomförde även en dialog med en grupp unga kvinnor i gruppen Girl Equal 

Uddevalla.  

Det som kom fram på mötena sammanställdes i stora kartor. Därefter har inspelen använts i arbetet 

med nya politiska riktningar och finns med som bakgrundsmaterial i arbetet med översiktsplanen.  

Resultaten från dialogmötena våren 2018 sammanfattas i kvaliteter och brister som framkom vid 

respektive möte:  

 

 

   
Lane 13 mars Bokenäset 20 mars Backamo 22 mars 

   

   

Skredsvik 5 april Åh 11 april Dalaberg 18 april 
 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2864/1582718400615/Dialogm%C3%B6te_Laneg%C3%A5rden.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2862/1582718400080/Dialogm%C3%B6te_Boken%C3%A4set.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2861/1582718399844/Dialogm%C3%B6te_Backamo.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2865/1582718400804/Dialogm%C3%B6te_Skredsvik.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2866/1582718401021/Dialogm%C3%B6te_%C3%85h.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2863/1582718400463/Dialogm%C3%B6te_Dalaberg.pdf
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1.3.5 Agenda 2030 

 

 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 

 

”Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 

med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda 

världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa 

ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att 

förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt 

samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.  

Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv 

omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det 

globala systemet.” (Regeringen: Handlingsplan Agenda 2030)  

För att uppnå målen i Agenda 2030 är kommunen en viktig aktör. Det är främst kommuner som har 

möjlighet att utveckla samhället på en lokal nivå. Uddevalla kommun valde därför att ha Agenda 2030 

som en utgångspunkt i arbetet med ny översiktsplan.   

I framtagandet av översiktsplanen har Agenda 2030 legat som en grund i majoriteten av processer. 

Bland annat har: 

• personer till arbetsgrupper valts ut för att innehålla kompetens inom samtliga mål 

• workshops genomförts för att belysa hur målen påverkar den fysiska planeringen  

• målen legat som grund i framtagandet och innehållet i planens ställningstaganden  

• material om Agenda 2030 använts som inspiration  

För vidare läsning: Regeringens ”Handlingsplan Agenda 2030”  Glokala Sverige 

Agenda 2030 delegationens slutbetänkande  Globala målen  

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286b/1582718402112/Handlingsplan%20agenda%202030%20Regeringen%20.pdf
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2020-01-21-uddevalla-deltar-i-glokala-sverige.html?vv_hit=true
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201913/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

20 

 

1.3.6 Landskaps- och havskaraktärsanalys 

En dialogbaserad landskapskaraktärsanalys genomfördes 2012 som underlag för kommunens 

Vindbruksplan. Denna analys uppdaterades och fördjupades 2018, främst med en havskaraktärsanalys 

och med sociala aspekter inför arbetet med översiktsplanen.  

Landskapskaraktärsanalysen fokuserar på dagens landskap, funktioner, värden och identitet med 

utgångspunkt i det kulturhistoriska och biologiska arvet i landskapet. Analysen av landskapets 

karaktärsdrag och de värden som den berörda befolkningen tillskriver landskapet, är en viktig 

vägledning för vilka områden som kan samverka med eventuella förändringar och i vilka områden det 

finns risk för konflikter mellan förändringar och landskapets värden. 

Landskaps- och havskaraktärsanalysen används även för genomförandet av översiktsplanens 

miljökonsekvensbeskrivning. Analysen sammanställdes i form av en karta som du når via denna länk: 

Landskaps- och havskaraktärsanalys  

1.4 Ord och begrepp 

Här förklaras hur vi använder några ord och begrepp i översiktsplanen. 

Fräknestranden Det geografiska området väster om E6 mellan Ammenäs och Ulvesund. 

FÖP Fördjupad översiktsplan, en FÖP kan tas fram för ett geografisk avgränsat område där 

kommunen vill öka detaljeringsgraden i planeringen. 

Havstensstrand Det geografiska området mellan Sundsandvik, Rotviksbro, Lanesund och Utby. 

Nationella mål Regeringens politiska målområden med beslutade mål vilka översiktsplanen ska förhålla sig 

till och arbeta mot deras måluppfyllelse. 

Orter av lokal betydelse Innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av ortskaraktär. Den är 

tätare bebyggd av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller liknande kan 

förekomma. 

PBL Plan- och bygglagen, denna lag reglerar översiktsplanen. 

Planeringsprinciper På en övergripande nivå samla vilken inriktning kommunen har som ambition att utveckla 

och bevara i olika bebyggelsestrukturer. 

Sammanhängande bebyggelse Tätare bebyggelse i orter eller på landsbygd av permanenta bostäder. Kan innehålla viss 

handel, besöksmål eller liknande.   

Strategiska 

Ställningstaganden 

Hur kommunen beslutat att förhålla sig till olika frågor. Kan ses som översiktsplanens 

strategier. 

Strukturbild Kartbild som visualiserar utvecklingsinriktningen i grova drag.   

Ta hänsyn till Beakta, respektera. 

Utvecklingsinriktning Visar kommunens prioriteringar av utveckling för bebyggelse, natur och friluftsliv samt 

kommunikationer på lång sikt.  

VA-försörjning Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt 

dagvattenhantering. 

Värna Skydda. 

ÖP-modell Boverkets modell för framtagande, innehåll, begrepp och visualisering av en översiktsplan. 

 

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2a76839bffd64725b9c4cdd8da5731d8
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2. Kommunala ställningstaganden 
Uddevalla kommun har tagit ställning till olika ämnesområden. I detta kapitel redovisas dessa 

strategiska ställningstaganden på en övergripande nivå som ska vara vägledande i den kommunala 

planeringen. Vilka ställningstaganden som finns i planen utgår ifrån: 

• Plan- och bygglagen (PBL), det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan till exempel 

mark- och vattenanvändning 

• Länsstyrelsens krav på vad som måste ingå för att de ska godkänna planen och hur ingående 

kommunen måste redovisa sina intentioner 

• nationella mål från regeringen 

• kommunala initiativ, exempelvis är det fastställt i färdplanen att vardagsliv ska vara ett 

fokusområde i översiktsplanen  

Dessa har tagits fram i samarbete med samtliga förvaltningar i kommunen. Ställningstagandena är 

framtagna med hjälp av befintliga styrdokument, vägledande dokument från bland annat 

Länsstyrelsen, nationella mål och Agenda 2030.  

Formatet för ställningstaganden är ett steg i att tydliggöra kommunens övergripande ställningstagande 

till både fysiska områden och generellt. Därför finns inte löpande texter på samma sätt som i tidigare 

översiktsplaner. Istället finns ”för vidare läsning” som hänvisar och länkar till de befintliga beslutade 

kommunala dokument som är relevanta för ställningstagandet. Detta är ett sätt att hålla 

översiktsplanen aktuell då dessa länkar till dokumenten enkelt kan uppdateras utan att påverka 

översiktsplanen. 

De strategiska ställningstagandena delas upp i två huvudkapitel: 

1. Tematiska strategiska ställningstaganden   

redovisar vägledande ställningstaganden för frågor som inte är direkt kopplade till en specifik 

markanvändning 

2. Geografiska strategiska ställningstaganden 

redovisar kommunens mark- och vattenanvändning    

2.1 Tematiska strategiska ställningstaganden 

Uddevalla kommuns tematiska strategiska ställningstaganden som redovisas i detta kapitel är 

kopplade till allmänna intressen och vägleder kommunen i frågor som inte är direkt kopplade till en 

specifik markanvändning. Dessa ställningstaganden är istället vägledande för hela kommunens 

verksamhet.  

I framtagandet av översiktsplanen har ett arbete genomförts för att skapa ställningstaganden som är 

relevanta och användbara för samtliga förvaltningar. Syftet är att skapa ett mer sektorsövergripande 

arbetssätt som inkluderar alla förvaltningar, funktioner och perspektiv som annars står långt från den 

översiktliga planeringen.  

I detta kapitel redovisar kommunen sina ställningstaganden i tre avsnitt: 

Boende och framtidsberedskap, God livsmiljö samt Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt.  
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2.1.1 Boende och framtidsberedskap 

I detta avsnitt finns Uddevalla kommuns ställningstaganden som avser långsiktig bostadsförsörjning 

samt kommunens service till medborgare, företagare och besökare. Avsnittet omfattar bland annat 

markberedskap samt vatten- och avloppsförsörjning. Här finns också ställningstaganden med 

långsiktiga perspektiv på hur kommunen planerar att möta upp för en föränderlig omvärld och 

klimatförändringarna.  

2.1.1.1 Bostäder 

Uddevalla kommuns bostadsförsörjning ska skapa en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 

människors bostadsbehov och efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot detta. 

Kommunens bostadsförsörjning och boendemiljöer ska bidra till ökad folkhälsa, trygghet och 

integration som ger alla människor en, ur social synpunkt, god livs- och boendemiljö. Olika former av 

boende ska utvecklas och anpassas för att bättre kunna möta ett varierat och föränderligt behov såväl 

nu som i framtiden. 

I Uddevalla kommun ska… 

… ny samlad bebyggelse av bostäder lokaliseras i centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile i 

första hand alternativt i utpekade områden för orter av lokal betydelse samt sammanhängande 

bebyggelse.  

… bostadsbyggandet vara en central del i samhällsutvecklingen mot attraktiva och hållbara 

livsmiljöer som förutsätter fungerande infrastruktur, tar hänsyn till natur och miljö, service och 

kommunikationer samt skapar förutsättningar för trygghet, rekreation och kulturliv.  

… bostadsförsörjningen planeras både med ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv för att täcka 

behoven av alla bostadsformer. 

… kommunen skapa blandad bebyggelse och bostadsområden med varierande upplåtelse- och 

boendeformer som bidrar till att ge fler människor möjlighet att få tillgång till ett ändamålsenligt 

boende. 

… bostadsbyggandet förhålla sig till och utvecklas tillsammans med platsens identitet samt värna om 

befintliga kultur- och naturvärden. Kultur- och naturvärden ska kunna tillgängliggöras och användas. 

… grupper med särskilda behov och som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden ges särskilda 

insatser för att tillförsäkra tillgången till bostad. 

… särskilda boenden förläggas i bostadsområden och vara utformade så att de ger möjlighet till 

deltagande i samhället. 

… kommunen verka för att tillgodose en variation av trygga bostadsformer för att möta behoven hos 

en åldrande befolkning. 

… kommunen verka för att skapa förutsättningar för innovativa boenden som möter efterfrågan på 

varierade hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper. 

 

 
 
För vidare läsning: 

Bostadsförsörjningsprogram  Uddevalla FÖP  Ljungskile FÖP  Plan Integration 2030 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe285f/1582718399165/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
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2.1.1.2 Lokalförsörjning 

Uddevalla kommuns lokalförsörjning ska tillskapa långsiktigt ändamålsenliga lokaler för kommunens 

verksamheter så att de kan ge god service till medborgarna utifrån sitt verksamhetsuppdrag. 

Lokalförsörjningen ska erbjuda flexibla lokaler som kan samnyttjas mellan olika verksamheter och 

användas för olika ändamål och av olika målgrupper över tid. Detta ska ske genom ett hållbart 

samhällsbyggande som ger alla människor en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten, naturresurser och energi främjas.  

 

I Uddevalla kommun ska… 

… lokalförsörjningen utgå från strategisk placering med hänsyn till behov över lång tid samt god 

tillgänglighet för olika transportslag med särskilt fokus på kollektivtrafik, gång och cykel.  

… fokus ligga på låga drifts- och underhållskostnader. 

… en dialog upprätthållas med externa aktörer om lokalanvändning, för att på så vis säkra tillgången 

till lokaler även på platser där kommunen själv inte har lokaler. 

… ett kommunalt helhetsperspektiv tas i planeringen för en flexibel användning av kommunala 

lokaler för att möjliggöra samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra aktörer och 

civilsamhället. 

… kommunen skapa förutsättningar för innovativa kontorslösningar och framtidens arbetsplatser. 

 

 
För vidare läsning: Lokalförsörjningsplan 2021-2031 

2.1.1.3 Strategisk markberedskap 

Markfrågor är en central del i kommunens långsiktiga utveckling. De styr kommunens möjligheter till 

utveckling såväl kortsiktigt som långsiktigt och påverkar kommunens framtid. Resonemanget kring 

kommunens markberedskap kommer över tid löpande att anpassas, förändras och utvecklas i enlighet 

med kommunens utveckling, rådande konjunktur och förutsättningar både på lokal och nationell nivå. 

Den strategiska markberedskapen beskriver, långsiktigt, i vilken riktning kommunen bör växa och 

utvecklas, hur den kommunala marken ska förvaltas och förädlas samt var kommunen bör förvärva 

respektive sälja mark. 

Uddevalla kommun ska… 

… aktivt agera för att kunna förvärva mark som är av strategisk betydelse för kommunen, både på 

kort och lång sikt. 

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya och 

utökning av befintliga bostadsområden. 

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya och 

utökning av befintliga industri- och verksamhetsområden. 

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av 

kommunala verksamheters lokaler.  

… planera den strategiska markberedskapen på både kort och lång sikt för att uppnå social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

 

  
För vidare läsning: Markanvisningspolicy 2013 (under revidering) 

https://inblicken.uddevalla.se/download/18.19500bcd176645e46653432/1608215779849/Lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%202021-2031.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.59bbf00d17839078bb59ed/1617195197801/markanvisningspolicy.pdf
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2.1.1.4 Vatten och avlopp  

Den kommunala VA-planeringen (Vatten och avlopp) ger en heltäckande och långsiktig planering och 

beskriver hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt 

verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och 

rening samt dagvattenhantering. Kommunen har tagit fram VA-översikt, VA-strategi och VA-plan. 

VA-planen innehåller handlingsplaner för genomförande av åtgärder. 

Både ytvatten- och grundvattenresurser i Uddevalla kommun används för dricksvattenförsörjningen 

till kommunens invånare. Ytvatten som nyttjas är Köperödssjöarna med Bäveån, Risån och Öresjö, 

som används för allmän dricksvattenförsörjning för större delen av kommunen. Grundvatten nyttjas i 

vissa delar av kommunen, för allmän dricksvattenförsörjning lokalt.  

I Uddevalla kommun finns ett drygt 40-tal kustnära tätbebyggelseområden som ibland har problem 

med bristande uttagsmöjligheter av dricksvatten och saltvatteninträngning i dricksvattentäkter. I dessa 

områden råder en känslig balans mellan tillrinning och uttag av sött vatten. Vid för stora uttag av 

vatten kan saltvatten tränga in i befintliga vattentäkter och försämra vattenkvaliteten för lång tid 

framöver. Dricksvatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet kan ändå finnas i närområden till 

omvandlingsområden. 

Grundvattenutredning Bokenäset (COWI AB, 2015) visar att flera av områdena behöver nya 

dricksvattenlösningar innan vidare omvandling sker till permanentbebyggelse, förtätning och 

planläggning så att befintlig vattentillgång inte äventyras. I större delen av Bokenäset finns problem 

med lokalt förhöjda fluoridhalter i dricksvattnet från borrade brunnar. Vid enstaka kompletterande 

bebyggelse bör problemet lösas genom egen rening av fluorid i dricksvattnet. Innan förtätning sker 

inom tätbebyggelseområdena ska fluoridhalterna undersökas. 

Vattenskyddsområden finns för de allmänna vattentäkterna samt för vissa, men inte alla, potentiella 

dricksvattenresurser inom kommunen. 

I Uddevalla kommun ska… 

… alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning ha tillgång till ett 

dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som uppfyller gällande krav. 

… dagvatten ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs och kommunen ska vara en god 

förebild genom att arbeta för en hållbar dagvattenhantering. 

… all ny- och ombyggnation avsätta ytor för dagvattenhantering där det behövs. 

… utbyggnadsplaner för områden som idag inte har kommunalt vatten och avlopp följa gällande VA-

utbyggnadsplan och Vattenförsörjningsplan. 

... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras 

och skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat. 

 

 

För vidare läsning: VA utbyggnadsplan  VA utbyggnadsplan karta  VA på kommunens hemsida 

Grundvattenutredning Bokenäset (COWI AB, 2015)  Vattenförsörjningsplan 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2875/1582718403488/VA-utbyggnadsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2879/1582718404595/%C3%96versiktskarta%20till%20VA-utbyggnadsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp.html
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286a/1582718401783/Grundvattenutredning%20Boken%C3%A4set%20COWI.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.4d2d191c177617e403580/1612360204978/Vattenf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.1.1.5 Klimatanpassning 

Kommunen står inför utmaningar när det gäller anpassning till klimatförändringen som pågår och som 

inte kan förhindras i framtiden.  

De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Enligt FN:S 

klimatpanels (IPCC) klimatexperter innebär det följande: 

• Jordens medeltemperatur ökar  

• Havsytan stiger  

• Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för översvämningar som torka 

Den största temperaturökningen förväntas ske under vintern. Det varmare klimatet innebär också att 

vegetationsperioden för växter förlängs. Intensiv nederbörd i form av skyfall förväntas öka relativt 

kraftigt. Med tanke på den ökande temperaturen innebär det att nederbörden mer sällan kommer att 

falla som snö. Möjligen sker också förändringar vad gäller risker för ras, skred och erosion. Många av 

de risker och problem som uppmärksammas finns i hög grad redan idag men förvärras av 

klimatförändringarna. Det innebär att anpassningsåtgärder som utförs i närtid många gånger också får 

effekt redan nu.  

Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat klimat, t.ex. genom ökad smittorisk, ”nya” insekter och 

ökad risk för värmeböljor. Riskgrupperna i samhället under värmeböljor är bland annat äldre, kroniskt 

sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida, personer med psykiatriska sjukdomar 

och personer som tar vissa mediciner eller som tidigare haft hjärtinfarkt. Extra sårbara är människor 

som vistas mycket inomhus eftersom många byggnader och deras ventilationssystem är gjorda för ett 

svalare klimat. 

Den största utmaningen är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet. Det gäller att ta 

hand om det dagvatten som åligger VA-huvudmannen enligt vedertagen praxis från 

branschorganisationen Svenskt Vatten (regn med 10–30 års återkomsttid, se tabell 2.1 i Svenskts 

Vattens publikation P110, Avledning av dag-, drän- och spillvatten) utan att översvämning sker av 

mark eller av anslutna fastigheter. 

Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får 

man räkna med att avrinning sker ovan markytan. För dessa regnhändelser bär kommunen ansvaret 

för att först och främst bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till följd av 

översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan minskas eller 

upphöra. 

Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, elförsörjning, begränsningar i 

framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer. I publikationen 

P110 anges att återkomsttiden bör vara minst 100 år vid säkerställande att skyfallshändelser kan tas 

om hand. 

Klimatanpassning innebär att rusta kommunen och olika verksamheter för de nya utmaningar som en 

ökad uppvärmning ger. Klimatanpassning medför minskad sårbarhet för klimatrelaterade händelser 

och att ta tillvara möjligheter för att utveckla en långsiktigt hållbar kommun. Arbetet kan gälla 

planering av bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem. Andra exempel 

är rutiner inom vård och omsorg, metoder inom lant- och skogsbruk eller säkerhetsfrågor inom 

elförsörjning. 
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I Uddevalla kommun ska… 

… grönytor, träd, våtmarker och annan växtlighet bevaras och utvecklas för att sänka temperaturen, 

erbjuda väderskydd och absorbera skyfall.  

… utryckningsvägar och andra förutsättningar för utryckningsfordon säkerställas för en säker 

krisberedskap. 

… lokaler, verksamheter och boenden vara anpassade för extrema väder och temperaturer för att 

säkerställa medborgarnas hälsa.  

… förebyggande tvärsektoriellt arbete som tar ett helhetsgrepp kring hur olika grupper påverkas olika 

mycket av klimatförändringarnas effekter bedrivas avseende boendekvalitet, resande, tillgänglighet 

och trygghet i de offentliga miljöerna. 

… förebyggande arbete med lösningar som motverkar väderförhållandens påverkan på 

transportinfrastrukturen bedrivas. 

… vi bygga klimatanpassat på ett sätt som integrerar ekosystemtjänster och hanterar risker från skred, 

ras och skyfall. 

… den tekniska försörjningen planeras med hänsyn till behoven de ökade påfrestningarna 

väderförhållanden skapar.  

… viktiga samhällsfunktioner placeras strategiskt i områden med låg risk för påverkan av ett förändrat 

klimat.  

... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras 

och skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat. 

... klimatanpassad planering bidra till en struktur som gör att människor har nära till arbetsplatser, 

samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, cykla och åka kollektivt hellre 

än att ta bilen.  

… ingen ny bebyggelse, förutom enklare byggnationer, tillkomma i områden med stor risk för 

översvämning. Riskbedömningen görs utifrån samhällsnytta, risk för människors hälsa och säkerhet 

samt ekonomisk skada. 

… ny bebyggelse i central- och tätorten klimatsäkras, exempelvis genom att bygga 

översvämningsskydd eller att bebyggelsen placeras på en säker nivå. Samhällsviktiga anläggningar, 

högprioriterade stråk och utrymningsvägar ska skyddas.  

… ytor för omhändertagande av stora mängder dagvatten vid översvämningar samt vid kraftiga regn 

planläggas. 

… vid stadsplanering hänsyn tas till följande risker: 

• Högvatten i havet. Dimensionerande händelse: 200 års återkomsttid. 

• Nederbörd/skyfall. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat regn med 100 års 

återkomsttid. 

• Höga flöden i vattendrag. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat 200-årsflöde. 

• Höga grundvattennivåer. Risken för stigande grundvattennivåer behöver beaktas. 

 

 

För vidare läsning: Svenskt Vatten P110 

 

http://vav.griffel.net/filer/P110_del1_web_low_180320.pdf
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2.1.1.6 Samhällskrisberedskap 

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera 

krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 

och mänskliga fri- och rättigheter. Samhällskrisberedskap består av fyra delområden: Höjd beredskap, 

Krisberedskap, Säkerhetsskydd samt Brottsförebyggande verksamhet och trygghet. I Uddevalla 

kommun bör arbetet med samhällskrisberedskap ske i samverkan med andra aktörer.  

Höjd beredskap  

Höjd beredskap avser kommunens verksamhet och förberedelser när det gäller höjd beredskap, 

skymningsläge och väpnad konflikt. Kommunens uppdrag är i princip detsamma som under fredstid 

men bedrivs med andra förutsättningar, både praktiskt och legalt. 

Det är av stor vikt för räddningstjänsten och försvaret att ha alternativa vägar för framkomlighet under 

händelser av olyckor eller annan typ av beredskap om huvudvägnätet skulle bli oframkomligt. 

 

Uddevalla kommun ska… 

… ha en planering avseende höjd beredskap. Tyngdpunkten ska ligga på skydd av civilbefolkningen, 

drift av egen verksamhet och stöd till Försvarsmaktens verksamhet.  

… inom kommunens yta planera till stöd för totalförsvarets transporter. Kommunen ska använda 

nationella underlag som stöd för sin planering och applicera detta i ett lokalt perspektiv. Hänsyn till 

regionala risker ska återfinnas i planeringen.  

... planera för och försäkra sig om att kommunen har en robust tillgänglighet avseende att strategiska 

vägar ska hållas öppna såsom alternativ till riksväg 44, exempelvis Kärranäsvägen.  

Krisberedskap 

Kommunen har enligt lagen om extraordinarie händelser ett utpekat ansvar att planera för, leda och 

samordna större krishändelser inom kommunens geografiska yta. Kommunens uppgifter innehåller 

analyser av risker, planering och övning.  

 

Uddevalla kommun ska… 

… ha en god förmåga att förebygga, hantera och följa upp större krishändelser inom kommunens 

geografiska yta. Planeringen ska främst rikta sig mot händelser där samhällsviktiga system riskeras. 

Stor vikt ska läggas vid försörjningsfrågor som värme, vatten och elkraft samt vid arbete mot social 

oro.  
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Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos 

myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota 

verksamheten. Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet 

eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden.  

 

Uddevalla kommun ska… 

… ha ett väl utbyggt skydd avseende säkerhetskyddshot. Detta ska ske både på strategisk och operativ 

nivå. Det grundläggande förhållningsättet ska vara att information som är känslig eller har stor 

betydelse för den lokala, regionala eller nationella säkerheten ska hanteras och förvaras med högsta 

möjliga sekretess.  

… lägga stor vikt vid att information som i fientligt syfte kan användas av främmande makt, erhåller 

ett högt skydd mot spridning och förvanskning.   

… arbeta för att skyddet mot extremistiska organisationer ska vara centralt i alla former av 

säkerhetsskydd då detta innebär ett hot mot de demokratiska processerna.  

... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor.  

Brottsförebyggande verksamhet och trygghet  

Kommunen har genom Brottsförebyggande rådet ett samordnande ansvar för trygghetsfrågor inom 

kommunen. Trygghetsfrågor är extremt viktiga för att skapa en attraktiv miljö för invånarna att vistas, 

etablera eller bosätta sig i.  

Uddevalla kommun ska… 

… beakta trygghetsfrågor i all form av samhällsutveckling. Detta ska ske dels i planeringsstadiet, dels 

i vidareutveckling av redan befintliga områden.  

… ha ett väl strukturerat och utvecklat nätverk för att kunna arbeta brottsförebyggande och 

trygghetsskapande oavsett samhällsprocess.  

 

 

2.1.2 God livsmiljö 

I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som berör våra kultur- och naturmiljöer 

samt energi- och miljöfrågor. Ställningstagandena handlar bland annat om att bevara och värna 

befintliga miljöer, utvecklandet av miljöer och förutsättningar för att skapa en positiv utveckling i 

kommunen. 
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2.1.2.1 Kulturvärden och kulturmiljö 

I Uddevalla ska kulturmiljöer och kulturarv, arkitektur och kulturell infrastruktur användas, utvecklas 

och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Kommunens kulturarv och kulturmiljö 

är lokala resurser för nutid och framtid. 

Våra utomhusmiljöer är något vi alla delar i ett samhälle. Områden mellan husen, platser, torg eller 

rekreationsområden skapar våra gemensamma utrymmen. Här möts människor, natur, djur och kultur 

och skapar förutsättningar för delaktighet i samhället. Därför är det av stor vikt att arkitekturen kan 

fånga stadens mångfald, med människan i fokus, så att våra gemensamma ytor formas med omsorg 

för att bli tilltalande, trygga och tillgängliga för alla. Speciellt bottenvåningar, fasader och andra 

fysiska objekts utformning påverkar platsens identitet.  

I Uddevalla kommun ska…  

Kulturarv och kulturmiljö 

… kulturarvet vara tillgängligt och angeläget för alla, väl omhändertaget och nyttjat som resurs för 

lokal och regional utveckling.  

… kulturarvet göras tillgängligt och angeläget genom fortlöpande dialog, arrangemang och 

informationsinsatser. 

… tillkommande förändringar i markanvändning och byggnation konsekvent bedömas utifrån ett 

hållbarhets- och kulturhistoriskt perspektiv samt förhålla sig och anpassas till befintliga kulturmiljöer.  

... kustlinjen hållas öppen och tillgänglig för allmänheten. Ny bebyggelse ska planeras så att siktlinjer 

nära stränder ska bibehållas och för att närheten till vattnet ska kunna upplevas. 

... ingrepp som skadar naturmiljön minimeras eftersom naturmiljön är en viktig del av kulturmiljön. 

Bebyggelse ska anpassas till terrängen och platsen.  

Arkitektur 

… arkitektur av hög kvalitet tillåtas vara ett självklart inslag i vår vardagsmiljö för att gynna en 

positiv rumsupplevelse som skapar nyfikenhet och trivsamhet. 

… utveckling ske med god omsorg om arkitektur och gestaltning. Ny bebyggelse ska alltid förhålla 

sig till omgivningen, den befintliga platsen och dess identitet. 

… arkitektur inte bara behandla enstaka byggnader utan även omfatta och definiera mellanrummen i 

såväl offentliga miljöer som andra gestaltade livsmiljöer. 

Kulturell infrastruktur  

… en god kulturell infrastruktur säkras som värnar en mångfald av kulturuttryck och underlättar 

förflyttningen mellan det kulturella uttryckets avsändare till dess mottagare.  

… det fria och ideella kulturlivet ges goda förutsättningar att verka i en kulturell infrastruktur. 

… förutsättningar för offentlig konst skapas.  

… kommunala verksamheter finnas i stadsrum och miljöer som är tillgängliga och attraktiva för 

utövandet av kultur.  

… såväl besökare som medborgare få kulturella intryck bara genom att vistas i kommunen. 

 

 
 

För vidare läsning: Kulturmiljövårdsprogram, ej tillgängligt digitalt 
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2.1.2.2 Ekosystemtjänster och naturvård 

Ekosystemtjänsterna kan definieras som vår naturs ekosystems tjänster, både indirekta och direkta, till 

människans överlevnad och välmående. Det är därför av vikt att vi värnar om och planerar för de 

gröna och blå strukturerna i vår kommun. Det är främst kommunen som har verktyg att gynna den 

biologiska mångfalden för att skydda våra ekosystem. 

 

Ekosystemtjänster har olika funktioner och dess tjänster kan delas in i fyra kategorier: 

• Försörjande: livsmedel, dricksvatten, naturresurser m.m. 

• Reglerande: temperatur, buller, klimat, reningsfunktioner m.m. 

• Kulturella: friluftsliv, kultur, välbefinnande, besöksnäring, god livsmiljö m.m. 

• Stödjande: biologiska mångfald, olika typer av kretslopp, fotosyntes m.m. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… sociala, kulturella och historiska värden, såsom grönytor i och nära bebyggelse, hanteras särskilt i 

planerings- och utvecklingsprocesser.  

… Uddevallaborna i tätbebyggda områden ha tillgång till natur- och kulturmiljöer med 

rekreationsmöjligheter inom gång- och cykelavstånd. 

… sjöar och vattendrag skyddas och utvecklas för biologisk mångfald, rekreation, friluftsliv och som 

långsiktig resurs för många viktiga näringar genom insatser kopplat till information, tillsyn och fysisk 

planering.  

… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och 

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

till den plats där de förlorades.  

… kommunen arbeta för att öka den biologiska mångfalden i kommunens vattenförekomster, särskilt i 

Bäveån och Byfjorden.  

... ekosystemtjänsternas samhällsnyttor och samband med varandra och sin omgivning identifieras, 

värderas och synliggöras i planerings- och utvecklingsprocesser.   

… ekosystemen förstärkas och utvecklas i bebyggda miljöer för att säkerställa hälsosamma och 

hållbara livsmiljöer.  

 

 
 
För vidare läsning: Naturvårdsrapport 

2.1.2.3 Hållbara resor 

Andelen hållbara resor med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka i Uddevalla kommun. 

Centralorten Uddevalla är ett delregionalt utbildnings- och arbetsmarknadscentrum och ett av Västra 

Götalandsregionens utpekade pendlingsnav för kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska vara ett verktyg 

för fortsatt utveckling av stad och landsbygd i kommunen. Den ska vara tillgänglig och attraktiv, bidra 

till en inkluderande och jämlik samhällsutveckling där alla resenärsgrupper beaktas och bidra till 

minskad miljö- och klimatpåverkan.  

   

https://www.uddevalla.se/download/18.ccb4cff17761773f42259/1612434931143/Naturv%C3%A5rdsrapport.pdf
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I Uddevalla kommun ska… 

… samhällsplaneringen vid planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och 

verksamhetsområden utgå från möjligheter till hållbara resor.   

… kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet förbättras genom prioritering av framkomlighet 

och trygghet, med hänsyn till en mångfald av resbehov. 

… stationer och knutpunkter bidra till att stärka vardagsresandet såväl lokalt som regionalt och 

utvecklas till att bli prioriterade samlingspunkter i orter och samhällen. De ska utvecklas och utformas 

så att de upplevs som trygga, tillgängliga och orienterbara för alla. 

… gång och cykel prioriteras framför bil i planeringen av central- och tätort.  

 

 
 

För vidare läsning: Cykelplan  Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götalandsregionen 

2.1.2.4 Miljö 

Arbetet för miljö och ekologisk hållbarhet ska långsiktigt ta tillvara naturens resurser och tjänster 

utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur, såväl nu 

som i framtiden. 

Kommunen arbetar med miljöfrågor internt i den kommunala organisationen och externt i kontakt 

med medborgare och de som är verksamma i kommunen. 

Uddevalla kommun ska… 

… inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med medarbetare, 

medborgare och näringsliv genom att kommunicera, uppmuntra och stödja hållbara insatser. 

… bedriva en hållbar samhällsplanering som hushållar med natur- och kulturresurser, stärker 

ekosystemtjänster samt bidrar till attraktiva livsmiljöer och en bebyggelsestruktur med minskade 

energi- och transportbehov.  

… ställa tydliga miljö- och etiska krav på de produkter och tjänster som används i kommunens 

verksamheter för att på så vis minska negativ miljöpåverkan, främja cirkulär ekonomi och ta hänsyn 

till mänskliga rättigheter vid inköp och upphandling. 

… verka för en minskad miljö- och klimatpåverkan av resor och transporter.  

… eftersträva en giftfri miljö genom att minska utsläpp till, och förorening av, mark och vatten. 

… skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att kommunicera och möjliggöra för ökad 

resurshushållning, hållbar avfallshantering och konsumtion samt genom att vidareutveckla former för 

återbruk och därmed bidra till en cirkulär ekonomi.  

… minimera mängden avfall och utgå ifrån avfallstrappans hierarki för i vilken ordning olika metoder 

för att behandla avfall bör användas. Den består av fem steg: minimering, återanvändning, 

återvinning, energiutvinning och deponering. 

... utreda behovet av en återvinningscentral i kommunens västra delar.  

 

 
 
För vidare läsning: Renhållningsordning/Avfallsplan   

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2860/1582718399733/Cykelplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286f/1582718402878/Regional%20trafikf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20VGR%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2870/1582718402952/Renh%C3%A5llningsordning%20avfallsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.1.2.5 Hållbar Energi och klimat 

Internationellt, nationellt och regionalt finns överenskommelsen att kraftigt minska utsläppen av 

växthusgaser. Den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2 grader och vi ska sträva 

efter att inte öka mer än 1,5 grader.  

Sveriges energimål innefattar; att öka andelen förnybar energi, minska utsläppen av växthusgaser och 

att minska energianvändningen. Utmaningarna med att ställa om energiproduktionen och 

energianvändningen är omfattande.  

All utvinning, omvandling och användning av energi medför miljöpåverkan av något slag. De 

viktigaste miljöeffekterna är kopplade till utsläpp från förbränning av bränslen exempelvis ökning av 

växthusgaser i atmosfären, nedfall av försurande ämnen och utsläpp av hälsoskadliga eller 

miljöstörande föreningar i rökgaser och avgaser.  

 

En av dagens främsta utmaningar, såväl globalt som lokalt, är att radikalt minska klimatpåverkan 

samtidigt som samhällets energiförsörjning tryggas. Minskad energianvändning och övergång till 

förnybara energikällor är viktiga åtgärder i denna utmaning med bland annat miljöanpassad, trygg och 

konkurrenskraftig energiförsörjning, effektiv användning av energi samt ett effektivt och hållbart 

transportsystem.  

Uddevalla Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uddevalla kommun för bland annat 

produktion och distribution av fjärrvärme och elkraft. I kraftvärmeverket på Lillesjö kan man 

producera både hetvatten, det vill säga fjärrvärme, och elektricitet. På Lillesjö eldas hushållsavfall och 

verksamhetsavfall och inga fossila bränslen används. Fjärrvärme är viktigt lokalt och minskar behovet 

av el för uppvärmning och varmvatten. 

Energi och minskad klimatpåverkan 

I Uddevalla kommun ska… 

... användningen av fossila energikällor fasas ut, för att bli fossilfria 2030.  

... utveckling av fossilfri energiproduktion planeras för förnybara energislag. 

... kommunen sträva efter att fler områden försörjs med fjärrvärme.  

... insatser prioriteras för att minska utsläpp av växthusgaser, med fokus på transportsektorn.  

... den totala energianvändningen per invånare och sektor minimeras genom hållbar samhällsplanering 

och hushållning av resurser.  

... kommunen verka för ökad självförsörjning av fossilfri energiproduktion. 

  

Vindkraft 

Till Uddevallas översiktsplan har kommunen tagit fram ett tematiskt tillägg i form av en 

Vindbruksplan. I Vindbruksplanen tar kommunen ställning till att inte stötta riksintresset för vindkraft 

i kommunens södra delar. Istället ser kommunen positivt på en utbyggnad av vindkraft inom 

riksintressena i norra delen av kommunen. Länsstyrelsen avslog utbyggnadsförslaget med motivering 

att det överlappande riksintresset för friluftsliv vägde tyngre. Därför har inga nya utbyggnadsområden 

utpekats i Uddevalla. 
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I Uddevalla kommun ska… 

… omvärldsbevakning gällande vindkraft ske kontinuerligt kring utveckling och teknik. 

… Vindbruksplanen ses över en gång varje mandatperiod, eller oftare vid behov, för att kunna öka 

kommunens lokala energiförsörjning på sikt.  

 

 
För vidare läsning: Vindbruksplan  Energi på Uddevalla.se 

2.1.2.6 Buller och luftkvalitet  

Buller och luftföroreningar är skadliga för hälsa och miljö, kan medföra sjukdomar och är en orsak till 

för tidiga dödsfall. Det är därför viktigt att planera för att dels minska förekomsten och dels minimera 

människors exponering.  

Uddevalla kommun ska… 

… se till att åtgärder för minskat buller och minskade utsläpp från trafiken i såväl befintliga miljöer 

som vid ny exploatering och utveckling av ny infrastruktur alltid beaktas i trafikplaneringen. 

… planera och skapa skol- och förskolegårdar med lågt bakgrundsbuller för att dessa ska kunna 

utgöra platser för återhämtning, lek och undervisning.  

… löpande uppdatera kommunens trafikbullerkartläggningar och övervaka luftkvaliteten. 

… identifiera eller skapa och bevara tysta områden och rekreationsområden med lågt trafikbuller. 

 

 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/energiplan-.html
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2.1.2.7 Bergtäkt 

Uddevalla kommuns många landskapstyper och berg gör kommunen till en attraktiv plats för 

etablering av bergtäkter. Tillstånd för täktverksamhet kan lämnas av Länsstyrelsen och Mark- och 

miljödomstolen. Det är därför relevant för Uddevalla kommun att arbeta förebyggande med frågan. 

Det förebyggande arbetet bör syfta till att underlätta processer men också till att öka samverkan 

mellan företag och kommun för att minimera negativ påverkan på samhällsutvecklingen.  

I Uddevalla kommun ska...  

… lämplig lokalisering av bergtäkter i kommunen prioriteras efter områdets lämplighet och påverkan 

på medborgares intressen och vardagsliv.  

… bergtäkter etableras där kommunen i ett långsiktigt perspektiv kan nyttja den brukade marken till 

andra ändamål som går i linje med kommunens önskade utveckling.  

… befintliga täkter utredas för lämplighet för fortsatt verksamhet.   

… kommunen sträva efter en dialog tidigt i processen mellan företag, kommun och länsstyrelse för att 

finna lösningar för etablering av bergtäkt som är önskvärd av samtliga parter.  

… krav förhandlas tillsammans med företagen för kompensationer av deras verksamhets slitage och 

negativa effekter på infrastruktur, miljö och vardagsliv för medborgare.  
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2.1.3 Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt 

I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som närmast berör medborgarnas 

vardagsliv. Ställningstagandena vägleder övergripande i social hållbarhet, hälsa och rekreation, 

föreningsliv och civilsamhälle samt inom områden relaterade till personlig utveckling och försörjning.  

2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa 

All verksamhet i Uddevalla kommun ska verka för ett jämlikt samhälle där både nuvarande och 

kommande generationer lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader.  

Uddevalla kommun ska…  

… säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs. 

… i enlighet med diskrimineringslagen, motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

… fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och förutsättningar. 

… som en del av det ordinarie arbetet genomföra insatser för att öka delaktighet och inflytande hos 

alla invånare och särskilt de grupper som idag upplever en låg grad av delaktighet i samhället. 

… ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och utvecklande 

uppväxt samt till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. 

… ge alla människor möjligheten att leva i trygga, hälsofrämjande och hållbara miljöer med tillgång 

till ett gott vardagsliv vad gäller boende efter behov, sysselsättning, tillgänglig samhällsservice och 

kommunikationer. 

… utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer där olika 

grupper kan mötas, samspela och utöva sina intressen.  

… i samhällsplaneringen se till olika gruppers och åldrars behov samt förutsättningar i den fysiska 

miljön och analysera vilka konsekvenser utformningen av den fysiska miljön får för olika människors 

rörelsemönster, upplevelse av trygghet, beteenden och möjligheter att ta del av samhällsservice och 

offentliga miljöer.  

… genom intern samverkan mellan verksamheter som hanterar frågor som integration, utbildning, 

arbetsmarknad, välfärd, folkhälsa, jämlikhet och barn och unga, öka kunskapen kring hur olika 

aspekter som bidrar till social hållbarhet samspelar och förstärker varandra samt därigenom kunna 

göra mer effektiva kommunövergripande insatser.  

… öka den externa samverkan med offentliga aktörer, civilsamhälle, akademi och näringsliv vars 

verksamhet har betydelse för människors hälsa och livsvillkor. 

… se social hållbarhet och utjämnade skillnader i hälsa och livsvillkor som en indikator på kvaliteten i 

den kommunala verksamheten där all planering, uppföljning och konsekvensbedömning av beslut ska 

göras utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.  

… kommunen aktivt arbeta för att öka möjligheten till inkludering och påverkan för personer med 

funktionsvariationer.  

 

 

För vidare läsning:  Välfärdsredovisning  Plan Integration 2030  kommande Plan Välfärd 2030  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2877/1582718403677/V%C3%A4lf%C3%A4rdsredovisning%202018%20Uddevalla%20kommun%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

36 

 

2.1.3.2 Barn och unga 

I Uddevalla ska alla barn och unga utan särbehandling tillgodoses samma rättigheter till liv, hälsa och 

utveckling. Barnets bästa ska beaktas i första hand och barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor 

som berör barnet. Nedanstående ställningstaganden syftar på både barn och unga. 

I Uddevalla kommun ska… 

… beslutsfattare och tjänstepersoner ha kunskap om barns rättigheter för att kunna omsätta denna 

kunskap i den kommunala verksamheten.  

… alla beslut av strategisk karaktär redovisa för hänsynstagandet av barnets bästa för att tillgodose att 

Barnkonventionen efterlevs i den kommunala organisationen.  

… barnets perspektiv beaktas genom en aktiv och regelbunden dialog med barn och unga. Metoden 

för att lyssna på, fråga och återkoppla till barn ska ske med metoder som är flexibla, utifrån barnens 

förutsättningar och i ett för barn tillgängligt forum.  

… barnperspektivet beaktas i planering som påverkar barn och unga genom att en bredd av kompetens 

och professioner är delaktiga för att stärka barnets rättigheter genom samverkan.  

… alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid. Uddevalla ska vara öppen för föränderliga 

verksamheter och för barn och ungas skiftande behov. Uddevalla kommun ska utreda och utnyttja 

möjligheterna med flexibla platser, användning och utformning av befintliga och framtida 

verksamheter för att kunna nå fler och nya barn- och ungdomsgrupper.  

… kommunen arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga lek- och lärmiljöer där 

barn och unga befinner sig för att förbättra hälsa och välmående.   

… kommunen verka för att förbättra kommunikationerna och skapa trygga vägar mellan olika fysiska 

målpunkter som är av vikt för barn och unga, med särskilt fokus på trygga skolvägar. 

… kommunen erbjuda ett starkt och stabilt stöd för unga som varken jobbar eller studerar för att 

underlätta för dessa att påbörja eller återuppta en utbildning eller för att kunna ta steget till 

arbetsmarknaden. 

… barn och ungas förutsättningar och behov tas hänsyn till i den fysiska planeringen. I kommunens 

samhällsplaneringsprocesser bör konsekvenserna för barn och unga analyseras.  

… utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk samt attraktiva lekmiljöer i parker och 

naturområden säkra barns behov av platser för lek och rörelse. 

 

 

 
 
För vidare läsning: Barnkonventionen  Ungdomsplan 

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2874/1582718403411/Ungdomsplan%202015-2017%20Uddevalla%20kommun.pdf


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

37 

 

2.1.3.3 Föreningsliv och civilsamhälle 

Uddevalla är en kommun där demokratiska värderingar, öppenhet och respekt för alla människors lika 

värde främjas. Föreningsliv och civilsamhälle är viktiga delar i att skapa ett gott samhälle. 

Föreningslivet i Uddevalla kommun är en viktig del av samhället och här finns mer än 300 föreningar 

med olika inriktning och fokus. I föreningslivet finns möjligheter att delta i idrott, kultur, friluftsliv, 

politik, umgänge, språk och mycket annat. Samverkan mellan kommun, föreningsliv och 

civilsamhälle är viktigt för att ta del av varandras kompetens och erfarenheter. Genom samverkan kan 

vi stärka demokratin och engagemanget i samhället samtidigt som det skapar inkludering och en 

gemensam samhällsutveckling.  

Uddevalla kommun ska…  

... öka människors möjligheter till meningsfulla aktiviteter för att stärka folkhälsan och minska fysisk, 

psykisk och social ohälsa.  

… verka för att ideella organisationer finns geografiskt utspritt i hela kommunen. 

… verka för att ideella organisationer kan erbjudas lokaler för att uppleva och organisera social 

gemenskap, träning, tävling och arrangemang. 

… verka för att skapa en bred ideell sektor som utgår från och tilltalar medborgarnas olika intressen 

och engagemang.  

… utveckla metoder som stärker människors möjligheter att påverka samhällets, den kommunala 

servicens och närmiljöns utveckling. 

… skapa tillgängliga och inkluderande allmänna kommunikationer, kollektivtrafik, gång- och 

cykelvägar för att öka medborgarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, delta i aktiviteter och 

kreativa sammanhang. Det ger även förutsättningar för möten mellan människor och förståelse för 

olika perspektiv och levnadsvillkor.  

… arbeta för alla barns och ungas rätt till att delta och utvecklas i fritidsaktiviteter. 

… särskilt beakta underrepresentation i föreningslivet kopplat till kön, ålder, etnicitet, funktion och 

social status. 

… verka för ett minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping. 

… stödja vuxna som goda förebilder för barn och unga inom den ideella sektorn.  

… bidra till att stärka demokrati, transparens, delaktighet och mänskliga rättigheter genom att aktivt 

bistå med kunskap om hur ideella organisationer fungerar, uppmuntra och ta tillvara att individer och 

grupper engagerar sig ideellt samt ekonomiskt stödja engagemang som går i linje med Uddevallas 

visioner, strategier och värdegrund.  

… ha ett gemensamt regelverk och direktiv för stöd till ideella organisationer som ska efterlevas i alla 

förvaltningar.  

 

 
 
För vidare läsning: ÖK Idé  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2878/1582718404526/%C3%96K%20id%C3%A9%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation 

Uddevallas unika geografiska läge utgör en möjlighet till ett rikt, givande och attraktivt friluftsliv för 

kommunens invånare såväl som för turister och besökare. De starka kulturhistoriska banden till livet 

på havet, på fjället och i skogarna samt Uddevallas tidigare roll som regementsstad har möjliggjort 

bevarandet av naturmiljöer som ligger till grund för dagens friluftsliv. Att som kommun kunna 

erbjuda ett kvalitativt friluftsliv spelar stor roll för folkhälsa, trivsel, näringsliv och besöksnäring 

liksom för kommunens hållbara tillväxt. 

 

I Uddevalla kommun ska...  

… alla invånare ha tillgång till likvärdigt och kvalitativt friluftsliv med aktiviteter och områden som 

är värdefulla för individen.   

… bostadsnära naturområden anpassade för friluftsliv säkerställas för alla Uddevallabor.   

… kommunens arbete och utveckling av friluftslivet präglas av inkludering, trygghet och 

tillgänglighet i såväl utbud som utformning av, och i anslutning till, friluftsområden. 

… kommunens arbete med friluftsliv utgå från ett friluftsliv säkrat för framtida generationer. 

… kommunens arbete med friluftsliv tydliggöra kopplingen mellan friluftsliv, folkhälsa och 

naturvård.  

… kommunen arbeta för en tydlig och tillgänglig information samt aktiv kunskapsspridning om 

allemansrätten, kommunens friluftsliv och rekreationsmöjligheter.    

… kommunen säkerställa alla barns och ungas möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse samt 

bevara, utveckla och planera för naturområden runt skol- och förskoleverksamhet.   

 

 

För vidare läsning: kommande Friluftsplan 

 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

39 

 

2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Tillgång till relevant och uppdaterad kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för näringsliv 

och hållbar tillväxt och utveckling för en väl fungerande arbetsmarknad. Uddevalla ingår i en allt 

större arbetsmarknad i tillväxtregionen Göteborg–Oslo. Arbetslivet förändras ständigt och i allt 

snabbare takt och det arbetsintegrerade och livslånga lärandet gynnar deltagande i arbets- och 

samhällsliv. Språkkompetenser ökar möjligheterna till utbildning och inträde på arbetsmarknaden.  

Kompetensförsörjning är en av kommunens viktigaste frågor. Därför arbetar Uddevalla kommun brett 

genom det livslånga lärandet 1–70 år som inkluderar medarbetarfokus, medborgarfokus och 

elevfokus. Synsättet syftar till att säkra kompetensförsörjningen, generera en god kännedom om 

Uddevalla kommun både som attraktiv arbetsgivare och som kommun att leva, arbeta och bo i – liv, 

lust och läge. 

  

Alla som arbetar i Uddevalla kommun utgör en del i att kunna erbjuda välfärd och ett fungerande 

samhälle för våra medborgare. I vårt arbete kring kompetensförsörjning arbetar vi för ett 

entreprenöriellt och innovativt förhållningsätt. Kompetensförsörjningsarbetet syftar även till att skapa 

en hållbar utveckling och att skapa en inkluderande och rättvis utveckling för alla oavsett bakgrund 

och förutsättningar.  

 

I Uddevalla kommun ska... 

… det vara enkelt för kommunens invånare att pendla till jobb och utbildning, att arbeta och studera 

flexibelt och få ett hållbart arbetsliv. 

…kommunen arbeta för att vara en jämlik arbetsplats fri från diskriminering och med fokus på 

individen.  

… arbetstillfällen skapas i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer. 

… det finnas tillgång till inkluderande och attraktiva utbildningar anpassade för arbetsmarknadens 

behov. Utbildningarna ska möta alla människors behov under hela livet – från förskola, grundskola 

och gymnasium till högre utbildning.  

… gymnasiekompetens som lägsta utbildningsnivå eftersträvas för alla invånare i arbetsför ålder.   

… minskad arbetslöshet, full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön eftersträvas.  

… människor kunna stå för sin egen försörjning och inte hamna i utanförskap. Ny kompetens som 

tillförs Uddevalla genom invandring och inflyttning ska så snart som möjligt tas tillvara.  

… samverkan med civilsamhälle och näringsliv utvecklas för ökad inkludering i samhället. 

… kommunen aktivt arbeta för att hjälpa unga och personer som står långt från arbetsmarknaden att 

hitta en väg till utbildning och arbete.  

… samverkan ske mellan skolan och näringslivet, kulturlivet och civilsamhället.   

… kommunen utveckla välfärdens verksamheter genom att tillvarata hela arbetskraften, vilket innebär 

unga, de mitt i livet, de med funktionsvariation och våra äldre. 

… alla elever få en jämlik start på arbetslivet genom att den entreprenöriella förmågan hos eleven 

stärks för att sänka arbetslösheten och öka anställningsbarheten. Eleverna får självkännedom och 

kunskaper om arbetslivet och det är lika självklart att vara företagare som anställd. 

 

 

För vidare läsning: Nationell strategi för hållbar tillväxt Regional utvecklingsstrategi      

Bestämmelse om kompetensförsörjningsstrategi  Plan Integration 2030  kommande Plan Välfärd 2030 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/250e6fd8-1226-41d1-86f9-4c3466e89983/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true&native=true
https://www.uddevalla.se/download/18.ccb4cff17761773f422dd/1612455221673/Best%C3%A4mmelse%20om%20kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjningsstrategi.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
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2.1.3.6 Näringsliv 

En hållbar tillväxt är viktig för att kommunen i längden ska kunna upprätthålla välfärden. Uddevalla 

ligger genom sin geografiska placering strategiskt mellan Oslo i norr och Göteborg och 

Öresundsregionen i söder, med möjligheter till kommunikationer och godstransporter på väg, järnväg 

och sjöfart. Uddevalla kommun har förutsättningarna för att levande attraktiva samhällen utvecklas 

och där en mångfald av människor kan bo och verka hela året och på så vis skapa tillgång till lokal 

kompetent arbetskraft. Uddevalla ska vara en attraktiv kommun för både arbetsgivare och 

arbetstagare. 

I Uddevalla kommun ska...  

… kommunen satsa på hållbara näringar som bidrar till lokalt värdeskapande och sysselsättning.  

… en ekologiskt hållbar näringslivsutveckling främjas inom alla branscher.  

… förutsättningarna för det småskaliga och lokalt förankrade företagandet förbättras.  

… kulturella och hållbara besöksnäringar främja hållbarhet och kommunens attraktivitet. 

… markberedskapen stärkas för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt 

verksamheter med goda infrastrukturförbindelser.  

… kommunen verka för tillgång till kollektiva transportmedel till och från verksamhetsområden året 

runt samt utveckla resmöjligheter mellan arbetsmarknadsområden.   

… en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion främjas genom förädling av råvaror med 

avsättning på en lokal marknad. 

… kommunen verka för en variation i näringslivet med en bredd av branscher där större och 

kunskapsintensiva näringar kan komplettera nuvarande småföretagarprofil och bidra till ett hållbart 

samhälle.   

… kommunen verka för ökad samverkan mellan näringsliv, universitet, högskolor och kommunen.  

… kommunen verka för att utvecklingsmöjligheter för areella näringar och landsbygdsföretag stärks.  

… en internationalisering främjas i samarbete med andra aktörer såsom medborgare, näringsliv, 

utbildningsaktörer, organisationer och civilsamhället.   

… infrastruktur som stöder utveckling av cirkulär ekonomi utvecklas. 

  

 

För vidare läsning:  

Nationell strategi för hållbar tillväxt  Regional utvecklingsstrategi  kommande Plan Välfärd 2030 

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/250e6fd8-1226-41d1-86f9-4c3466e89983/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true&native=true
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2.1.3.7 Digitalisering 

De snabba samhällsförändringarna i en globaliserad värld kräver flexibilitet i utvecklingen av ett 

hållbart samhälle som tar hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. Digitalisering har 

en allt större påverkan på utformningen av samhällsbyggandet och kan bidra till att det blir mer 

innovativt och effektivt samt ger minskad klimat- och miljöpåverkan.  

 

I Uddevalla ska alla erbjudas säker och snabb tillgång till internet – i såväl orter som på landsbygden. 

Detta är viktigt för att kommunen ska kunna effektivisera servicen till invånarna, för att alla 

människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt och för att företag ska kunna 

utvecklas. Digitalisering som möjliggör öppenhet, klarhet och delaktighet handlar snarare om modern 

demokrati än om teknik.  

 

I Uddevalla kommun ska… 

… digitalisering finnas med i hela samhällsplaneringsprocessen och prioriteras som en viktig sakfråga 

i tidiga planeringsskeden med fokus på flexibilitet och beredskap för att möta framtidens samhälls- 

och livsstilsförändringar.  

… digital teknik användas där det är möjligt för att göra livet enklare och bättre för invånare, 

företagare och besökare, genom förbättrad samhällsservice och livskvalitet liksom effektiviteten i 

Uddevallas funktioner och förvaltningar.  

…kommunen sträva efter att bli en förändringskatalysator/tillväxtmotor som möjliggör öppenhet, 

samverkan, medskapande och delaktighet genom öppna data eller digitala plattformar där data kan 

hämtas, lämnas och analyseras och möjliggöra att nya innovativa tjänster och lösningar utvecklas 

tillsammans med andra aktörer. 

… kommunen arbeta aktivt för att minska det digitala utanförskapet. Alla ska ha tillgång till, förmåga 

att delta och kunna använda sig av det digitala samhället. 

… kommunen arbeta aktivt med att utveckla den digitala kompetensen hos ledning, chefer och 

medarbetare för att förstå och dra nytta av digitaliseringens möjligheter som en del i kärnuppdraget att 

utveckla sin verksamhet. 

… kommunen följa nationellt antagna riktlinjer, strategier och standarder för att följa och anpassa sig 

till samhällsutvecklingen med stöd av digital teknik. 

 

 
 
För vidare läsning: Digital agenda 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2867/1582718401208/Digital%20agenda%20Uddevalla%20kommun%20.pdf
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2.2 Geografiska strategiska ställningstaganden 

De geografiska ställningstagandena har till skillnad från de tematiska ställningstagandena alltid en 

specifik geografisk koppling och styr hur ett specifikt område eller en områdestyp ska användas, 

utvecklas och planeras. Till varje kapitel finns ett kartlager kopplat till texten.  

De geografiska ställningstagandena är uppdelade i två huvudavsnitt: 

1. Utvecklingsinriktning 

Utvecklingsinriktningen visar kommunens långsiktiga riktning i breda penseldrag. Strategin 

är indelad i en infrastrukturdel och en del med planeringsprinciper för orter.  

2. Mark- och vattenanvändning 

Här redovisar kommunen för sin planerade mark- och vattenanvändning. Den är uppdelad i 

områdestyper som täcker och planerar hela kommunens geografiska yta.  

2.2.1 Utvecklingsinriktning  

Utvecklingsinriktningen syftar till att på en övergripande nivå visa hur kommunen förhåller sig till sin 

omvärld och hur kommunen vill växa inom sitt geografiska område.  

Uddevalla kommuns utvecklingsinriktning är indelad i två delar: Bebyggelsestruktur och 

Infrastruktur. Dessa beskriver i vilken riktning kommunen vill utvecklas i breda penseldrag. 

Utvecklingsinriktningen innehåller kommunens ställningstaganden och planeringsprinciper som både 

beskrivs i text och visualiseras i en strukturbild. 

Strukturbilden med tillhörande ställningstaganden och planeringsprinciper är framtagna successivt 

genom översiktsplanens framtagande. Infrastrukturstråken och bebyggelsestrukturen som redovisas 

kan därför ses som ett samlat resultat av arbetet med översiktsplanen.  

Under framtagandet har även följande principer varit vägledande: 

• Tillgodose människors vardagsbehov i kommunens orter och arbeta för ökad jämlikhet, 
delaktighet och en hållbar livsstil. 

• Dra nytta av befintlig infrastruktur och gjorda investeringar för ansvarsfullt resursutnyttjande.  

• Förtäta inifrån och ut för ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om befintliga och 

obebyggda miljöer/naturmiljöer. 

Som vägledande ställningstagande för utvecklingsinriktning ska samhällsplaneringen i Uddevalla 

kommun genomföras med utgångspunkt i alla hållbarhetsdimensioner och analysera vilka 

konsekvenser en föreslagen utveckling får för hela kommunen och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I 

enlighet med kommunens vision om ett gott liv för alla ska samhällsplaneringen alltid svara för hur 

den förbättrar samhället och för vem.  

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur 

Denna del av utvecklingsinriktningen visar i vilka områden kommunen vill samla den kommunala 

servicen. Dessa områden är kopplade till planeringsprinciper som i text redovisat för hur kommunen i 

ett långsiktigt perspektiv vill utveckla eller bevara en ort.  

Planeringsprinciperna är framtagna av kommunen för att skapa tydlighet kring var och vad 

kommunen prioriterar och erbjuder kommunal service. Syftet är att samla styrningen internt i 

kommunen och att skapa en tydlighet mot medborgare och andra intressenter. Principerna är 

framtagna och bearbetade av kompetens från samtliga förvaltningar samt representanter från bolag, 

polis och räddningstjänst. Arbetet har haft perspektivet vardagsliv med hemmet som utgångspunkt.  

Samtliga utpekade bebyggelseområden fördjupas i kapitlet Mark- och vattenanvändning där specifika 

ställningstaganden är framtagna för områdena. 
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Centralort – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns centralort ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet, 

delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala natur- och 

kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva 

och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer och 

jordbruksmark, ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Planeringsprinciper för centralorten Uddevalla 

I centralorten ska kommunen…  

• värna platsens unika natur- och kulturmiljö kring Bäveån, stadens lokala karaktär och den 

historiska maritima identiteten användas och värnas vid utveckling av orten.   

• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna och en blandstad, med god gestaltning och 

arkitektur som sätter människan i fokus. 

• fysiskt tillhandahålla all lagstadgad kommunal service till exempel: barnomsorg, skola F-9, 

gymnasium, särskola, vuxenutbildning, SFI, stadsbibliotek med filialer och bokbuss, 

socialtjänst, brandstation och stadshus. 

• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser 

medborgarnas behov under hela livet. 

• vara en regional nod för kollektivtrafik. 

• skapa förutsättningar för hållbara resor genom kollektivtrafik samt sammanhängande och 

trygga gång- och cykelvägar. Utveckling av transporter för samordnade resor och alternativa 

drivmedel ska också prioriteras. 

• tillhandahålla ett utbud av multifunktionella lokaler för olika ändamål, med likvärdig 

tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• skapa förutsättningar för berikande möten genom att samla platser för regional kultur, arenor 

och platser för idrott, platser för utbildning på högre nivå, platser för lek i alla åldrar, platser 

för rörelse, kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur. 

• skapa förutsättningar för en variation av näringslivsutveckling. 

• skapa förutsättningar för Uddevalla som besöksmål. 

• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter 

för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation 

och friluftsliv särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker. 

• i centralorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med 

sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och den 

biologiska mångfalden. 
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Tätort – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns tätorter ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet, 

delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska, med utgångspunkt i den lokala natur- och 

kulturmiljön och platsens inneboende värden, genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva 

och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer eller 

jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Planeringsprinciper för tätorten Ljungskile 

I tätorten ska kommunen… 

• värna och förstärka ortens lokala identitet och karaktär samt platsens inneboende värden.  

• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna. 

• tillhandahålla fysisk kommunal service i form av barnomsorg, skola F-9, viss socialtjänst på 

plats och delvis i form av mobila lösningar, närbibliotek, bokbuss och plats för 

räddningstjänst. 

• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser 

medborgarnas behov under hela livet. 

• skapa förutsättningar för hållbara transporter genom kollektivtrafik och sammanhängande och 

trygga gång- och cykelvägar. En utveckling av transporter för samordnade resor och 

alternativa drivmedel ska också prioriteras.  

• tillhandahålla ett utbud av lokaler för samnyttjande för olika ändamål med likvärdig 

tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för idrott, platser för lek i alla åldrar, 

platser för rörelse, ambulerande kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur. 

• skapa förutsättningar för orten som besöksmål. 

• skapa förutsättningar för näringslivsutveckling. 

• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter 

för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation 

och friluftsliv, särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker.  

• i tätorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med 

sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och 

den biologiska mångfalden.  

 

Orter av lokal betydelse – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns orter av lokal betydelse ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad 

jämlikhet, delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala 

natur- och kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, 

attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer 

eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Orter av lokal betydelse i Uddevalla kommun är för närvarande Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-

Ryr Kyrkebyn. 
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Planeringsprinciper för orter av lokal betydelse  

I orten av lokal betydelse ska kommunen… 

• värna och förstärka den lokala karaktären och platsens inneboende värden. 

• i de orter där befintlig kommunal service finns verka för att denna fortsatt ska kunna bedrivas. 

• tillhandahålla viss kommunal service, exempelvis i form av mobila lösningar. 

• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för lek i yngre åldrar, platser för rörelse, 

ambulerande kulturskola och fritidsgårdar. 

• pröva lämpligheten för bostäder och verksamheter. 

• verka för lokaler för samnyttjande. 

• verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till centralorten Uddevalla 

eller andra målpunkter som den befintliga infrastrukturen medger. Fokus ska läggas på 

åtgärder som bidrar till att de hållbara resorna utvecklas.  

• verka för att det ska vara nära till naturmiljöer, rekreation och friluftsliv. 

• verka för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle. 

• i orten och i anslutning till denna bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer, bland annat 

med sammanhängande gröna stråk för dess sociala, pedagogiska och kulturhistoriska värden 

samt för den biologiska mångfalden.  

2.2.1.2 Infrastruktur 

Utvecklingsinriktningens infrastrukturdel visar i vilka riktningar kommunen vill utveckla 

transportinfrastrukturstråken, noder för kollektivtrafik samt områden och stråk för blå och grön 

infrastruktur.  

Infrastrukturen är indelad i fyra delar där tre av dem (grå, grön och blå) är visualiserade på kartan. 

Den fjärde (röd) finns enbart i text och ska genomsyra all planering.   

Grå infrastruktur  

Den grå infrastrukturen kan förklaras som ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör 

grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen ska fungera t.ex. vägar och järnvägar, 

hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för energiförsörjningen, vatten- och 

avloppssystem, teleförbindelser och fysiska anläggningar för kommunal service. 

I Uddevalla kommun ska… 

… huvudvägnätet bevaras och utvecklas för att kunna hantera framtidens transportsituation. De 

viktigaste stråken i kommunen identifieras som: E6 som en koppling mellan Göteborg och Oslo samt 

länsväg 161 och riksväg 44 som utgör sträckningen från Lysekil mot Trollhättan och Vänersborg via 

Uddevalla.  

… Uddevalla vara en regional nod för kollektivtrafik där både framtida och befintliga trafiknoder 

värnas och utvecklas.  

… Bohusbanan värnas och utvecklas med sikte på dubbelspårig järnväg. 

… möjligheter för alternativa transportsystem utredas för att stärka och koppla kommunen till en 

större region och omvärld.  
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Grön infrastruktur  

Den gröna infrastrukturen innebär att olika livsmiljöer i naturen, på land och i hav, behöver hänga 

ihop i hela kommunen såväl på landsbygd som i stad. Det gäller för såväl människor som för till 

exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och 

spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.  

 

I Uddevalla kommun ska…  

… gröna kilar, spridningskorridorer och sammanhängande grönområden värnas.  

… fjällen värnas som rekreations- och tystare områden.  

… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och 

frisk naturmiljö.  

… kopplingen stärkas mellan grönområden på land och i vatten.  

 

Blå infrastruktur  

Blå infrastruktur planeras utifrån att vattendrag, sjöar, hav och stränder är en viktig stödjande struktur 

för fysisk aktivitet, farleder, handel, näringar och transporter och är därmed även ett viktigt kulturarv. 

Tillgänglighet till strandpromenader, badstränder och vattensporter är viktiga för olika former av 

rörelse och rekreation. Vattnets kvalitet och ekologiska status hänger samman med den gröna 

infrastrukturen. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… rekreationsstråk värnas och utvecklas för en aktiv och hållbar kustanvändning. 

… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och 

frisk vattenmiljö.  

… farleder och Uddevalla hamn värnas och utvecklas för att klara av framtidens maritima utmaningar. 

 

Röd infrastruktur 

Den röda infrastrukturen är det som skapar förutsättningar för social hållbarhet. Det handlar om att 

skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade och jämlika möjligheter till aktivt 

deltagande i samhället. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges tillgänglighet till en livsmiljö 

där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa. En väl 

planerad samhällsstruktur måste därför ta hänsyn till alla människors behov och rörelsemönster. För 

att nå dit behöver kommunen arbeta för inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet och 

jämlikhet, folkhälsa, ökad livskvalitet, kultur och mångfald i samverkan med andra aktörer. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… den röda infrastrukturen genomsyra planering av övrig infrastruktur. 

… man värna, skapa och utveckla möjligheter för medborgare att leva ett gott vardagsliv.  

… kommunen arbeta för att bygga bort hinder för ett tryggt, inkluderande och jämlikt samhälle.  
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2.2.2 Mark- och vattenanvändning 

Kommunens planering av mark- och vattenanvändning redovisas i detta kapitel som är indelat i sju 

olika områdestyper. Dessa följer till stor del Boverkets modell för översiktsplaner, dock med vissa 

lokala förändringar. Områdestyperna är följande: 

1. Orter: Tar ställning till hur kommunens orter av lokal betydelse bör utvecklas. Detta görs här 

med större detaljeringsgrad och mer anpassat till orten än i planeringsprinciperna. FÖP 

Uddevalla och FÖP Ljungskile är kopplade hit. 

2. Landsbygd: Tar ställning till hur landsbygdsområdena ska planeras. I vissa områden finns 

fördjupningar för områden av sammanhängande bebyggelse.  

3. Areella näringar: Tar ställning till hur kommunen planerar för jord- och skogsbruk.  

4. Natur och friluftsliv: Områden av vikt för natur, naturskydd, friluftsliv och rekreation.  

5. Transportinfrastruktur: Väg, järnväg, farleder och andra transportrelaterade frågor. 

6. Verksamhet och industri: Ställningstaganden kopplade till områden utpekade som 

utredningsområden för verksamhetsmark.  

7. Vatten: Tar ställning till kommuners hav, sjöar och större vattendrag.  

Mark- och vattenanvändningen är direkt kopplad till kartan och hela kommunens geografiska yta är 

indelad i områdestyper.  

Mark- och vattenanvändningens kartlager ska inte ses som definitiva i gränsdragningarna. Varje gräns 

ska ses som ungefärlig och flexibel där det efter utredning och lämplighetsbedömning anses rimligt att 

utöka eller reducera ett område.  

2.2.2.1 Orter 

Orter utgår från Boverkets ÖP-modell och områdestypen Stadsbygd och tätortsområden. Kommunen 

har dock gjort ändringar från modellen och ändrat begreppet till orter. Detta för att passa Uddevallas 

egna förutsättningar. Orter har planerats utifrån definitionen; Ett område med bebyggelse av orts 

karaktär där bostäder ingår och där bebyggelsen har en kvartersliknande struktur. Orter utgörs av 

bebyggelse som i huvudsak används för bostäder men även där kontor, handel eller annan verksamhet 

som är förenlig med bostäder samspelar. Även trafik- och parkeringsytor, parker och 

fritidsanläggningar kan ingå.  

Områdestypen Orter innefattar centralorten Uddevalla, tätorten Ljungskile och tre orter kategoriserade 

som orter av lokal betydelse: Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-Ryr Kyrkebyn.  

Orter av lokal betydelse innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av 

ortskaraktär. De är tätare bebyggda av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller 

liknande kan förekomma.  

Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är 

bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhängande betygelse, då gäller ställningstagandet för den aktuella områdestypen.  

Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 

utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.   
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Centralorten Uddevalla 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en bearbetning och fördjupning av kommunens 

översiktsplan 2010 och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. 

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark 

och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer 

utav en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett 

genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga. 

Enligt planen kommer staden att växa inifrån och ut samt västerut. En förutsättning för detta är att 

hamnen och andra verksamheter flyttas från sina nuvarande placeringar i de centrala delarna av staden 

och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i väster med undantag 

för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet. 

Eftersom centralorten har en fördjupad översiktsplan har området inte hanterats inom ramen för den 

kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden gäller dock för hela 

kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även för beslut inom FÖP 

området.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP   

Tätorten Ljungskile 

Ljungskile har en fördjupad översiktsplan av Uddevalla kommuns översiktsplan från 2002 och som 

antogs av kommunfullmäktige i december 2007. I planen redovisas bland annat 

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter. Ljungskile har därför inte hanterats inom 

ramen för den kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden 

gäller dock för hela kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även 

för beslut inom FÖP område.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP   

Hogstorp - ort av lokal betydelse 

Hogstorp ligger cirka 10 km norr om Torp Köpcentrum och cirka 16 km från Uddevalla centrum, 

vilket utgör bra pendlingsmöjligheter till och från Hogstorp. Närheten till Munkedal innebär ett bra 

pendlingsläge dit många reser för att arbeta.  

E6:an präglar Hogstorp, då den utgör en tillgång med snabb pendling både norr- och söderut. E6:an 

skapar både ekologiska och sociala barriärer för samhället, då den avskärmar Hogstorp från kusten 

och landskapet i dess nära anslutning. Även Bohusbanan utgör en barriär, då järnvägen löper rakt 

genom samhället. Denna fragmentering påverkar rörelsefriheten och säkerheten i Hogstorp.  

Hogstorp ligger i närhet till natur i form av två stora naturreservat, där skog och fjäll inger känsla av 

vild natur. Orten ligger i närhet till havet i Skredsvik, som ligger väster om Hogstorp, och är populärt 

för bad- och båtliv.  

Topografin utgörs av långsträckt dalgång inramad av högre terräng, med vattendrag i raviner. 

Hogstorp är historiskt sett en gammal bygd där ett småskaligt jordbruk har bedrivits, idag är detta 

fragmenterat. 

Hogstorp är försörjt med kommunalt vatten och avlopp vilket möjliggör viss vidareutveckling i 

områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för 

sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
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I Hogstorp ska… 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse.  

… utveckling av ny bebyggelse och markreserv för förskola utredas i områden utpekade som 

utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.  

… endast icke störande verksamheter som kan blandas med bostäder förekomma. 

… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla som norrut värnas.  

… ortens geografiska läge längs med E6 ses som en styrka i samband med väginfrastruktur och 

kollektivtrafik. 

… cykelbana mellan Uddevalla och Hogstorp värnas. 

 

Lane Fagerhult - ort av lokal betydelse 

Lane Fagerhult ligger drygt 11 km norr om Uddevalla och är belägen längs med väg 172 vilket bidrar 

till kommunikationsmöjligheter. Lane Fagerhults bebyggelsestruktur består främst av friliggande 

enplansvillor. Bebyggelsen är inte samlad runt en ortskärna vilket gör att orten kan upplevas som 

fragmenterad. Terrängen är plan och variationen i topografin liten. Gestaltningen är i stora drag ett 

samhälle som präglas av genomgående likartad bebyggelse i ett naturnära område.  

Lane Fagerhult ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med 

rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   

I Lane Fagerhult tillåter ortens kollektivtrafikutbud och utrymme inom den kommunala 

avloppsförsörjningen en viss vidareutveckling i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

I Lane Fagerhult ska… 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse. 

… utveckling av ny bebyggelse utredas i områden utpekade som möjliga för utredningsområde för 

sammanhängande bebyggelse. 

… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla som norrut värnas. 

… Bäveån i nordost värnas och förstärkas vid utveckling. 

… Lelångenbanan värnas och förstärkas som ett attraktivt gång- och cykelstråk. 
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Lane-Ryr Kyrkebyn - ort av lokal betydelse 

Lane-Ryr Kyrkebyn ligger cirka 10 km nordöst om Uddevalla centralort och väg 698 går genom 

orten.   

I Lane-Ryr Kyrkebyn består bebyggelsen av friliggande villor och ett antal flerfamiljshus i 

tvåvåningshus som följer landskapets terräng, som är något kuperad. Bebyggelsen är förhållandevis 

tät och centrerad runt skolan, förskolan och kyrkan vilket skapar en bykänsla. Det kringliggande 

jordbruket och gårdsmiljöerna präglar gestaltningen i området och skapar en landsbygdskaraktär med 

tillhörande by som samlingspunkt snarare än som ett centrum. 

Lane-Ryr Kyrkebyn ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med 

rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   

Området är begränsat av ett bilberoende och av sin kapacitet att försörja ytterligare bebyggelse med 

vatten och avlopp. Vid ytterligare bebyggelse ska denna placeras i områden utpekade som befintlig 

sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

I Lane-Ryr Kyrkebyn ska…  

… ortskaraktären med kyrka, blandad koncentrerad bebyggelse och serviceutbud värnas vid eventuell 

utveckling av orten. 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse. 

… utredning göras innan utveckling av ny bebyggelse kan ske i områden utpekade som 

utredningsområde för framtida sammanhängande bebyggelse. 

… Bäveån förstärkas som grön-blått och rekreativt stråk genom orten. 

… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

 

2.2.2.2 Landsbygd 

Områdestypen landsbygd utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. Landsbygdsområdet 

omfattar främst områden för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter. Här kan 

viss bostads- och fritidsbebyggelse och obrukad mark förekomma såväl som kommunens kust- och 

skärgårdsområden. Vissa områden med samlad bebyggelse inom områdestypen landsbygd har getts 

fördjupningar i syfte att precisera användningen ytterligare.  

Områden för sammanhängande bebyggelse på landsbygd pekas ut i Havstensstrand, Fräknestranden, 

Smedseröd och Skaveröd. För dessa områden finns fördjupningar och områdesspecifika 

ställningstaganden.  

Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är 

bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhängande bebyggelse. Då gäller ställningstagandet för den områdestypen.  

Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 

utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.  
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På landsbygden  

På landsbygden ska utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av 

landsbygdens stora natur- och kulturvärden samt landskapsbild. Utveckling av ny bebyggelse såväl 

som nya enstaka byggnader bör lokaliseras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. En samlad 

bebyggelse ger bättre förutsättningar att samordna samhällsservice och att nyttja befintlig 

infrastruktur. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i sammanhang med den lokala bostads- och 

verksamhetskaraktär som finns i området och i harmoni med den lokala historiska kultur- och 

naturmiljön. 

Bebyggelse  

Uddevalla kommun ska… 

… i första hand hänvisa utveckling av ny samlad bebyggelse till översiktsplanens 

fördjupningsområden på Fräknestranden och Havstensstrand. 

… inom bebyggelsegrupper där dricksvattentillgången är låg/hotad/undermålig först tillåta nya 

bostadshus när vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning 

som garanterar hela bebyggelsegruppens vattentillgång.  

… endast tillåta komplettering av befintlig bebyggelse samt ökade byggrätter av bebyggelse på 

landsbygden om koppling till kommunalt VA finns, annars till godkända enskilda- eller 

gemensamhetsanläggningar. 

… vid komplettering av befintlig bebyggelse och vid ökade byggrätter beakta kulturgeografiska 

förhållanden genom ett traditionellt byggande där brukbar mark, låglänta områden och högsta höjder 

lämnas obebyggda. På så vis bevaras landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan 

ske samtidigt som allmänna intressen bibehålls. 

 

Service och verksamheter 

Uddevalla kommun ska… 

… tillhandahålla kommunal service för landsbygden i närmsta knutpunkt eller ort alternativt via 

mobila lösningar. 

… på landsbygden skapa förutsättningar för en kombination av areella och maritima näringar, hållbar 

naturturism och besöksnäring som tar utgångspunkt i befintlig infrastruktur och den lokala 

landskapsbilden. 

… på landsbygden verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till större stråk, 

knutpunkter och orter av lokal eller annan större betydelse. Fokus ska läggas på åtgärder som bidrar 

till att de hållbara resorna utvecklas. 

… på landsbygden verka för en väl utbyggd digital infrastruktur. 

… på landsbygden stötta det lokala föreningslivet och civilsamhället. 

 

Landskap, natur och friluftslivsområden  

Uddevalla kommun ska… 

… på landsbygden verka för att minimera ljudföroreningar samt bevara tysta områden. 

… på landsbygden planera för att i ökad grad tillgängliggöra rekreation för alla. 

… värna landsbygdens lokala natur- och kulturlandskapsbild för såväl dess ekologiska som sociala 

värden.  

 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

52 

 

Bokenäset 

Norr om Uddevallabron på E6:ans västra sida ligger Bokenäset, ett område omgivet av hav och kust 

där många natur-, kultur- och rekreationsvärden samspelar. Stora delar på och runt Bokenäset har 

höga värden för natur, kultur och rekreation vilket gör det till ett populärt område för boende och 

besökande. Bokenäset har ett aktivt föreningsliv och ett aktivt kulturliv vilket är en del av områdets 

identitet. Här finns bebyggelsen som större områden av sammanhängande bebyggelse i form av 

permanenta bostäder såväl som mindre fritidshusområden och enskilda hus och gårdar.  

På Bokenäset finns ett flertal områden med brist på dricksvatten och problematik med 

saltvatteninträngning. Utökat uttag av dricksvatten kan innebära ytterligare saltvattenintrång på en del 

ställen. Ökad belastning på dricksvattenförsörjningen kommer kunna leda till ett kommunalt ansvar 

för VA-försörjning i framtiden. Större delen av området är skyddat av riksintressen och strandskydd 

vilket gör en större bebyggelse olämplig. En försiktig planering av Bokenäset är viktigt för att 

säkerställa att boende och kommande generationer får en god livsmiljö och dricksvattenförsörjning.  

Ytterligare utveckling av sammanhängande bebyggelse bör därför ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.  

På Bokenäset ska… 

… utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av landsbygdens stora natur- 

och kulturvärden, långvariga hävd och landskapsbild. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i 

småskalig omfattning i sammanhang med den lokala bostads- och verksamhetskaraktär som 

kännetecknar Bokenäset och i harmoni med den lokala historiska kultur- och naturmiljön. 

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter vara förenligt med, och utan negativ påverkan 

på, områdets aktuella riksintressen och allmänna intressen med särskilt fokus på kustzonen.  

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter ej ske i områden med risk för brist på 

dricksvatten eller saltvatteninträngning av grundvattnet. Nya bostadshus tillåts först när 

vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning som garanterar 

hela bebyggelsegruppens vattentillgång. 

… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt vatten och avlopp finns. 

… kulturgeografiska förhållanden beaktas genom ett traditionellt byggande där brukbar 

jordbruksmark, låglänta områden och högsta höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras 

landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen 

bibehålls.  

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintliga/utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.  

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby (Havstensstrand). 

… det lokala föreningslivet och civilsamhället stöttas.  

Havstensstrand 

Havstensstrand är ett samlingsnamn för området Sundsandvik-Rotviksbro-Lanesund-Utby. 

Detta område tillhör Bokenäset men är mer tätbefolkat än områden längre västerut. Havstensstrand 

har ett attraktivt och skyddat läge med utblick över Havstensfjorden. Även närhet till goda 

kommunikationer både genom kollektivtrafik och E6 liksom närhet till Uddevalla centrum och 

Lysekil gör området attraktivt. Här har fritidshusbebyggelse genomgått en omvandling till 

permanentboende som har kompletterats av ny bebyggelse. Från Sundsandvik finns en förbindelse till 

Orust via Nötesundsbron som även har gångväg.  
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Viken och havet utanför Havstensstrand har höga värden för natur och rekreation och är skyddat av 

riksintressen för Natura 2000, yrkesfiske, högexploaterad kust, naturvård och friluftsliv.  

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Områdets geografiska 

placering med närhet till både havet, Torp Köpcentrum och vägarna 161 och E6 gör Havstensstrand 

till ett attraktivt boende på landsbygden.  

I Havstensstrand ska… 

… komplettering av befintlig bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade 

som befintlig sammanhängande bebyggelse. 

… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt VA finns. 

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby. 

 

Fräknestranden 

Fräknestranden är ett samlingsnamn för området på västra sidan E6 från Ammenäs till Ulvesund. 

Tidigare populärt område för fritidsbebyggelse som i stor utsträckning idag är permanenta bostäder. 

Ytterligare bebyggelse av villor och ökade byggrätter har tillkommit som följd av investeringar i 

kommunalt vatten och avlopp. 

Området präglas av det kustnära jordbruket med sin långvariga hävd. E6:an är en barriär mot 

närliggande områden i öst, men samtidigt ökar tillgängligheten till regionen via Lerbomotet. E6:an 

ökar tillgänglighet till kustområdet. 

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Detta med undantag 

för de områden i södra delarna som istället behandlas av fördjupad översiktsplan för Ljungskile. 

Områdets geografiska placering med närhet till både havet och goda kommunikationer gör 

Fräknestranden till ett attraktivt boende på landsbygden.  

På Fräknestranden ska… 

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse. 

… goda lösningar för vatten och avlopp, i första hand kopplat till kommunal överföringsledning, vara 

en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter.  

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.  

… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark.  

… gröna stråk och jordbruksmark ses som sammanhängande naturmiljöer från öst till väst och denna 

landskapsbild ska bevaras i hela området, särskilt Fräknestrandens centrala delar. 

… den allmänna tillgängligheten till kusten bevaras i hela området och grönområdena ska 

tillgängliggöras mer. 

… en regional led för vandring/cykling möjliggöras längs Fräknestrandens kust. 
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Smedseröd 

Smedseröd är ett mindre område strax norr om Torp Köpcentrum. På grund av dess geografiska läge 

och förutsättningar i infrastruktur har ett villaområde vuxit fram här. I området finns ingen kommunal 

service utöver kommunalt vatten och avlopp. På grund av områdets förutsättningar planerar 

kommunen inga ytterligare bebyggelseområden på området. 

I Smedseröd ska… 

… komplettering av bebyggelse inom området utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse 

förutsätta godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, förutom i 

områden där kommunalt vatten och avlopp finns. 

 

Skaveröd 

Skaveröd är ett mindre område i norra Uddevalla som ligger på kusten mot Gullmarsfjorden och 

gränsar mot Munkedals kommun. I området finns begränsad kommunal service, dialog om att försörja 

området med kommunalt vatten och avlopp pågår. På grund av områdets förutsättningar planerar 

kommunen ingen ytterligare bebyggelse på området.  

I Skaveröd ska… 

… godkända lokala eller kommunala enskilda- eller gemensamhetsanläggningar för vatten- och 

avlopp vara en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter inom området 

utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse.  

2.2.2.3 Areella näringar 

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och har stor betydelse för natur- och kulturvärden, 

ekosystemtjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att behålla och utveckla det jord- och 

skogsbruk som finns för att möjliggöra en viss lokal livsmedelsförsörjning, för att vårda skogen och 

hålla landskapet öppet. 

I Uddevalla kommun ska… 

… odlingsbar och brukningsvärd jordbruksmark skyddas och fragmentering av jordbruksmark vid 

planering av bebyggelse och infrastruktur minimeras. 

… ny bebyggelse ej tillåtas på platser med brukningsvärd jordbruksmark om inte kravet enligt 3 kap. 

4 § Miljöbalken angående samhällsnytta är uppnått.  

... skogsbruksmark som har betydelse för skogsnäringen så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan skada eller försvåra ett rationellt skogsbruk. 

 

Enligt Miljöbalken ska byggande på brukningsvärd jordbruksmark ej ske annat än om det behövs för 

att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses, på ett ur allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Om det övervägs att ta 

jordbruksmark i anspråk för annan användning, ska det göras en lokaliseringsprövning för att se om 

det finns godtagbar annan lokalisering. Nedanstående tabell definierar kommunens definitioner av 

väsentliga samhällsintressen och kriterier för lokaliseringsprövning.  
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Väsentliga 
samhällsintressen 

Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering 
i ÖP 2022 

Anläggningar såsom 
VA, energiförsörjning, 
avfallshantering  

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden.  
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken. 
 

Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder och annan 
service.  
(Har det betydelse hur många bostäder? Landsbygden? 
Tätortsnära?) 
 

Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Nationella mål för energipolitik 

• 6. Rent vatten och sanitet 

• 7. Hållbar energi för alla 

• m. fl. 

Solcellsanläggning 
Vindkraftverk 
Hogstorp 

Transportinfrastruktur 
såsom vägar, 
cykelvägar, järnvägar, 
hamnar 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
Strategisk lämplighet av närhet till bostäder och annan 
service. (Hur många bostäder menar vi då?)  
Hur många kan använda vägen? 
 

Tillgänglighet, säkerhet/trygghet t. ex. barn 
 

Infartsvägar/förbindelsevägar för att kunna möjliggöra 
framkomlighet 
 

Avlastande åtgärder för att skapa en alternativ vägdragning 
 

Värdering av jordbruksmark kontra riksintressen (järnväg, 
hamn) 
 

Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Nationella mål för transporter och infrastruktur 

• 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

Cykelväg på 
Fräknestranden 
 
Infartsvägen Holma 
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Väsentliga 
samhällsintressen 

Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering 
i ÖP 2022 

Fysiska anläggningar 
för kommunal service 
såsom skolor, 
förskolor, särskilda 
boenden 
(äldreboenden, LSS, 
HVB). Även andra 
anläggningar såsom 
hälso- och sjukvård. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden 
Värdering av negativ påverkan av jordbruksmarken 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till befintliga bostäder och 
annan service. (Hur många bostäder menar vi då alternativt 
befintliga serviceinrättningar?) 
 

Tillgänglighet/säkerhet 
Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• 4. God utbildning för alla 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• 3. Hälsa och välbefinnande 

• m. fl. 

Ammenäs 
Bokenäs förskola (ej 
detaljplan) 

Verksamhetsmark, 
industri, handel, 
turistanläggningar, 
växthus 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet, ekosystemtjänster och andra värden. Värdering 
av negativ påverkan av jordbruksmark 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av avstånd/närhet till bostäder och 
annan service.  
Hälsoaspekt, hållbara resor 
 

Närhet till infrastruktur. Grad av utnyttjande av befintlig 
infrastruktur, tillgång till transportmöjligheter 
 

Lättare att beräkna samhällsnyttan och se kumulativa 
effekter om vissa typer av verksamheter klustras. 
Klustringseffekt. 
 

Storlek på område, Vad är nytta av verksamhet kontra 
jordbruksmark?  
Kan vara bra med färre och större områden än många små? 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö  

• Nationella mål för regional utveckling 

• 12. Hållbar konsumtion och produktion 

• 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• m. fl. 

Frölandsgärdet 
Utpekade 
utredningsområden 
för 
verksamheter/industri  
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Väsentliga 
samhällsintressen 

Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering 
i ÖP 2022 

Bostadsproduktion Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan av jordbruksmarken. 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder 
(förtätning/komplettering) och annan service 
 

Antal bostäder (täthet, densitet) som skapas kontra hur 
mycket mark som tas i anspråk.  
Motverkande av bostadsbrist. 
 

Närhet till kollektivtrafik och annan service 
Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Bostadsförsörjningsmål 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

Norra Kurveröd 
Äsperöd 
Herrestad 5:15 

Rekreation, ridning 
och klubbstugor m. fl. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken. 
Går det att göra kompensationsåtgärder? Går det att 
använda jordbruksmarken aktivt kopplat till rekreation? 
Hur kan vi använda jordbruksmarken? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder 
(förtätning/komplettering) och annan service 
 

Skapa kulturvärden 
 

Närhet till kollektivtrafik och annan service 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• Rörligt friluftsliv 

• 3. Hälsa och välbefinnande 

• God bebyggd miljö 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

EuroPan området 
 
Ridanläggning. (Kulf 
utreder i södra 
kommundelarna) 
 
Emaus 

Åtgärd som gynnar 
biologisk mångfald 
såsom våtmark, 
dagvattenanläggning, 
klimatåtgärder m.m. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, 
effektivitet och andra värden.  
Värdering av negativ/positiv påverkan av jordbruksmarken. 
 

Går det att använda jordbruksmarken aktivt kopplat till 
rekreation?  
Hur kan vi använda jordbruksmarken? 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• 13. Bekämpa klimatförändringar 

• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

• m. fl. 

 

För vidare läsning: Jordbruksmarksinventering  

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286c/1582718402205/Jordbruksmarksinventering%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.2.2.4 Natur och friluftsliv 

Områdestypen Natur och friluftsliv utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell som fokuserar på 

större områden för stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden. Definitionen innefattar parker, 

parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden och anlagda områden för 

fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Även små sjöar och delar av öppen sjö kan ingå.  

I Uddevalla kommun ska områdestypen Natur och friluftsliv utgöras av både större och mindre natur- 

och parkområden som bevaras och utvecklas. Natur- och friluftsområden ska säkra kommunens 

biologiska mångfald och stärka våra ekosystem men även ge tillgång till säkra, inkluderande och 

tillgängliga grönområden för alla målgrupper.  

 

Tysta ostörda områden blir allt ovanligare i landskapet och utgör på så sätt en betydelsefull resurs för 

kommunen, framför allt ur folkhälso-, rekreations- och besöksnäringsperspektiv. Nuvarande 

markanvändning för bostäder och verksamheter såsom jord- och skogsbruk är förenlig med 

kommunens ambition för utpekade tysta områden. I Uddevalla finns två områden som uppfyller 

kriterierna för tysta områden; del av Bredfjället och del av Herrestadsfjället. 

I Uddevalla kommun ska… 

… utpekade områden bevaras och utvecklas med målet att säkerställa ekosystemtjänster för dagens 

och kommande generationer. Därför ska kommunen vara restriktiv med att ta natur- och 

friluftsområden i anspråk för andra ändamål.   

… kommunen eftersträva en mångfald av grönområden, både avseende storlek och karaktär där 

stadsnära odling ska främjas. Trafikutrymmen och gaturum, såsom rondeller och refuger, kan få 

grönska för att förstärka identiteten som en grön kommun. 

… det finnas en vägledande plan för kommunens grönstruktur, som konkretiserar översiktsplanens 

ställningstaganden för natur och ekosystemtjänster. 

... natur- och friluftslivsområdens naturvärden, upplevelsevärden och sociala värden inventeras och 

sambanden mellan dem analyseras.  

… grönstrukturer, spridningskorridorer och gröna stråk bevaras i såväl ort som på landsbygd.  

… grönområden och stränder göras mer tillgängliga och utvecklas för såväl människor som för den 

biologiska mångfalden.   

... ny bebyggelse i natur- och friluftslivsområden i första hand tillkomma på redan ianspråktagen 

mark.  

... befintliga grönytor och parker värnas och fler grönytor skapas i samband med ny exploatering och 

utveckling av befintlig bebyggelse. 

… kommunen verka för en ökad kvalitet på parker och grönytor när bebyggda områden förtätas. Detta 

för att kunna sörja för ett ökat tryck på grönytorna när invånarantalet ökar.  

… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och 

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

till den plats där de förlorades.  

... kommunen verka för att de delar av Herrestadfjället och Bredfjället som är klassade som tysta 

områden, så långt som möjligt skyddas mot framtida störningar. 
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2.2.2.5 Transportinfrastruktur 

Centralorten Uddevalla är en av Västra Götalandsregionens tillväxtmotorer och en såväl regional som 

lokal nod för kollektivtrafik. Kommunen ska genom en utvecklad transportinfrastruktur ha fungerande 

transportsystem med god tillgänglighet som också tar hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Hållbara 

val som ger minskad klimat- och miljöpåverkan ska vara självklara för invånare, besökare och 

näringsliv och transportsystemet ska stärka möjligheterna till god livskvalitet och att vara en attraktiv 

kommun.  

Uddevalla kommun ska… 

…verka för en utveckling av järnvägstransporter för såväl gods- som persontrafik, prioritering ska 

göras för en utveckling av trafiken på södra Bohusbanan. 

…stärka utvecklingen av hållbara resor genom att stärka förutsättningarna för hållbara transportval 

genom utveckling av fler gång- och cykelvägar och prioritering av åtgärder som stärker 

kollektivtrafikens konkurrenskraft. 

…i takt med en ökad befolkningstillväxt arbeta för innovativa tåglösningar. Kommunen har därför 

pekat ut korridor för möjlig höghastighetsjärnväg med stationsläge i Uddevalla centralort.  

 

Farligt gods 

Det transporteras farligt gods i och genom kommunen på järnväg och på vägar. Med farligt gods 

menas föremål och ämnen som på grund av sina fysikaliska eller kemiska egenskaper kan orsaka 

skador på hälsa, liv, miljö eller egendom i samband med transporter. Det finns rekommenderade vägar 

för transporter av farligt gods men det är inte förbjudet att köra farligt gods på andra vägar. Det är 

därför av vikt att vid planering av bebyggelse vara medveten om att det kan förekomma sådana 

transporter även på övriga vägar, och beakta dessa risker. Uddevalla Hamn har transporter av farligt 

gods och dessa ska beaktas i all planering av bebyggelse. 

Uddevalla kommun ingår i förbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som har tagit fram 

“Handlingsprogram 2020–2023 enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor”. 

Uddevalla kommun ska… 

… i planering av bebyggelse ta hänsyn till risker från transporter av farligt god med följande avstånd: 

• Område 0–30 meter Området närmast väg/järnväg bör begränsas så att det inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse. Området i direkt anslutning till farligt godsleden bör heller inte 

exploateras på sådant sätt att eventuellt olycksförlopp kan förvärras. 

• Område 30–70 meter Vid planering bör markanvändningen utformas så att få personer 

uppehåller sig i området och där personer alltid är i vaket tillstånd. 

• Område 70–150 meter Det avstånd vid vilket de flesta typer av markanvändning kan 

förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan markanvändning som 

innefattar många eller utsatta personer. 

• Område mer än 150 meter från farligt godsled Det avstånd vid vilket övriga typer av 

markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. 

... i planeringen ta hänsyn till kända farligt godstransporter, såsom till och från Uddevalla hamn, som 

sker på andra vägar än rekommenderade vägar för farligt gods. 

... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

 

För vidare läsning: Räddningstjänsten: Handlingsprogram 2020–2023  

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2890/1582723394508/Farligt%20Gods%20handlingsprogram%202020-2023%20Uddevalla%20kommun.pdf
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Hamnen och farleden 

Uddevalla hamn med farled från söder genom Hakefjorden har utpekats som riksintresse för sjöfart. 

Uddevalla hamn spelar en strategisk roll för sjötransporter i Västsverige och hamnterminalen är en 

viktig länk i transportkedjan av varor och gods. Hamnen har kopplingar till järnvägen med flera 

tågtransporter till och från hamnen dagligen. Hamnen ligger också nära E6 där lastbilstransporter är 

mycket frekventa.  

Hamnverksamheten bedrivs idag i Uddevallas inre hamn. Det pågår ett långsiktigt strategiskt arbete 

som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar 

tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för ett nytt 

industriområde på Fröland, till förmån för att öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya 

mötesplatser. 

Uddevallas djupa hamn ger förutsättningar för en utveckling av båt- och färjetrafik. 

Markområdet och ställningstaganden för hamnen samt utpekad muddertippningsplats finns inom den 

fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort.  

Uddevalla kommun ska… 

... investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

 

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

2.2.2.6 Verksamhet och industri 

Områdestypen Verksamhet och industri har utgått ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. De 

områden utsatta som utredningsområde verksamhet och industri syftar därför på verksamheter som ej 

bör blandas med bostäder exempelvis verksamheter och industri som kan vara störande, 

miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. Inom denna 

områdestyp kan en variation av verksamheter planeras exempelvis traditionella industriområden såväl 

som stormarknads- eller mässområden.  

De flesta av kommunens verksamhetsområden finns i de fördjupade översiktsplanerna för Uddevalla 

centralort och Ljungskile tätort. Förtätning och komplettering av dessa befintliga 

verksamhetsområden utnyttjar befintlig infrastruktur.  

En komplettering av Ljungskiles befintliga verksamhetsområde i Aröd pekas ut för utredning i denna 

plan. De övriga utpekade områdena innebär krav på ny- och utbyggnad av infrastruktur. 

Uddevalla kommun ska... 

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya 

industri- och verksamhetsområden. 

... ha en god markberedskap för verksamheter i lägen som är försedda med nödvändig infrastruktur 

såsom vägar, vatten och avlopp. 

… stärka markberedskap för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt verksamheter 

med goda infrastrukturförbindelser. 

… genomföra fördjupade studier för utpekade utredningsområden i översiktsplanen. 

… vara en attraktiv kommun där företag vill investera och etablera sig med möjlighet för att växa och 

utvecklas. 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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2.2.2.7 Vatten 

Områdestypen Vatten utgår från Boverkets ÖP-modell som inkluderar både större och mindre 

vattenområden. I vissa fall kan mindre vattendrag eller ytor ingå i andra områdestyper som 

exempelvis Natur och friluftsliv. 

Uddevalla kommun har en stor variation och mångfald av natur. Kommunens vatten är attraktiva både 

för medborgare, besöksnäringen och övriga näringslivet och erbjuder en mångfald av tjänster som 

genererar värden för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Våra vatten förser oss med 

dricksvatten, rekreationsmöjligheter, hem till en mångfald av djur och växter, transportmöjligheter 

och förmildring av klimatförändringar. 

Kommunens 27 mil kust och marina miljö med dess naturvärden är en stor del av Uddevalla 

kommuns identitet och attraktivitet. Vårt hav och dess kust är således ett område med en mångfald av 

användningsområden, där många intressen behöver samexistera.   

Utöver vattenområdena till havs finns ett antal sjöar och vattendrag med både rekreations- och 

naturvärden.  

Havs- och kustanvändning  

I Uddevalla kommun ska användningen av hav och kust ske på ett långsiktigt ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans. Kustzonen ska vara tillgänglig och 

attraktiv för rekreation, friluftsliv och hållbara maritima näringar. 

Uddevalla kommun ska... 

… skydda havs- och kustmiljöer på så sätt att de kan erbjuda Uddevallabor och besökande allmänhet 

möjligheter till bad, friluftsliv och naturupplevelser.  

… prioritera det allmänna, rörliga och lokalt anpassade friluftslivet som möjliggör för olika grupper 

av människor att uppleva kust och hav. 

… prioritera utvecklingen av näringar inom marin cirkulär ekonomi, vattenbruk och ett långsiktigt 

hållbart fiske i linje med kustens riksintressen. 

… hänvisa bebyggelseutveckling längs kusten till utpekade områden längs Fräknestranden och 

Havstensstrand. 

… utveckla en robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 

exempel samarbete kring vattenförsörjning och klimatförebyggande åtgärder.   

… utveckla testanläggningar på land och till havs för att främja en hållbar teknikutveckling.    

… investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

… förbättra förbindelserna för kollektivt resande till och från kusten genom utveckling av gång- och 

cykelnätet. 

… i Uddevalla och Ljungskile hamn skapa goda förutsättningar för båtliv med satsning på service, 

infrastruktur och förvaringslösningar som möter dagens och framtida behov.  

… minska störningar för friluftsliv och naturmiljö i naturskyddsområden som Havstensfjorden och 

Gullmarsfjorden. 

… verka för minskad nedskräpning av hav, stränder och bottnar samt utveckla avfallshanteringen 

längs kusten.  

… i planering prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster, ta hänsyn till grön och blå 

infrastruktur samt skydda särskilt utpekade arter och biotoper i hav och kustzon. 

… prioritera åtgärder som syftar till bevarande och återhämtning av fiskbestånden som värdefull 

ekosystemfunktion. 
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Sjöar och vattendrag 

Uddevalla kommuns sjöar och vattendrag fyller många viktiga funktioner. Härifrån tar vi vårt 

dricksvatten, de är livsmiljöer för djur och växter, här sker transporter, fiske, rekreation och 

energiproduktion för att nämna några exempel.  

Insatser för att åtgärda vandringshinder i vattendrag har genomförts men det finns fortfarande 

vandringshinder för vandrande fiskar i form av gamla kvarnar som kvarstår.  

Det finns 109 små- och medelstora bäckar i Uddevalla kommun, där åarna Bäveån och Bratteforsån är 

de största vattendragen. Kommunens sjöar är små och utgör endast en liten del av kommunens yta, 

men flera av dem är biologiskt värdefulla. 

Av svenska sötvattensfiskar återfinns ett 20-tal arter i kommunen. Flertalet av arterna finns i Bäveåns 

och Bratteforsåns vattensystem och i de större sjöarna Store Vektor, Stora Köperödssjön, 

Kolbengtserödssjön och Grinnerödssjön.  

Uddevalla kommun ska… 

...öka den biologiska mångfalden i kommunens vatten, särskilt i Bäveån och Byfjorden samt skapa 

förutsättningar för olika arter att förflytta sig förbi vandringshinder.  

… värna om vattnets ekologiska status och säkerställa framtida drickvattensförsörjning.  

… utveckla och värna om vattnets rekreationsmöjligheter genom tillgänglighets- och 

informationsinsatser.  

... genomföra arbetet med att nå god status i vattenförekomsterna tillsammans med vattenråden och i 8 

fjordar för att främja det lokala engagemanget och den mellankommunala samverkan. 

 

Strandskydd 

Stränder är en gemensam naturtillgång som har stora värden för såväl friluftsliv som djur- och växtliv. 

Strandområden hör till de artrikaste miljöerna och hyser en stor andel hotade arter. Områdena har 

också stora värden för landskapsbild, natur- och kulturmiljö. Områdena ger möjlighet till många olika 

slags aktiviteter och bidrar därmed till stora upplevelsevärden. Tillgängliga stränder ger även området 

ökad attraktivitet för närboende och övriga kommuninvånare.   

 

För att värna strändernas oersättliga värden omfattas land- och vattenområden intill strandlinjen av 

strandskydd. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Naturen behöver inte vara extra 

skyddsvärd för att hänsyn ska tas till strandskyddets syften. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

ekologiska samband för att långsiktigt trygga strändernas naturmiljöer.  
 

I Uddevalla kommun ska... 

… åtgärder längs stränder planeras och genomföras med stor hänsyn till strändernas natur- och 

friluftsvärden, landskapsbilden samt natur- och kulturmiljön. 

… det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande anläggningar eller bebyggelse ska 

lokaliseras så att passager till, från och längs strandskyddsområden tillgodoses. 

… det ställas krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den allemansrättsliga tillgängligheten vid 

prövning av dispenser eller upphävande av strandskydd. 
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3. Värden och hänsyn  
I detta kapitel redovisar kommunen för värden och hänsyn som i högre grad berör en större omvärld. 

Kapitalet är indelat i fyra avsnitt: 

1. Mellankommunala frågor behandlar frågor som vi delar med våra grannkommuner. Många 

gånger berörs en fråga av flera kommuner vilket kräver samordning över kommungränserna.  

2. Riksintressen är värden som är av så pass högt värde att det är bevarandevärt även i regionalt 

och nationellt perspektiv.  

3. Miljökvalitetsnormer är satta för buller, luft och vatten och det är kommunens uppgift att 

säkerställa att normerna uppnås och att kommunen håller en god status.  

4. Hälsa, säkerhet och risk hanterar frågor om naturligt förekommande risker såsom ras och 

skred men också förekomst av radon. Här hanteras även miljöfarlig verksamhet och 

potentiellt förorenade områden.  

3.1 Mellankommunala frågor 

Uddevallas läge vid E6 mitt i Bohuslän med djuphamn och järnväg gör landskapets största stad till ett 

regionalt centrum för handel, service, näringsliv, kultur, utbildning och evenemang. Samverkan med 

närliggande kommuner ger tillgång till en varierad arbetsmarknad och samverkan mellan exempelvis 

företag.  

Strukturbild Fyrbodal  

Fyrbodal är ett kommunalförbund som Uddevalla kommun är medlem i. Förbundet samarbetar för att 

tillsammans skapa en hållbar utveckling av vår region och för att underlätta i mellankommunala 

frågor. 

Som del av Fyrbodal är Uddevalla kommun också en del av ett regionalt sammanhang. Fyrbodal har 

bland annat arbetat med strukturbilder för regionen där Uddevalla är en del i de regionala 

kommunikationsstråken, arbetsmarknaden, näringslivet, besöksnäringen med flera. Det är viktigt för 

kommunen och regionen Fyrbodal att fortsätta samarbeta genom funktionell geografi där man 

utvecklar fysiska strukturer som stöder hållbar utveckling i regionen. Uddevalla kommun deltar i 

Fyrbodals arbete med strukturbilder och funktionell geografi. 

För vidare läsning: Strukturbild Fyrbodal - Fyrbodals kommunalförbund 

Ett enat Bohuslän 

Den 8 april 2014 skrev kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråden i de 11 bohuslänska 

kommunerna på en gemensam avsiktsförklaring för Ett enat Bohuslän. Det är sedan dess en stark 

samverkansplattform och påverkanspart. Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan 

kommunerna, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige AB och besöksnäringsföretagen. 

Samtliga aktörer har representanter med i styrgruppen. Varje kommun har en utsedd kontaktperson till 

Ett enat Bohuslän. Syftet är att tillsammans och på ett hållbart sätt stärka förutsättningarna och 

utvecklingen av besöksnäringen i Bohuslän. Målet är att öka det ekonomiska värdet av 

besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen. Detta görs i 

kommunerna genom att beakta och ta hänsyn till besöksnäringen i sina översiktsplaner, detaljplaner, 

tillgänglighet, upphandlingar mm. 

För vidare läsning: Avsiktsförklaring  Ett enat Bohuslän  

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/strukturbild-fyrbodal/
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe285e/1582718398844/Avsiktsf%C3%B6rklaring%20ett%20enat%20Bohusl%C3%A4n-%20V%C3%A4st%20Sverige.pdf
https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/
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Biosfärområde Bohuskust (BOB) 

Arbetet med att utveckla ett biosfärområde i Bohusläns kustzon har påbörjats och omfattar Bohusläns 

11 kommuner. Unesco har utformat Man and the Biosphere (MAB), ett mellanstatligt och 

tvärvetenskapligt forskningsprogram som arbetar globalt i syfte att förbättra relationen mellan 

människor och miljö. Biosfärområden är det mest centrala verktyget i MAB-programmets verksamhet 

och utgörs av områden med höga landskapsvärden. De fungerar som modellområden för hållbar 

utveckling där man söker lokala lösningar till globala problem och där biologisk mångfald ska 

bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling ska gynnas.  

Förväntade effekter förväntas bli en bredare mobilisering för och effektivare resa mot Agenda 2030, 

samt betydande finansiering från bland annat EU:s forsknings- och innovationsprogram. 

Västra Götalandsregionen  

Uddevalla utgör ett av Västra Götalandsregionens så kallade pendlingsnav och är en av regionens 

utpekade tillväxtmotorer i Västra Götalands regionutvecklingsstrategi. Utpekade noder och stråk 

mellan dessa prioriteras särskilt i det regionala utvecklingsarbetet. Samspel och samarbete med 

närliggande kommuner och hela regionen har stor betydelse för regionens hållbara utveckling.  

För vidare läsning: Regional utvecklingsstrategi  

Vatten och avlopp 

Regional vattenförsörjningsplan, som tas fram av Länsstyrelsen, väntas bli en grund för samarbete om 

dricksvatten-redundans mellan kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och 

Uddevalla. Möjligheten att koppla ihop ledningssystemen i dessa kommuner för att säkerställa 

vattenförsörjningen har utretts översiktligt. Samarbetet kan även utvecklas till att omfatta 

avloppshantering. Sammankopplingen ger flera fördelar såsom ett nätverk med större säkerhet, stöd 

vid större haveri, kapacitetsökning samt möjlighet till exploatering utmed sträckorna där det idag 

saknas vatten och avlopp. 

 

Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i Uddevalla och Slussen på Orust. 

Den ger idag både reservvatten och permanent vatten till delar av Orust.  

 

Frågan om möjlig inkoppling av ett antal fastigheter på Töllås på Orust har diskuterats. Överföring 

sker om kapacitetsberäkningar visar att det då finns utrymme till Sundsandvik när redundansledning 

över Kristevik m.fl. är utbyggd. Tidplan för denna ledning är 2027–2029. 
 
Vattenförsörjningsplanen visar på behovet av att säkra dricksvattenförsörjning på lång sikt. Ett 

samarbete har påbörjats med Trollhättans Energi för att arbeta mot att skapa en råvattenledning från 

Vänern. 

Torpområdet  

Torp Köpcentrum är Uddevallas största handelsområde och en del av besöksnäringen i kommunen. 

Torpområdet fungerar idag som en trafiknod för regional och lokal trafik där trafik mot Lysekil, 

Göteborg, Kungshamn/Smögen, Strömstad och Trollhättan möts med lokaltrafik inom Uddevalla. Här 

stannar även andra bussbolag med trafik mot exempelvis Oslo och Köpenhamn.  

Torps omfattning och placering längs europavägen E6 påverkar handlings- och transportmönster i sin 

omgivning.  

Torp Köpcentrum ligger inom den geografiska avgränsningen för Uddevallas fördjupade 

översiktsplan. Denna hanterar och tar ställning till områdets mark- och vattenanvändning.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/250e6fd8-1226-41d1-86f9-4c3466e89983/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true&native=true
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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Kollektivtrafik och viktiga vägar 

Södra Bohusbanans utveckling är av stor betydelse för Uddevalla som pendlingsnav och möjligheten 

till regionförstoring. Ett nytt mötesspår i Grohed står nu klart vilket ger möjlighet till tätare tågtrafik 

på banan (halvtimmesintervall). Möjligheten till kapacitetshöjande åtgärder studeras men på lång sikt 

krävs en utbyggnad av banan till dubbelspår hela sträckan Uddevalla–Göteborg.   

Älvsborgsbanan utgör en viktig länk för tvärtågsförbindelser mot delar av Västra Götaland och 

Mälardalen/Stockholm. Upprustning av bandelen ger effektivare tågförbindelser med Stockholm. Den 

är också viktig för pendeltrafik mellan Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. 

Utvecklingen av de regionala vägarna sker via kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. 

Inom kommunen har väg 161 mellan Torp och färjeläget Skår prioriterats för åtgärder som förbättrar 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Även väg 678 mellan Lerbo och Bratteröd ingår som en del i de 

regionala stråken och kommer efter beslut i regionfullmäktige att byggas ut till en så kallad 2+1-väg.  

Uddevalla hamn är utpekad som ett riksintresse och utgör viktig infrastruktur för kommunen och 

regionen. Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) beskriver olika möjligheter för hamnens utveckling i 

ett regionalt perspektiv och kommunen beaktar denna i hamnens fortsatta utveckling. 

Transportkorridor Skagerrak 

Uddevalla kommun har tillsammans med bohuslänska kommuner som ambition att förstärka och 

förbättra gods- och persontrafiken mellan Göteborg och Oslo. Detta innebär att man bidrar till 

regionens mål om hållbara transporter och blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, 

förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion. 

Målbilden för samverkan utgår från att en transportkorridor innefattar alla trafikslag och att sjöfart, 

väg och järnväg tillsammans skapar transportlösningar för passagerare och gods. Vårt arbete är helt i 

linje med Västra Götalandsregions mål om hållbara transporter. 

Smartare lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik bidrar till en utökad 

arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter och transportslag stärker också den helhet som krävs för 

slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem.   

Uddevalla hamn 

Uddevalla Hamnterminal befinner sig i brytpunkten mellan småhamn under 1000 ton per halvår och 

mellanhamn över 1000 ton per halvår. Utvecklingspotentialen för Uddevalla hamn kan få betydelse i 

ett storregionalt perspektiv i Västra Götaland och Oslofjordområdet. 

Uddevalla hamns kommunala ambition är att öka godshanteringen till 2028 till 2–2,5 miljoner ton 

gods. En utbyggnad för anlöp av större fartyg innebär att hamnspåren måste flyttas för att ge plats åt 

centrumbebyggelse av bostäder och affärer i inre hamnen. Uddevalla hamnterminal har också gjort ett 

ställningstagande att utveckla snabbgodscontainer- och kombihanteringen i anslutning till hamnen. 

Anslutande järnvägssystem från Strömstad till Uddevalla har stora kapacitetsproblem, likaså har 

sträckan Göteborg–Stenungsund–Uddevalla mycket stora kapacitetsproblem vilket motiverar en 

nödvändig dubbelspårsutbyggnad före 2025. Hamnens kapacitet är beroende av järnvägens kapacitet. 

En skisserad lösning är att bygga Missing Link, det vill säga sträckan Strömstad–Halden, som ökar 

transportkapaciteten med 500 procent. På detta sätt blir Uddevalla hamn en betydelsefull 

komplementhamn i Västra Götaland och för godstrafik från och till Norge. 
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Det finns tillgänglig kapacitet kvar på Älvsborgsbanan från Uddevalla till Öxnered och Trollhättan. 

Utvecklingen av Uddevalla Central till en modern station med serviceinrättningar och integrerad 

stadsbebyggelse vid Västerlånggatan är ett steg i rätt riktning. Tillgänglig kapacitet finns på sträckan 

Uddevalla–Öxnered under överskådlig tidsperiod vilket innebär att Uddevalla Hamnterminal kan växa 

med mer gods och fler järnvägstransporter till Norge via Dalslandsbanan och till resten av Sverige. 

För att transportkapaciteten ska öka till Norge, krävs omfattande investeringar vilka ej är prioriterade i 

nationell transportplan idag. 

Möjlighet finns för att förbättra farleden i fjordsystemet, där en begränsad och definierad justering 

skulle innebära 2,5 meters större djupgående, vilket också ökar godskapacitet och Uddevalla hamns 

positionering. 

Kustzonsplanering 

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är framtagen i ett samarbete mellan Göteborgsregionen 

(GR) Orust kommun och Uddevalla kommun. 

Strategidokumentet antogs av kommunfullmäktige den 8 januari 2020 som ett vägledande dokument 

och underlag. Detta innehåller 6 överenskommelser och 1 strukturbild för framtida planering. Syftet är 

att samla hela kuststräckan och de mellankommunala planeringsfrågorna. Kustzonen är viktig som 

attraktions- och identitetsskapande kraft och utgör en gemensam angelägenhet.  

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för avvägningar och 

prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de viljeinriktningar som ska 

utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den mellankommunala kustzonsplaneringen. 

Överenskommelserna är följande: 

1. Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära landsbygdens karaktär och 

identitet ska tas tillvara. 

2. Vi är överens om att utveckla levande samhällen där människor kan bo och verka hela året. 

3. Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som bidrar till värdeskapande och 

sysselsättning i kustzonen. 

4. Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon för närrekreation, 

friluftsliv och turism. 

5. Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och för 

bevarande av öppna landskap. 

6. Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar till 

ekosystem i balans. 

Överenskommelsen i sin helhet, inklusive underpunkter till överenskommelserna, beskriver mer 

konkret kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.  

För vidare läsning: Mellankommunal kustzonsplanering GR 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2869/1582718401617/F%C3%B6rdjupad%20strukturbild%20f%C3%B6r%20kustzonen.%20G%C3%B6teborgsregionen%20.pdf
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3.2 Riksintressen 

I Uddevalla kommun finns vissa områden med värden som är så värdefulla att de utgör ett nationellt 

intresse, vilket innebär att de behöver skyddas mot påverkan. Dessa områden är utpekade som 

riksintressen och är skyddade via lagstiftning. De kan ses som en positiv resurs för kommunen. 

3.2.1 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. De är utvalda därför att de är viktiga 

livsmiljöer för hotade arter. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4. 

I Uddevalla kommun ingår följande områden i nätverket Natura 2000: 

• Havstensfjorden-Svälte kile 

• Bredmossen-Hensbacka 

• Gullmarsfjorden 

• Strömmarna 

• Klockaremossen 

• Store mosse  

• Bredfjället 

• Gustavsberg-Korpberget  

• Tjöstelsrödsbäcken  

• Bratteforsån  

I områden för Natura 2000 planeras ingen förändring av markanvändningen. I några delar av 

kustområdet i Gullmarsfjorden samt Havstensfjorden-Svälte kile utpekas utredningsråden för 

sammanhängande byggelse. Dessa utredningsområden berör inte Natura 2000 områden. Då 

översiktsplanen tar ställning till att kustzonen inte ska utredas för vidare exploatering anser Uddevalla 

kommun att riksintresset för Natura 2000 inte påverkas av planen.  

 

3.2.2 Yrkesfiske 

Riksintresset innefattar mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för 

vattenbruk och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas 

bedrivande. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

Berörda områden i Uddevalla kommun: 

• Byfjorden-Havstensfjorden-Koljefjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 66. 

• Gullmarsfjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 67. 

Kommunen anser att förslagen i översiktsplanen inte utgör en negativ påverkan på riksintresset. 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Utdrag av samtliga texter 

68 

 

3.2.3 Energiproduktion – vindbruk 

Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett 

nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället och/eller för 

en landsdels behov av viss energiproduktion. Angivna riksintresseanspråk är framtagna med hänsyn 

till försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Hogstorp-Herrestadsfjället  

• Bratteröd-Köperöd  

• Jättesås 

• Forshälla 

• Ljungskile 

• Barkesbo 

I enlighet med översiktsplanens tematiska tillägg om vindbruk tar kommunen ställning till att: 

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22) för närvarande är 

färdigutbyggd avseende vindkraft. 

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämpliga för utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stöder riksintresse för vindkraft i norra delen av kommunen, dock ej 

riksintressena i södra delen av kommunen.  

För vidare läsning: Vindbruksplan 

3.2.4 Naturvård 

Riksintresset för naturvård pekas ut då det särskilt väl belyser viktiga skeden av natur- och 

kulturlandskapets utveckling eller är ostört och inrymmer en stor mångfald av naturtyper. Det kan 

vara av särskilt stort intresse också därför att det hyser unika och hotade eller sårbara naturtyper eller 

arter, till exempel ett rikt fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper som gör 

området värdefullt för förståelsen av naturen. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Gullmarsfjorden (NRO-14-065) 

• Strömmarna-Koljefjorden (NRO-14-093) 

• Havstensfjorden (NRO-14-080) 

• Bredmossen SO Munkedal och myr vid Lunddalen (NRO-14-066) 

• Trone mosse, Klockaremossekomplexet, m.fl. (NRO-14-046) 

• Kuröd-Bräcke (NRO-14-082) 

• Store mosse (NRO-14-094) 

• Blåduven (NRO-14-083) 

• Myr vid Lilla och Stora djup (NRO-14-095) 

• Bredfjället-Väktorområdet (NRO-14-096) 

• Bratteforsån och Hällungen (NRO-14-104) 

Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad 

markanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till naturvårdens riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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3.2.5 Friluftsliv 

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. 

Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora värden på grund av natur- och kulturkvaliteter att 

de är eller kan bli attraktiva för besökare från hela Sverige eller utlandet.  

För områden som är av riksintresse för friluftslivet spelar förutsättningarna för naturupplevelser och 

friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmänheten stor roll. Detta riksintresse skyddas enligt 

Miljöbalken kapitel 3.  

• Gullmarnområdet (FO 09) 

• Herrestadsfjället med Viksjön (FO 16) 

• Södra Bohusläns kust (FO 39) 

• Havsstensfjorden (FO 15) 

• Bredfjället (FO 03) 

 
Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad mark- eller 

vattenanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till friluftslivets riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

3.2.6 Högexploaterad kust  

Att många har tillgång till den miljö och de aktiviteter som den högexploaterade kusten erbjuder, är 

essensen av detta riksintresse. Inom den högexploaterade kusten får exploatering ske om det inte 

påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Särskilda bestämmelser för hushållning av mark 

och vatten finns. Kombinationen av följande värden anses vara skyddsvärda och värda att bevara för 

en fortsatt attraktivitet. Riksintresset innebär att ny bebyggelse får upprättas om värdena tas i 

beaktning. Det är framför allt kustzonen som innefattar skyddsvärt område för den högexploaterade 

kusten. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4. 

Hela Uddevalla kommuns kustzon inkluderas av riksintresset. Kommunen tar ställning till att all 

bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet och med hänsyn till kultur- och naturmiljöer och 

friluftsliv. 
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3.2.7 Kulturmiljövård 

Riksintresset för kulturmiljövården är sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett 

nationellt perspektiv. Det är områden som särskilt väl belyser viktiga historiska skeenden. De värden 

som ligger till grund för utpekandet är knutna till såväl enskilda objekt och delområden som till 

miljöns kulturhistoriska och rumsliga samband. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Dynge ruin-Gullmarsberg (KO 66) 

• Centrala Bokenäset (KO 64) 

• Dragsmark (KO 65) 

• Gustavsberg (KO 67)  

• Bredfjället (KO 63) 

• Bredfjället (KP 76) 

Områdena utpekade för kulturmiljövårdriksintresset ligger alla, förutom Gustavsberg (KO 67) som 

hanteras av den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla, inom områdestyper med fokus på 

bevarande. I de berörda områdestyperna, Landsbygd samt Natur och friluftsliv, tar kommunen 

ställning till att bevara och stärka platsens befintliga identitet och planering ska ske med hänsyn till 

kultur- och naturmiljö.  

3.2.8 Transport och kommunikationer 

Riksintresset för transport och kommunikationer skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. Utpekande av 

ett riksintresse för transport och kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § miljöbalken att 

riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningen. Här avses att det är funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas.  

Det finns flera riksintressen för transport och kommunikationer i Uddevalla kommun: 

• Järnväg: Älvsborgsbanan, Bohusbanan 

• Stationer: Uddevalla C, Uddevalla Östra, Ljungskile 

• Väg: E6, Väg 44, väg 678  

• Sjöfart farleder: Uddevalla–Stenungssund, Bonden–Malö strömmar–Havstensfjord (Norra 

Uddevallaleden) 

• Hamn: Uddevalla hamn 

• Djupt område: Byfjorden, Havstensfjorden 

Kommunen anser att översiktsplanens ställningstaganden inte påverkar intressena för transport och 

kommunikationer negativt. 

Riksintresse hamn 

Riksintresset för Uddevalla hamn sträcker sig geografiskt in i Uddevalla centrum. Här nedan beskrivs 

hur i takt med att hamnens verksamhet drar sig västerut, med eller utan hjälp av dålig markstabilitet, 

kommer ändrad markanvändning inte att skada riksintressets värden eller begränsa 

hamnverksamheten. 

Uddevalla kommun har startat ett stadsutvecklingsprojekt med ett antal projektområden. De större 

projekten omfattar översvämningsskydd, skredsäkringar, skyfallslösningar och hållbart resande. 

Längre västerut, där hamnbolaget har sin verksamhet, har sjunkande mark och miljöföroreningar 

identifierats. Beslut har fattats att flytta hamnverksamheten med dess kunder längre västerut mot 

Sörvik och Västra hamnen (Fröland). Detta kommer att ske från år 2025 och framåt. Med detta ser 

kommunen att riksintresset för hamnens verksamhet i och runt Bäveån har spelat ut sin roll på 10 års 

sikt. Det finns anledning redan nu att nämna detta därför att på 10–15 års sikt kommer det inte att 
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finnas någon hamnverksamhet kvar på Badö/Bäve, då såväl kunder, hamnbolag och järnvägsharpan 

flyttats därifrån. Skeppsholmspiren med järnväg har till och med år 2035 på sig att avvecklas. Därefter 

har Uddevalla kommun bara hamnverksamhet på Sörvik och Fröland.  

Nedan beskrivs mer ingående de olika delarna i hur Uddevalla kommun ser på utveckling av området. 

Hamnen flyttar västerut  

Markens stabilitet och sjunkande nivå på Badö/Bäve området är kritisk på vissa delar redan nu och på 

andra områden på några års sikt. Samtidigt håller Frölands framtida industrimark på att färdigställas. 

Detta sammantaget gör att kommunen beslutat att flytta hamnverksamheten västerut, utveckla Sörvik 

och etablera fullt ut på Fröland från år 2026. Diskussioner pågår med hamnens kunder på Badö/Bäve 

om att flytta med ut till Fröland. I dagsläget är redan stora delar av Badö/Bäve området avgränsat på 

grund av risk för skred. Tidsplanen är att all verksamhet ska vara flyttad till Frölandskajen senast år 

2028. Skeppsholmspiren kommer att ha kvar hamnverksamhet till och med år 2035, därefter kommer 

ingen hamnverksamhet att finnas kvar i detta område. Sedan finns förmodligen bara Exxon Mobile 

kvar på södra sidan av Bäveåns utlopp. Nedan följer en övergripande tidsplan över hamnens flytt 

västerut, vilken även illustreras i en karta. 

Tidsplan 

1. 2021 Beslut om val av scenario för Badö/Bäve (havsvik/bostäder/grönytor)  

2. 2021 Vägval av sträckning avseende tågreservatet för Sörvik till Fröland klart 

3. 2022 Detaljplan Fröland klart 

4. 2022 Hamnens kunder nya avtal framtaget för förhandling 

5. 2022 Klart med Benders avseende järnvägens dragning över deras mark 

6. 2022 Beslut om val av plats för triangelspår och tidpunkt när det ska vara klart  

7. 2023 Detaljplan för Frölandsgärdet klart 

8. 2024 Ersättningsplats för nuvarande harpa på Badö klart 

9. 2024 Kommunen ska nu ha rådighet över hela Fröland  

10. 2025 Arrendeavtal upphör Badö/Bäve (ej Harpa och körvägar) 

11. 2025 Kommunen färdigställt industrimarken på Fröland, för industrietableringar 

12. 2025 Hamnbolaget färdigställt delar av hamnområdet på Fröland, för industrietableringarna 

13. 2028 Harpans flytt startar  

14. 2028 Hamnbolaget lämnar Badö/Bäve 

15. 2032 Badö/Bäves mark åtgärdat klart, för det val som gjordes 2021 

16. 2035 Hamnbolaget lämnar Skeppsholmspiren 

 
Karta med övergripande tidsplan för hamnens flytt västerut 
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Staden växer västerut 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun beställde i december 2020 ett planprogram för att pröva 

förutsättningarna för en större stadsutveckling av det så kallade ”Västra Centrum”, en del av 

kommunens stora stadsutvecklingsprojekt ”Staden växer västerut”. 

Planarbetets syfte är att undersöka förutsättningarna och utreda konsekvenserna av att exploatera och 

omdana en stor yta i nuvarande centrum.  

Hela stadsutvecklingsprojektet omfattar i princip ytor motsvarande en helt ny innerstadskärna och har 

tidigare schematiskt studerats som en del av den områdesplan kommunfullmäktige antog 2016. 

Områdesplanen omfattar grova förslag på till exempel kvartersbildning, infrastrukturstråk och 

övergripande kriterier för arkitektoniska värden. 

I ett senare skede togs en stadsutvecklingsvision fram för hela stadsutvecklingsområdet. Här skisseras 

på de mänskliga värdena som bör genomsyra området i framtiden. Grönytor, social och ekologisk 

hållbarhet samt estetik är några av dessa frågor. 

Andra utredningar som också berör området är en utredning av förutsättningarna för en ny placering 

av bussterminalen Kampenhof, studier av ny placering för järnvägsstationen Uddevalla C samt en 

trafikanalys över konsekvenserna av ett fullt utbyggt ”Staden växer västerut”. 

Slutligen omfattas också stora delar av stadsutvecklingsområdet av den förstudie som genomförts 

avseende ett översvämningsskydd med kajpromenad och vars genomförande till stora delar utgör en 

grundläggande förutsättning för exploateringen i området. Uddevalla kommun planerar för att skapa 

ett översvämningsskydd med tillhörande kajpromenad som skyddar befintlig stad, möjliggör 

utveckling av nya områden samt skapar nya stråk och mötesplatser i anslutning till Bäveån. I oktober 

2020 beslutade kommunfullmäktige att påbörja projekteringsfasen för projekt översvämningsskydd 

med kajpromenad. 

Västvatten 

Länsstyrelsen har gett ett föreläggande till Västvatten, att leda dagvattnet längre ut i Byfjorden än det 

idag liggande utloppet i Bäveåns yttre del. Då staden växer västerut, vill kommunen skapa synergi 

mellan föreläggandet och att skapa förutsättningar för klimatanpassningar, skydd och syresättning av 

Byfjorden. Kravet från Länsstyrelsen är att föra ut dagvattenledningen till ett större djup, cirka 40 

meter ner. 

Uddevalla kommun har tidigare arbetat på en innovativ form att samla upp renat avloppsvatten och 

dagvatten och använda dessa vattenkällor för att återställa ett marint ekosystem. Denna lösning kräver 

också en djupgående utloppslösning. 

Åtgärden innebär att kväveläckage binds väsentligt mycket mer och syreökningen i Byfjorden leder 

till väsentligt ökad vattenkvalitet. Denna metod minskar också fosforbelastningen med 1,4 ton per år 

och kväve med 44 ton per år, vilket resulterar i mindre algproduktion i ytan fjordens lager. Det 

kommer inte längre att läcka ut fosfor från anoxiska bottnar. Istället skapas ett friskt syresatt 

djupvatten, där cirka 3 kvadratkilometer tidigare döda bottnar koloniseras av och kan upprätthålla en 

lokal fiskproduktion. 

En hållbar, ren och ekologiskt sund fjord ger en ökad livskvalitet i Uddevalla genom möjligheter till 

fritidsfiske och bad i närheten av stadens centrum. 

Ovanstående beskrivningar var och är avsedda att fungera bäst i det utpekade inre riksintresset och 

kan med fördel vara en del av en ekologisk lösning, då hamnen flyttar västerut. 
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3.2.9 Försvar 

Uddevalla kommun berörs av riksintresset för totalförsvarets militära del i Skredsviks hamn och 

övningsfält med skjutbana samt Sågebackens skjutfält och Säterbro övningsfält. Uddevalla kommun 

berörs även av stoppområdet för riksintresse för Totalförsvarets militära del Såtenäs flottiljflygplats. 

Inom dessa riksintressen och influensområden är det viktigt att Försvarsmakten remitteras samtliga 

ärenden som kan ha en påverkan på riksintressen och influensområden. Skyddas enligt Miljöbalken 

kapitel 3. 

3.2.10 MSA - Flyghinder  

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för att landa, säkert 

kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. Ett flyghinder kan exempelvis vara en mast 

eller ett vindkraftverk. Kommunen har att ta hänsyn till Trafikverkets föreskrifter om flyghinder. 

Detta kan avse byggnader eller anläggningar som planeras innanför ett MSA område. 

3.3 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnorm (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i Miljöbalken. Syftet med MKN är att 

nå miljökvalitetsmålen samt komma tillrätta med diffusa utsläppskällor.  

Luft 

Uddevalla kommun är medlem i luftvårdförbundet Luft i Väst som kontrollerar att 

medlemskommunerna uppfyller MKN och redovisar luftkvaliteten. Kontrollen sker genom 

kommunvisa mätningar och beräkningar. Mätningar har skett i gaturum vid Lagerbergsgatan, 

Fjällvägen och vid sjukhuset/riksväg 44. 

Luft i Väst redovisar att Uddevalla kommun uppfyller gällande miljökvalitetsnormer. Dessa är: 

kväveoxider, svaveldioxid, bensen, partiklar, bens(a)pyren, tungmetaller och kolmonoxid.  

Buller  

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller innehåller en målsättningsnorm om att kommuner ska 

sträva efter att begränsa skadligt omgivningsbuller. Enligt förordningen ska kommuner med fler än 

100 000 invånare upprätta en kartläggning med åtgärdsprogram. Uddevalla kommun omfattas inte av 

detta krav men har ändå valt att ta fram en trafikbullerkartläggning (2007) med åtgärdsprogram 

(2011).  

Kommunen utför tillsyn av verksamheter och väghållare med syfte att begränsa omgivningsbullret.  

Vid planläggning och exploatering bör man alltid sträva efter så god ljudmiljö som möjligt. 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten anger vilken status som vattnet ska ha vid en viss tidpunkt. Att 

statusklassa vattnet beskriver vattnets kvalitet. Det övergripande målet med vattenförvaltningen är att 

samtliga vattenförekomster ska uppnå god status och att man inte ska göra något som försämrar. 

Kommunen har i dagsläget inte några beslut kring hur man ska arbeta med MKN för vatten i fysisk 

planering och vid prövning. Kommunens ambition är att ta fram ett program för hur MKN ska 

hanteras i dessa frågor och hur kommunen ska säkerställa att man inte påverkar normen negativt.  

I dagsläget har kommunen flera vattenförekomster som inte uppnår god status. 

I Uddevalla kommun ska… 

...kommunen ta fram en handlingsplan med syfte att förbättra vattenstatus i kommunens 

vattenförekomster. 

… kommunen vara fortsatt aktiv i vattenråden för att främja det lokala engagemanget och arbeta med 

förbättringsåtgärder för kommunens vattenförekomster. 
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3.4 Hälsa, säkerhet och risk  

Vid planering måste kommunen ta hänsyn till om det finns miljö- eller hälsorisker. Många aspekter är 

redan identifierade och utredda men en del måste utredas vidare när behovet uppstår. 

3.4.1 Förorenade områden och miljöfarlig verksamhet 

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala 

bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området 

kan utgöras av mark, vatten, sediment eller byggnader och anläggningar. Åtgärder är angelägna för att 

undvika spridning av miljögifter. 

Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av mänsklig aktivitet som kan vara allt från 

större industriell verksamhet till läckande villaoljecisterner. De ämnen som hamnat i miljön blir ofta 

kvar där under lång tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan människor och/eller miljö ta 

skada. Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet och nå brunnar och vattendrag. 

Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska 

processer. Även mänskliga aktiviteter kan påverka spridningen av föroreningar som dittills legat 

relativt stilla. Förorenad mark kan också påverka vår möjlighet att bo och bruka marken. För att vi och 

kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att åtgärda dagens 

utsläpp, utan vi måste också ta hand om gamla miljöskador.  

Förorenade områden i Uddevalla 

Inom Uddevalla kommun har det under lång tid bedrivits industriverksamhet. Verksamheterna har 

medfört att det finns föroreningar i mark, vatten och sediment som riskerar att medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det finns för närvarande 250 misstänkt förorenade 

områden i kommunen varav 8 innebär mycket stora risker för människors hälsa och för miljön och ett 

40-tal innebär stora risker. Då det finns många områden som behöver undersökas, riskklassas och vid 

behov efterbehandlas, behövs en prioritering mellan objekten både utifrån risk men även utifrån 

ekonomi, exploateringstryck med mera. 

 

Uddevalla kommun ska… 

… utgå från kommunens förorenade och misstänkt förorenade områden som en 

planeringsförutsättning i fysisk planering. 

…arbeta för att förorenade områden åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 

människors hälsa eller miljö. 

… prioritera insatser mellan kommunens förorenade områden både utifrån risk men även utifrån 

ekonomi, exploateringstryck med mera. 

… för kommunala exploateringsprojekt och övriga anläggningsarbeten ta fram en långsiktig strategi 

för hantering av såväl rena, förorenade som återanvändbara schaktmassor. 
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Miljöfarlig verksamhet 

Miljöfarlig verksamhet är ett begrepp som används i Miljöbalken. Det berör i princip all 

industriverksamhet men ofta även verksamheter som jordbruk, sjukvård, hamnar, flygplatser, 

begravningsverksamhet, skjutbanor med flera. Utöver nämnda verksamheter finns i Uddevalla för 

närvarande cirka 90 anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och en stor mängd så kallade U-

verksamheter, som inte är tillstånds- och anmälningspliktiga men klassas som miljöfarliga 

verksamheter. Exempel på sådana är mindre verksamheter och bilverkstäder. 

Inom kommunen finns ett drygt 20-tal verksamheter som är registrerade hos Länsstyrelsen som 

tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter. Exempel på dessa är kommunens avloppsreningsverk, 

Havskurens avfallsanläggning, Försvarets skjutfält, vindkraftverk och bergtäkt. 

Uddevalla kommun ska…  

... vid planering inom influensområden för miljöfarlig verksamhet ta hänsyn till riskerna för hälsa, 

säkerhet och risk utifrån respektive typ av miljöfarlig verksamhet. 

3.4.2 Ras, skred och erosion  

Marken i kommunen består till stor del av berg. Inom och i anslutning till höjdområden förekommer 

mestadels tunna jordlager av sand, grus och morän. Grovkorniga jordar påträffas främst i 

israndbildningar (t.ex. stråket Backamo–Sund) och isälvsavsättningar, främst inom kommunens östra 

delar samt Backamo–Grinnerödsdeltat. 

Dalgångarna täcks oftast av lera och med mindre lokala anhopningar av sand och grus som har 

svallats samman av vågorna vid landhöjningen. Lera förekommer sparsamt inom kommunens östra 

del och saknas helt inom höjdområdena Bredfjället och Herrestadsfjället. Inom den kustnära regionen 

har betydande lermäktigheter noterats. Lerlager större än 50 meter har påträffats. På lågt belägna 

platser invid kusten och ute i fjordarna kan leran vara lös med mycket begränsad bärighet. Leran är på 

flera ställen skredbenägen, ”kvick”, med inlagrade skikt av mo och sand eller skalgrus. Längs 

dalsidorna samt intill bäck- och åraviner kan därför skredrisk föreligga. 

Fastare lera förekommer i regel på högre belägna platser med god dränering. Bärigheten är där i 

många fall tillräcklig för att lättare bebyggelse ska kunna grundläggas direkt på leran. Inom områden 

med friktionsmaterial är förutsättningarna för byggande i allmänhet goda. En inventering och grov 

riskbedömning av markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden finns.  

Statens geotekniska institut har tagit fram vägledningen Kartunderlag ras, skred och erosion med 

tillhörande rapporter, kartor och GIS-data, som stöd vid handläggning av plan- och bygglovsärenden. 

Uddevalla kommun ska… 

... beakta risk för skred, ras och erosion i detaljplanearbete genom att geoteknisk undersökning och 

stabilitetsutredning görs, samt genom att krav på detaljerad undersökning ställs vid bygglov eller 

bygganmälan. 

... beakta risk för bergras och blocknedfall i områden med höga bergformationer. 
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3.4.3 Radon och geostrålning 

Berggrunden i kommunen består till stor del av gnejser och graniter med mycket låga uranhalter. 

Undantaget är ett 3 km brett pegmatitstråk som sträcker sig i riktning nordväst-sydväst genom hela 

kommunen. Inom detta område, liksom i vissa mindre granitstråk, kan uraninnehållet och därmed 

radoninnehållet ställvis vara högt. Inom område markerat med högriskradon kan det behövas 

byggtekniska åtgärder för att klara föreskrivna radonhalter inomhus. Risk för förhöjd radonhalt i 

dricksvattnet finns för vattentäkter i hela kommunen. I sådana fall måste vattentäkten förses med 

reningsanläggning. Mer detaljerad kartering finns och används vid rådgivning och planering. 

Uddevalla kommun ska… 

… alltid ta hänsyn till radonrisk i planering av markanvändning. 

3.4.4 Översvämning och skyfall 

Förekommande problem med översvämningar i kommunen är främst relaterade till högt vattenstånd i 

Byfjorden, Havstensfjorden och havshöjning vid extremväder. Återkommande problematik med 

översvämning drabbar de lägre delarna i Uddevalla centralort, Ljungskile tätort och bebyggelse i 

kustnära lägen. Åtgärder för Uddevalla och Ljungskile behandlas i respektive fördjupad översiktsplan.  

Uddevalla har 27 mil kust där vissa delar är särskilt utsatta för översvämning vid höjda havsnivåer. 

Rotviksbro och väg 675 längs Fräknestranden är två områden som påverkas av förändringarna. 

När det regnar mer än vad befintliga dagvattensystem har dimensionerats för kommer vatten att börja 

rinna ovan markytan. Detta överskottsvatten kan orsaka översvämningar som innebär konsekvenser 

för samhället. Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, elförsörjning, 

begränsningar i framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer. 

 

Uddevalla har låtit göra skyfallskarteringar för 100-årsregn i utvalda orter i kommunen inklusive 

centrala delar av Uddevalla tätort, Ljungskile tätort, alla områden klassade som ort av lokal betydelse 

samt sammanhållen bebyggelse på landsbygd. Skyfallskarteringar ger en indikation på riskområden i 

befintlig byggnadsstruktur och var ny bebyggelse kan planeras. De är värdefulla i samband med 

dagvattenutredningar för att till exempel bedöma vilka rinnvägar som behöver behållas för avledning 

och vilka platser som är lämpliga för ytlig fördröjning av skyfall.  

 

Kommuner är skyldiga att beakta översvämningsrisker både i bebyggd miljö och i planering av nya 

områden och ska i översiktsplanen bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till 

följd av översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan 

minska eller upphöra. I centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile kommer underlag från denna 

kartering att beaktas i pågående planering och vid revidering av den fördjupade översiktsplanen för 

respektive tätort. 

 

Skyfallskarteringen utgör följande planeringsunderlag för kommunens framtida planering: 

1. Maximalt översvämningsdjup och översvämningsutbredning visar var vatten kan förväntas 

uppstå och till vilka djup. Resultatet anger det maximala vattendjup som beräknats i 

respektive beräkningscell under simuleringen. Det maximala vattendjupet kan inträffa vid 

olika tidpunkter i olika celler. Med det menas att redovisade maxdjup inte är en 

ögonblicksbild. 

2. Flödesvägar visar vilka vägar som vatten transporteras. Resultatet anger flödeskomposanten 

genom en beräkningscell i enheten m3/sekund/meter. Oftast vill man veta det totala flödet i en 

flödesväg. Det erhålls genom att summera flödet i varje cell som flödessektionen berör och 

multiplicera det med beräkningscellens storlek som är 4 meter. 
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Framtagna skyfallskartor har tolkats och översvämningsrisk utvärderats enligt följande: 

• Framkomlighet på vägar och järnvägar 

• Skador på byggnader 

 

Riskområden har pekats ut i kartan och en sammanställning i tabeller för respektive 

avrinningsområde finns i rapporten. I tabellerna anges om väg, järnväg eller byggnader översvämmas 

och en kommentar om vad som bedöms orsaka risken. Vid bedömning om översvämningsrisk 

föreligger, har kriteriet varit att översvämningsdjupet ska överstiga 0,2 meter på väg, järnväg eller 

intill byggnader. Ingen prioritering av riskområdena har genomförts. 

 

Skyfallskarteringen är en översiktlig modell som ska användas för att identifiera områden med risk för 

översvämning vid skyfall. Eftersom beräkningarna är gjorda med vissa antaganden och förenklingar 

är det viktigt att resultaten inte tolkas som sanningen. 
 
I kapitlet Tematiska ställningstaganden har kommunen tagit fram ställningstaganden för 

klimatanpassning som vägleder för hur bebyggelse ska anpassas efter bland annat översvämningar 

och ökat skyfall.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP  Ljungskile FÖP  

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
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Besöksadress  

Varvsvägen 1 

Postadress  

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

Telefon 

0522-69 60 00 

Hemsida 

www.uddevalla.se 



Organisation Mejladress

Myndigheter vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen, de vidarebefodrar till myndigheterna nedan:

Försvarsmakten

Luftfartsverket

Post- och telestyrelsen

Skogsstyrelsen

Statens geotekniska institut

Svenska kraftnät

Trafikverket

Kommunala förvaltningar och bolag

Barn och unga barnutbildning@uddevalla.se;

Kultur och Fritid Kulturfritid@uddevalla.se;

Socialtjänsten Socialtjansten@uddevalla.se;

Samhällsbyggnad Samhallsbyggnad@uddevalla.se;

Uddevalla Vatten/ Västvatten AB nfo@vastvatten.se

Uddevalla Turism AB linda.gjerdrum@uddevalla.com 

Uddevalla Energi AB lena.olsson@uddevallaenergi.se

Uddevalla Hamnterminal AB Annika.Lofstrom@uddevalla-hamn.se 

Uddevalla Omnibus AB claes.barkebo@uddevalla-omnibus.se 

Näringslivsföreningar Uddevalla

Fastighetsägarna GFR info.gfr@fastighetsagarna.se

Uddevalla näringsliv alexander.rahm@uddevallanaringsliv.se

Företagarna uddevalla@foretagarna.se

Uddevalla centrumutveckling info@uddevallacentrum.se

LRF registrator@lrf.se

Svensk Handel info@svenskhandel.se

Grannkommuner

Trollhättan Stad trollhattans.stad@trollhattan.se

Lilla Edets Kommun kommunen@lillaedet.se

Stenungsunds Kommun kommun@stenungsund.se

Lysekils Kommun registrator@lysekil.se

Munkedals Kommun kommun@munkedal.se

Vänersborgs Kommun kommun@vanersborg.se

Färgelanda Kommun kommun@fargelanda.se

Orust Kommun kommun@orust.se

Politiska partier 

Socialdemokraterna paula.berger@uddevalla.se

Kristdemokraterna david.sahlsten@uddevalla.se

Moderaterna gosta.dahlberg@uddevalla.se

Centerpartiet elving.andersson@uddevalla.se

Vänsterpartiet david.hoglund-velasquez@uddevalla.se

Liberalera rolf.jonsson@uddevalla.se

Sverigedemokraterna martin.pettersson@uddevalla.se

Uddevalla partiet ann-charlott.gustafsson@uddevalla.se

Miljöpartiet jarmo.uusitalo@uddevalla.se
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Ungdomsfullmäktige andrea.kihl@uddevalla.se

Övriga

Västra götalandsregionen region@vgregion.se 

Uddevalla hembygdsförening uddevalla.hembygdsforening@telia.com

Bokenäsets hembygdsförening gunnar.olhsson@telia.com

Dragsmarks Hembygdsförening info@dragsmarkshembygdsforening.se

Forshälla hembygdsförening dramsvik225@hotmail.com

Ljungskileortens hembygdsföreningann.halldin@telia.com

Skredsvik- Herrestad- Högås hembygdsföreningbangen52@gmail.com

Lane- ryrs bygdegårdsförening torsten.kasebuane@live.se

Bokenäsets Framtid info@bokenaset.se

ÖK ide, ideburen sektor Lisa.Jonsson@sv.se

Småbrukare i väst ingerpm@hotmail.com

Ljungsskile samhällsförening info@ljungskile.se

Friluftsfrämjandet uddevalla@friluftsframjandet.se

Kommunalarådet för äldre KLK

Kommunalarådet för personer med funktionsnedsättninghso-uddevalla@home.se

Naturskyddsföreningen uddevalla@naturskyddsforeningen.se

Polismyndigheten registrator.vast@polisen.se

Villaägarnas riksförbund kaj.staleby@telia.com

Uddevalla hem info@uddevallahem.se

Gustafsbergsstiftelsen gunnar.klasson@gmail.com 

Fyrbodals kommunalförbund kansli@fyrbodal.se

Bohusläns museum info@bohuslansmuseum.se

Telia Sonera skanova-remisser-goteborg@skanova.se 

Vattenfall Eldistribution registratur.eldistribution@vattenfall.com  

Räddningstjänsteförbund mitt bohuslänraddningstjansten@mittbohuslan.se 

Destination Uddevalla info@destinationuddevalla.com
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Remissredogörelse – Internremiss, Översiktsplan 2022 
 

Förslaget till ny översiktsplan skickades ut på internremiss 1 mars─30 april 2020 till kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier. Remisstiden 

förlängdes två gånger och sista inlämningsdag för de politiska partierna var 30 november. En synpunkt i remissvaren var att förslaget var för begränsande 

avseende utredningsområden för ny sammanhängande bebyggelse på Fräknestranden. En annan var att planförslaget omfattar för lite verksamhetsmark. 

Synpunkter återkom vid en del remissvar om att planförslaget är för restriktiv avseende att ta jordbruksmark i anspråk för bebyggelse. 

Allmänt om planförslaget 

En översiktsplan (ÖP) innebär en avvägning av olika intressen. En ÖP ska redovisa hur kommunen har tänkt att marken och vattnet ska användas i framtiden 

på ett hållbart sätt. Kommunen har begränsade resurser och måste göra prioriteringar för att kunna använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt. 

Mark- och vattenanvändningen i planförslaget som behandlades i internremissen avser främst landsbygden eftersom kommunen har fördjupade 

översiktsplaner (FÖP) för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort där utveckling för dessa konkretiseras. Dessa FÖP är en del av kommunens hela 

översiktsplan men redovisas inte i detalj i planförslaget. De ska istället arbetas in i planförslaget i ett senare skede. De prioriteringar som görs i FÖP hänger 

ihop med kommunens antagna samhällsbyggnadsstrategi som beskriver planeringsprinciper för kommunens olika delar och ger vägledning för utvecklingen 

även på landsbygden. 

Samhällsbyggnadsstrategin syftar till: 

1. Att utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av nuvarande samhällsbyggnadsstruktur - Bygg där det redan finns (eller är enkelt att 

    komplettera) vägar, vatten och avlopp, värme, kollektivtrafik  

2. Att stärka stadens attraktionskraft - Bebygg de obebyggda kvarteren, låt staden växa inifrån och ut 

3. Att samla utvecklingskrafter i samma riktning och fokusera på färre saker för att göra skillnad 

En struktur bestående av vägar, vatten och avlopp, el- och värmesystem och så vidare blir utgångspunkten för en fortsatt utveckling av samhälle och boende. 

Kommunen har tagit beslut om att prioritera stadsutveckling i stadens centrala delar och västerut i centralorten Uddevalla. Byggandet av översvämningsskydd 

är mycket kostsamt och förbereder områdena runt Bäveån väster om centrum för flera tusen bostäder och annan service. Från 1980-talet ökade fokus på 

boende i småhus vilket bidragit till en mer utspridd bebyggelse och gles samhällsstruktur. Ett ökat bostadsbyggande i centralortens centrum bidrar till 

omflyttningar vilket bidrar till en effektivare användning av det befintliga bostadsbeståndet. Samhället kan på detta sätt utvecklas på ett mer hållbart vis.  

Fräknestranden 

Fräknestranden pekas ut i planförslaget som ett kustnära område som kan utvecklas. Kommunen har byggt en överföringsledning längs området som har 

föranlett en efterfrågan på att höja byggrätter för befintlig bebyggelse och på nya planområden. Det finns en del brister i infrastrukturen såsom vägförhållande 

och avsaknad av gång- och cykelväg som blir begränsande i utvecklingsmöjligheten.  
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Planförslaget visar på en möjlighet till försiktig komplettering av bebyggelse dels på grund av infrastruktursituationen, dels för att bibehålla områdets karaktär. 

Syftet i planen är inte att skapa ett nytt samhälle utan att komplettera och utveckla befintlig bebyggelse. Planförslaget pekar även ut tre större 

utredningsområden för ny sammanhängande bebyggelse. Bedömningen är att de utpekade områdena för komplettering av befintlig bebyggelse samt de tre 

utpekade utredningsområden för ny sammanhängande bebyggelse är tillräckliga utifrån målet att bibehålla områdets karaktär och de brister i infrastrukturen 

som finns. 

Verksamhetsmark 

En ny översyn av behov av verksamhetsområden har genomförts och har arbetas in i planförslaget. 

Jordbruksmark 

Uddevalla kommun har låtit göra en inventering och värdering av jordbruksmarken i kommunen, som ett underlag till översiktsplanen. Uppdraget omfattade 

också framtagande av kartmaterial som har lyfts in i det digitala planförslaget. Rapporten har klassat åkermarken i tre klasser: normalt, högt och mycket högt 

brukningsvärde. Utgångspunkten i rapporten är att all jordbruksmark är brukningsvärd. 

I Miljöbalken kan man läsa följande: 

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 

behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

På Boverket.se kan man läsa följande: 

Vissa typer av mark- och vattenområden har ett generellt skydd. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påverka dem negativt. 

När det gäller brukningsvärd jordbruksmark är skyddet starkare. Jordbruksmark får bara tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på annan mark på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt. 

Länsstyrelsen bjöds in till kommunen 28 november 2020 för dialog om jordbruksmark i översiktsplanen tillsammans med tjänstemän och kommunstyrelse. 

Länsstyrelsen redovisade sin syn i ämnet samt några prejudicerande domstolsbeslut. För att kunna ta jordbruksmark i anspråk för ett väsentligt 

samhällsintresse, måste kommunen göra en lokaliseringsprövning för att visa på att det inte finns alternativa platser som tillgodoser behovet. Länsstyrelsens 

representant föreslog att kommunen skulle definiera väsentliga samhällsintressen och ta fram kriterier för lokaliseringsprövning för varje. Detta skulle 

underlätta för framtida lokaliseringsprövningar. Nedan följer en redogörelse för väsentliga samhällsintressen, kriterier för lokaliseringsprövning och eventuella 

föremål för lokaliseringsprövning i ÖP 2022. Tabellen har i sin helhet lagts in i översiktsplanen.  
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Väsentliga samhällsintressen Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering i ÖP 2022 

Anläggningar såsom VA, 
energiförsörjning, avfallshantering  

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet och andra värden.  
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken. 
 

Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder och annan service.  
(Har det betydelse hur många bostäder? Landsbygden? Tätortsnära?) 
 

Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Nationella mål för energipolitik 

• 6. Rent vatten och sanitet 

• 7. Hållbar energi för alla 

• m. fl. 

Solcellsanläggning 
Vindkraftverk 
Hogstorp 

Transportinfrastruktur såsom 
vägar, cykelvägar, järnvägar, 
hamnar 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
Strategisk lämplighet av närhet till bostäder och annan service. (Hur många bostäder menar vi då?)  
Hur många kan använda vägen? 
 

Tillgänglighet, säkerhet/trygghet t. ex. barn 
 

Infartsvägar/förbindelsevägar för att kunna möjliggöra framkomlighet 
 

Avlastande åtgärder för att skapa en alternativ vägdragning 
 

Värdering av jordbruksmark kontra riksintressen (järnväg, hamn) 
 

Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Nationella mål för transporter och infrastruktur 

• 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

Cykelväg på Fräknestranden 
 
Infartsvägen Holma 
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Väsentliga samhällsintressen Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering i ÖP 2022 

Fysiska anläggningar för kommunal 
service såsom skolor, förskolor, 
särskilda boenden (äldreboenden, 
LSS, HVB). Även andra anläggningar 
såsom hälso- och sjukvård. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet och andra värden 
Värdering av negativ påverkan av jordbruksmarken 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till befintliga bostäder och annan service. (Hur många bostäder menar 
vi då alternativt befintliga serviceinrättningar?) 
 

Tillgänglighet/säkerhet 
Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• 4. God utbildning för alla 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• 3. Hälsa och välbefinnande 

• m. fl. 

Ammenäs 
Bokenäs förskola (ej detaljplan) 

Verksamhetsmark, industri, handel, 
turistanläggningar, växthus 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet, ekosystemtjänster och andra 
värden. Värdering av negativ påverkan av jordbruksmark 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av avstånd/närhet till bostäder och annan service.  
Hälsoaspekt, hållbara resor 
 

Närhet till infrastruktur. Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur, tillgång till transportmöjligheter 
 

Lättare att beräkna samhällsnyttan och se kumulativa effekter om vissa typer av verksamheter klustras. 
Klustringseffekt. 
 

Storlek på område, Vad är nytta av verksamhet kontra jordbruksmark?  
Kan vara bra med färre och större områden än många små? 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö  

• Nationella mål för regional utveckling 

• 12. Hållbar konsumtion och produktion 

• 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• m. fl. 

Frölandsgärdet 
Utpekade utredningsområden för 
verksamheter/industri  
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Väsentliga samhällsintressen Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering i ÖP 2022 

Bostadsproduktion Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan av jordbruksmarken. 
Går det att göra kompensationsåtgärder? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder (förtätning/komplettering) och annan service 
 

Antal bostäder (täthet, densitet) som skapas kontra hur mycket mark som tas i anspråk.  
Motverkande av bostadsbrist. 
 

Närhet till kollektivtrafik och annan service 
Grad av utnyttjande av befintlig infrastruktur 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• God bebyggd miljö 

• Bostadsförsörjningsmål 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

Norra Kurveröd 
Äsperöd 
Herrestad 5:15 

Rekreation, ridning och 
klubbstugor m. fl. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet och andra värden. 
Värdering av negativ påverkan på jordbruksmarken. 
Går det att göra kompensationsåtgärder? Går det att använda jordbruksmarken aktivt kopplat till 
rekreation? Hur kan vi använda jordbruksmarken? 
 

Strategisk lämplighet av närhet till bostäder (förtätning/komplettering) och annan service 
 

Skapa kulturvärden 
 

Närhet till kollektivtrafik och annan service 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• Rörligt friluftsliv 

• 3. Hälsa och välbefinnande 

• God bebyggd miljö 

• 11. Hållbara städer och samhällen 

• m. fl. 

EuroPan området 
 
Ridanläggning. (Kulf utreder i 
södra kommundelarna) 
 
Emaus 
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Väsentliga samhällsintressen Kriterier för lokaliseringsprövning Eventuell lokalisering i ÖP 2022 

Åtgärd som gynnar biologisk 
mångfald såsom våtmark, 
dagvattenanläggning, 
klimatåtgärder m.m. 

Värdering av berörd jordbruksmark utifrån produktion, effektivitet och andra värden.  
Värdering av negativ/positiv påverkan av jordbruksmarken. 
 

Går det att använda jordbruksmarken aktivt kopplat till rekreation?  
Hur kan vi använda jordbruksmarken? 
 

Måluppfyllelse, bidrar det eller inte? 

• 13. Bekämpa klimatförändringar 

• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

• m. fl. 

 

 

Remissredogörelse 

Nedan följer en redogörelse av remissvaren sammanställda i en tabell som visar inkomna synpunkter tillsammans med eventuella kommentarer/åtgärder från 

ÖP-projektet. Några synpunkter återkom i flera remissvar och behandlas därför grupperat i inledningen av sammanställningen och inte specifikt för varje 

synpunktslämnare. Svaren är indelade i de tre huvudgrupper remissen skickades ut till; kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier.  
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Avsändare  ÖP-projektets svar 

Kommunala bolag  

Uddevalla Energi  

Del av planen Synpunkt Kommentar/eventuell åtgärd 

Kommunala miljömål (s. 9) Här kan UEAB troligen spela en stor roll med hela sin produktion av el, fiber, fjärrvärme, sol, 

renhållning 

Noterat 

Ställningstagande om ”ny 

samlad bebyggelse” (s. 14) 

Viktigt att nyttja befintlig infrastruktur i längsta möjliga mån. Det innebär i fjärrvärme 

sammanhang att UEAB ser positivt på förtätning av bebyggelse i närheten av fjärrvärme nätet. 

Elnätet har anslutningsskyldighet och måste således anpassa sig 

Noterat 

1:a och 3:e ställningstagande 

under Energi och 

klimatpåverkan (s. 22) 

1:a – fossilfritt 2030. Ska man som kommun bli helt fossilfritt krävs hela det europeiska elnätet är 

fossilfri? Detta eftersom elnätet är sammankopplat med Europé. En stor del av elen i Europa 

produceras fortf med fossila bränslen. Här kan fjärrvärme bidra lokalt genom att minska el 

behovet för uppvärmning och varmvatten. 

 

3:e fler områden försörjs med fjärrvärme. Vad menar man här? Idag när det byggs nya 

villor/villaområden är vi inte ens tillfrågade. Villor idag byggs nästan uteslutande med någon 

form av värmepump som levereras av hustillverkaren. 

Fossilfritt Sverige (initiativ från regeringen utifrån 

Parisavtalet) har tillsammans med elbranschen tagit 

fram ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”.  

Texten kompletteras 

 

Detta är en inriktning/önskemål. Bör kanske utvecklas i 

processen med förprövning. 

Riksintressen energi-

produktion/vindbruk (s. 50) 

Saknar energiproduktion avfallsbränning, vattenkraft, solkraft. Riksintressen bestäms av staten. 

Ingen åtgärd 

Västvatten  

Del av planen Synpunkt Kommentar/eventuell åtgärd 

Generellt Kapitelnummer eller numrerade rubriker hade varit att föredra i ett så pass stort dokument. Det är 

svårt att veta vilken nivå rubriken har och det är svårt att hänvisa till olika textavsnitt. 

Åtgärdas  

Vatten och Avlopp (s. 15-16) 

 

Kommentar: Västvatten saknar en egen underrubrik för dagvatten som övergripande beskriver 

kommunens strategi och riktlinjer då frågan om dagvattenhantering är en viktig del i 

samhällsplaneringen. Se även mer text. 

Vi dyker inte så djupt när det gäller VA-planens andra 

dokument. Vi håller dagvatten på samma nivå som de 

andra delar av VA planen. Ingen åtgärd. 

Vatten och avlopp (s. 16)   Det står att alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning ska ha 

tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som uppfyller gällande 

krav. Detta krav är inte genomförbart. Förtydliga vad som menas. 

Det måste vara ambitionen och observera att det inte 

står att det ska ske med kommunal VA-försörjning. 

Ingen åtgärd. 

Vatten och avlopp (s. 16) I Uddevalla kommun ska…  

… all ny- och ombyggnation avsätta ytor för dagvattenhantering.”  

Kommentar: All ny- och ombyggnation kräver inte detta. 

Återigen måste det vara den ambitionen och som säkert 

kommer tydliggöras när dagvatten- och skyfallsfrågan 

kommer lyftas i arbetet med klimatanpassningsplanen. 

Ingen åtgärd 

Klimatanpassning (s. 16) ”Den största utmaningen är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet. 

Exempelvis är delar av dagens VA-ledningsnät inte anpassat ens för dagens regnmängder och en 

ökad mängd skyfall medför större problem om inte anpassningsåtgärder genomförs.”  

Kommentar: Vad menas med dagens regnmängder? Dagvattenledningsnätet är inte dimensionerat 

och kan inte dimensioneras för alla regnmängder, det skulle ge orimligt stora dimensioner. Det 

Texten revideras 
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stämmer att dagvattensystemet på sina ställen är gammalt och underdimensionerat. Västvatten 

arbetar kontinuerligt med förnyelseplanering för att så kostnadseffektivt som möjligt förnya 

ledningssystemet. Utöver ledningsförnyelser och separeringar är det även av stor vikt att en sån 

god dagvattenhantering som möjligt eftersträvas för att minska belastningen på befintliga men 

även nya dagvattensystem och recipienter. 

Mellankommunala frågor, 

vatten och avlopp (s. 47) 

 

 

 

Bör samarbetet med Trollhättans Energi och råvatten från Vänern nämnas? Texten kompletteras 

Förvaltningar  

Barn och utbildning  

Del av planen Synpunkter Kommentar/eventuell åtgärd 

Generellt Se över befintliga samt ej projekterade cykelvägar och övrig infrastruktur till och från 

skolor/förskolor/idrottsplatser, för ökad trygghet och tillgänglighet. Att i tidigt skede för 

projektering av nya områden alltid väga in förskola och skola i planeringen så att det finns på 

plats redan vid inflyttning i området. 

I samband med plantillstånd/planuppdrag prövas 

lämpligheten med hänsyn till bl.a. infrastruktur och 

behov av GC. I den redan bebyggda strukturen 

utvecklas t.ex. nya GC-vägar i samverkan med stat och 

region.  

Se även kommunkarta, i övrigt förprövningsprocessen, 

lokalförsörjning- och genomförandeplan 

 

Socialtjänsten  

Del av planen Synpunkter Kommentar/eventuell åtgärd 

Geografiska 

ställningstaganden 

Viktigt att placeringsprincipernas betydelse av centralort, tätort, orter av lokal betydelse tar 

hänsyn till det behov av verksamhetslokaler som socialtjänsten identifierar. Positivt att en 

tydlighet skapas kring vilka orter/platser som kommuner kommer att utveckla. Socialtjänstens 

behov måste synas i den utvecklingen. 

Begreppet ”tillhandahålla service” omfattar även 

lokaler för all typ av kommunal service och planeras 

för i lokalförsörjningsprogrammet och strategisk 

markförsörjning. 

Sammanfattning av 

socialtjänstens synpunkter 

- Ett modernt och förslag med nytänkande. 

- Ett omfattande och ambitiöst förslag vilket kan göra den svår att överblicka. 

- Positivt med det nya greppet i frågorna med tvärsektoriella beskrivningar och inte bunden till 

den organisatoriska indelningen. 

- Tydligt i förslaget att det är framarbetat med förankring och kompetens inom frågorna. 

- De ur socialtjänstens perspektiv viktiga aspekterna finns med i de tematiska 

ställningstagandena. 

- Bra att översiktsplanens riktningar lyfts in i kommunens styr- och ledningsmodell men måste 

också tas omhand om i det vidare arbetet med styrning och ledning i kommunen. 

 

Noteras 
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Kultur och fritid  

Del av planen Synpunkter Kommentar/eventuell åtgärd 

Synpunkter på disposition och 

textbearbetning 

I översiktsplanens inledande textdel anges att Uddevalla kommun utgått från Boverkets ÖP-

modell 1.0. Vidare anges att modellen bygger på tre aspekter; utvecklingsstrategi, mark- och 

vattenanvändning samt värden och hänsyn. Översiktsplanen innehåller även tematiska 

ställningstaganden.  

Kultur och fritid har inget emot att kommunen följer Boverkets ÖP-modell, men vill peka på en 

rad konsekvenser som detta för med sig.  

Kultur och fritid anser det även vara svårt och tidskrävande att förstå hur de olika begreppen 

(utvecklingsstrategi, mark- och vattenanvändning, värden och hänsyn, tematiska 

ställningstaganden) förhåller sig till varandra. En effekt av detta är att det även blir svårt att skaffa 

sig en helhetsbild av vad kommunens översiktsplan anger och hur samhällsplaneringen ska se ut.  

 

Kultur och fritid anser att detta är viktigt att översiktsplanen är relativt enkel att förstå och ta till 

sig, utifrån ett medborgarperspektiv Som ett exempel kan en medborgare vara intresserad av att 

läsa om grönområden i Uddevalla kommun Medborgaren behöver då orientera sig i de fem olika 

begreppen, samt förstå hur dessa förhåller sig till varandra. För att förstå vad som gäller för 

grönområden behöver användaren även läsa på följande ställen: 

Kapitlet utvecklingsstrategi: grön infrastruktur beskrivs 

Kapitlet om mark- och vattenanvändning: ”grönstruktur” beskrivs. 

Kapitlet tematiska ställningstaganden: ställningstaganden ekosystemtjänster samt naturvård och 

friluftsliv beskrivs 

Kapitlet värden och hänsyn: Riksintressen beskrivs 

Ett annat exempel är begreppen centralort och tätort, som behandlas i utvecklingsstrategi, där det 

finns planeringsprinciper. Att centralorten Uddevalla (och tätorten Ljungskile) även behandlas i 

kapitlet om mark- och vattenanvändning tillför egentligen inte så mycket till översiktsplanen, 

enligt kultur och fritid. Detta eftersom det enda som anges för centralort och tätort i avsnittet 

mark- och vattenanvändningsdelen är att både Fördjupad översiktsplan gäller samt att tematiska 

ställningstaganden är vägledande för beslut inom de områden som finns inom fördjupad 

översiktsplan. Det är dock oklart vad som väger tyngst av FÖP och ställningstaganden. Utifrån ett 

läs- och användarperspektiv är det således mest förvirrande att samma platser och begrepp 

behandlas på flera olika ställen.  

 

 

 

 

 

 

 

Boverkets modell kommer att användas. Texten 

kompletteras med en beskrivning av de olika begrepp. 

Formen behålls under samråd. Revidering kan komma 

att göras efter samråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sökfunktion för texten kommer att underlätta för att 

orientera sig. 

 

 

 

 

 

 

 

Boverkets modell används för utvecklingsstrategi 

(numera omdöpt till utvecklingsinriktning) 

ÖP 

 

 

 

FÖP kommer senare att integreras i kartverktyget. 

Arbetet pågår 
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1 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/innehall/ I ÖP ska kommunen visa sina ställningstaganden för hur den byggda miljön, som bland annat omfattar bebyggelse, 

anläggningar, vegetation och parker, ska utvecklas, bevaras och användas i framtiden. Översiktsplanen ska ange utgångspunkter och riktlinjer för lokalisering och utformning av den byggda miljön till stöd för 

efterkommande planläggning och lovgivning.” 
2 Exempelvis ”I Uddevalla kommun ska … cykelbana mellan Uddevalla och Hogstorp värnas.” (s. 36) 
3 Exempelvis ”I Uddevalla kommun ska … åtgärder längs stränder planeras och genomföras med stor hänsyn till strändernas natur- och friluftsvärden, landskapsbilden samt natur- och kulturmiljön.” (s. 46)  

 

I översiktsplanen anges att ”i utvecklingsstrategin illustreras en strukturbild av kommunens 

utveckling i grova drag”. Kultur och fritid anser att om syftet med att ha utvecklingsstrategi är att 

visa i vilken riktning kommunen ska utvecklas med avseende på framtida bostadsbebyggelse, 

planerade gång- och cykelvägar, tätortsnära friluftsliv och andra mjukare värden1. 

Begreppen utvecklingsstrategi, mark- och vattenanvändning, värden och hänsyn samt tematiska 

ställningstaganden skulle behöva definieras tydligare så att syftet med vardera begrepp blir 

tydligare. Exempelvis definieras begreppet utvecklingsstrategi på olika sätt på olika ställen i 

översiktsplanen. 

 

Hela textdelen behöver korrekturläsas för att översiktsplanen ska bli mer lättförståelig. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Utvecklingsstrategi döps om till Utvecklingsinriktning.  

Den kommer inte att ha den detaljeringsgraden som 

efterfrågas här utan blir ”breda penseldrag”  

En definition införs i texten. 

 

Korrekturläsning och ytterligare textbearbetning 

genomförs före samråd.  

Övergripande synpunkter på 

begrepp och ordval 

Med utgångspunkt i kartverktyget är det oklart om gemene invånare förstår vad som menas med 

utvecklingsstrategi och kommunala planeringsunderlag. Det vore en fördel om dessa begrepp 

reviderades eller definierades så att de är förståeliga utan att man ska behöva klicka sig in i 

textdelen på höger sida.  

 

Begreppen ”värna” och ”med hänsyn till” förekommer ett antal gånger i ställningstagandena23.   

Det är oklart vad dessa ord betyder för samhällsplaneringen i praktiken. Vaga formuleringar som 

dessa gör att det är svårt att veta vad som kommer att räknas som ett avsteg från översiktsplanen 

och inte.  

 

Vad gäller naturmiljöer förekommer begreppet ”tystare områden” kopplat till frilufts- och 

rekreationsområden. Kultur och fritid önskar att det byts ut till ”bullerfria områden”.  

 

 

 

 

 

 

 

Texten förtydligas 

 

 

 

 

Värna – skydda 

Ta hänsyn till – beakta, respektera 

Definitioner skrivs in i texten 

 

 

Tysta områden är ett vedertaget begrepp och ändras 

inte i planen till bullerfria områden 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/innehall/
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Synpunkter på tematiska 

ställningstaganden 
Bostäder 

Ställningstagande: ”I Uddevalla kommun ska: … bostadsbyggandet förhålla sig till och utvecklas 

tillsammans med platsens identitet samt värna om befintliga kultur- och naturvärden. ” 

Synpunkt: Ställningstagandet är i grunden positivt utifrån ett kultur- och fritidsperspektiv, det 

behöver emellertid kompletteras med att kultur- och naturvärden ska kunna tillgängliggöras och 

användas.   

Ställningstagande:” I Uddevalla kommun ska … kommunen verka för att tillgodose en variation 

av trygga bostadsformer för att möta behoven hos en åldrande befolkning. ” 

Synpunkt: Översiktsplanen ska genomsyras av ett 8-80 perspektiv. I detta ställningstagande finns 

”80”-perspekivet med, men ”8”-perspektivet saknas i detta och övriga ställningstaganden i 

avsnittet.  

 

Lokalförsörjning  

I ställningstagandets inledande text finns en mening om hållbart samhällsbyggande. Det saknas 

dock ett konkret ställningstagande som beskriver hur detta ska uppnås. Det saknas även ett 

ställningstagande om målsättning för hållbarhets- och teknikkrav på lokalerna.  

Kultur och fritid tillstyrker följande ställningstaganden:  

… lokalförsörjningen utgå från strategisk placering med hänsyn till behov över lång tid samt god 

tillgänglighet för olika transportslag, med fokus på, särskilt för kollektivtrafik, gång och cykel.  

… det planeras för en flexibel användning av kommunala lokaler för att möjliggöra för 

föreningslivet och civilsamhället att kunna nyttja dessa.  

 

 

 

 

Texten kompletteras 

 

 

Texten syftar till särskilda boenden för äldre. I 

inledande texten står det om människors behov och 

utbud. 

 

 

 

 

Ställningstaganden har reviderats 

 Strategisk markberedskap 

Det saknas ett ställningstagande om att verka för god markberedskap för naturmiljöer. Detta 

behövs för friluftslivets och folkhälsans skull, men även för exempelvis klimatanpassning och 

biologisk mångfald. 

ÖP pekar ut mark för framtida bebyggelse och 

verksamheter. All övrig mark som inte är utpekat för 

bebyggelse är markerat för gröna/blåa områden, 

jordbruk samt landsbygd där bebyggelse begränsas och 

är möjligt att utveckla för friluftsliv. 

Finns även andra processer såsom förprövning, 

friluftsplan, naturvårdsrapport som styr. 

 3.4 Brottsförebyggande verksamhet och trygghet   

Detta avsnitt bör kunna vävas in i rubriken ”god livsmiljö” och inkludera ett främjande-arbete i 

form av kommunens mål och strategier för exempelvis mötesplatser, bibliotek, fritidsgårdar, 

skolor, belysning, utemiljöer och gestaltning. Det saknas även perspektiv såsom jämställd 

samhällsplanering och kunskapsspridning, Kultur och fritid anser att detta avsnitt behöver 

omarbetas för att ha ett 8-80-perspektiv.  

Kultur och fritid efterfrågar ett förtydligande på vad som styr trygghetsfrågorna i kommunen, 

eftersom det finns ett ställningstagande om att beakta trygghetsfrågor i all form av 

samhällsutveckling. Inget styrdokument är länkat till denna rubrik. 

 

 

 

Vi väljer att låta detta avsnitt ligga kvar under Trygghet 

och säkerhet då kommunen gör en satsning i 

brottförebyggande och trygghetsfrågor genom att skapa 

en egen avdelning för arbetet. 

 

 

Det stämmer att det saknas styrdokument i denna fråga. 

Detta bör tas fram av Brottsförebyggande Rådet. 
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4 ” …samhällsplaneringen vid planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och verksamhetsområden utgå från möjligheter till hållbara resor (kollektivtrafik, gång- och cykel)” och ” … gång och cykel 

prioriteras framför bil i planeringen av central- och tätort.”  

 3.5 Klimatanpassning 

I den introducerande texten står: ”När ny bebyggelse planeras och när nya konstruktioner uppförs 

finns däremot möjlighet att ta hänsyn till förväntade klimatförändringar, något som ger möjlighet 

att minska sårbarheten” Kultur och fritid önskar att denna mening omvandlas till ett 

ställningstagande att man i Uddevalla kommun alltid ska arbeta med klimatanpassningsåtgärder 

vid nybebyggelse.  

Förslag på reviderad formulering av ställningstagande:  

I Uddevalla kommun ska… vi bygga klimatanpassat byggande på ett sätt som integrerar 

ekosystemtjänster och hanterar risker från skred, ras och skyfall prioriteras.   

 

Kultur och fritid önskar även en definition på begreppet ”klimatanpassat byggande”.   

 

Kultur och fritid tillstyrker följande ställningstaganden:  

 ”… grönytor, träd, våtmarker och annan växtlighet bevaras och utvecklas för att sänka 

temperaturen, erbjuda väderskydd samt absorbera skyfall.  

... en klimatanpassad planering bidrar till en struktur som gör att människor har nära till 

arbetsplatser, samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, cykla och 

åka kollektivt hellre än att ta bilen.  

 

 

 

 

Texten revideras 

 

 

 

 

hänvisar till Länsstyrelsens anvisningar samt PBL 

 

 

 

Noterat 

 3.6 Kulturvärden och kulturmiljö  

Förslag på reviderad mening: “Därför är det av stor vikt att våra gemensamma ytor formas med 

omsorg för att bli tilltalande, trygga och tillgängliga för alla.” 

Förslag på ett ytterligare ställningstagande: ”I Uddevalla kommun ska beslut om rivning alltid 

motiveras, och hanteras särskilt.”  

Detta är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv och för kulturmiljön.  

Angående hänvisning för vidare läsning så finns kulturmiljövårdsprogrammet digitalt.  

Arkitektur 

Förslag på reviderat ställningstagande: …. Arkitektur av hög kvalitet ska tillåtas vara ett 

självklart inslag i vår vardagsmiljö för att gynna en positiv rumsupplevelse som skapar nyfikenhet 

och trivsamhet.  

 

Texten revideras 

 

 

Hänvisar till regler för rivningslov samt övriga 

bestämmelser.  

Kulturmiljövårdsprogrammet finns hos Länsstyrelsen, 

endast text. 

 

Texten ändras 

 3.7 Hållbara resor  

Beakta jämställdhetsperspektivet och 8-80 perspektiv i samhällsplaneringen.  

Kultur och fritid tillstyrker det första och det sista ställningstagandet4. 

 

Noterat 

 3.8 Miljö  

Ställningstagande:  ”minimera mängden avfall och utgå ifrån avfallstrappans hierarki…” 

Synpunkt: Kultur och fritid anser att detta ställningstagande är av stor vikt utifrån ett 

vardagslivsperspektiv samt utifrån hållbarhet. Därför borde ställningstagandet kompletteras med 

maxavstånd mellan bostad och källsorteringsstationer.  

 

Regleras i lagstiftning 
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5 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/klimatsmart-resursanvandning/framja-fossilfri-och-klimatsmart-energi/ 
6 ”(1)…ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom (2) en trygg och utvecklande uppväxt samt till (3) fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. 

 3.9 Hållbar energi och klimat  

Kultur och fritid anser att detta avsnitt bör kompletteras med strategier för utbyggnad av 

laddinfrastruktur för elfordon samt tydligare strategier för solenergi, t.ex hur kommunen ska 

underlätta en ökad utbyggnad av solceller och solvärme i enlighet med Boverkets 

rekommendation5.  

Detta för att uppnå nedan ställningstaganden:  

“I Uddevalla kommun ska... användningen av fossila energikällor fasas ut, för att bli fossilfria 

2030.” 

“I Uddevalla kommun ska... insatser prioriteras för att minska utsläpp av växthusgaser. 

Utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser är störst inom transportsektorn och 

jordbruket.” 

 

Kommer i Energi och klimatplan som tas fram för 

närvarande 

 3.10 Social hållbarhet och folkhälsa  

Kultur och fritid anser att avsnittet om social hållbarhet och folkhälsa är grundläggande för 

översiktsplanen, eftersom (social) hållbarhet, vardagslivsperspektiv och 8-80-perspektiv 

definieras som centrala begrepp för översiktsplanen (s. 10). 

Av detta skäl borde ställningstagandet ses över och delas upp i vad som berör samhällsplanering, 

vad som är principer för hela översiktsplanen. Det tredje ställningstagandet för social hållbarhet 

och folkhälsa passar eventuellt bättre in under rubriken ”bostäder”. Det sista ställningstagandet är 

av stor vikt för samhällsplaneringen och har ett tydligt 8-80-perspektiv, varför det bör lyftas fram 

till att bli en princip för hela översiktsplanen. 

Det femte ställningstagandet bör kunna brytas ned till tre olika ställningstaganden6.   

Ställningstaganden finns inte i centrala begrepp utan 

där dem är. Centrala begrepp är en beskrivning. 

Det finns en poäng i att samla alla ställningstaganden 

på en och samma plats. 

Vi har valt att inte bryta upp detta ställningstagande då 

det finns ett särskilt avsnitt för barn och unga. 

 3.11 Barn och unga 

Vad som är introducerande text och vad som är faktiska ställningstaganden bör ses över i detta 

avsnitt. Följande mening i femte ställningstagandet: ”Uddevalla ska vara öppen för föränderliga 

verksamheter och barn och ungas skiftande behov. Uddevalla kommun ska utreda och utnyttja 

möjligheterna med flexibla platser, användning och utformning av befintlig och framtida 

verksamheter för att kunna nå fler och nya barn och ungdomsgrupper” borde finnas i inledande  

text. 

I ställningstagandet ” … barn och ungas förutsättningar och behov tas hänsyn till i den fysiska 

planeringen. I kommunens samhällsplaneringsprocesser bör konsekvenserna för barn och unga 

analyseras.” behöver begreppen ”ta hänsyn till” och ”analyseras” konkretiseras. Annars är det 

svårt att se vad resultatet kommer att bli i den fysiska miljön. 

 

Kultur och fritid anser att ställningstagandet ”… utformning av bostadsnära grönmiljöer och 

gröna stråk ska säkra barns behov av platser för lek och av trygga skolvägar. I förskole- och 

skolverksamhet ska hög kvalitet på gårdsmiljöer eftersträvas, liksom god tillgång till attraktiva 

lekmiljöer i parker och naturområden.” är av hög vikt i samhällsplaneringen och borde lyftas till 

att bli en övergripande princip för översiktsplanen.  

 

Planavdelningen håller på med ett arbete som belyser 

hur de ska arbeta med barnperspektivet i deras 

planering och hänvisar till detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställningstaganden finns inte i centrala begrepp utan 

finns under sin rubrik. Centrala begrepp är en 

beskrivning. 
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 3.12 Föreningsliv och civilsamhälle  

Kultur och fritid anser att ställningstagandet ”... öka människors möjligheter till meningsfulla 

aktiviteter för att stärka folkhälsan och minska fysisk, psykisk och social ohälsa” är centralt för 

kommunen och borde stå först.  

 

Ställningstagandet ”… arbeta för alla barns och ungas rätt till att delta och utvecklas i 

fritidsaktiviteter. Uddevalla ska även särskilt beakta underrepresentation i föreningslivet kopplat 

till kön, ålder, etnicitet, funktion och social status.” behöver delas upp i två för att det ska bli 

lättare att arbeta med utifrån översiktsplanen.  

 

Texten flyttas 

 

 

 

 

 

Texten flyttas 

 3.13 Näringsliv  

Förslag på kompletterande ställningstagande: ”I Uddevalla kommun ska kulturella näringar 

främja hållbarhet och kommunens attraktivitet.” Detta eftersom kulturella näringar är småskaliga, 

lokalt förankrade och bidrar till att minska utflyttning. 

Avsnittet bör även kompletteras med ett ställningstagande som visar att hållbara (ekologiskt, 

social och ekonomiskt) besöksnäringar är prioriterade i Uddevalla. Kultur och fritid anser att detta 

är ett viktigt medel för att uppnå kommunens hållbarhetsmål.  

 

Texten revideras 

 3.14 Digitalisering  

Kultur och fritid saknar ett hållbarhetsperspektiv i detta avsnitt, och anser att det behövs eftersom 

digitalisering är energiintensivt. Det saknas även koppling till informationssäkerhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Kultur och fritid är positiva till att avsnittet innehåller ett ställningstagande om att minska digitalt 

utanförskap.  

Påstående att digitaliseringen är energiintensiv hittar vi 

inga belägg för eftersom digitalisering i sig kan bidra 

till minskat resande, minskat resursslöseri osv. 

Däremot är de så kallade datacenter/datahall för 

serverar osv mycket energikrävande. Hur mycket 

energianvändningen kommer att öka är mycket osäkert 

enligt energimyndigheten. 

Effektivisering som digitalisering bidra till kan minska 

resursslöseri, minska resandet eller att det blir enklare 

att återanvända eller dela produkter.  

 

Noterat 

Synpunkter för geografiska 

ställningstaganden 
Utvecklingsstrategi/strukturbild 

Den första rubriken i de geografiska ställningstagandena är ”utvecklingsstrategi/strukturbild”. Det 

skulle vara enklare att förstå översiktsplanens olika delar om rubriken består av ett begrepp som 

definieras, istället för två begrepp där bara det ena definieras i den underliggande texten. Kultur 

och fritid önskar att begreppet ”strukturbild” förklaras på ett mer lättförståeligt sätt.  

De vägledande principerna behöver kompletteras med en princip om att alltid utgå från plats och 

identitet vid samhällsplanering. De vägledande principerna kan även kompletteras med de 

ställningstaganden som är centrala utifrån översiktsplanens utgångspunkter och centrala begrepp. 

Kultur och fritid har förslag på vilka ställningstaganden som är aktuella för detta, under rubrik 

3.10 och 3.11 i detta remissvar. 

 

Begreppet ändras till utvecklingsinriktning och en 

förklaring läggs till 

 

 

 

Finns i planeringsprinciperna. 
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7 ”Tillgodose människors vardagsbehov i kommunens orter för ökad jämlikhet, delaktighet och en hållbar livsstil.”  
 

Den första vägledande principen7 borde delas upp i två olika, eftersom det är svårt att utläsa vad 

som är målet och vad som är medlet. En princip kan vara att tillgodose människors vardagsbehov 

i kommunens orter, och en annan princip kan vara att arbeta för ökad jämlikhet, delaktighet och 

hållbar livsstil. Denna vägledande princip förekommer även i flera planeringsprinciper, t.ex. för 

centralort.  

Den tredje vägledande principen är problematisk – att förtäta för ett effektivt markutnyttjande 

borde främst gälla centralorten och inte i lika stor utsträckning på exempelvis landsbygden.  

När begreppet förtätning förekommer behöver det även definieras ytterligare, samt kompletteras 

med en strategi som säkerställer att man är varsam med befintlig bebyggelse vid all typ av 

förtätning.   

Kultur och fritid anser att en ytterligare kompletterande vägledande princip är att prioritera 

utbyggnad av ny och hållbar infrastruktur.  

Det finns även ett vägledande ställningstagande för utvecklingsstrategin som är viktigt. Det 

behöver dock förtydligas när i planprocessen detta ska ske, hur det dokumenteras och på vilket 

sätt det ska vara ett beslutsunderlag. 

 

Texten revideras 

 

 

 

 

Texten revideras något 

 Grön infrastruktur 

Hela ställningstagandet behöver ses över så att endast ställningstaganden om grön infrastruktur 

finns i detta avsnitt, och det som berör exempelvis naturvård står i det tematiska 

ställningstagandet.  

I det sista ställningstagandet är det otydligt vad som menas med ”koppling”.   

Grön infrastruktur är naturvård så det är inte konstigt 

att de är lika. Ställningstaganden blir kvar. 

 

Med kopplingen menas att dessa områden inte ska ses 

som separata utan att det är viktigt att se att de hänger 

ihop på samma sätt som grön och grön infrastruktur. 

Grönområden på land och vatten har ett samband. 

 Blå infrastruktur 

Den första meningen kan kompletteras enligt följande:  

Blå infrastruktur planeras eftersom vattendrag, sjöar, hav och stränder är en viktig stödjande 

struktur för fysisk aktivitet, farleder, handel, näringar och transporter och är därmed även ett 

viktigt kulturarv. 

Kultur och fritid önskar ett förtydligande av formuleringen ”framtidens maritima utmaningar”. 

Texten kompletteras. 

 

 

 

Hänvisar till ”Mellankommunala frågor –” 

Transportkorridor Skagerrak” samt ”Uddevalla hamn” 

 Röd infrastruktur 

Introducerande text och ställningstaganden om röd infrastruktur behöver konkretiseras. Det anges 

en rad områden som man ska arbeta med: integration, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, 

folkhälsa, livskvalitet, kultur, mångfald. Det saknas dock en tydlig färdplan för hur detta arbete 

ska gå till i samhällsplaneringen.  

Formuleringen ”med mera” bör strykas.  

Det sista ställningstagandet har en god intention som kultur och fritid ställer sig bakom. Det är 

dock otydligt vilka hinder som avses. 

 

Texten revideras och kompletteras. 
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Synpunkter på 

planeringsprinciper och Mark- 

och vattenanvändning 

I den introducerande texten för alla olika planeringsprinciper förekommer följande mening:  

”För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer eller jordbruksmark ska 

förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand tillämpas.” 

Kultur och fritid anser att ordet ”eller” behöver bytas till ”och”. Kultur och fritid anser att 

varsamhet med befintlig bebyggelse är viktigt vid förtätning, och önskar att detta arbetas in i 

texten. Kultur och fritid anser att både naturmiljöer såsom skogsmark och jordbruksmark är något 

som kommunen behöver vara varsam med. Det behövs även tydliga definitioner på begreppen 

”komplettering” och ”förtätning”.  

I planeringsprinciper för Hogstorp, Bokenäset, Lane/Fagerhult, Kyrkebyn, Fräknestranden, 

Havsstensstrand samt landsbygden används begreppet ”i första hand” när det talas om 

nybyggnation (exempelvis på landsbygden: i första hand hänvisa utveckling av ny samlad 

bebyggelse till översiktsplanens fördjupningsområden på Fräknestranden och Havsstensstrand). 

Kultur och fritid anser att samtliga planeringsprinciper bör ses över utifrån frågeställning om 

huruvida det finns fog för att byta ut formuleringen ”i första hand” till ”endast”. Detta för att 

underlätta tolkningen av översiktsplanen och för att översiktsplanen på ett tydligare sätt ska styra 

kommunens utveckling.   

I planeringsprinciper för Bokenäset kan den sista meningen i den introducerande texten 

formuleras om enligt följande: ” Ytterligare utveckling av sammanhållen bebyggelse bör därför 

endast ske i områden utpekade som befintlig sammanhållen betygelse samt utredningsområde för 

sammanhållen bebyggelse.”, av samma skäl som ovan.  

 

Texten ändras 

 

 

Hänvisar till kapitlet om Mark- och vattenanvändning 

där det finns mer specifika formuleringar. 

 

 

 

Eftersom formuleringen med begreppet ”i första hand” 

togs fram med en bred förankring i olika arbetsgrupper 

ändras det inte till ”endast” 

 Riksintresse för kustzonen 

Kultur och fritid efterfrågar att kommunen tar ett omtag kring riksintressen, särskilt det som gäller 

för högexploaterad kust (kapitel 4 Miljöbalken). För det första finns riksintressen omnämnt i 

planeringsprinciper för Bokenäset och Havsstensstrand, men inte för Fräknestranden. I rubriken 

om högexploaterad kust anges att hela Uddevalla kommuns kustzon inkluderas av riksintresset. 

Vidare anges att ”kommunen tar ställning till att all bebyggelse bör ske med känsla för områdets 

identitet samt med hänsyn till kultur- och naturmiljöer” 

 

Kultur och fritid anser att denna formulering är viktig och har en god intention som förvaltningen 

ställer sig bakom. Kultur och fritid önskar att friluftsliv läggs till i formuleringen, enligt följande: 

 

”kommunen tar ställning till att all bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet samt 

med hänsyn till kultur- och naturmiljöer och friluftsliv” 

 

Kultur och fritid anser att formuleringen kring riksintressen i planeringsprinciper för Bokenäset är 

något vag (”förenligt med och utan negativ inverkan på”). Vilken typ av bebyggelse som är 

förenligt med och vad som är negativ inverkan på är begrepp som ger utrymme för tolkning, 

varför en tydligare redovisning av vad som gäller för bebyggelse i områden som har riksintresse 

behövs. Kultur och fritid anser även att det i detta kapitel saknas resonemang om hur riksintressen 

kan användas som en resurs för kommunen. Som det är formulerat i texten nu ges intrycket att det 

endast är något man måste förhålla sig till.  

En översyn av riksintressena kommer att ske för hela 

landet. Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag 

att samordna arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texten revideras 

 

 

Formuleringarna kring Bokenäset anses vara 

tillräckliga. Ingen ändring görs. 

 

 

Texten som inleder kapitlet om riksintressen 

kompletteras. 
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I avsnittet om högexploaterad kust finns ett fortsatt resonemang om detta, och det anges att 

särskilda bestämmelser för hushållning av mark och vatten finns. Kultur och fritid efterfrågar att 

dessa särskilda bestämmelser redovisas i översiktsplanen alternativt att det finns en tydlig 

hänvisning till dem. 

 

Hänvisas i texten till Miljöbalken Kapitel 4. 

 Fräknestranden och Havsstensstrand (Sundsandvik-Rotviksbro-Lanesund-Utby)  

Enligt planeringsprinciper för Fräknestranden ska bebyggelseutveckling ej ske på grönområden 

och på jordbruksmark. Kultur och fritid är positiva till detta.  

Översiktsplanen möjliggör dock en fortsatt omvandling från fritidshuskaraktär till permanent 

boende i Fräknestranden och Havsstensstrand. Kustområdena har oerhört mycket natur- och 

kulturvärden, varför kultur och fritid ifrågasätter att både komplettering såväl som ökade 

byggrätter och utveckling av sammanhållen bebyggelse ska ske här.  

Kultur och fritid att översiktsplanen behöver ta en tydligare ställning till kulturmiljöer, maritim 

profil och redovisa hur karaktären av fritidshusområde ska bevaras, för de platser som inte redan 

är permanentade.   

I planeringsprinciper för Fräknestranden hänvisas till centrala delar (s. 40), det är otydligt vad 

som menas med det. 

 

Hänvisar till inledningstext 

 Riksintresse friluftsliv  

Översiktsplanen anger att ”ingen av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med 

förslag på förändrad markanvändning.”  

 

I kartverktyget överlappas lagret ”riksintresse friluftsliv” av lagret ”bebyggelseområde” samt 

”sammanhållen bebyggelse, befintlig” (landsbygd).  

 

Eftersom planeringsprinciper för landsbygd anger att Uddevalla kommun kan tillåta 

komplettering av bebyggelse samt ökade byggrätter under vissa förutsättningar som har med VA 

att göra, så stämmer inte det som anges under riksintresse för friluftsliv.  

I texten står det “förändrad markanvändning” Finns 

inga överlappningar av riksintresse (RI) och 

utredningsområden för bebyggelse. 

Områdena som utpekas som bebyggelse, 

utredningsområden är utanför RI Friluftsliv. De 

förätningsområden som är inom RI Friluftsliv är redan 

ianspråktagna för bebyggelse. Det blir ingen förändring 

i markanvändningen. 

 Landsbygd 

Meningen ”Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhållen betygelse, då gäller ställningstagandet för den områdestypen.” är svår att förstå. (s. 

37). 

Kultur och fritid anser att planeringsprincipen om komplettering av bebyggelse samt ökade 

byggrätter inte bör gälla i områden för riksintresse för friluftsliv. Detta eftersom riksintresset 

handlar om att säkra allmänhetens tillgång, och att bostäder som finns inom zon för riksintresse 

blir stora permanentbostäder kan försvåra allmänhetens tillgång då det riskerar att uppfattas som 

en barriär.   

 

 

 

 

 

 

 

Hänvisar till inledningstext 
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 Transportinfrastruktur 

I den introducerande texten anges ”Hållbara val som ger minskad klimat- och miljöpåverkan ska 

vara självklara för invånare, besökare och näringsliv och transportsystemet ska stärka 

möjligheterna till en god livskvalité och en attraktiv kommun.”  Det anges att sammanhängande 

gång- och cykelvägar ska utvecklas, vilket kultur och fritid är positiv till. Vad gäller 

kollektivtrafiken anges endast att dess framkomlighet ska prioriteras. Kultur och fritid efterfrågar 

ett ställningstagande/planeringsprincip som anger att kollektivtrafiken ska byggas ut och göras 

mer attraktiv med avseende på exempelvis rutter. 

Kultur och fritid efterfrågar även resonemang om gång- och cykelväg längs Uddevallabron. Detta 

eftersom översiktsplanen visar att bostadsbyggande planeras på båda sidor om Byfjorden men 

överfart endast kan ske med bil idag. Samt att det planeras mellan cykelväg mellan Ammenäs och 

Sundsstrand, och det finns redan cykelväg att ansluta till Uddevallabron på norra sidan.  

 

Stärka utvecklingen av hållbara resor genom att stärka 

förutsättningarna för hållbara transportval genom 

utveckling av fler gång-och cykelvägar och prioritering 

av åtgärder som stärker kollektivtrafikens 

konkurrenskraft. 

 

GC på Uddevallabron avskrevs i samband med brons 

byggnation. Förutsättningarna för att i efterhand skapa 

denna möjlighet bedöms mycket små. 

 Hamnen och farleden 

För att knyta ihop kommunen anser kultur och fritid att möjligheterna för sjöburen, kollektiv 

persontrafik över Byfjorden bör utredas.  

Ställningstagandet för hamn och farled anger bl.a att man ska skapa förutsättningar för ökad andel 

sjöburen person- och godstrafik. 

 

Denna verksamhetsfråga ägs av regionen.  

Synpunkter om kartverktyget Önskemål om ytterligare kartlager 

I rubriken ”Digital ÖP ” anges ”Denna översiktsplan har som mål att vara kommunens interaktiva 

och digitala ingång till kommunen.” Det skulle öka värdet av översiktsplanen som en ingång till 

kommunen om mer av det som är unikt för Uddevalla visualiserades i kartverktyget.  I interaktion 

som enbart utgår från kartlager finns information om riksintressen och andra ”hårda” värden, men 

inga sociala eller kulturella värden utöver Kulturmiljövårdsprogrammet. Kartverktyget ger 

således intryck av att vara ett underlag för rena samhällsbyggnadsfrågor snarare än att visa på 

kommunens utveckling och samhällsplanering. 

 

Kultur och fritid anser därför att det som står i tematiska ställningstaganden borde visualiseras i 

kartverktyget. En prioritet är ställningstaganden om social hållbarhet och folkhälsa, friluftsliv 

samt geografiska ställningstagandet om röd infrastruktur. Detta skulle till en viss grad kunna 

uppnås genom att rita ut exempelvis skolor, bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, lekplatser och 

friluftslivsområden. Kultur och fritid anser att sådana tillägg skulle kommunicera viktig 

information till en potentiell inflyttare, såväl som invånarna. Även aktuella och pågående 

detaljplaner borde kunna finnas som lager.   

Genom att använda lager från Uddevallas kommunkarta (karta.uddevalla.se) skulle många av 

förslagen ovan kunna ritas in, och dessutom finns kartbaserat information till invånarna på samma 

ställe. 

Vidare skulle översiktsplanen kunna visa tydligare vilken exploateringsgrad som gäller. Som ett 

jämförande exempel har Jönköpings kommun redovisat bostäder per hektar och antal bostäder. 

 

 

 

 

Översiktsplanen är en av flera digitala ingångar till 

kommunen. 

 

Eventuella uppgifter i kommunkartan löses efter 

antagandet av planen 2022.  
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 Optimering av gränssnitt 

På mindre skärmar såsom laptops försvinner kartfunktionen nästan när lager-menyn och textfältet 

är öppet. 

Noterat 

 Diskrepans i rubricering mellan kartlager (kartverktygets vänstra sida) och textdel 

(kartverktygets högra sida) 

Kultur och fritid anser att rubrikerna i kartlagren (vänster) och textdelen (höger) behöver stämma 

överens.  

I rubriken ”bebyggelsestruktur” i lagerverktyget på vänster sida av kartan, finns följande lager:  

• centralort 

• tätort,  

• ort av lokal bebyggelse 

• bebyggelseområde.  

I textdelen på kartverktygets högra sida finns dock inte ”bebyggelseområde” med som rubrik, 

vilket gör att det är svårt att hitta text som beskriver vad som gäller för ett bebyggelseområde. För 

att hitta det behöver man i textdelen gå via rubriken bebyggelsestruktur, där man hänvisas till 

kapitlet mark- och vattenanvändning för att läsa ställningstaganden för samtliga utpekade 

bebyggelseområden. Om man klickar på Fräknestranden samt Havsstenstrand kan man till slut 

läsa att områdena är utpekade som bebyggelseområde på landsbygden. Det står dock ingen tydlig 

definition av vad detta innebär, och inte heller vad skillnaden är mellan bebyggelseområde och 

”sammanhållen bebyggelse- utredningsområde”, som också finns som ett kartlager.  

Kartlagrenas rubrik ”sammanhållen bebyggelse – utredningsområde” har ingen motsvarande 

rubrik i textdelen på kartverktygets högra sida, vilket behöver förtydligas. 

Noterat 

 Koppling mellan text och karta 

Kultur och fritid anser att kartverktygets användarvänlighet skulle öka avsevärt om det även var 

möjligt att i kartvyn klicka på platser och direkt få upp en beskrivning av vad som gäller för den 

platsen. På så vis skulle användaren som vill veta mer om Hogstorp, som ett exempel, kunna 

klicka på Hogstorp i kartan och direkt få upp den beskrivning av Hogstorp som finns.  

Enligt uppgift från översiktsplanens projektledning är detta något som ska tillkomma i 

kartverktyget, vilket kultur och fritid är positiva till och anser vara en prioritet. 

Kultur och fritid efterfrågar att texten från kulturmiljövårdsprogrammet läggs in i kartverktyget 

och kommer fram när man klickar på respektive kulturmiljövårdsområde som ligger som lager i 

kartan. Detta eftersom kultur och fritid anser att Kulturmiljövårdsprogrammet och de kunskaper 

som finns där måste tillgängliggöras i översiktsplanen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noterat 

 

 

 

 

 

Finns i infoclick som länk. Arbete pågår med att se 

över hur en länk i översiktsplanen kan fungera. 
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 Fördjupad översiktsplan (FÖP) behöver brytas ned i olika lager 

Fördjupad översiktsplan finns att välja som ett lager. Kultur och fritid understryker att det hade 

varit en avsevärd förbättring om FÖP:ens innebörd bröts ned och visualiserades i kartan, för att 

man ska kunna se vad som gäller för de områden som berörs av FÖP (natur, bostäder, etc). Detta 

anser kultur och fritid är viktigt för att visualisera vilken samhällsplanering som gäller för de 

områden som berörs av FÖP.  

 

Ett annat skäl till att FÖP behöver brytas ned i olika lager är att översiktsplanen under rubriken 

”verksamheter” (s. 44) anger att ”de flesta av kommunens verksamhetsområden finns i de 

fördjupade översiktsplaner för Uddevalla centralort samt Ljungskile tätort”. Vid aktivering av 

kartlagret ”verksamhet” visas endast platser utanför FÖP. Det vore givande att även se vilka 

verksamhetsområden som finns inom FÖP-område. 

 

I kartverktyget överlappas riksintresse för högexploaterad kust av lagret ”bebyggelseområde” 

samt FÖP för Uddevalla och Ljungskile, vilket är ytterligare ett skäl till att kartlagret borde visa 

vad FÖP anger.  

Det är målsättningen att FÖP ska integreras i ett senare 

skede. 

 Sökverktyget 

Enligt uppgift från översiktsplanens projektledning ska sökverktyget förbättras. Kultur och fritid 

är positiva till en sådan förbättring och anser att den är en prioritet och idag bristfällig.  

Arbete pågår 

 Utvecklingsstrategi 

De vägledande principerna (s. 29) avspeglas inte i kartverktyget. Det hade varit önskvärt att i 

kartverktyget, utifrån begreppet utvecklingsstrategi, få en uppfattning om det som står angivet i 

textdelen för grå infrastruktur angående kollektivtrafik samt den vägledande principen om att dra 

nytta av befintlig infrastruktur. Det hade även varit önskvärt att få en visualisering av den röda 

infrastrukturen samt en indikation på hur kommunen ska utvecklas med avseende på framtida 

bostadsbebyggelse och service, förslagsvis genom pågående detaljplaner. Infrastruktur för gång- 

och cykel saknas även. 

Kultur och fritid anser att det som gäller för framtida bostadsbebyggelse och cykelvägar ligger för 

undangömt i kartverktyget. För att veta var framtida bebyggelse kan placeras behöver man klicka 

på mark- och vattenanvändning och hitta de lager som är markerade med ”utredningsområde”. 

Samma sak gäller om man vill få reda på exempelvis utveckling av cykelvägar.  

Kultur och fritid anser att om syftet med att ha utvecklingsstrategi är att visa i vilken riktning 

kommunen ska utvecklas, så bör man genomlysa vad som finns i övriga lager för att se vad som 

kan lyftas upp till utvecklingsstrategi.  

Kartlagret ”Bebyggelseområde” 

Kultur och fritid anser att syftet med kartlagret är oklart. Översiktsplanens intentioner för 

Fräknestranden (och Havsstensstrand) är mycket enklare att förstå om man använder lagren 

”sammanhållen bebyggelse, befintlig” och ”sammanhållen bebyggelse, utredning”.  

 

 

 

Noterat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noterat 
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Samhällsbyggnad  

Del av planen                     Synpunkter Kommentar/eventuell åtgärd 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit delaktig i översiktplanearbetet med olika kompetenser 

under hela projektets genomförande. För att få en bredd i synpunkterna har den interna remissen 

skickats ut till samtliga enheter och funktioner och som har ansvarsområden och arbetsuppgifter 

som på olika sätt 

berörs av översiktsplanens utformning och ställningstaganden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen övergripande synpunkter är att det är ett gediget underlag och att 

många delar är involverade. 

Samtliga avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsstöd, planering, myndighet, 

tekniska och service har haft möjlighet att lämna synpunkter. 

Synpunkter har inkommit från planeringsavdelningen - plan- och exploateringsenheten, 

myndighetsavdelningen – bygg- och miljöprövningsenheten – miljötillsynsenheten, Tekniska – 

trafik och förvaltningsenheten. 

Synpunkterna bifogas som bilagor. 

Noterat 

— Bygg- och miljöprövning  
 Tydligt angående ny bebyggelse på landet och kopplat till sammanhållen bebyggelse. Inga större 

synpunkter på förslaget. Önskvärt att få den områdesspecifika informationen i översiktsplanen 

kopplat till de olika skikten. 

Noterat 

Sammanhållen bebyggelse Sammanhållenbebyggelse är definierade genom PBL, ÄPBL och i förarbetena till dessa. Om 

sammanhållen bebyggelse ska redovisas så är det viktigt att det är rätt definition och avgränsning 

i kartan. Kan vara missvisande för enskilda som vill bygga till eller bygga komplementbyggnader 

bygglovsbefriat på landet om de tror att de bor utanför bara för att de inte är med på kartan. 

Kanske bra att visa planlagda områden? Avstyckningsplaner med flera gäller som detaljplaner 

enligt övergångsbestämmelser i PBL. Man bör kanske använda det begreppet samlad bebyggelse 

istället för sammanhållen bebyggelse, beroende på vad man menar. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--

byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriadeatgarder/ 

sammanhallen-bebyggelse/ 

Begreppet ändras till sammanhängande bebyggelse för 

att undvika missförstånd. 

 

Planlagda områden läggs in i kartan 

Verksamheter på landet Ställningstagande saknas gällande kompletterande/småskalig bostadsnära verksamheter på landet 

(ej jord- och skogsbruk). Garage för fordon och husvagnar, bilmekaniker, hästverksamheter som 

inte tillhör jordbruk, bil- /skrotupplag med mera. Dessa verksamheter kommer troligtvis på sikt ha 

en större påverkan på landskapsbilden än enstaka kompletterande enbostadshus. Vissa hallar är 

väldigt stora till exempel ridhus och även mindre hallar för uppställning av fordon, verktyg och 

byggmaterial är oftast betydligt större än ett enbostadshus. Man kan överväga om man ska 

redovisa lokaliserings och gestaltningsprinciper för dessa. 

 

 

 

Noterat 
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— Miljötillsyn   
Miljöfarlig verksamhet Man skulle kunna utveckla detta stycke något, förslag nedan skulle kunna läggas till den 

befintliga texten: 

Miljöfarligverksamhet är ett begrepp som användas i miljöbalken.  Det berör i princip all 

industriverksamhet, men ofta även verksamheter som jordbruk, sjukvård, hamnar, flygplatser, 

begravningsverksamhet, skjutbanor med fler, Utöver nämnda verksamheter finns i Uddevalla för 

närvarande även ca. 90 anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter samt en stor mängd så 

kallad U-verksamheter, sim inte är tillstånds- och anmälningspliktiga men klassas som 

miljöfarliga verksamheter och exempel på detta är mindre verksamheter och bilverkstäder. 

Texten kompletteras 

Övergripande synpunkter 1. Vi anser att ni gjort ett mycket bra jobba med ÖP:n och att kartmaterialet är lättarbetat. Kul!  

2. Vi anser att det hade varit bra om det togs fram ett tematiskt tillägg avseende Förorenade 

områden i samband med översiktsplanen. Syftet med tillägget kan vara att redovisa riktlinjer 

för hur vi lättare ska kunna planera bebyggelse och infrastruktur i förorenade områden samt 

när det ska hanteras och på vilket sätt. Se bifogat tematiskt tillägg samt bilaga från Göteborg. 

I det tematiska tillägget bör det tas fram åtgärder som ska genomföras inför exploateringar 

men även på en mer strategisk nivå såsom t ex att utreda var nya mellanlager och deponier 

kan placeras, hur arbetet med förorenade områden ske genomföras m.m. 

3. Vi anser att det hade varit bra om det togs fram ett tematiskt tillägg angående 

översvämningsrisker med syfte att visa på mål och strategier för klimatanpassning med 

avseende på översvämningsrisker i detaljplanering och bygglov. Se länk till Göteborgs 

framtagna tematiska tillägg avseende detta: https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--

lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-

tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-

oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDT

QwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-

AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-

5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

 

 

Det finns idag inget uppdrag att ta fram sådana 

tematiska tillägg. Frågan kan lyftas i framtiden. 

Synpunkter på olika avsnitt 1. Under avsnitt Nationella och kommunala mål (s. 9) så saknar vi regionala mål. De som finns 

framtagna inom förorenade områden är:  

a. År 2050 ska alla områden med mycket stor risk (riskklass 1) eller stor risk (riskklass 2) 

för människors hälsa eller miljön vara åtgärdade. 

b. År 2025 är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa 

eller miljön är åtgärdade. 

c. År 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön 

är åtgärdade. 

d. År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan 

föregående behandling av massorna. 

 

Är verksamhetsanknutna, ej ÖP nivå. 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQwDTQwCHZ1M3XxdHY2cXcz0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpRmUm5euXJuXoGeqbmBoYWFuampqYWJqaWlvrhTvqRqgbauQb-5foFuRFVno6KigA6oew2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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 2. Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, ett av 

preciseringarna rör Förorenade områden: Förorenade områden är åtgärdade i så stor 

utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. 

Texten kompletteras 

 3. Under stycket om Samhällskrisberedskap (s. 19) föreslår vi att Uddevalla kommun ska… 

- ta fram en oljeskyddsplan samt ha beredskap för att hantera uppkomna olyckor. (Är på gång 

som ett projekt). 

- ta fram en plan för hur olyckor på land ska hanteras. T ex kemikalie- respektive oljeutsläpp 

inom VSO m.m. 

Översiktsplanen ger inte förvaltningar sådana uppdrag 

utan det bör ske inom egen nämnd. 

 4. Under avsnitt ”Förorenade områden och Miljöfarlig verksamhet” (s. 53) så föreslår vi att 

texten kompletteras med alt byts ut till: 

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö. På ett sådant område överskrider halterna av en 

förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer 

naturligt i omgivningen. Området kan utgöras av mark, vatten, sediment eller byggnader och 

anläggningar. Åtgärder är angelägna för att undvika spridning av miljögifter. 

Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av mänsklig aktivitet som kan 

vara allt från större industriell verksamhet till läckande villaoljecisterner. De ämnen som 

hamnat i miljön blir ofta kvar där under lång tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan 

människor eller miljö ta skada. Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet 

och nå brunnar och vattendrag. Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, 

grundvattenrörelser och biologiska processer. Även mänskliga aktiviteter kan påverka 

spridningen av föroreningar som dittills legat relativt stilla. Förorenad mark kan även 

påverka vår möjlighet att bo och bruka marken. För att vi och kommande generationer ska 

kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att åtgärda dagens utsläpp, utan vi måste 

också ta hand om gamla miljöskador.  

Förorenade områden i Uddevalla 

Inom Uddevalla kommun har det under lång tid bedrivits industriverksamhet. 

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

riskerar att orsaka risker för människors hälsa och miljö. Det finns för närvarande 250 

stycken misstänkt förorenade områden i kommunen varav åtta stycken innebär mycket stora 

risker för människors hälsa och miljön och ett 40-tal stycken innebär stora risker. Då det 

finns många områden som behöver undersökas, riskklassas och vid behov efterbehandlas så 

behövs det en prioritering mellan objekten både utifrån risk men även utifrån ekonomi, 

exploateringstryck m.m.   

 

Sundsvall genomförde under 2011 en utredning om samhällsekonomiska effekter av ett 

bredare och mer systematiskt arbete med förorenade områden. Rapporten visade på att ett 

strategiskt arbetssätt sannolikt skulle kunna ge fler positiva effekter såsom ökad kunskap, 

bättre underlag för beslut, mindre risk för negativa överraskningar i form av förseningar och 

 
 
Texten flyttas in i planen. 
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fördyringar vid t ex exploatering, planläggning m.m. kortare handläggningstider och bättre 

underbyggda åtgärdsförslag. Andra positiva effekter som lyftes fram var hållbar 

markanvändning, bättre miljö, ökad trovärdighet och anseende för kommunen.  

I Uddevalla finns det ett ökat tryck på att förnya centrum samt att det finns en 

översvämningsproblematik samt risker för ras- och skred vilket riskerar att medföra att 

föroreningar sprids till recipienten. Området vid Anegrund, Riverside, Kampenhof, 

hamnområdet och det nedlagda varvet är områden som kommer att påverkas av exploatering 

m.m. vilket leder till att det finns stora fördelar att arbeta strategiskt inom dessa områden. 
 1. Under avsnittet ”Uddevalla kommun ska…” (s. 54) föreslår vi att åtgärderna kompletteras 

med: 

a. Kommunens mål för förorenade områden är: Uddevalla kommun ska bidra till att minska 

spridningen av föroreningar från förorenade områden. Förorenade mark- och 

vattenområden ska identifieras, undersökas och vid behov efterbehandlas eller på annat 

sätt skyddas så att spridning av föroreningar inte sker.  

b. Kommunen ska ta fram ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen avseende förorenade 

områden. (Se pkt 1 ovan). 

c. Kommunen ska ta fram en handlingsplan för arbetet med förorenade områden som ska 

vara vägledande för alla förvaltningar och bolag. 

d. Kommunen ska utreda möjligheterna till mellanlager, återanvändning av massor i andra 

projekt och behandlingsanläggningar i kommunen. Detta då det kommer att genomföras 

en stor mängd saneringar i samband med exploatering av centrala delarna av Uddevalla 

samt framtida flytt av hamnen. Dessa projekt kommer att generera en stor mängd massor 

som dels behöver mellanlagras inför eventuell återanvändning samt att en stor mängd 

behöver deponeras. Redan nu finns det ett stort behov av mellanlager inom kommunen. 

e. Senast år 2021 är områden som kan påverkas av översvämning eller skred kartlagda. 

f. Kommunen ska vara aktiv när det gäller att ansöka om bidragsmedel och agera 

huvudman för utredningar och åtgärder. 

g. Kommunen ska genom tillsynen och den fysiska planeringen minimera effekter av 

översvämningar eller skred som berör prioriterade förorenade områden. 

h. Kommunen ska prioritera arbetet med nedlagda deponier där kommunen är 

verksamhetsutövare. (Se mål i avfallsplanen angående att det ska finnas åtgärdsplaner 

framtagna till 2023). 

i. Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för att öka andelen privatfinansierade 

undersökningar och åtgärder. För prioriterade objekt där ansvar saknas ska möjligheterna 

för bidrag tillvaratas. 

j. Vid detaljplanering och prövning av förhandsbesked och bygglov bör den regionala 

inventeringen av potentiellt förorenade områden användas som ett kunskapsunderlag. 

Information finns i EBH-stödet, Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade 

områden samt hos Miljötillsynsenheten Uddevalla kommun.  

k. Vid detaljplaneläggning ska frågan om förorenade områden tas med tidigt i 

planprocessen.  

Dessa är för detaljerade för ÖP. Det kan ske inom 

ramen för beslut i egen nämnd. 
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l. I samband med detaljplaneläggningen ska det klargöras om en förorening behöver 

efterbehandlas.  

m. Behov av riskreduktion och mätbara åtgärdsmål ska svara mot den planerade 

markanvändningen i detaljplaneringen. Dessa kan utgöras av generella eller 

platsspecifika riktvärden eller motsvarande.  

n. Vid prövning av förhandsbesked och bygglov ska det klargöras om en förorening 

behöver efterbehandlas. 

— Plan och exploatering  
Utvecklingsstrategi Översiktsplanen borde på ett tydligare sätt förmedla den vision som Uddevalla kommun har för 

utbyggnadskorridorer och utvecklingsriktning utanför tätorten för att kunna arbeta med 

långsiktiga markstrategiarbeten. Denna visionsbild ligger även till grund för att kunna arbeta med 

den långsiktiga markförsörjningen av verksamhet- och industrimark, vilken är en bristvara och en 

uttalad strategi från kommunen. Utan en tydlig vision blir långsiktiga markköp svåra att motivera. 

Hänvisar till Samhällsbyggnadsstrategi. Planen 

kompletteras med ytterligare områden för utredning om 

verksamhets och industrimark. 

Markanvändning Plan- och exploatering anser att översiktsplanen inte möjliggör för en bedömning och värdering 

av olika hänsynsområden i detaljplaneläggningen eller vid markköp och begränsar områden där 

exploatering kan ske vilket kan få negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden, 

ekosystemtjänster, social hållbarhet, tillgänglighet och landskapsbild för att nämna några 

aspekter. 

 

Översiktsplanens markanvändningskarta är väldigt snäv i de områden som pekas ut för möjlig 

bebyggelseutveckling där lager för hänsyn ligger överst och är styrande för utvecklingen. De 

områden som pekas ut för bostads- och verkssamhetsmark är små i omfång och i vissa fall 

omöjliga att exploatera för ändamålet, på grund av storlek eller topografi. 

 

Vidare välkomnar Plan- och exploatering att de områden som pekas ut som lämpliga 

exploateringsområden specificeras och fördjupas ytterligare under den fortsatta processen av att 

framställa översiktsplanen. Det är viktigt att inte snäva avgränsningar görs för att kunna ta större 

grepp om utbyggnadsområden och inkludera värden som exempelvis rekreation, natur och 

parkmiljöer vid exploateringar. 

 

 Markanvändningskartan pekar ut befintliga och pågående bebyggelseområden som mark som 

inte ska eller bör exploateras. Dessa områdens markanvändning bör ändras för att efterleva redan 

planlagda samt beslutade och uppstartade detaljplanearbeten. 

Den verksamhetsmark som finns utpekad i det aktuella förslaget samt den mark som sedan 

tidigare finns utpekad för verksamheter inom de fördjupade översiktsplanerna, är inte tillräckligt 

tilltagen för att kunna tillhandahålla den verksamhetsmark som Uddevalla kommun har ambition 

att tillskapa. 

 

 

 

Ställningstaganden bör tas i varje enskilt ärende. 

 

 

 

 

 

Medveten strategi att vi inte vill sprida ut utvecklingen 

(utan infrastruktur) 

Översyn pågår. 

 

 

 

 

 

 

 



Remissredogörelse Internremiss - ÖP 2022 - Uddevalla kommun 

sida 26 av 41 
 

Måste framgå att detta är av stor betydelse för kommunen att få fram/ta fram mer områden för 

både industri och verksamheten. En aktiv markberedskap och tydlig vision om vart dessa 

områden kan komma att utvecklas. Önskar att översiktsplanen tydligare vågar sätta ner foten och 

visa att kommunen är mån om att industri- och verksamhetsområden är viktiga för att Uddevalla 

ska vara en 

attraktiv kommun att både arbeta i och bo i. 

 

Plan- och exploatering anser att det är positivt att översiktsplanen behandlar vilka områden som 

avses att bebyggas med kommunal service. Vidare förtydliga konsekvensen av att kommunal 

service eller allmän service i privat regi är eller kan bli en förutsättning för att tillåta 

kompletterande bebyggelse. 

Värden och hänsyn Plan- och exploatering är positiv till att hänsyn tas till naturvärden, ekosystemtjänster, 

självförsörjning samt andra värden och aspekter som specificeras inom ramen för remissförslaget. 

 

Enheten anser däremot att vidare underlag behöver tas fram för de ställningstagande som görs. 

Det är svårt att förhålla sig till de ställningstagande för hänsyn som föreslås utan inbördes 

rangordning eller anledning till att hänsyn skall tas. 

Vidare underlag för hushållning av jordbruksmark bör tas fram för att vägleda kring 

jordbruksmarkens värde för Uddevalla kommun samt avvägningar kring dess potential och olika 

nyttor. De ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna av hänsynen och bevarandet bör vidare 

utredas och specificeras. Mark som kan nyttjas för ett lokalt självförsörjande (individnivå), utan 

att bedriva rationellt (storskaligt) jordbruk skulle också kunna främjas om bebyggelse skulle 

kunna integreras. 

Hänsyn för riksintresse för hamnen önskas i samband med översiktsarbetet lyftas vidare. Området 

för riksintresset sträcker sig in i det framtida utvecklingsområdet för utvecklingen av staden 

Västerut, och bör i dialog med vederbörande instans föreslås minskas. 

Ställningstaganden bör tas i varje enskilt ärende. 

 

 

 

 

 

Kriterier för lokaliseringsprövning tas fram. 

 

 

 

 

 

Arbetet har tillsammans med Länsstyrelsen påbörjats 

med att göra en översyn av riksintresse för hamnen. 

Definitioner och begrepp Begreppet sammanhållen bebyggelse behöver förtydligas ytterligare. Sammanhållen bebyggelse 

som är definierat inom PBL 1:4 §. Lagen avser med detta en samling av minst tre byggnader. I 

definitionen för översiktsplanen syftar begreppet till en ännu större samlad gruppering av 

byggnader. 

Begreppet sammanhållen bebyggelse ändras till 

sammanhängande bebyggelse för att inte blanda 

begrepp 

— Trafik och förvaltning  
 Har tittat lite och har egentligen inga synpunkter. Tänkte mest på kollektivknutpunkterna – har 

man inte pratat om ett nytt resecentrum? Skulle en sådan plan ligga med i ÖP? Tittade på 

cykelvägarna med, ser fint ut - men vem tar initiativ till att ev nya ska byggas och hur prioriterar 

vi vilken som är viktigast? Är det trafikingenjörerna och för prioritering i nämnd och sedan 

flerårsplan? 

 

 

 

 

FÖP Uddevalla 

Process fråga ej ÖP 

GC-väg efter statligt vägnät prioriteras inom ramen för 

utveckling av transportinfrastrukturen tillsammans med 

Fyrbodal och VGR. 
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Kommunledningskontoret  

— Hållbar tillväxt  
Del av planen Synpunkt Kommentar/ eventuell åtgärd 

 • Skapa kapitel om var översiktsplanen hamnar i organisationen. 

• Introkapitel önskas som sätter lite framtiden, vilka hot är det vi försöker förebygga med 

denna plan? Önskemål om att vissa begrepp t ex barnperspektivet ska genomsyra all 

verksamhet och beslut. (se längre ner) 

• Oklart vad ”utvecklingsstrategi” är i ÖP gentemot ändra platser i kommunen där det används 

• Kapitel hållbar utveckling känns smal, vill ha mer beskrivning om hållbarhetsdimensionerna.  

Texten kompletteras 

Planen togs fram med 8-80 perspektivet vilket beskrivs 

i ”centrala begrepp” 

Begreppet ändras till ”Utvecklingsinriktning” enligt 

Boverkets nya modell och ska visa utveckling i stora 

penseldrag. 

Texten kompletteras 

 • Bostäder saknar innovation och nytänkande, nya lösningar och framtidens alternativa boende.  

• Lokalförsörjning saknar innovation och nytänkande, saknar kommunala lösningar för 

företag/ co-workning osv.  

För detaljerat för en ÖP. Denna ”hur” fråga ska 

hanteras i nästa steg. 

 • Strategisk markberedskap, ställningstaganden behöver gälla befintliga och nya områden: lägg 

till befintliga.  

• Samhällskrisberedskap saknar samverkan med andra aktörer: lägg in i introtext.  

• Ekosystemtjänster  

• Energi och klimat saknar perspektiv 

• Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt, nytt namn på kapitel?  

Översyn pågår 

 

Texten kompletteras 

Texten kompletteras 

 

Namnet bibehålls. Ingen åtgärd 

 • Här tog man upp att vissa perspektiv skulle lyftas i inledningen t ex barnkonventionen, 

mänskliga rättigheter, globala trender. 

• Barn och unga, introdelen saknar unga 

• Barn och unga, sista ställningstagandet bör delas upp. 

Texten kompletteras/revideras 

 • Kompetensförsörjning, stämmer ej mot HR:s riktlinjer: behöver utvecklas efter Hr strategi 

för kompetensförsörjning  

• Kompetensförsörjning bör revideras 

• Näringsliv, ska inte innehålla arbetsmarknad. Håll dessa isär. Ta bort ordet sysselsättning 

• Näringsliv saknar lärande organisation och cirkulär ekonomi: prata med Claes  

• Näringsliv behöver formuleras om något 

• Näringsliv samverka med civilsamhället och utbildning:  

Texten revideras 

 • S 28 Internationalisering. Ta med organisation (sista ställningstagande) 

• Mark och vattenanvändning behöver framgå att olika verksamheter kan ingå i andra 

områdestyper.  

 

 

 

 

• Röd infrastruktur bör innehålla mer mänskliga rättigheter:  

Ändrat 

Boverkets modell medger att man kan markera 

markanvändningstyper med flera olika användningar. I 

denna ÖP process kommer vi inte att göra ÖP så pass 

detaljerad att vi anammar detta arbetssätt. Detta är mer 

lämpligt i de områdena med FÖP 

 

Det handlar om infrastruktur och är inte en definition 

av social hållbarhet. 
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• Hamnen och farled, texten om vita båtar behöver tillhöra något, de heter skärgårdsbåtarna.  

 

• Verksamhetsmark, finns möjligtvis mer mark att peka ut som utredningsområden.  

 

 

• Mellankommunala frågor behöver utvecklas:  

• Frågan om att lägga till ridvägar i planen. Dessa kan kombineras med GC alt. Kan alla gång- 

och cykelvägar även vara öppna för hästar. 

 

 

För detaljerat, tas bort. 

 

Det kommer att utpekas mer verksamhetsmark 

Texten kompletteras 

 

Noterat och åtgärdat 

Denna fråga måste i så fall utredas och kommer inte 

med i detta skede. 

Övergripande • Saknar integrationsperspektiv 

• Saknar funktionsnedsättningsperspektiv 

 

• Saknar att vissa perspektiv ska genomsyra alla andra/ tydlighet i hierarki mellan 

ställningstaganden.  

• Många ställningstaganden finns poäng i att ta bort det som är självklar och ha färre.  

Omfattas i avsnitten: Hälsa och välbefinnande, hållbar 

tillväxt, Social hållbarhet och folkhälsa. 

 

Hänvisar till avsnitt Utgångspunkter / centrala begrepp. 

 

Eftersom ställningstaganden togs fram i en bred 

delaktighetsprocess kommer inte några tas bort i detta 

skede. 

Politiska partier  

Sverigedemokraterna  

Del av planen Synpunkt Kommentar/ eventuell åtgärd 

Landsbygden Sverigedemokraterna samtycker inte till de formuleringar som inskränker kommuninvånarnas 

möjlighet att bo och verka på landsbygden. 

Syftet med översiktsplanen är att styra utveckling i 

kommunen. Avvägningar ska göras mellan privata och 

allmänna intressen. Detta kan innebära att vissa privata 

intressen får stå tillbaka till förmån för de allmänna 

intressena. 

 

Uddevallapartiet  

Del av planen Synpunkt Kommentar/ eventuell åtgärd 

Hur skapar vi en plan som 

följer utvecklingen och är 

aktuell 

Hur ser målformuleringen för detta projekt 2017-2021 

Hur bedöms vetopunkter 

- Att jordbruksmark är värdefull ur brukningssynpunkt 

Definition av samhällsviktig funktion som kan komma 

i fråga att lokaliseras på jordbruksmark har tagits fram. 

Kriterier för bedömning av alternativa lokaliseringar 

har också tagits fram. Detta kan användas när man gör 

s.k. lokaliseringsprövningar. 

Ledning och styrning Hur hjälper ÖP styrningen av förvaltningar och bolag? 

Var finns länkarna mellan ÖP och kommunens måldokument? 

Förklaring har i iförts i planen 
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Vad finns inbyggt i 

Översiktsplanen från texten 

Markera de punkter som klart och tydligt framgår även i kartan 

 

Utveckling av kopplingar Text-karta pågår 

Var syns Uddevallas strategi 

och målsättningar för: 

 

 

Befolkningstillväxten (2040 - 100 000 invånare?) 

Vem ansvarar för att: 

– Den övergripande samordningen av infrastruktur och byggplanering 

– Detaljplaner måste tas fram i tid 

– Beredskapen anvisning av möjlig bostadsbebyggelse  

Det finns inte någon beslutad målsättning för 

befolkningstillväxt utan endast befolkningsprognos. 

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande 

samordning av infrastruktur och byggplanering samt 

beredskap för anvisning av möjlig bostadsbebyggelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvara för att detaljplaner 

tas fram i tid. 

Näringslivets tillväxt kräver tillräckligt med verksamhetsområden 

• Skapa tillväxtområden längs befintlig infrastruktur med framförhållning 

• Skapa anvisade områden för en utveckling av verksamhetsområden 

Omarbetning av verksamhetsområden pågår 

Utbildningar, Äldre- och Trygghetsboende 

• Hur har vi planerat in områden för Förskola, Skola, Gymnasium och Högskolor 

• Hur har vi planerat för Äldre- och Trygghetsboenden 

Kommunen har en lokalförsörjningsgrupp som arbetar 

tillsammans med verksamhetsutövarna med planering 

för dessa verksamheter. 

Kommunikation 

• Hur ser planen ut för Megaregionen, Köpenhamn-Göteborg-Oslo 

• Hur planeras det för att upprätthålla en effektiv kollektivtrafik inom 

– Regionen 

– Uddevalla kommun  

Det pågår arbete med Skagerrakbanan.  

 

 

Kommunen samarbetar med regionen som ansvarar för 

kollektivtrafiken inom regionen och Uddevalla.  

Vem ansvarar för att planen 

blir levande 

Ur kommunens och medborgarnas synpunkter 

Statens och regionens uppdateringar sker tydligen automatiskt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissa delar kan uppdateras men ställningstaganden 

måste beslutas vid antagande av planen. 
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Kommentarer till kartor • Bild 1. 

• VO. Området är från Sund ut efter E6 och runt Lerbo och utefter järnvägen mot Grohed där 

en station för på och avstigning byggs. Mellan 500-700m på båda sidor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utpekande av verksamhetsmark revideras men kommer 

inte att omfatta så stora områden som föreslås av 

Uddevallapartiet. 

Grohed har byggts som mötesplats för tåg – ej station. 
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 • Bild 2. 

• VO. Området från Lerbo till Råsseröd i öster. Mellan 500-700m på båda sidor.  

 
 

Utpekande av verksamhetsmark revideras men kommer 

inte att omfatta så stora områden som föreslås av 

Uddevallapartiet. 

 

 • Bild 3. 

• VO. Området utefter E6 från söder om Lerbo till Norra Ljungskile. Upptill 200m på västra 

sidan och 500m på den östra sidan. 

 

Utpekande av verksamhetsmark revideras men kommer 

inte att omfatta så stora områden som föreslås av 

Uddevallapartiet. 
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 • Bild 4. 

• BO. Området från Ammenäs i norr till Ulvesund i Söder, Väster om E6, Hela området skall 

detaljplaneras. 

 

Delar av Fräknestranden är en del av grönstrukturen 

och bör inte bebyggas med bostäder. En försiktig 

komplettering av bostäder medges i planförslaget men 

det är även viktigt att ta hänsyn till områdets karaktär. 

 • Bild 5. 

• BO. Området Väster om E6, söder om Västra torp. Hela området skall detaljplaneras. 

 
 

Mosshed prövades som framtida bostadsområde vid 

arbetet med den fördjupade översiktsplanen för 

Uddevalla tätort. Det togs bort som bostadsområde på 

grund av att området har många fornlämningar och är 

en del av en större gravplats. Länsstyrelsen såg negativt 

på omvandling av området till ett bostadsområde. 
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 • Bild 6. 

• VO. Området söder om Hogstorp till Grytingen. Mellan 500-700m på östra sidan av E6 och 

väster om Bohusbanan. 

 

 

Utpekande av verksamhetsmark revideras men kommer 

inte att omfatta så stora områden som föreslås av 

Uddevallapartiet. 

 

Centerpartiet  

Del av planen Synpunkt Kommentar/ eventuell åtgärd 

lokalförsörjning Vid lokalförsörjning ska kommunen göra goda miljöval och använda hållbara energiformer. 

Fokus bör ligga på hållbar miljö. Vi måste bli mer lokalt självförsörjande och ha mark för 

lokalproduktion av livsmedel, det är därför viktigt för centern att rekommendera att bygga enligt 

bohuslänsk tradition på berg och i suterräng för att bevara odlingsmarker. Människors och 

verksamheters möjlighet att utvecklas står ibland emot naturvärden och skyddsvärda arter, och det 

gäller att hitta en balans i behoven. 

Refererar till avsnittet om Areella näringar - 

Jordbruksmark 

Klimatanpassning Bebyggelse i översvämningsområden. I centrum ska ny bebyggelse klimatsäkras men vi tycker att 

det även på landsbygd ska vara möjligt att bygga om det är klimatsäkert. 

Det är viktigt för oss att inte göra inskränkningar i äganderätten. 

Vi måste vara mer genomtänkta när det gäller vattenproduktion och vattenförsörjning, tex vattna 

med första ledets renade vatten och inte dricksvatten. Vi ska lära oss använda rätt reningsnivå till 

rätt användningsområde. Rent vatten kan bli en bristvara. 

 

 

 

 

Det måste byggas klimatsäkert oavsett var det byggs. 

 

 

Hänvisar till arbetet med Vattenförsörjningsplanen. 
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Samhällsberedskap Det är viktigt att vi har höjd beredskap kring infrastruktur, lokal matproduktion och IT-

infrastruktur, och förädling med tryggad händelsekedja vid krislägen. Vi behöver ha alternativa 

reservsystem som kan sättas in vid kris. Vi behöver öka samverkan i kommunen vid krisläge 

mellan de enheter som har samhällsansvar. 

Det bör finnas en plan för risk för smitta, och skyddande av dricksvattentäkt. Vårt sätt att leva 

idag med brist på reserver och dålig krisberedskap avspeglas i sjukvård och annan 

samhällsberedskap 

 

 

Hänvisar till Säkerhetsavdelningen som ansvarar för 

dessa frågor. 

 

Hållbara resor Vi önskar en planering och förbättring av det befintliga cykelvägnätet, inte bara nämna hur man 

ska tänka vid de nya boendesatsningarna (s 21) I cykelplanen står det förslag för förbättringar i 

centrum. Cykelbanor mellan Munkedals kommungräns och Uddevalla 

måste värnas, förbi Hogstorp. och cykelbana ansluts med infart in till skolan. Tillägg av 

cykelbanor kring centrala stan, vägen vid Lagerbergsgatan. Cykelled Ammenäs-Ljungskile saknar 

en viktig bit vid Ulvesund. Cykelled bör planeras för sträckan Skår- Rotviksbro. 

 

 

Kommunen har en cykelplan för utveckling av GC-väg 

inom tätorterna. Utveckling av GC-väg efter det 

statliga vägnätet sker inom ramen för det regionala 

utvecklingsarbetet i samverkan med övriga kommuner 

i Fyrbodal.   

Miljö Uddevalla ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid utvecklingen, och vi önskar att cirkulär 

ekonomi och återanvändning i upphandlingssyften finns med i planen. 

Ta med tankar om att inspirera och motivera till en ökad delningsekonomi i skrivelsen, t.ex. vad 

en ökning av bilpooler skulle betyda för samhällsplaneringen. 

 

 

Texten ändras 

Hållbar energi och klimat När det gäller energi och miljöpåverkan tycker vi det är orimligt att anse att “jordbruket” står vid 

sida om transportsektorn som största utsläpp av växthusgaser. 

 

 

Texten ändras 

Bergtäkter Efter konkurser slipper företagen ändå att kompensera för slitage och miljöpåverkan. 

Det måste finnas pengar fonderade för detta, t ex depositionsavgift. Kommunen bör säkerställa en 

plan för detta. 

Ett företag som har tillstånd för bergtäkt måste tillse att 

en säkerhet ställs för efterbehandling för att få ta 

tillståndet i bruk. För husbehovstäkter kan inte säkerhet 

krävas. Det finns för närvarande inga sådana i 

Uddevalla.  

Hälsa välbefinnande, hållbar 

tillväxt 

Vi önskar att ÖP ger fler konkreta förslag om hur man kan motverka den psykiska ohälsan bland 

barn och ungdomar, både på kort och lång sikt. I det stora hela är formuleringarna alltför 

svepande och stora när det gäller detta område. 

 

 

 

 

 

ÖP skapar förutsättningar för god livsmiljö livskvalitet, 

goda rekreationsmöjligheter mm. Och fokuserar på att 

skapa positiva förutsättningar. Se avsnitt om Folkhälsa 

och social hållbarhet samt Barn och unga. 
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Friluftsliv och rekreation Vi undrar vad det betyder att det ska finnas en kommunal friluftslivsorganisation som har mandat 

och definierade ansvarsområden. Alla invånare ska ha tillgång till ett kvalitativt 

och jämlikt friluftsliv.  

 

 

 

 

Vi behöver en god samverkan med samhällets frivilligorganisationer i planering av friluftsliv och 

att stärka ideella organisationers möjligheter att organisera och bidra till detta. Vi tycker att 

samverkan ska kunna starta på initiativ från ideella organisationer. Det är viktigt att ta med 

möjligheten till idéburet offentligt partnerskap. 

 

 

Kommunen bör lägga spår uppe på Bulid för löpning och ridning, tex spångar och snitslar. 

På uppdrag från kommunfullmäktige pågår ett arbete 

med att ta fram en kommungemensam friluftsplan. 

Med det arbetet kommer det föreslås en 

förvaltningsövergripande grupp som skall jobba med 

frågor som berör förutsättningarna för friluftsliv samt 

med att omsätta planen till praktiken. 

 

Det är ett av syften med planen som tas fram baserat på 

de ställningstagandena som står i ÖP gällande 

friluftsliv. Genom att stärka friluftslivets position 

underlättas samverkan med civilsamhälle och skapar 

möjlighet för det ideella föreningslivet att utvecklas 

mer.  

I nuläget har kommunen ingen rådighet över marken 

vid Bulid, därför kan ingen plan för området tas fram 

Arbetsmarknad och 

Kompetensförsörjning 

vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och möta kompetensbehoven och säkra 

kompetensförsörjningen så att kommunen kan utvecklas på alla plan. Nyckelbegrepp för 

kompetensförsörjning bör vara att kommunen skapar attraktiva praktikplatser Samverkan blir allt 

viktigare framöver, Kommuner specialiserar sig och samarbetar med varandra. Samverkan skola-

arbetsliv 

-validering av kunskaper 

-rekryteringsbehov i kommunerna på kort och lång sikt 

-rörlighet på arbetsmarknaden, att göra karriär, kompetensutveckla personal för att släppa in 

lågutbildade underifrån -fullföljda studier mycket viktigt att satsa på (förhindra skolavhopp)  

-yrkeshögskoleutbildningar är viktiga att satsa på 

Texten kompletteras 

Havs och kustanvändning När det gäller strandskyddet, önskar vi att tillämpningen ska vara differentierad så man ska ta 

beslut från fall till fall. Det måste framgå i kartmodellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översyn av regelverket pågår, mer info på regeringens 

hemsida https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201941/. 

En utredning har överlämnats till regeringen, fokus är 

förslag på differentiering av strandskyddet med 

lättnader i glesbygd och ökat lokalt inflytande. Men i 

det korta perspektivet är det så att kommunens 

inflytande är begränsat. Kommunens nuvarande 

möjlighet att påverka ligger i att kommunen kan ta 

fram LIS områden där kommunen vill satsa på 

utveckling i strandnära lägen. Detta görs tex inom ÖP 

eller som ett tematiskt tillägg till ÖP. LIS gäller dock 

inte havskusten. 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201941/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201941/
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Viktigt att kommunen inte rekommenderar byggnation i översvämningstrakter, men man måste få 

välja att bygga på sin egen mark om man själv klimatsäkrar den. 

 

Nätfiske och yrkesfiske är stoppat i Byfjorden, i ÖP bör stå att det blir permanent förbud för 

externa yrkesfiskare, eftersom det inte finns några yrkesfiskare i Uddevalla 

 

 

Kommunen ska försäkra sig att nybyggnation klarar 

nivåer för översvämningar i båda detaljplaner och i 

bygglov. 

Permanent förbud för externa yrkesfiskare måste 

utredas vidare. 

Transportinfrastruktur Pendelparkeringen på Torp bör utvidgas till två våningar så att kapaciteten fördubblas. 

Pendelparkeringar bör byggas ut även på nya ställen, tex i Ljungskile. Lastbilsparkering och ökad 

pendelparkering vid Lerbomotet. 

 

 

Pendelparkeringen på Torp och i Ljungskile omfattas 

av respektive fördjupade översiktsplan. Lerbomotet är 

markerad som utredningsområde för verksamheter. 

Parkeringsfrågan kommer att vara med i studien. 

Areella näringar Den här textdelen tycker vi är viktig och bra. 

 

 

Noteras 

Energiproduktion och 

vindbruk 

Vindbruksplanen måste ändras så att den är positiv till utbyggnad även i områden med 

riksintressen. På sidan 42 står: kommunen verka för att den del av Herrestadfjället och 

Bredfjället, som är klassade som tysta områden ska så långt som möjligt skyddas mot framtida 

störningar”. Detta hindrar vindkraftens utbyggnad i dessa områden. På sidan 50 

står: Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av kommunen. Men innan står: 

Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22 stycken) är för närvarande 

färdigutbyggd avseende vindkraft. 

 

 

 

I samrådsversionen av vindbruksplan föreslogs en 

utbyggnad av vindkraft i det utpekade 

riksintresseområdet på Herrestadsfjället. Länsstyrelsen 

svarade att riksintresset för friluftsliv väger tyngre i det 

området och avslog förslaget. 

Förslag till ändringar i texten s 24, Uddevallakommun ska… punkt 3: ta bort “förmån ska ges till dem med störst behov.” 

s 24 längst ner- sista raderna är uddlösa när ekonomiska mål styr. 

s 27, Uddevalla kommun ska… punkt 7: använd “inkludering i samhället” istället för integration. 

s 40 högst upp: bebyggelseutveckling varken ske i grönområden eller på jordbruksmark. 

s 43. Tillägg: förbud mot farligt gods på färjan, inte leda tung trafik Roteviksbro och Torp, istället 

leda dem förbi Lerbo på väg 162 förbi Halliden. Detta ska påpekas för Trafikverket. 

s 49: I områden för gullmarsfjorden samt Havstensfjorden - Svälte Kile ligger i anslutning till 

områden utsatta för utredning för sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

sammanhållen bebyggelse. Då översiktsplanen tar ställning till att kustzonen inte ska utredas för 

vidare exploatering anser Uddevalla kommun att riksintresset för Natura 2000 inte påverkas av 

planen. 

 

 

 

 

Texten ändras 

Meningen bibehålls. 

Texten ändras 

Hänvisar till inledande text. 

Frågan ägs av Trafikverket 

 

 

Texten ändras. 
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Förslag till ändringar i 

kartdelen 

- Området Havstensstrand närmast havet, där bör det stå att det är översvämningsrisk i anslutande 

ruta i kartan. I texten bör det stå att man ska ta mycket stor hänsyn till översvämningsrisk. 

Bebyggelsestrukturen där överlappar ett Riksintresse naturvård-område. Man måste visa hänsyn 

till naturvårdsområdet som ligger där, när man ska bygga. 

 

- Bebyggelseområde Stenshult behöver läggas till, runt fotbollsplanen. 

 

- Kulturvårdsprogram- Laneberg, där ska det stå Agrar näring i rutan. 

- Utveckling av ny bebyggelse utpekas i områden av central betydelse, men det finns inte med 

mer på kartan än en prick när man söker på bebyggelsestruktur. Man måste gå in på Mark- och 

vattenanvändning för att hitta områden som ska utvecklas. Det är inte logiskt. 

- Översiktsplanen ska handla om vad vi ska utveckla de närmaste 10 åren, den kommunala 

viljeinriktningen tex att Fräknestranden och Ljungskile satsas på när det gäller bebyggelse. 

- Den långsiktiga utvecklingsstrategin vill man kunna se mer i detalj på kartdelen. 

För övrigt är Kartdelen ett översiktligt och bra verktyg som vi tror kommer kunna användas 

mycket. 

 

Det går att tända kartskicket som visar 

översvämningsrisk med höjd havsnivå +2 m, 2.5 m 

samt 3 m. Inget utredningsområde finns inom de 

riskområdena för översvämning. 

Stenshult är inte ett utpekad utvecklingsområde och 

läggs inte till. 

 

 

Det är så Översiktsplanen är uppbyggd. 

 

 

 

Bebyggelsestruktur ska vara övergripande ”breda 

penseldrag” och inte vara detaljerad. Det är i Mark- 

och vattenanvändningen som det ska vara mer 

detaljerad. 

Bilaga A. Ur bifogad Utdrag ur Översiktsplan 2010 

Dessa sidor bör kunna i sin helhet kopieras in i nu utarbetad ÖP. 

B. Ur bifogad Kommunens arbete med jordbruksmarkens värde – ett stödverktyg, utgiven 

juni 2015. 

Första sidorna berör Miljöbalken 3:4 “Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 

............................. “. 

På sid 8 tas frågan upp, “Hur efterlever kommunen MB 3:4?” 

På sid 15 tas frågan upp, “Hur kan kommunen arbeta med MB 3:4 “, Se där text under rubriken 

“Arbetet med Översiktsplanen”. 

På sid 18 tas frågan upp, “Hur man arbetar med tätortsnära jordbruk – exempel om närodlad 

mat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuleringar i planen är framtagna i en bred process 

och kommer inte att utbytas mot texten från ÖP 2010. 

 

 

 

Jordbruksverkets rapport är underlag till detta arbete. 
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Kristdemokraterna  

Del av planen Synpunkter Kommentar/ eventuell åtgärd 

 ÖP måste ta hänsyn till allmänintressen i form av friluftsliv samtidigt som den respekterar den 

enskildes ägande rätt samt möjlighet att utveckla den egna fastigheten. Generella begränsningar 

ex friluftsområden som läggs över stora markområden bör undvikas då det försvårar för de 

fastighetsägare som hamnar inom denna typ av områden att utveckla sin fastighet.  

 

Kommunen bör också verka för att strandskyddet inte tolkas på ett sådant sätt att man lägger en 

begränsning på 300m över hela kommunen utan att man enbart använder 300m gränsen där det 

finns en tydlig motivering för detta.  

Riksintresse för friluftsliv beslutas inte av kommunen. 

Gällande riksintresse är relativt nytt och var hos 

kommunen på remiss.  

 

Översyn av regelverket pågår, mer info på regeringens 

hemsida https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201941/. En 

utredning har överlämnats till regeringen, fokus är 

förslag på differentiering av strandskyddet med 

lättnader i glesbygd och ökat lokalt inflytande. Men i 

det korta perspektivet är det så att kommunens 

inflytande är begränsat. Kommunens nuvarande 

möjlighet att påverka ligger i att kommunen kan ta 

fram ”landsbygdsutveckling i strandnära lägen”(LIS 

områden) där kommunen vill satsa på utveckling i 

strandnära lägen. Detta görs tex inom ÖP eller som ett 

tematiskt tillägg till ÖP.  

 Tidigare strategi där man använde sig av prickmark bör se över samt avvecklas. Prickmark skall 

enbart finnas kvar där det verkligen är motiverat med prickmark annars blir detta en hämmande 

faktor för utvecklingen av kommunen.  

 

Prickmark finns inte i ÖP utan är en fråga för 

detaljplaner. 

 Den kommunala ÖP skall utgå ifrån gällande lag. Egna kommunala begränsningar där man väljer 

att gå längre än lagstiftningen skall undvikas, då det enbart gör det svårare att i ett senare skede 

hantera detaljplaner samt bygglov.  

 

Kommunen skall också arbeta utifrån en teknikneutral strategi avseende energi, värme, VA m.m. 

Syftet med en översiktsplan är att ge övergripande 

styrning av kommunens utveckling för att den ska ske 

på ett hållbart sätt med ett ansvarfullt utnyttjande av 

resurser. 

Hänvisar till kommunens styrdokument såsom 

Energiplan, VA plan m.m. 

 ÖP bör även se över möjligheten att förändra dagens natura 2000-område i Hafstensfjorden. 

Nuvarande regler som syftar till att förbättra havsmiljön samt bevara ålgräsängarna har tyvärr 

resulterat att ex Hafstens camping inte kunde utveckla en marina, trots att den inte påverkade 

ålgräset. På samma sätt kunde man inte etablera en marina vid Lanesund, trots att idén var att man 

skulle avveckla de gamla båtplatserna och istället samla ihop båttrafiken vid en punkt. Dessa 

exempel visar hur svårt det blir att ta miljöhänsyn och utveckla kommunen när man inför allt för 

rigida begränsningar.  

 

 

Natura 2000 är ett nätverk för EU:s mest skyddsvärda 

naturområden. Områdena har valts ut av länsstyrelserna 

i respektive län. De är alltså inte beslutade av 

kommunen.  

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201941/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201941/
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 ÖP bör utgå ifrån att vi utvecklar kommunen genom förtätning. Detta får dock inte innebära att 

man hindrar, samt omöjliggör en utveckling av landsbygden. Enligt vår uppfattning måste man 

klara av båda dessa strategier samtidigt.  

 

 

Se inledande text 

 Det är bra att ÖP pekar ut var det är lämpligt med industriområden, vilket underlättar för inköp 

och utveckling av strategisk mark. Samtidigt är det viktigt att kommunen inte konkurrerar med 

den privata marknaden. Kommunen äger planmonopolet och kan styra utvecklingen via en bra 

ÖP och väl förbereda detaljplaner vilket gör att näringslivet kan utveckla de nya områdena utifrån 

de planer kommunen har arbetat fram.  

 

 

Se inledande text 

 Det är viktigt att kommunen tar stor hänsyn till boende och övriga naturvärden när man ex 

utveckla nya energianläggningar så som ex vindkraftparker. Vid etablering av dessa anläggningar 

är det viktigt att man även beaktar avfallet som uppstår när dessa anläggningar skall avvecklas när 

den tekniska drifttiden är över.  

För de vindkraftverk som har tillstånd enligt 

miljöbalken gäller följande:  

 
När det gäller vindkraftverk som har bygglov kan dessa 

krav inte ställas, så där är saken inte lika tydligt. Krav 

kan ställas utifrån miljöbalken och kanske även PBL 

att man ska städa upp efter sig om verkan avvecklas, 

men det får göras vid det tillfället i de fallen. 

 Det är bra att ÖP har genomfört separata fördjupningsstudier av centrum och Ljungskile. KD 

anser att en likande fördjupning bör göras av norra Uddevalla med fokus på Hovhult och 

Dalaberg.  

 

 

Hänvisar till omarbetning av den fördjupade 

översiktsplanen för Uddevalla tätort. 

 Hänsyn måste tas när p-normen ska förändras vid nyproduktion av lägenheter i Uddevalla 

centrum. Med färre och färre p-platser vid producerande av lägenheter riskerar centrum ett p-

platskaos, där varken boende eller besökare till centrumhandeln får tillräckligt med p-platser. Det 

i sin tur riskerar att utarma centrum ytterligare. 

 

ÖP reglerar inte parkeringsnormen. 

 Vi behöver också bevaka så att vi kan få med en tvåspårig järnväg mellan Oslo - Uddevalla – 

Göteborg samt att det finns markreserver som säkerställer möjligheten att bygga ihop 172:1n med 

44:an innan Torp. 

Markreserv för dubbelspår till Uddevalla från Göteborg 

samt korridor för snabbtåg från Oslo-Uddevalla-

Göteborg finns. 
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Moderaterna  

Del av planen Synpunkter Kommentar/ eventuell åtgärd 

 En fråga som ligger Moderaterna varmt om hjärtat är tillväxt. Ekonomisk utveckling och en 

hållbar tillväxt är nyckeln till framtida skatteunderlag och leder till god finansiering av vår 

gemensamma välfärd och till lägre sociala kostnader. Kan vi i vår planering säkerställa bästa 

tänkbara möjligheter för vårt näringsliv, vår arbetsmarknad och för våra medborgare ligger alla 

möjligheter öppna för Uddevallas utveckling.  

   

Grunden för mycket av en kommuns tillväxt bygger på tillgången till god infrastruktur och 

fungerande och effektiva trafiksystem vilket i sin tur har en tydlig koppling till hur vi långsiktigt 

disponerar kommunens geografiska yta.  

   

Bohusbanan (och Skagerrakbanans) utveckling är en nyckelfråga för kommunens näringsliv, dess 

medborgare och därmed för kommunen. Möjligheten till snabbare och mer tillförlitlig spårbunden 

kommunikation både med Göteborgsregionens arbetsmarknad och Osloregionen finns men måste 

utvecklas och prioriteras. Att ta fram järnvägskorridorer och fortsätta att trycka på för en 

utbyggnad av Bohusbanan och skapandet av Skagerrakbanan bör ses som en huvuduppgift i allt 

strategiskt arbete. Här finns möjligheten att styra över både gods- och persontransporter från en 

hårt ansträngd E6:a till fossilfria spårbundna alternativ som dessutom, rätt utbyggda, kan erbjuda 

snabbare transporter och kortare pendlingstider till arbete och högre utbildningar för våra 

medborgare. En vidgad arbetsmarknad gynnar företagandet i Uddevalla och bättre 

kommunikationer är den mest effektiva vägen till en sådan.  

Norges största hamn är Göteborg. En stor del av E6:ans kapacitet upptas idag av transporter till 

och från Norge. Förutom den uppenbara trängseln detta medför på E6 innebär det ett 

miljöproblem och gör det omöjligt att nå beslutade miljömål om man inte skjuter över mer gods 

från lastbil till järnvägstransporter. Hamnar med goda förbindelser med järnväg bör därför ha ett 

nationellt intresse. Uddevalla hamn har en sådan koppling idag men kapaciteten på befintliga 

anslutande järnvägsnät är underdimensionerad. I vår planering för hamnens utveckling måste vi 

säkerställa att det finns en effektiv koppling mellan framtida hamnområden och spårbunden trafik 

utan kapacitetsbrist.  

Markreserv för dubbelspår till Uddevalla från Göteborg 

samt korridor för snabbtåg från Oslo-Uddevalla-

Göteborg finns 

 Frågan om industriområden ligger kanske främst på de fördjupade översiktsplanerna för tätorterna 

Uddevalla och Ljungskile, men det bör tas hänsyn till framtida långsiktiga behov även utanför 

dessa områden. En ort som ligger bra till för tänkbara framtida industriområden är till 

exempel Hogstorp men mindre industri-/verksamhetsområden bör också planeras på Bokenäset.  

Se inledande text. 

 Västvatten har inlett samarbete med att säkerställa råvattenresurser på lång sikt vilket är bra. För 

att ha redundans i ett sådant system måste dock även fortsättningsvis slås vakt om 

reservvattentäkter och eventuellt behöver skyddet för dessa vattenskyddsområden inklusive 

tillrinningsområden stärkas. Den nyligen antagna Vattenförsörjningsplanen hanterar denna fråga 

och bör tas hänsyn till i översiktsplanen. VA-tillgången och utbyggnads- och förnyelsetakten 

måste fortgå och samplaneras med planenheten både på översiktsplanenivå och detaljplanenivå.   

Angående VA-utbyggnadsplanen och Förnyelseplanen 

för allmänt VA förs en löpande dialog med kommunen 

och Uddevalla Vatten AB inkommer varje år med 

förslag på investeringsplan samt budget som beslutas i 

KF. ÖP ger en länk till gällande planer avs. Vatten och 

Avlopp. 
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 När det gäller bostadsutveckling finns möjlighet till byggnation i relativt centrala lägen och 

förtätning av samhällena Uddevalla och Ljungskile bör förordas så långt det är möjligt. Det i sin 

tur fordrar att man fortsatt jobbar med problematiken kring stigande vatten, men också att man i 

planering och i dialoger med berörda myndigheter jobbar för att få bort riksintresset som 

reserverats för Byfjorden som ett båtupplag vilket gjorde att detaljplanen för 

Skeppsviken upphävdes av Länsstyrelsen. Bestämmelsen är gammalmodig och man bör därför 

ifrågasätta behovet av ett sådant intresse.  

Arbetet med Länsstyrelsen angående översyn av 

riksintressen i Byfjorden har inletts. 



ÖP 2022 Kartlager  

Utvecklingsinriktning 

 

 



Mark och vattenanvändning 

Fullständig karta 

 

 



Orter 

Centralorten Uddevalla 

 

Tätorten Ljungskile 

 

Hogstorp 

 



Lane- Ryr Kyrkebyn 

 

Lane Fagerhult 

 

Landsbygd 

Landsbygd övrigt område 

 



Bokenäset 

 

Havstensstrand 

 

Smedseröd 

 



Skaveröd 

 

Fräknestranden 

 

Natur och friluftsliv 

 



Verksamhetsmark 

 

Areella näringar 

 

Vatten 

 



Transportinfrastruktur 

 

Kommunala planeringsunderlag 

VA verksamhetsområde 

 

Naturvärde, klassning 

 



Kulturmiljövårdsprogram 

 

Värden och hänsyn 

Riksintressen 

Riksintressen alla i samma bild 

 

 



Naturvård 

 

Kulturmiljö 

 

Friluftsliv 

 



Högexploaterad kust 

 

Natura 2000 

 

Yrkesfiske 

 



Energiproduktion/ vindbruk 

 

Transport och kommunikationer 

 

Försvar 

 



MSA flyghinder 

 

Miljökvalitetsnormer 

Buller 

 

Vatten 

 



Statliga hänsynsområden, natur 

Naturreservat 

 

Naturvårdsområde 

 

Strandskyddsområde 

 



Ekologiskt känsliga områden 

 

Övrigt naturskyddsområde 

 

Hälsa säkerhet och risk 

Radon 

 



Översvämning  

 

Skyfall 

 

Skred, ras och erosion 

 



Förorenade områden och miljöfarligverksamhet 

 

Vattenskyddsområde 

 

Prioriterad väg farligt gods 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Krummedike 13–15 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Krummedike 13 har inkommit med en begäran om planbesked, 

se bilaga 1. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger byggrätt inom gårdsrummet på 

fastigheterna genom att ta bort befintlig prickmark från detaljplanen. 

 

Syftet är att genom en om- och tillbyggnad av fastigheterna kunna skapa en 

besöksanläggning för hus och kultur på Kungsgatan 30–32, i det om idag delvis 

används för kulturell verksamhet i studio 32 och Lotsen.  

Gårdarna tillhörande fastigheterna består av gårdshus och byggrätten är begränsad 

utanför angivna ytor. 

En förstudie har upprättats på fastigheterna Krummedike 13 – 15. Förstudien bedömer 

att det finns ett behov av ytterligare byggrätt på fastigheterna för möjligheten att 

uppföra ett atrium samt komplementbyggnader på innegårdarna, se förstudie kv 

Krummedike 13 – 15, bilaga 2. 

Området berörs i dagsläget av detaljplan 1485-P95/8, se bilaga 3. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslag för Krummedike 13-15 upprättas. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15 

Begäran om planbesked berörande Krummedike 13 - 15, bilaga 1  

förstudie kv Krummedike 13 – 15, bilaga 2 

Detaljplan 1485-P95/8, bilaga 3 

Förprövningsrapport Krummedike 13 - 15, Bilaga 4 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Krummedike 13 - 15 

att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 

att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Krummedike 13 har inkommit med en begäran om planbesked, 

se bilaga 1. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger byggrätt inom gårdsrummet på 

fastigheterna genom att ta bort befintlig prickmark från detaljplanen. 

Syftet är att genom en om- och tillbyggnad av fastigheterna kunna skapa en 

besöksanläggning för hus och kultur på Kungsgatan 30–32.  

En förstudie har upprättats på fastigheterna Krummedike 13 – 15. Förstudien bedömer 

att det finns ett behov av ytterligare byggrätt på fastigheterna för möjligheten att 

uppföra ett atrium samt komplementbyggnader på innegårdarna, se förstudie kv 

Krummedike 13 – 15, bilaga 2. 

Området berörs i dagsläget av detaljplan 1485-P95/8, se bilaga 3. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslag för Krummedike 13 - 15 

upprättas. 

 

 

Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 

 

Se Förprövningsrapport Krummedike 13 - 15, Bilaga 4 
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Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett 

standardförfarande och kan påbörjas inom 24 månader. Handläggningstiden bedöms 

omfatta  

24–36 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 3–4 år 

under förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 

beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 

framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 

uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 

tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 

positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 

För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 

kallat planavtal upprättas mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen  

och exploatören innan detaljplanearbetet startar. 

 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef avd Hållbar Tillväxt  
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Lokalprogram Hus för kultur 200605 

Kultur och fritidsnämnden fattade i november 2019 beslut om att beställa en förstudie för att kunna 

investera i lokaler för det fria kulturlivet.  

KFN 2019/XXX XXX 

Underlaget som beslutet fattades efter är behovsanalys ”Hus för kultur” drn KFN 2019 XXX XXX 

 

Syfte 

Sveriges städer konkurrerar om befolkningen. Forskning om attraktiva städer visar att ett rikt och 

spännande kulturliv är en faktor som på senare år lyfts fram som en av de absolut viktigaste 

konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig. Uddevalla kommuns strategiska plan understryker 

vikten av mötesplatser för handel och kultur, för att blir en självklar tillväxtmotor för en mer 

utvecklad region.  Kultur och fritidsnämnden har identifierat sitt bidrag till förverkligandet av denna 

politik genom att formulera en strategi för att skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella 

uttryck. Nämnden har också formulerat en strategi för att underlätta kulturarbetares villkor att verka 

i kommunen.   

Kultur och fritidsförvaltningen genomförde därför en omfattande behovsanalys inom området 

lokaler för kultur. Behovsanalysen tar särskilt fasta på att beskriva behovet av lokaler för att 

tillgängliggöra kultur till allmänheten, och hur detta kan bidra till en levande stadskärna.  

Av kartläggningen framgår tydligt att kommunen lider brist på utbud av lämpliga lokaler för det 

lokala kulturlivet. Kulturområdet har varit eftersatt under längre tid och kulturområdets andel av det 

totala kommunbidraget har stadigt sjunkit. De kommunalt ägda lokaler som står till kulturella 

aktörers förfogande utgör en mycket liten andel av det totala utbudet. Uddevalla kommun har under 

överskådlig tid endast gjort smärre satsningar i lokaler för kulturlivet.  Behovet av en utökning av 

ändamålsenliga arrangemangslokaler för såväl dans, teater och musik är framträdande, särskilt för en 

mindre publik. Likaså har den lokala konsten en alltför begränsad plats i det offentliga rummet. 

Kommunen erbjuder inga subventionerade produktionslokaler för konstnärer, yrkesverksamma 

dansare eller författare.  

Detta lokalprogram beskriver nödvändiga insatser för att närma sig den politiska viljan om 

mötesplatser för kultur, förbättrade förutsättningar för kulturarbetare och tillgängliga och attraktiva 

platser för kulturarrangemang. Här beskrivs formerna för ett sammanhållet kulturellt stråk. En 

geografiskt sammanhållen plats ger samordningseffekter och erbjuder rum, för såväl skapande som 

arrangemang inom alla olika konstarter, i Uddevallas stadskärna. Därtill underlättar det invånares 

och turisters möjlighet att uppleva Uddevallas kulturliv.  

Lokalprogrammet syftar till att  
1. Åtgärda den stora brist på lokaler för kulturföreningar som råder i Uddevalla  
2. Ge Uddevallabor och besökare möjlighet att uppleva föreställningar och arrangemang i sin 

hemkommun, istället för att behöva åka till grannkommunerna. 
 

Utöver det åstadkommer lokalprogrammet också följande 
1. Bevarande och upprustning av befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Dessutom 

tillvaratar och öppnas två fina bakgårdar mitt i centrum som tidigare varit stängda för 
allmänheten. 



2. En satsning på ett levande och attraktivt centrum, en kulturdriven centrumutveckling. 
Genom repetitioner, föreställningar och arrangemang året runt kommer fler människor röra 
sig i centrum och det kommer gynna alla näringsidkare i området. Dessutom bidrar 
verksamheterna till en mer attraktiv kommun som helhet. 

3. En möjlighet för elever på estetiska programmet och Kulturskolan att stanna kvar i Uddevalla 
för att utöva sitt intresse istället för att behöva flytta från kommunen. 

 

 

Funktion 

Övergripande  

Lokalt producerad och konsumerad kultur är möjlig, om investeringar görs som möter Uddevallas 

lokala behov. Det kräver ändamålsenliga lokaler med fullgod teknik som erbjuder hög grad av 

samordning och låga hyreskostnader. Scener för arrangemang behöver fast personal i form av en 

eller flera tekniker och programansvarig som tar hand om bokningar, logistik och teknik.   

Genom upprustning av byggnaden på Kungsgatan 32, verksamhetsanpassning av Lotcen (Kungsgatan 

30) samt förvärv av Frideborg (Kungsgatan 28) skapas ett sammanhållet stråk i Uddevallas stadskärna 

som erbjuder rum för såväl skapande som arrangemang inom alla konstarter. Genom att ta tillvara 

befintliga lokaler i centralt läge med högt kulturhistoriskt värde minskar troligen också 

investeringskostnaden, jämfört med nybyggnation. Den centrala geografiska platsen i stadens 

centrum är viktig också ur tillgänglighetssynpunkt.  

En geografiskt sammanhållen plats ger stora samordningsvinster för de olika konstarterna och borgar 

för samarbete. Utöver det kan invånare och turister i Uddevalla på ett lättillgängligt sätt uppleva 

Uddevallas kulturliv mitt i centrum. Marknadsföring av alla olika verksamhetsgrenar blir mer 

lättillgängligt med geografiskt sammanhållna lokaler och utbud.  

De tre byggnaderna ska spela lite olika roller för helheten. Kungsgatan 32 och Lotcen blir i 
huvudsakligen "skapandehus" dvs hus där möjlighet till repetition, produktion och kreativt skapande 
ges. Frideborg får den självklara rollen som "arrangörshus", där arrangerande föreningar och övriga 
aktörer kan sätta upp konserter och föreställningar för Uddevallaborna varje vecka året runt.  Dessa 
tre hus blir ett nav för Uddevallas fria och ideella kulturliv, för föreningslivet, för kulturutövarna, för 
besökarna och för alla generationer.   
  
Vikten av samverkan poängteras, där förvaltningen kommer fylla en viktig funktion när det kommer 
till innehåll, i samarbete med husets olika aktörer i allt från program, schemaläggning, personal och 
verksamhet under hela året. Vidare ses Estetprogrammet på Sinclair och dess elever som en stark 
resurs, och närheten till lokalerna ska bidra till utveckling och främja det kreativa skapandet efter 
skoltid.    
 

Stora samordningsvinster ges när kulturföreningar inryms i samma byggnadskomplex. Veckoprogram 

med regelbundna föreställningar av olika slag skapas i nära samverkan med det lokala kulturlivet. 

Detta ger Uddevallaborna ett utbud av kultur i olika genrer varje helg. På så vis kan Uddevallabon 

välja att stanna i staden, i stället för att åka till Göteborg eller andra grannkommuner   

Tillgänglighet 
Centrumläge, nära till övrigt utbud av restauranger, caféer, affärer 
Bra tillgång till kollektivtrafik 



Bra tillgång till parkeringar 
Bra geografiskt läge kopplat till Kulturskolan och Estetiska programmet Sinclair 
Säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsvariationer 
 
Observeras 
Arbetet med de tre byggnaderna ska ske som ett sammanhållet projekt och får inte under några 
omständigheter delas upp i olika etapper med separata beslut kring utformning och budget. 
De två bakgårdarna ingår i projektet och ska vara en del av helheten. 
 
Renovering ska ske varsamt med ett fokus på att bevara de gamla husens historia och charm. 
Arkitekt och entreprenörer som anlitas till arbetet ska ha erfarenhet av arbete i äldre kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. De ska besitta kunskaper i bevarandetekniker etc. 
 
Det ska finnas en gemensam huvudentré (Atrium på bakgård)  till Kungsgatan 32 och Lotcens 
byggnader.  
 
Lokalerna ska ha elektroniskt lås/taggsystem med olika zoner.  
 
Lokalprogrammet innefattar följande funktioner 
 

Behov Byggnad 

Musikscen för upp till 250 personer, stående publik Frideborg 

Dans och teaterscen för upp till 100 personer, sittande publik Frideborg 

Teaterscen för upp till 40 personer (rep / föreställning) Kungsgatan 32 

Utomhusscen för upp till 300 sittande / 600 stående på bakgård Kungsgatan 32 

Repetitionslokal dans/teater  Kungsgatan 32  

Musik/teaterscen upp till 50 pers Kungsgatan 32 

Föreningslokal, teaterföreningen Studio 32 Kungsgatan 32 

Repetitionslokal, musik Kungsgatan 32 

Musikstudio Kungsgatan 32 

Ateljé rekvisita/kostym Kungsgatan 32 

Konstgalleri Lotcen 

Varvs- och industrihistorisk museum  Lotcen 

Föreningslokal, Varvs- och industrihistoriska föreningen Lotcen 

Caféverksamhet inomhus Lotcen 

Caféverksamhet utomhus i atrium på bakgård Lotcen 

Öppen ateljé för konsthantverk Lotcen 

Skrivarlya Lotcen 

Produktionslokaler för yrkesverksamma kulturutövare, ateljéer Lotcen 

Produktionslokaler för konsthantverk/slöjd Lotcen 

Artistloge Kungsgatan 32/Lotcen/Frideborg 

Mötes- och arbetsrum för kulturföreningar och unga arrangörer Kungsgatan 32 / Lotcen 

Förråd för kommunens utrustning för utomhusarrangemang Kungsgatan 32/Lotcen/Frideborg 

 

 

 

Kungsgatan 32  
 



Lokalen på Kungsgatan 32 är kommunägd. Den brukas idag av amatörteaterföreningen Studio 32, 

socialtjänstens dagverksamhet, unga arrangörer, till viss del av kulturskolans teaterverksamhet samt 

av andra kulturföreningar.  

Byggnaden har tidigare varit Uddevalla Tändsticksfabriks kontor och har ett högt kultur- och 

industrihistoriskt värde. Läget är attraktivt och byggnaden bedöms ha stor potential som 

föreningslokal överlag.  

Kungsgatan 32 ska kunna erbjuda repetitionslokaler för teater, dans och musik samt en liten scen för 

föreställningar på plan 2 för mindre grupper (barnföreställningar, singer/songwriter, mindre 

teatergrupper till exempel). Inspelningsmöjligheter för musik ska finnas på plan 3, samt ateljé för 

kostym och rekvisita på plan 2. 

Lokalerna är i viss mån tillgänglighetsanpassad och har en hiss mellan plan 1 och 2, som för övrigt 

delas av den intilliggande lokalen Lotcen.  

Till byggnaden hör en bakgård där det ska finnas en utomhusscen med gradäng, som kan användas 

sommartid till större utomhusarrangemang. 

Lokalen har ett stort behov av investeringar i form av allmänt underhåll, viss ombyggnation samt 

teknik och annan utrustning.  

Hissen måste anpassas till dagens standardkrav.  

Installation av sprinklersystem för brandskydd bör utredas.  

Se över tillgängligheten överlag, hiss, trösklar, bredd etc 

Se över möjligheten till kyla. 

 

Plan 1 
Allmän upprustning av ytskikt med fokus på bevarande av den gamla byggnationen. Om möjligt 
bevara eventuella trägolv under linoleummattorna. Golv ska inte riktas. Översyn av allmänbelysning. 
Översyn av el. 
 
101 
Entré, befintligt  
 
102 
Foajé/Kapprum, befintligt  
 
103 
WC, helrenoveras 
 
104 
Foajé, befintligt 
 
105 
WC, helrenoveras 
 
106 och 113 (det finns ingen vägg emellan) 
Repetitionslokal för teater samt mindre föreställningar i den stora salen. Behov teknik, Wifi, etc.  



Svart linoleummatta på golvet i endast den salen. Mörkläggning av fönstren genom öppningsbara 
luckor vid fönstren. Svartmålade väggar 
Ström både 16A och 32A, handske placeras i 106. 
Regelbundet 15 personer, forcerad ventilation för upp till 90 personer. Möjlighet till kyla 
Tekniska lösningar för ljud och ljus ska ske i samråd med konsult i ett tidigt skede. Kulfs ansvar 
 
107 
Passage befintligt 
 
108 
Teknikrum, befintligt. Se över ström, kablage 
 
109 
Teknikrum, handfat och dusch tas bort 
 
110 
Städförråd, behöver vatten och eluttag för tvättmaskin. Flytta ner tvättmaskinen från plan 2 om 
möjligt. 
 
111 
Trapphus, befintligt 
 
112 
Soprum, befintligt 
 
113 
Se rum 106 
 
114 
Passage, befintligt 

 
115 
Nytt kök i befintligt rum, 3 pers 

 
116 och 117 
Slå ut vägg mellan de två rummen (väggen är snedställd på befintlig ritning). Utrymmet ska användas 
som mötesrum och ska ha tillgång till wifi och annan standardteknik. 
Även fika/rastyta i form av liten soffgrupp med bord. 
15 pers ventilation, möjlighet till kyla 
 
118 
Jämna ut nivåskillnad vid trappan upp till plan två och utrymningsväg. Extra trappsteg på utsidan av 
nödutgången. Gruspåfyllnad 

 
 

Bakgård  
 
Utomhusscen för scenkonst, sommarteater, musikfestival etc. Bygga ut ett scengolv från befintlig 
byggnad med tak.  Djup: 7m, Bredd: 9m samt 13,5m 
Uttag för 32A och 16A på husväggen, på utsidan väggen från rum 111/106, hörnet, vid 
utomhusscenen. 



Vattenkran från husväggen för dricksvatten, på utsidan från rum 112 
Teknisk konsult ska anlitas i tidigt skede för att kolla på lösningar kring ljud, ljus, punkter att hänga i 
tak. Kultur och fritids kompletterar med underlag. 
 
Bygga fast publikgradäng mot berget på motsatt sida av huset. Kolla vart gränsen för kommunägda 
marken går. Kyrkan äger angränsande markbit. Bra om den går att köpa av kyrkan? 
Plats för 200 pers i publik 
Centralt placerat teknikbås i gradängen 
 
Stående publik framför scenen 400 pers. Även möjlighet för sittande med utplacerade stolar 
 
Värmeisolerat förråd ska byggas under gradängen 
Jämna baksidan, med möjlighet att ha sittande publik  
 
Rivning av befintlig ”kioskbyggnad” på bakgården 
 
Bygga en förrådsbyggnad parallellt med Gula huset (Lotcen) föreningen Studio 32:s förråd. Samt för 
scenpodier, stolar etc till scen på plan 1 

 
Nytt plank mot intilliggande parkering.  
Den befintliga smidesgrinden ska rustas upp av konstnären som tillverkade den (boende i Forshälla) 
Kulf ansvarar för kontakt med konstnären. Grindens placering ska vara mer centrerad i det nya 
planket 

 
 

Plan 2 
 
Allmän upprustning av ytskikt med fokus på bevarande av den gamla bevaransvärda byggnationen. 
Om möjligt bevara eventuella trägolv under linoleummattorna. Golv ska inte riktas. Översyn av 
allmänbelysning. Översyn av el. 
 
201 
Trapphus, befintligt 
 
202 
Kapprum, befintligt 
 
203 
Passage befintligt 
 
204, 205, 206 
Loge, WC, dusch, smink där det är placerat idag, helrenoveras, även speglar och ljus för smink 
4 pers 
Öppna vägg mellan 206 och 215 
 
207 
Trapphus, befintligt 
 
208 
Förråd, befintligt 
 



209 
WC befintligt renoveras 
 
210 och 211 
Syateljé, rekvisita, kostym, befintligt 
15 personer, möjlighet till forcerad ventilation 
 
212 
Ta bort vägg mellan rum 212 och 213. Behålla kakelugn. 
Öppna dubbeldörrar från rum 212 in till Lotcen. Spegeldörrar  
Lösning med dubbla dörrar med mindre luftsluss emellan? För att dämpa ljudet in till galleriet, rum 
225 
 
213, 214 
Föreställnings- och repetitionslokal 
Slå ut väggen mellan den stora salen 214 och det intilliggande kontorsrummet 213. Repetitionslokal 
för dans samt mindre föreställningar (behov teknik, wifi etc) Svart linoleummatta på golvet i just den 
salen. Ljudisolering av fönstren samt mörkläggning.  
Ventilation för 15 personer, forcerad ventilation för upp till 70 personer. Möjlighet till kyla 
Sviktande golv för dans. Påbyggnad av golv.  
Svartmålade väggar 
Scen, 4 meter djup och lokalens bredd, höjd 40 cm. Podier men ska monteras fast. 
Tekniska lösningar för ljud och ljus ska ske i samråd med konsult i ett tidigt skede. Kulfs ansvar 
 
214 
Bygga upp en vägg mellan de “bortre” fönstren (nere vid pentryt) och skapa loge. Ventilation för 5 
pers 

 
215 
Återställa städskrubben till ursprungligt pentry med litet kyl, diskho, eluttag och bänkplats för 
vattenkokare mikrougn och kaffebryggare. Samt litet skafferi och skåp för muggar. Tvättmaskinen ska 
flyttas ned till plan 1.  
Öppna vägg mellan 215 och 206 
 
 

Plan 3 
 
301 
Trapphus, befintligt 
 
302 
Återställas till WC, helt nytt 
 
303 
Passage befintligt 
 
304 
Befintligt 
 
305 
Passage, befintligt 



 
306 
Trapphus, befintligt 

 
307 
Sätta upp vägg med dörr till repetitionslokal (308) Pentry med litet kyl, diskho, eluttag och bänkplats 
för vattenkokare mikrougn och kaffebryggare. Samt litet skafferi och skåp för muggar. 

 
308 
Repetitionslokal för musik. Utrymmet behöver akustiksäkras och ljudisoleras neråt i golvet. Flytande 
golv alternativt dubbla gipsskivor. Ljudsäkras genom innerfönster mot gården.  
Ventilation för både 307-308 för 10 personer. Möjlighet till kyla 
 
309 
Förråd, befintligt 

 
310 
Bygg hisschaktet så det är möjligt att åka hiss ända upp till plan 3. Bevara utrymmet i rum 310 som en 
sluss. 

 
311 
Musikstudio (Behov teknik, wifi etc)  
Bygga ett kontrollrum med multikabel och länka ihop den med rum 308. Rummet kan i sin tur få ett 
brett användningsområde inom ljudproduktion. Akustiksäkras 
Ventilation 3 pers. Möjlighet till kyla  
Tekniska lösningar ska ske i samråd med konsult i ett tidigt skede. Kulf ansvarar för underlag 
 
312 
Teknikrum. Vägg rives in till fläktrummet bredvid. 

 
313 
Behålla utrymmet, oklar användning i dagsläget 
Ventilation 3 personer. Möjlighet till kyla 
 
314 
Befintligt 
 
315 
Kallförråd, befintligt. Riva lättvägg.  
  
  
 

Kungsgatan 30, Lotcen  
 
Lotcen ligger på Kungsgatan 30 och ägs av kommunen. Det är en av Uddevallas äldsta byggnader, 

som restes på tidigt 1800- tal efter den stora branden 1806.  Lokalen är Uddevallas äldsta museum 

och det är dess ursprungliga syfte. Lokalen har därför ett högt kulturhistoriskt värde. Idag används 

den delvis av varvs- och industriföreningen. För kulturverksamhet överlag, bedöms lokalen ha hög 

potential, både för produktion, utställning och möten. Den inrymmer två större salar som kan 

användas till kommunalt galleri och samlingslokal.  



Den intillliggande bakgården angränsar till Kungsgatan 32:s bakgård. På bakgården finns två mindre 

byggnader varav ett är ett snickeri som lämpar sig för hantverk.      

Lokalerna är till stor del redan renoverade och i bottenplan finns färdig utrustning för allmän 

servering både ute och inne. Vissa ytskikt kan behöva ses över (bättringsmålning) Den är 

tillgänglighetsanpassad genom en hiss som delas med Kungsgatan 32. Hissen möter inte dagens krav. 

Det finns toaletter, kök och andra faciliteter. Lokalerna står idag i stort sett tomma.   

 

Plan 1 vänstra delen 
 
121 
Entré befintligt 
 
122 
Trapphuset, befintligt. Ev krävs en utrymningsväg här. 
 
123 
Städ befintligt 
 
124 
Hiss, breddas enl krav 
 
125 
Passage, befintligt 
 
126 
Behålla toalett, befintligt 
 
127 
Mötesrum, befintligt 
 
128 
Ateljé, Flytta kyl/frysskåp, annars befintligt 
Ventilation 2 personer 
 
129 
Förråd, ta bort duschen 
 
130 
Var? (duschen?) 
 
131 
Teknikrum, befintligt 
 
 

Plan 1 högra delen 
 
132 
Portgång? Två stråk i den befintliga markbeläggningen med släta stenplattor för tillgänglighet och 
vagnar etc. 



 
133, 134, 135  
Caféverksamhet med biytor i hela bottenvåningen. Planeringen av ytor enligt arkitektförslag skiss 
200527. 
Ventilation 30 personer med befintligt kök. Om köket tar större utrymme vistas färre personer i 
lokalen. Möjlighet till kyla 
 
136 
Omklädning 
 
137 
Städ  
 
138 
Diskutrymme 
 
139 
WC och dusch  
 
 

Bakgården 
 
Entrén till bakgården behåller träportarna. Belysning i portgången. Inglasad servering och foajé på 
Lotcens innergård. Atriumgård från byggnaderna fram till det gula husets husgavel. Klarar alla väder 
och årstider. Takhöjd två våningsplan. Känsla av höjd och rymd. Ej glastak!  
Antresol med fläktrum för foajén längst väggen mot Frideborgs byggnad.  
Plana ut marken, ta bort trädäck och lägga stenplattor. Ska vara uppvärmt under höst och vinter. 
Öppningsbara skjutdörrar mot trädgården från serveringsdelen. Ingång med pardörrar mot 
Frideborgs entré från serveringsytan i atriet.  
Ventilation för 100 personer.  
 
Vatten ute i trädgården ska finnas. Ser ut att finnas på husväggen till snickeriet, säkerställa funktion 
 
Gula huset 
Bottenvåningen görs om till fyra toaletter varav 1 RWC 
Städförråd 
(samt ev kapprum om det får plats?) 
Övervåning ytskikt 
 

Snickeriet på bakgården  
Befintligt 
 
De två bodarna på bakgården 
Förråd, befintligt 
 

Plan 2 
 
220 
Trapphus. Ta bort vägg mot passage 230 
 
221 



Behålla befintligt kök,  
Ventilation för 8 personer 
 
222 
Verkstad för galleriet. Byt ut fönstret mot en dörr (till antresol med fläkt) 
 
223-225 
Galleri. Riv väggen mellan rum 224 och 225. 
Ventilation 30 personer. Möjlighet till kyla? 
Öppna dubbeldörrar mellan rum 225 och in till Kungsgatan 32 (rum 212) 
 
226 
Kapprum, befintligt. Golv lutar-ok 
 
227 
Städ, befintligt 
 
228 
Hiss, ombyggnad 
 
229 
WC, befintligt 
 
230 
Passage. Riv litet, uppbyggt förråd i passagen. 
Riv vägg mot trapphus 220 
 
 
 

Plan 3 
 
321 
Ateljé, renovera ytskikt 
Ventilation 2 personer. Möjlighet till kyla 
 
322 
Mötesrum, renovera ytskikt 
Ev byta ut fönstret mot dörr för att skapa utrymningsväg 
Ventilation för 4 personer. Möjlighet till kyla 
 
323 
Publikt museum, Varvs- och industrihistoriska museet (föreningsdrivet) Renovera ytskikt till 
utställningshall 
Viktigt med allmänbelysningen och speciallösningar för punktbelysning. Rådgöra med elektriker 
Ventilation för 10 personer. Möjlighet till kyla? 
 
324 
Passage, befintlig 
 
325 
Kontor, Varvs- och industrihistoriska föreningen, befintligt. Golvkontroll, nivåskillnad 



Ventilation för 2 personer. Möjlighet till kyla 
 
326 
WC, befintligt 
 
327 
Kapprum, befintligt. Lutning golv-ok 
 
328 
Hiss, ombyggnation 
 
329  
Hissmaskinrum?? 
 
330 
Städ, befintligt. Tvättho 
 
 

Frideborg  
 
Frideborg är privatägd och står tom. Den innefattar en medelstor biosalong för sittande publik. 

Publikkapaciteten är för närvarande 200 sittande. Vid renovering kan en mer flexibel scen- och 

publiklösning åstadkommas för att möta scenkonstens behov och bedöms kunna bli den större 

musik-, dans- och teaterscenen.   

Lokalen byggdes 1901 och har haft omfattande verksamhet inom kultur, nöje, musik och film. 

Lokalen har ett högt kulturhistoriskt värde och utgör ett viktigt kulturarv som social mötesplats. Läget 

är centralt med direkt närhet till Kungsgatan 32 och Lotcen. Frideborg har viktiga biytor för loge, kök, 

omklädning och teknik men lokalen är inte uppdaterad för moderna behov. Nuvarande 

foajéutrymme mot Kungsgatan ger tillgänglighet och bidrar till trivsel och service.   

Därmed har Frideborg stor potential för det fria kulturlivet och för att kunna skapa en levande 

stadskärna. Det som krävs är omfattande renovering med hänsyn till lokalens arv och ursprung, samt 

uppgradering av teknik.  

Frideborg bedöms, av sin centrala placering, sin i grunden ändamålsenliga utformning och sitt 

kulturhistoriska värde, ha stor potential i en eventuell utökning av lokaler för kultur. 

Plan 1 

Observera 
Plan ett är det allra viktigaste, plan 2 är inte nödvändigt! Kanske inte ens det bästa? Hyra plan 1? 
 
 

- Ny planlösning för foajé, WC, biljettlucka (göra om till bar vid större arr),  
- Huvudentré från Lotcens bakgård, Öppna befintlig vägg från atrium. 
- Nuvarande entrén blir nödutgång, samt entré vid vissa arrangemang som kräver avgränsning 

mot serveringsyta. 
- Luftslussen vid nuvarande entré plockas bort 
- Nuvarande entrén blir inlast vid föreställningar. Inköp av ramp för att kunna rulla in 

utrustning krävs. 



- Riv ut trappor och ramp in till salongen från foajén, så att husets gamla karaktär kommer 
fram samt gör lokalen tillgänglig. 

- Riv ut stolar och ramp inne i salongen och gör om lokalen till ståplats. Gamla karaktären 
kommer fram och vi gör lokalen tillgänglig. Golvet till foajé och salong blir på samma nivå. 

- Publikkapacitet 200-250 stående. Möjlighet till sittande publik. 
- Publikgradäng ska finnas och förvaras längst bak i lokalen. Denna dras ut och fram vid t ex 

teater och dansföreställningar . Vid detta exempel så kan golvet mellan gradäng och befintlig 
scen bli scenyta vid teater och dans. Gradängen kommer rymma mellan 60-80 personer och 
behöva platsbyggas. 

- Förvaring av stolar/bord behöver ses över. Kolla upp garage på baksidan? 
- Scen befintlig. Bygg ramp till höger (Lotcens sida) för tillgänglighetsanpassning samt 

inlast/utlast. 
- Riv köksdel och bygg ramp mellan scengolv och nuvarande förråd för att kunna transportera 

utrustning. 
- Renovera förråd för teknik utrustning, behåll WC. 
- Investering av all scenteknik (ljud, ljus, backline) och övrig teknisk utrustning i samråd med 

konsult 
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Sammanfattning 
Sveriges städer konkurrerar om befolkningen. Forskning om attraktiva städer visar att ett rikt 
och spännande kulturliv är en faktor som på senare år lyfts fram som en av de absolut 
viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig.  
  
Uddevalla kommuns strategiska plan understryker vikten av mötesplatser för handel och 
kultur, för att blir en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region.  Kultur och 
fritidsnämnden har identifierat sitt bidrag till förverkligandet av denna politik genom att 
formulera en strategi för att skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella uttryck. 
Nämnden har också formulerat en strategi för att underlätta kulturarbetares villkor att verka i 
kommunen.  
 
Föreliggande utredning tar särskilt fasta på att beskriva lokaler för att tillgängliggöra kultur 
till allmänheten, och hur detta kan bidra till en levande stadskärna. Utredningen har undersökt 
det politiska kulturuppdraget, de kulturella aktörerna i kommunen, utbudet av offentliga 
arrangemangslokaler samt i vilken utsträckning dessa lokaler motsvarar det lokala kulturlivets 
behov.   
 
Av kartläggningen framgår tydligt att kommunen lider brist på utbud av lämpliga lokaler för 
det lokala kulturlivet. Kulturområdet har varit eftersatt under längre tid och kulturområdets 
andel av det totala kommunbidraget har stadigt sjunkit. De kommunalt ägda lokaler som står 
till kulturella aktörers förfogande utgör en mycket liten andel av det totala utbudet. Uddevalla 
kommun har under överskådlig tid endast gjort smärre satsningar i lokaler för kulturlivet. 
  
Behovet av en utökning av ändamålsenliga arrangemangslokaler för såväl dans, teater och 
musik är framträdande, särskilt för en mindre publik. Likaså har den lokala konsten en alltför 
begränsad plats i det offentliga rummet. Kommunen erbjuder inga subventionerade 
produktionslokaler för konstnärer, yrkesverksamma dansare eller författare. För filmvisning är 
däremot utbudet fullgott, liksom på musei- och kulturarvsområdet. 
 
Utredningen innehåller förslag på förbättringsåtgärder, för att närma sig den politiska viljan 
om mötesplatser för kultur, förbättrade förutsättningar för kulturarbetare och tillgängliga och 
attraktiva platser för kulturella uttryck. Utredningen föreslår ett sammanhållet kulturellt stråk, 
inklusive en verksamhetsidé för vad ett sådant stråk möjliggör. En geografiskt sammanhållen 
plats ger samordningseffekter och erbjuder rum, för såväl skapande som arrangemang inom 
alla olika konstarter, i Uddevallas stadskärna. Därtill underlättar det invånares och turisters 
möjlighet att uppleva Uddevallas kulturliv. Verksamhetsidén föreslås utredas vidare i en 
förstudie.  
  
Förslaget avser upprustning av lokaler på Kungsgatan. Genom att tillvarata befintliga lokaler i 
centralt läge med höga kulturhistoriska värden minskar eventuellt också 
investeringskostnaderna jämfört med nybyggnation. 
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Inledning  
Liv – i Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar hållbar 
utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 
 
Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig 
själva och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa 
förmågan. 
 
Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i 
kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika 
kombinationen av hav, fjäll och fjord. 
 
Så lyder Uddevalla kommuns vision som ska verkställas. Frågan är bara hur, av vem och i 
vilken utsträckning. Hur skapar man en välkomnande känsla? Hur kan människor stimuleras 
till framtidstro och lust att utveckla sig själva och sin omgivning? Har vi tillräckligt med 
tillgängliga och attraktiva mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan?  
 
Det handlar i mångt om mycket om att säkra en god kulturell infrastruktur som värnar en 
mångfald av kulturuttryck och underlättar förflyttningen mellan det konstnärliga uttryckets 
avsändare till dess mottagare. Det är en viktig kommunal uppgift. 
 
Föreliggande utredning tar fasta på de positiva effekter kulturutbudet har för såväl människan 
i sig som för andra samhällsområden och visar på behovet av att förbättra förutsättningarna 
för ett rikt och levande kulturliv i Uddevalla, för att möjliggöra för alla invånare och besökare 
att möta och uppleva en mångfald kulturuttryck. 
  
Kulturens intäkter och kostnader 
Sveriges städer konkurrerar om befolkningen. Stadens attraktionskraft blir avgörande för dess 
förutsättningar att konkurrera med andra städer om kompetens, nya branscher och 
innovationer.  
 
Vad är då attraktivitet? Antoni och Mellander menar i sin forskning om attraktiva städer att ett 
rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år lyfts fram som en av de absolut 
viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig. Med större kulturutbud och fler 
skapande individer i befolkningen ökar en stads möjlighet att växa och locka till sig kreativa 
och kunskapsintensiva människor och i deras spår investeringar och nya företag.1 Enligt 
professor Pier Luigi Sacco, expert i frågor om kultur och ekonomi, är kultur är en av de 
enskilt viktigaste faktorerna för att skapa nya jobb.2 
 
Kulturen kan också fungera som marknadsförare. Göteborg är ett exempel på hur man under 
många år medvetet har satsat på att bli en arrangemangsstad. Det arbetet bidrar till en icke 
oansenlig del av turismen och besökande till evenemang vilket har positiva följder för andra 
näringar som handel, hotell och restaurang. 
 
Även Uddevalla har goda förutsättningar att bli en arrangemangsstad. Här finns ett rikt 
föreningsliv, kunniga och vana arrangörer, populära konferensanläggningar och regionala 
institutioner.  
 

 
1 https://som.gu.se/digitalAssets/1453/1453860_18-antoni-o-mellander.pdf  
2 Sacco 2013. Kultur 3.0 Konst, delaktighet, utveckling 
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Därtill har Uddevalla en kulturellt intresserad befolkning. Kulturindex ger ett mått på hur 
kulturellt aktiv befolkningen är med avseende på teaterbesök, biobesök, bokläsning, 
biblioteksbesök, pop- och rockkonserter och museibesök.3 Uddevalla hamnade på en 15:e 
plats (av 34) på kulturindex vid 2015 års undersökning. Uddevallas invånare intar en 
förstaplats vad gäller museibesök, men lägre position vad gäller biblioteksbesök, pop- och 
rockkonserter och teaterföreställningar. En trolig förklaring till museibesökandet är Bohusläns 
museums tillgängliga placering och generösa öppettider. Omvänt kan de låga siffrorna för 
biblioteksbesökande bero på stadsbibliotekets undanskymda läge och stängda söndagar, 
liksom bristen på lämpliga scener för musik- och teaterproduktioner kan påverka den låga 
positionen avseende pop- och rockkonserter och teaterföreställningar. 
 
Sedan 1996 har Uddevalla kommun minskat sina utgifter för kulturverksamhet från 3 procent 
av den totala driftskostnaden till 1,8 för 2018.4 Det kan jämföras med Trollhättan, som 2018 
la 2,9 procent av sin totala driftsbudget på kulturverksamhet och generellt legat högre än 
riksgenomsnittet. Enligt Koladas siffror från 2018 lägger Uddevalla nästan 750 kronor mindre 
per invånare på sin kulturverksamhet än vad Trollhättan gör.5 Även Grästorp, Åmål och 
Vänersborg lägger i genomsnitt mer pengar på kultur per invånare än Uddevalla. Detta trots 
att Uddevalla är hjärtat i Bohuslän med såväl Regionteater Väst och Bohusläns museum 
lokaliserade i kommunen, samt att kommunens bidrag till studieförbunden ligger markant 
över riksgenomsnittet och våra grannkommuner.  
 
Villkoren för det ideella kulturlivet skiljer sig från idrottsföreningarnas förutsättningar och 
verksamheter. 2017 genomförde kultur och fritid en sammanställning över det samlade stödet till 
föreningslivet i Uddevalla. Totalt ger kommunen ett ekonomiskt stöd till idrottsföreningarna 
motsvarande 18 384 572, vilket motsvarar 67 % av det totala föreningsstödet. Kulturföreningarna 
erhåller 1 711 828 kronor, vilket motsvarar 7 %.6 Framför allt beror det på att aktivitetsbidrag 
endast beviljas för barn- och ungdomsverksamhet. Kulturföreningarna arbetar mycket med olika 
typer av arrangemang och inte med regelbunden träning för barn och unga såsom 
idrottsföreningarna gör. En annan viktig orsak är att många idrottsföreningar får ett indirekt stöd 
genom att de kan hyra olika idrottshallar till subventionerad kostnad. Kommunen tillhandahåller 
inte i samma utsträckning arrangemangs- och repetitionslokaler som kulturföreningarna kan nyttja.  
 
Uddevalla kommun erbjuder sin befolkning grundläggande kulturell utbildning genom 
kulturskolan och gymnasiets estetiska program. Efter avslutade gymnasiestudier upphör dock 
det lokala sammanhanget i många fall. Det innebär att kommunen förlorar kompetens som 
den har investerat i. För att kunna ta tillvara och utveckla de kreativa näringarna, skulle därför 
villkoren för verksamma kulturutövare behöva förbättras på en rad olika plan. 
 
  

 
3 https://som.gu.se/digitalAssets/1608/1608678_kulturvanor-i-svenska-st--der.pdf SOM institutet,  
4 Kolada ”kostnad för kulturverksamhet, andel av total driftskostnad”. Bruttokostnad minus interna intäkter och 
försäljning till andra kommuner och landsting inom kulturområdet dividerat med kommunens totala 
driftskostnader.  
5 Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola 
66 Utredning av det totala stödet till föreningar inom kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde i Uddevalla 
kommun 2016, genomförd av Utvärderingsringen 
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Bakgrund 
Kultursektorn är bred och innehåller många genrer av kulturellt skapande. Varje genre är i 
behov av rum som tillgodoser just dess uttryck, på samma sätt som ett tennisspel förutsätter 
en viss typ av nät och en viss typ av underlag och ishockeymatchen fordrar en isbana med viss 
form. Men till skillnad från idrottens värld, saknar i dagsläget kulturbranschen normer och 
standarder för sina lokaler. 
 
Det lilla kulturhuset Bastionen står inför rivning 2023.7 Uddevalla kommun har i mer än två 
decennier diskuterat frågan om ett stort kulturhus8 och en rad medborgarförslag har under 
åren inkommit, där avsändarna rekommenderat olika byggnader som skulle kunna fungera i 
kulturens tjänst.9  
 
Hur ser då förutsättningarna ut för det lokala kulturlivet att nå sin publik? I vilken 
utsträckning möter det nuvarande utbudet av lokaler de behov som finns? Vilka insatser skulle 
kunna genomföras för att stärka möjligheterna till ett rikt och tillgängligt kulturliv i 
Uddevalla? Engagemanget ger uttryck för en önskan om att förbättra förutsättningarna för 
Uddevallas kulturliv. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen har initierat utredningsuppdraget att kartlägga och 
nulägesanalysera det befintliga utbudet av offentliga arrangemangslokaler, inom de konstarter 
som verkar i kommunen, för att bilda underlag till den fortsatta utvecklingen av Uddevallas 
kulturella infrastruktur.  
 
Avgränsningar 
I det kommunala ansvaret för den kulturella infrastrukturen ingår vanligen folkbiblioteken, 
kulturskolor, bidrag till föreningar och organisationer, försörjning av kulturlokaler, 
kulturmiljövård, kultur i skola, förskola och äldreomsorg, museer, stadsteatrar, symfoni- och 
kammarorkestrar. 
 
Den kulturella infrastrukturens övergripande syfte är att stödja och möjliggöra kulturskapande 
och främja kulturella aktiviteter, på olika sätt. Det rör sig om förutsättningar för skapande 
(såsom produktionsplattformar, stipendium och utbildning), främjandeorganisationer som 
marknadsför olika genrer, arrangörer, producenter och andra förmedlare av kulturellt 
skapande samt platser för att tillgängliggöra kultur till allmänheten. 
 
Denna utredning tar särskilt fasta på den sistnämnda faktorn, nämligen platser för att 
tillgängliggöra kultur till allmänheten. Den berör således endast ytligt bidragssystem, 
föreningslokaler, produktionsplattformar och främjandeorganisationernas förutsättningar. 
 
Kulturlivets beståndsdelar 
Kulturlivet brukar vanligen delas upp i det fria, respektive det ideella kulturlivet. Den 
förstnämnda kategorin inkluderar de organisationer och enskilda utövare som verkar 
professionellt inom konst och kultur utanför konst- och kulturinstitutionerna. Den sistnämnda 
utgörs av personer och organisationer som verkar inom konst och kultur på ideell (oavlönad) 
basis utifrån sina intressen.10 De båda kategorierna är dock sammanflätade och beroende av 

 
7 Uppsägning av internt hyreskontrakt, KFN 2019/00038 
8 Se tex KS 2001: 375, KS 2006:92 och KS 2016:373 
9 T ex KFN 2007/00237, KFN 2015/00049, KFN 2016/00023 
10 Kulturstrategi Västra Götaland  – och regional kulturplan 2020–2023 s. 9 
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varandra. Föreliggande utredning beskriver förutsättningarna för båda kategoriers möjlighet 
att tillgängliggöra sina produktioner för allmänheten.  
 
Frågeställningar 
De frågeställningar som utredningen berör är: 
 

 Hur ser det politiska kulturuppdraget ut i Uddevalla? 
 

 Vilka är de kulturella aktörerna i Uddevalla kommun? 
I vilken utsträckning når dessa ut till sin publik? 

 
 Hur ser utbudet av offentliga arrangemangslokaler ut? 

Vilken kapacitet har de befintliga lokalerna? 
 

 Hur väl motsvarar nuvarande utbud av lokaler det som de kulturella aktörerna har 
behov av? 
 

 Hur skulle de kulturella aktörernas förutsättningar för offentliga arrangemang kunna 
stärkas? 
 

Metod 
Utredningen beskriver kulturområdets värden och förutsättningar samt består av en 
kartläggning av lokaler som används för publika arrangemang av det lokala kulturlivet och 
kommunens kulturarbetare. Ett urval av dessa lokaler har sedan analyserats utifrån uppsatta 
kriterier inom kulturområdets olika genrer. Kriterierna är framtagna utifrån benchmarking. 
Till grund för utredningen har också en workshop med ett urval av kommunens kulturaktörer, 
genomförd i samband med framtagande av förstudie för kulturhus under 2016, använts. 
Kultur och fritidsförvaltningen har därtill regelbundet fört dialog med det lokala kulturlivet 
utifrån deras behov kopplat till lokaler. 
 
Kulturens plats i politiken 
Vad är kultur? 
Kultur är ett vitt begrepp som vanligtvis indelas i två kategorier. Den ena kategorin betraktar 
kultur ur ett samhällsperspektiv och inkluderar i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet och mer 
specifikt socialt överförda levnadsmönster, lagar, normer och tankesätt. Den andra kategorin 
ser kulturen ur ett humanistiskt perspektiv och tar fasta på en viss typ av kulturella uttryck. 
Den synen ligger till stor del till grund för den nationella kulturpolitiken och innefattar: 

 Radio och TV 
 Film 
 Tidskrifter, litteratur och folkbibliotek 
 Dans, teater och musik 
 Bild och form 
 Museer och utställningar 
 Kulturmiljövård 
 Arkiv 

 
Till dessa brukar också inkluderas folkbildning samt slöjd, design och arkitektur.11 
 

 
11 SOU 2009:16 s. 240 



 

8 
 

De nationella kulturpolitiska målen 
2009 fattade riksdagen beslut om nya kulturpolitiska mål. Dessa lyder: 
 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 
 
För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 
 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor, 
 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 
 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 
 Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

 
Kulturstrategi Västra Götaland 
Västra Götalandsregionens kulturstrategi 2020-2023 antogs av regionfullmäktige hösten 2019. 
Strategin innehåller fem perspektiv som ska vara vägledande för regionens kulturpolitik:  
 

 Demokratisk öppenhet (skapa rättvisa förutsättningar för alla att delta i kulturlivet – 
som publik, deltagare eller genom eget skapande) 

 Konstnärlig kvalitet (värna uppfattningen att kvalitet är ett föränderligt och 
ifrågasatt, men nödvändigt, mål för kulturpolitiken) 

 Social relevans (skapa livsmiljöer och verksamheter som upplevs som meningsfulla 
och stimulerande av de som lever och verkar i dem) 

 Ekonomisk potential (samverka med andra politikområden med medvetenhet om att 
kulturens ekonomiska betydelse inte bara ligger i vanligt företagande) 

 Regional profilering (stärka Västra Götalandsregionen som kulturregion) 
 
För detta krävs särskilda insatser inom: 
 
 Vidga deltagandet (genom att betrakta barns och ungas kulturengagemang ur ett 

livslångt lärande/skapande-perspektiv och undersöka den ideella kulturens roll för ett 
inkluderande kulturliv i samspel med det professionella kulturlivet) 

 Gynna nyskapande (genom att främja förutsättningarna för kreativt skapande, 
relevant forskning och innovativa metoder) 

 Utveckla kapaciteter (genom samverkan mellan den kulturella infrastrukturens 
aktörer)  

 Nyttja tekniker (genom att använda digitaliseringen för förmedling av och deltagande 
i konst- och kulturlivet) 

 Öka internationaliseringen (genom att vidga och fördjupa kulturutbytet) 
 
Den lokala politikens kulturella ambitioner 
Kommunfullmäktiges kulturperspektiv 
Uddevalla kommuns strategiska plan understryker vikten av mötesplatser för handel och 
kultur, för att bli en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region. Likaså krävs ett 
medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och 
företagsutveckling för att skapa ökad attraktivitet och utveckling. 
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Kommunfullmäktige vill arbeta för en entreprenöriell och innovativ kultur, en hållbar 
ekonomisk, ekologisk och social utveckling och bevarandet av våra värdefulla 
kulturhistoriska miljöer. Fullmäktige vill också synliggöra och platsutveckla våra besöksmål 
för turismnäringen. 
 
Kultur och fritidsnämndens bidrag till kommunfullmäktiges kulturperspektiv 
Kultur och fritidsnämnden har att förverkliga kommunens kulturpolitiska mål.  
Kultur och fritidsnämnden har identifierat sitt bidrag till förverkligandet av denna politik 
genom att formulera en strategi för att skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella 
uttryck, så att kulturlivets lokaler blir ändamålsenliga och attraktiva för både producent och 
konsument, där lokalens utformning anpassas efter verksamhetsformen snarare än tvärtom. 
  
Nämnden har också en strategi för att underlätta kulturarbetares villkor att verka i kommunen. 
Dels för att ett rikt och inkluderande kulturliv förutsätter att det finns verksamma 
kulturproducenter i kommunen. Dels för att en kommun som vill öka sin attraktivitet och 
konkurrenskraft skapar förutsättningar för att få kreativa och kulturella näringar att etablera 
sig och verka inom kommunen. 
 
För att erbjuda attraktiva omständigheter för de professionella kulturproducenterna att leva 
och verka i Uddevalla kommun, krävs bred samverkan och gemensamma insatser i flera 
förvaltningar. För kultur och fritids del handlar det om att säkra den kulturella infrastrukturens 
vitalisering, då aktiva kulturproducenters möjligheter att verka och synas är avgörande för 
kulturproduktionens förnyelse på lokal nivå och som inspiratörer och förebilder för 
framförallt barn och ungdomar. 
 
Kulturföreningarnas särpräglade samhällsnytta 
Utvärderingsringen är ett nationellt nätverk som arbetar med kommunala kvalitetsfrågor, med 
särskild inriktning mot kultur- och fritidsområdet. Nätverket genomför utredningar och 
utvärderingar på uppdrag av den kommunala sektorn. Utvärderingsringen var behjälplig 
Uddevalla kommun vid översynen av det totala kommunala stödet till föreningslivet.  
 
Utvärderingsringen konstaterar att kultur- och fritidsområdet är ett mångfacetterat område där 
flera verkamheter med skilda inriktningar ingår. På många sätt finns stora skillnader mellan 
det traditionella kulturområdet och det som betraktas som fritid. Utvärderingsringen har gjort 
en kategorisering av principiella skillnader mellan kultur och fritid i Sveriges kommuner.   
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KULTUR FRITID 
Målgrupp 

Allmänheten är största målgruppen De egna medlemmarna är största målgruppen 
De föreningar inom kulturområdet som får bidrag 
arrangerar oftast verksamhet som vänder sig till 
allmänheten i form av t.ex.  musikarrangemang, 
konstutställningar, teater- och dansföreställningar samt 
studiecirkelverksamhet. 

De föreningar som får bidrag inom fritidsområdet 
anordnar verksamhet i huvudsak för sina egna 
medlemmar. Bidragens storlek grundas ofta på antalet 
medlemmar och den verksamhets som bedrivs för 
föreningens medlemmar. 

Stödform 
Uppdragsstöd är vanligt för kulturföreningar Normerade bidrag är vanligast för 

fritidsföreningar 
Inom kulturområdet görs ofta en bedömning från fall till 
fall och utifrån uppdragets art omkring bidragens 
storlek. Den bidragsform inom kulturområdet som är 
reglerad och betalas ut efter kvantitativa normer är 
stödet till studieförbunden. 

De flesta bidrag inom fritidsområdet betalas ut enligt 
givna kvantitativa normer som antal medlemmar, antal 
aktiviteter och kostnader för t.ex. lokaler. 

Inriktning 
Vänder sig i stor utsträckning till vuxna Barn och ungdomar är prioriterade 

I många verksamheter inom kulturområdet utgör vuxna 
de vanligaste besökarna och ”konsumenterna”. 

Föreningar inom fritidsområdet har bl.a. genom 
samhällsstöd en tydlig målgrupp under 20-25 år. 

Utövas av… 
Större andel unga tjejer Större andel unga killar 

Resultat från kultur- och fritidsvaneundersökningar visar 
att det är en större andel unga tjejer än unga killar som 
t.ex. spelar teater, sjunger i kör och utövar skapande 
aktiviteter. 

Resultat från kultur- och fritidsvaneundersökningar visar 
att det är en större andel unga killar än unga tjejer som 
t.ex. spelar fotboll, innebandy och ishockey. 

Anordnas av… 
Ungdomsverksamhet i kommunal regi Ungdomsverksamhet i föreningsregi 

Inom kulturområdet sker ungdomsverksamheten oftast i 
kommunal regi genom t.ex. kulturskolan, biblioteken 
och i viss mån genom ungdoms-/fritidsgårdarna. 

Inom fritidsområdet sker majoriteten av 
ungdomsverksamheten i föreningsregi. Enda 
undantaget är den verksamhet som bedrivs på 
ungdoms-/fritidsgårdarna. 

Lokalsubvention 
Lokalsubventioner är inte omfattande Lokalsubventioner är mycket stora 

Det ekonomiska värdet av tider som kulturföreningar 
använder i kommunala lokaler tycks inte vara 
omfattande. 

Det stora kommunala stödet för fritidsföreningar utgörs 
av lokalsubventioner. 

Källa: Utvärderingsringens arbetsmaterial, rapport Uddevalla 180315 
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Det lokala kulturlivets upplevelse av Uddevalla som kulturstad 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-31 § 214 att inleda en förstudie av ett kulturhus. Med 
anledning därav, genomförde kultur och fritidsförvaltningen en workshop med det lokala 
kulturföreningslivet i december 2016. Syftet var att undersöka kulturlivets upplevelse av 
Uddevalla som kulturstad. De inbjudna representerade bland annat skribenter, 
folkdansförening, konstnärer, musikarrangörer, studieförbund, teaterföreningar och 
cirkusföreningar. Sammanlagt deltog 18 personer i samtalen. 
 
Även om ansatsen i workshopen var betydligt bredare än syftet med denna kartläggning, kan 
resultatet av den ge en fingervisning om hur det lokala kulturlivet uppfattar Uddevalla 
kommun som bas för sin verksamhet. Därtill kan det ge värdefull information om vad som är 
viktigt att överväga vid en eventuell investering i lokaler för kulturverksamhet. 
 
De synpunkter angående lokaler som framkom under workshopen var i huvudsak dessa: 
 

 Det är mycket viktigt att skapa en ny mötesplats för kulturen och att det är viktigt att 
kommunen signalerar att kulturen får ta plats och värdesätts i Uddevalla. 
  

 Kulturhus är eftersträvansvärt, ansåg några. En (ny) centralt belägen byggnad eller en 
gemensam mötesplats skulle ha ett starkt symbolvärde för kulturen, ge staden en tydlig 
identitet och bidra till att folk vill besöka Uddevalla centrum. 
 

 Nyttja istället befintliga gamla hus i centrala Uddevalla, ansåg andra. Bygg om några 
eller något av dem till flexibla lokaler, anpassade för olika behov. 
 

 Tillgång till lokaler av olika slag med låga hyror är en förutsättning för att det fria 
kulturlivet skulle kunna frodas. 
 

 De verksamma konstnärerna behöver mer stöd, till exempel i form av kommunal 
konsthall och gallerier. 
 

 Hantverk behöver stöd i form av tillgång till verkstadslokal. 
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Förutsättningar för publika arrangemang  
inom olika genrer 
Hur en lokal för kultur ska vara beskaffad beror på vilken form av kultur som ska utövas där. 
Till exempel behöver en scen för dans golv med svikt, en konsertlokal bra ljudteknik och en 
teater bör ha en scen med tillräcklig yta och takhöjd. I denna kartläggning har kriterier för 
olika kulturformer specificerats. Kriterierna innefattar teaterföreställningar, 
dansföreställningar, konst- och fotoutställningar, musikkonserter, litterära scener och film- 
och medievisning. 
 
Bilagd utredningen finns en uppräkning av det lokala kulturlivets aktörer samt på vilken plats 
eller i vilken lokal dessa brukar förlägga sina arrangemang. Bilagan visar på att det bristfälliga 
utbudet av lokaler medför att mindre caféer, butiker och ladugårdar bland annat, används i 
kulturella syften. 
 
Ett mindre urval av dessa lokaler har upptagits av utredningen och presenteras i tabeller. 
Dessa lokaler har det gemensamt att de dels är utformade för offentliga, öppna arrangemang, 
dels har som huvudsakligt ändamål att vara arrangemangslokal.  
 
Hur väl de lokaler som idag används motsvarar dessa krav har sedan bedömts utifrån de 
kriterier som krävs för publika arrangemang inom olika genrer. Bedömningarna av lokalernas 
brister och förtjänster är gjorda av kommunala tjänstepersoner med ansvar över, och lång 
erfarenhet av, offentliga arrangemang. Tabellerna som presenteras nedan är uppdelade utifrån 
genrer. Det innebär att samma lokal kan återkomma, utifrån olika kravspecifikationer. 
Kriterierna har bedömts utifrån ett Ja, ett Nej och ett I viss mån. I viss mån indikerar att 
kriteriet delvis är uppfyllt. Det kan röra sig om vissa tillgänglighetsanpassningar (till exempel 
att delar av lokalen är anpassad), att foajé finns men är bristfälligt utformad samt att stort 
renoverings- och/eller underhållsbehov föreligger.  
 
Teater 
Teateraktörer med säte i Uddevalla kommun 
I Uddevalla finns gymnasieprogram med inriktning teater, liksom teaterkurser på 
kulturskolan. Regionteater Väst är en producerande och turnerande scenkonstinstitution med 
säte i Borås och Uddevalla. Studio 32 är en mycket aktiv amatörteaterförening i kommunen. I 
kommunen uppförs också regelbundet teaterföreställningar av turnerande barnteatersällskap. 
Uddevalla riksteaterförening köper in och arrangerar teaterföreställningar i kommunen.  
 
Grundkriterier för teaterföreställningar 
En teateruppsättning kräver lång förberedelsetid. Scenografi byggs ofta på det ställe där 
teatern repeteras. Efter premiär hålls ofta en längre spel/turnéperiod. Det innebär att lokalerna 
används för varje enskild produktion under lång tid och blockeras därför för andra 
produktioner. Gästspelande föreställningar kräver kortare förberedelsetid. 
Gästspelsproduktioner redovisar sina behov av teknik utifrån specificerad raider. Det 
förväntas att arrangören på plats tillhandahåller tekniken.  
 
In- och utlastning, produktionsytor 
Även små barnteaterföreställningar har en stor mängd rekvisita med behov av ergonomiska 
och säkra inlastningsmöjligheter. Stora bra portar är väsentligt för in- och utlastning. 
Angöringsvägar till byggnaden är också viktiga att beakta. 
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Foajé  
Det publika utrymmet utanför själva scenlokalen är en viktig del i upplevelsen av 
teaterföreställningen. Ofta börjar också föreställningen redan i foajén (särskilt teater riktad till 
barn och unga), varför den ytan behöver vara väl tilltagen och gärna avskild från andra 
verksamheter. Servering för publik har stor betydelse för trivseln. Den ska vara 
tillgänglighetsanpassad och motsvara de förväntningar på service och trivsel som besökarna 
har. Foajéns utformning har stor betydelse för helhetsupplevelsen. 
 
Scenrummets utformning 
Teaterproduktioner har starkt varierande ytbehov, vad gäller scenkapacitet.  Den lägsta 
möjliga takhöjden för mindre produktioner är 3 meter. Större produktioner kräver mer än det 
dubbla. Det handlar dels om scenografi och om ljus och projektion, dels om inslag i 
föreställningen utifrån höjd. En väl tilltagen takhöjd inverkar inte negativt på de mindre 
produktionerna, vilket storleken på lokalen i övrigt kan göra. För helhetsupplevelsen krävs 
därför olika rum, även om varje enskilt rum kan vara flexibelt i sig själv. Lokalerna behöver 
vara oömma eftersom en produktion kräver visst slitage på golv, väggar med mera.  
 
Scenytan för mindre produktioner behöver vara 5 x 6 m. Större produktioner behöver 
vanligtvis 10 x 12 meter scenyta. Placering av nödutgångar behöver genomgå noggrann 
analys, så att de inte begränsar scenytans möjligheter. Publikens plats kräver goda 
förutsättningar för överblick oavsett placering i rummet.  
 
Teatern kräver en viss typ av golv med svikt eftersom dansinslag, nycirkus och sång är vanligt 
förekommande. Bakom scenen krävs utrymmen för rekvisita motsvarande ca hälften av 
scenytans storlek. I anknytning till en produktion kan ibland workshops och utställningar 
hållas vilket ställer krav på den typen av biytor.  
 
Ljud, ljus och teknisk kapacitet 
Ljud- och ljusinslag är en stor del av en teaterproduktion. Ljuset är nogsamt placerat för 
framträdandet. Höj- och sänkbar rigg krävs. Placering av eluttag och faskapacitet är viktiga att 
ha i beaktande vid utformning av teaterlokal.  
 
Loge 
Loger med dusch liksom ytor för förtäring krävs i en teaterlokal. 
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Sammanfattning av kapacitet för teaterföreställningar 
Den lokal som bäst motsvarar kriterierna för 
teaterföreställningar är Regionteater Väst (se bild). 
Uddevalla kommun erbjuder i dagsläget ingen lokal med 
möjlighet till lång repetitions- och speltid. Regionteaterns 
lokaler har extremt hög beläggning (vilket tabellens sista 
rad indikerar) vilket ytterligare försvårar tillträde för andra 
produktioner än teaterns egen, med lång repetitions- 
och/eller speltid.  
 
Sinclairs lokaler är främst avsedda för gymnasieskolans 
verksamhet, vilket begränsar tillgången för det lokala 
kulturlivet. Lokalernas placering i förhållande till entrén är 
ytterligare en begränsande faktor.   
 
Trots att lokalen på Kungsgatan 32 huvudsakligen används 
för teaterproduktion, motsvarar lokalen inte 

grundkriterierna för scenytor eller scengolv. Kulturskolans teaterverksamhet finns i lokalerna 
och i övrigt finns föreningsdriven teaterverksamhet. Lokalerna lider av mycket bristfälligt 
underhåll och ljud och ljusteknik är inte anpassat efter annat än mindre teaterföreställningar. 
Det finns två mindre teaterscener och föreställningar visas några gånger per år. Lokalen ligger 
centralt på Kungsgatan och har en bakgård med gradäng som för närvarande har stängts av på 
grund av dåligt underhåll. Lokalerna lånas även ut till unga arrangörer och lajvgrupper 
regelbundet. Inga förutsättningar för servering finns. Eftersom varken välfungerade foajé eller 
servering erbjuds, begränsas lokalens attraktivitet avsevärt för besökare. 
 
Östraboteatern uppfyller en stor del av grundkriterierna för teaterföreställningar, men på 
grund av avsaknaden av bland annat svikt i golv, minskar dess användbarhet för 
teaterändamål. Lokalens utformning, den höga publikkapaciteten och bristande flexibilitet 
(upphöjd scen med sittande publik i salong) gör att många mindre teaterproduktioner inte kan 
förläggas där. Dessutom finns inga möjligheter till servering, eftersom det är en skollokal, 
vilket innebär lägre attraktivitet ur publiksynpunkt. 
 
Bohusläns museums Hyllan, används i begränsad omfattning för barnteater, när 
produktionerna medger ett sådant utrymme. 
 
Folkets hus stora sal kan delas av och användas för barnteater, men förutsätter extern tillgång 
till, och särskilda arbetsinsatser för, att rigga ljud och ljus. För kommunens del innebär det ett 
hyrespåslag jämfört med att ha föreställningar i bibliotekens lokaler, Bohusläns museum och 
på Regionteater Väst. Ett ökat nyttjande av Folkets hus skulle därför begränsa antalet möjliga 
produktioner. 
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Lokaler som används för teaterföreställningar 
 

  
Bohusläns 
museum 

Dalabergs 
bibliotek 

Folkets 
Hus 

Kungsgatan 
32

Ljungskile 
bibliotek

Regionteater 
Väst Sinclair 

Stads-
biblioteket Östraboteatern

Möjlighet till 
lång 
repetitions- 
och speltid 

Nej Nej Nej I viss mån Nej I viss mån Nej Nej Nej 

Bra i- och 
urlastning I viss mån Ja Ja I viss mån I viss mån Ja Ja I viss mån Ja 

Scenyta, 
takhöjd minst 3 
m, yta 5 x 6 m 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja 

Scen, takhöjd 
minst 6 m, yta 
10 x 12 m 

Nej Nej Nej Nej Nej I viss mån Nej Nej Ja 

Scengolv med 
svikt  Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Rekvisitaförråd Nej Nej Nej Ja Nej I viss mån I viss mån Nej I viss mån 
Plats för 
workshops i 
anslutning 

Ja Nej  Ja Ja Nej  Ja Ja Ja Ja  

Bra ljud, ljus 
och teknisk 
kapacitet 

I viss mån Nej I viss mån I viss mån Nej Ja I viss mån Nej I viss mån 

Loger med 
dusch Nej Nej Ja Ja Nej Ja I viss mån Nej Ja 

Publikplats 
med goda 
förutsättningar 
att se och höra  

Ja I viss mån Ja I viss mån Ja Ja Ja Nej Ja 

Funktionell 
foajé för 
föreställning 

Nej Nej Ja Nej Nej I viss mån Nej Nej Nej 

Servering I viss mån Nej I viss mån Nej Nej Nej Nej Nej Nej  
Nära 
kollektivtrafik Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Centralt läge Ja Nej Ja Ja Ja I viss mån Ja Ja I viss mån 
Publikkapacitet 100  70 550 90 50 70 + 100 100 60 500 
Gott skick Ja I viss mån Ja Nej  Ja  Ja  Ja  I viss mån Ja  
Tillfreds-
ställande 
utifrån ovan-
stående 
kriterier  

I viss mån Nej I viss mån I viss mån Nej Ja  Ja  Nej  Ja  

Nyttjas 
av/Arrangörer 

Turnerande 
barnteater, 
Uddevalla 
Riksteater-
förening, 
Bohusläns 
museum, 
Offentlig 
kultur, 
skolor 

Turne-
rande 
barnteater,  
Offentlig 
kultur 

Uddevalla 
Riksteater-
förening, 
Studieför-
bund, 
Offentlig 
kultur, 
Folkets 
hus 

Kultur-
skolans 
dramakurser, 
Studio 32 
amatörteater, 
Offentlig 
kultur,  

Turne-
rande 
barnteater, 
Offentlig 
kultur 

Regionteater 
Väst, Kultur-
skolans 
dramakurser, 
Studio 32 
amatörteater, 
Turnerande 
barnteater, 
Uddevalla 
Riksteater-
förening, 
Offentlig 
kultur

Estetiska 
programmen, 
kulturskolan 

Turne-
rande 
barnteater-
sällskap, 
Offentlig 
kultur 

skolor, 
Riksteater-
föreningen, 
Privata aktörer 
och bolag, 
studieförbund 
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Dans 
Dansaktörer med säte i Uddevalla kommun 
I Uddevalla finns gymnasieprogram med inriktning dans, liksom danskurser på kulturskolan. 
Folkets hus, Uddevalla riksteaterförening, Regionteater Väst, Bohusläns museum, Sinclairs 
estetprogram och kultur och fritidsförvaltningen är med i ett nätverk för professionella 
offentliga dansföreställningar – Dans Nu! Uddevalla kommun saknar i dagsläget lokala 
dansföreningar (utöver Uddevalla riksteaterförening) som arrangerar professionella offentliga 
dansföreställningar. Dock finns ett rikt föreningsliv som dansar, exempelvis folkdans och 
olika typer av pardans.  
 
Grundkriterier för dansföreställningar 
En dansföreställning kräver, på motsvarande sätt som en teaterföreställning, ofta lång 
förberedelsetid.  
 
Gästspelsproduktioner redovisar sina behov utifrån specificerad raider/rider (en lista med 
information om tekniska specifikationer på och omkring scenen). Det förväntas att arrangören 
på plats tillhandahåller tekniken. Större produktioner har egen teknik. För att minska 
kostnader och öka användbarheten (och nyttjandegraden) i lokalerna, bör tekniken utformas 
för att förkorta ställtiderna. Det innebär bland annat hög grad av flexibilitet i rigg (all teknisk 
utrustning som hänger i taket ovanför scenen) och rå (tvärstång över scenen där man kan 
hänga material).  
 
In- och utlastning, produktionsytor 
Dansföreställningars behov av in- och utlastning motsvarar teaterns.  
 
Foajé  
En foajé ska vara välkomnande och tilltalande och upplevas som en del av 
helhetsupplevelsen. Den ska vara överblickbar och logistiskt enkel att röra sig i. Den ska vara 
tillgänglighetsanpassad och motsvara de förväntningar på service och trivsel som besökare 
har.  
 
Rummets utformning 
Publikens plats kräver goda förutsättningar för överblick. Lutningen på en eventuell gradäng 
behöver anpassas till att hela scenytan syns oavsett placering i rummet, eftersom 
dansföreställningar har både horisontella och vertikala dimensioner. 
 
Golvets svikt är central för dansföreställningar. Dansföreställningar kräver en golvyta mellan 
10 x 10 och 15 x 15 meter generellt. Precis som teatern kräver dansen yta bakom scen för 
rekvisita men också transportmöjligheter på sidorna av scenen. 
 
Ljud och ljus  
Höj- och sänkbara råer är en förutsättning för dansföreställningar. 
 
Loge 
Loger med dusch liksom ytor för förtäring samt utrymmen för uppvärmning krävs i 
anslutningen till en dansscen. 
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Sammanfattning av kapacitet för dansföreställningar 
Uddevalla kommun saknar lokal som till fullo motsvarar de krav som ställs på en fullvärdig 
scen för dansföreställningar. En scen med publikkapacitet för 200-250 saknas.  
 
Regionteater Väst, vars lokaler främst är föremål för egen 
teaterproduktion12, tillhandahåller idag ljud och ljus 
motsvarande nationell nivå. Eftersom lokalerna bara medger 
upp till 100 besökande, är det svårt för arrangörerna att få 
ekonomi i gästspelsproduktioner.  
Övriga lokaler saknar komplett teknik. Sinclairs scenrum 
brottas med en alltför liten scenvolym och Regionteater Väst 
liksom Östraboteatern (se bild) saknar svikt i scengolvet.  
 
Dansföreställningar sätts upp i konsthallen (med reglat 
trägolv) och Hyllan på Bohusläns museum, när möjlighet ges.  
 
Kommunen tillhandahåller inga subventionerade lokaler för repetition för yrkesverksamma 
dansare. Regionteater Väst har vissa möljigheter till utlån av lokal för repetition. 
 
Lokaler som används för dansföreställningar 
 
 Bohusläns museum Regionteater Väst Östraboteatern 
Bra i- och urlastning I viss mån Ja Ja 
Scen yta ca 10 x 10 - 15 x 15 m, 
bra takhöjd I viss mån Ja Ja 

Rekvisitaförråd Nej Ja Ja 
Scengolv med svikt Nej Nej Nej 
Bra ljud, ljus och teknisk 
kapacitet I viss mån Ja I viss mån 

Loger med dusch Nej Ja Ja 
Salong med goda förutsättningar 
att se och höra  I viss mån Ja Nej 

Funktionell foajé för 
föreställning Nej I viss mån Nej 

Nära kollektivtrafik Ja Ja Ja 
Centralt läge Ja I viss mån I viss mån 
Publikkapacitet 100 + 150 70 + 100 500 
Gott skick Ja  Ja Ja  
Tillfredsställande utifrån 
ovanstående kriterier Nej Ja  Nej  

Servering I viss mån Nej Nej 
Nyttjas av/Arrangörer Dans Nu! - nätverket,  

Offentlig kultur 
Dans Nu! - nätverket, 
Estetprogram inriktning 
dans, Kulturskolans 
danskurser 

Estetprogram inriktning 
dans, Kulturskolans 
danskurser 

 
 
  

 
12 Regionteater Väst har två produktionshus, i Borås och Uddevalla. I Borås repeteras och produceras 
dansföreställningar och i Uddevalla sker teaterproduktionen. 
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Bild, form och foto 
Konstaktörer med säte i Uddevalla kommun 
I Uddevalla finns gymnasieprogram med inriktning bild och formgivning, liksom bild- och 
formkurser på kulturskolan. Studieförbunden erbjuder också kurser i bild och formgivning 
liksom Galleri Ulvesund. Målarföreningen Kasen och Uddevalla konstförening är också 
viktiga aktörer på den lokala konstscenen. Till konstaktörerna hör, utöver yrkesverksamma 
konstnärer, även ett mindre antal gallerier och den årliga konstvandringen.   
 
Grundkriterier för konstutställningar samt fotoutställningar 
Konsthallar består vanligen av ett eller flera större rum, själva utställningslokalen. I 
anslutning till utställningsrummet finns oftast någon form av projektrum samt ett 
verkstadsrum. 
 
De flesta medelstora städer har en kommunal konsthall, med varierande storlek och 
utformning.13 Men även mindre kommuner, såsom Lidköping och Arvika, har konsthallar.  
 
Ett galleri är oftast mindre till sin utformning, med stort eller stora fönster mot gatan. I 
anslutning till utställningsrummet finns oftast ett mindre kontor samt större förråd och/eller 
förvaringsutrymme. 
 
In- och utlastning 
Skrymmande föremål ska kunna lastas in och ut ur konsthallen på ett säkert och ergonomiskt 
sätt. 
  
Produktionsytor 
Ytor för skapande bör ingå i en offentligt driven konsthall. Däremot är det inget krav i 
galleriverksamhet. 
 
Foajé  
Foajé krävs i de sammanhang där större grupper kommer stötvis, till exempel skolklasser. 
 
Rummets utformning 
Ett utställningsrum måste vara oömt14, tilltalande15 och flexibelt16. Tillgång till teknik krävs 
för ljud, ljus och bildvisning.  
 
  

 
13 https://www.jp.se/article/granskning-jonkoping-en-av-fa-stader-utan-kommunal-konsthall/  
14 Tåla spikar på väggar, dra in tunga skulpturer på golvet 
15 Vackert rum att vistas i 
16 Rummet behöver varieras utifrån vad som ska visas, exempelvis golvpodier, väggsektioner samt avskilda 
sektioner för till exempel bildvisning och för att uppnå nödvändig ljussättning 
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Sammanfattning av kapacitet för utställningslokaler 
Bohusläns museum erbjuder fullgod kapacitet för bild-, form-, och fotoutställningar. 
Bohusläns museum har dock avgränsat användningen av sin konsthall till att gälla 
internationell samtidskonst. Kommunen kan inte påverka val av utställande konstnär. Elever 
på estetprogrammet erbjuds begränsat tillträde, och lokala konstnärer saknar 
utställningsmöjligheter.  
 
Galleri Vitt brus är förlagd i stadsbibliotekets tidningsrum och saknar egen budget. Galleriets 
plats får återkommande stå tillbaka för övrig programverksamhet på biblioteket, på grund av 
bristande utbud av ändamålsenliga lokaler i biblioteksrummet.  
 
Kulturens hus i Ljungskile fungerar idag som lokal för det ideella kulturlivet. Lokalen är i 
undermåligt skick.  
 
Galleriverksamheterna på Ulvesund och Konstpausen drivs av enskilda aktörer utan 
kommunalt stöd.  
 
Kommunen saknar en kommunalt driven konsthall sedan tidigt 90-tal inklusive 
produktionsytor, det vill säga ateljéer och verkstäder. 
 
Yrkesverksamma konstnärer i kommunen har inte heller tillgång till kommunalt 
subventionerade ateljéer eller verkstäder. 
 
Lokaler som används för bild-, form-, och fotoutställningar 
 
  Bohusläns 

museum Galleri Ulvesund Galleri Vitt brus, 
Stadsbiblioteket Konstpaus Kulturens hus 

Ljungskile 
Bra i- och urlastning Ja I viss mån I viss mån I viss mån Ja 
Utställningslokal med ett 
eller flera större rum - 
oömma, tilltalande och 
flexibla  

Ja Ja  I viss mån I viss mån Ja 

Projektrum, verkstad Ja Nej Nej Nej Nej 
Produktionsytor Ja Ja Nej Nej I viss mån 
Teknik för ljud, ljus och 
bildvisning I viss mån Nej Nej Nej Nej 

Rymlig foajé med plats för 
grupper Ja Ja  I viss mån Nej Nej 

Nära kollektivtrafik Ja Nej Ja Ja Nej 
Centralt läge Ja Nej Ja Ja Nej 
Gott skick Ja Ja Ja  Ej relevant I viss mån 
Tillfredsställande utifrån 
ovanstående kriterier Ja Ja Nej Ej relevant Ja  

Servering Ja Ja Nej Nej Nej 
Nyttjas av/Arrangörer Bohusläns 

museum,   
Sinclair 

Galleri Ulvesund, 
Konstvandringen 
Södra Bohuslän 

Offentlig kultur, 
biblioteket som 
tidningsrum 

Ideella och 
professionella 
konstnärer 

Kulturens hus 
Ljungskile, 
Studieförbundet 
Vuxenskolan
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Musik 
Musikaktörer med säte i Uddevalla kommun 
I Uddevalla finns gymnasieprogram med inriktning musik, liksom musikkurser på 
kulturskolan. Ett stort antal musikaktörer erbjuder regelbundet publika musikarrangemang i 
Uddevalla kommun. Genrerna spänner ifrån större körer, kammarmusik och opera till visor, 
pop, rock, blues, jazz, indie, punk och metal. Musikfestivaler arrangeras årligen på olika 
platser i kommunen. 
 

 
Grundkriterier för musikkonserter 
Musikkonserter kan arrangeras i många olika former och under skiftande omständigheter. De 
grundkriterier som beskrivs, utgår främst ifrån möjligheten till arrangemang inomhus, en 
regelbunden och återkommande företeelse i de flesta medelstora kommuner. I åtanke finns 
värdskap för allt från stora stråkensembler och körer till gästande festivaler med upp till 100 
artister17 på en dag.  
 
In- och utlastning, produktionsytor 
Väl tilltagna produktionsytor18 för teknisk utrustning inom ljud och ljus och övrig scenteknik. 
Det gäller såväl lokalens egen utrustning som gästande produktioners dito. 
 
Foajé  
Foajé krävs för offentliga arrangemang inomhus. Foajéns storlek ska överensstämma med 
scenlokalens publikkapacitet, utifrån bland annat säkerhetsskäl. Den ska vara 
tillgänglighetsanpassad och motsvara de förväntningar på service och trivsel som 
konsertbesökare har. Foajéns utformning har stor betydelse för helhetsupplevelsen. 
 
Det publika rummets utformning 
Musikkonserter varierar i varje enskilt fall i publikkapacitet, varför det publika rummets 
storlek också bör följa den principen. Det innebär att ett rum med publikkapacitet för 1 000 
personer också ska kunna decimeras till en mindre publikskara. Rummets flexibilitet blir 
därför central för graden av användbarhet. En balkong kan bidra till ökad flexibilitet.  
 
Ljud, ljus och övrig teknik 
Ljud och ljus ska möta de kraven som stora produktioner ställer och vara av hög kvalitet. 
Detta för att kunna säkra en hållbar prestanda, hålla en generellt hög kvalitet och attrahera 
internationella och nationella krävande produktioner. Allt för att säkra en attraktiv 
helhetsupplevelse både för publik och produktion. 
 
Omklädningsrum och produktionskontor 
En modern konsertlokal innehåller loger (för de enskilda artisterna) och backstageområde (för 
samtliga deltagare i produktionen). Därtill innehåller den en möjlighet till förtäring i form av 
kök och matsal och omklädningsrum med dusch. Tvättstuga erbjuds turnerande sällskap av 
välrenommerade konsertlokaler. Kontorslokal för program, - och produktionsansvariga är 
idag standard. 
 
  

 
17 Bandmedlemmar, managers, tekniker osv. 
18 Inlast- och utlastytor, angöring med trailer. Utgörs också av den del av scenytan som inte är publik 
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Sammanfattning av kapacitet för musikframträdanden 
Uddevalla kommun saknar en konsertlokal 
som till fullo uppfyller kriterierna, främst 
för medelstora musikarrangemang. Folkets 
hus och Östraboteatern (se bild) är de 
lokaler med bäst förutsättningar. På 
Folkets hus är den tekniska kapaciteten 
bristfällig, vilket kräver att externa 
arrangörer i hög utsträckning själva får 
ansvara för teknikutrustning såsom ljud- 
och ljusteknik. På Östraboteatern är foajén 
bristfällig, eftersom den främst är 
utformad utifrån skolans behov. Lokalen 

är inte flexibel, eftersom publiken är sittande. Styrkan med Östraboteatern är dess scenyta. 
Östraboteatern har således bäst förutsättningar för större arrangemang, och används främst för 
dessa ändamål. 
 
Det lokala musiklivet arrangerar främst konserter för mindre publik, varför varken Folkets hus 
stora sal (550) eller Östraboteatern (500 sittande) är aktuella. För dessa arrangörer är utbudet 
av lämplig lokal starkt begränsat.  
 
Regionteaterns lokaler används i första hand för teaterändamål. Lokalerna bedöms inte heller 
ligga centralt. Lång framförhållning krävs vid varje enskilt arrangemang som förläggs i 
lokalerna.  
 
Ljungskilegården har använts som konsertlokal i begränsad omfattning tidigare. 
Musikverksamheten har flyttat till Laxbutiken i Ljungskile. Pingstkyrkans lokaler används till 
klassisk symfonisk musik. Tillgången till lokalen för det lokala kulturlivet är begränsad. 
 
På Bohusläns museum arrangeras konserter i alla genrer och byggnaden erbjuder olika 
utrymmen för konsertverksamhet. Hörsalen tar 150 personer, sittande publik men saknar 
fullvärdig scenteknik för musikkonserter. Hyllan, som är ett öppet utrymme utan scenteknik, 
brukas också för musikframträdanden, med upp till 100 sittande i gradäng.  
 
På Folkets hus arrangeras mindre konserter i möteslokalen Vardagsrummet som tar ca 50 
personer.  
 
Kulturskolan använder den gamla skolaulan som en mindre konsertlokal. Lokalen är inte 
flexibel. Ljud och ljusteknik är bristfällig och på grund av eftersatt underhåll finns ingen 
ventilation. Därför hålls nästan uteslutande kulturskolans egna konserter där i dagsläget. 
Lokaler i huset lånas även ut till Stadsmusikkåren, Kammarorkestern och Collegium musicum 
för förråd, repetitioner och möten. Lokalen är bara delvis tillgänglighetsanpassad och det 
finns inte möjlighet till servering.  
 
En kulturförening som har ett mycket omfattande konsertprogram med internationella artister, 
bedriver den verksamheten i en privatbostad i brist på andra, ändamålsenliga lokaler.  
 
När Kulturhuset Bastionen rivs, står Uddevalla kommun utan ändamålsenlig konsertlokal för 
upp till 250 personer.  
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Lokaler som används för musikframträdanden 
 

 
Bohusläns 
museum Folkets Hus Kultur-

skolan
Kulturhuset 
Bastionen Pingstkyrkan Regionteater 

Väst 
Östrabo-
teatern

Bra i- och 
urlastning I viss mån Ja Nej Ja Ja Ja Ja
Väl tilltagna 
produktionsytor  
för teknisk 
utrustning 

Nej I viss mån Nej Nej Ja I viss mån I viss mån 

Bra ljud, ljus och 
teknisk kapacitet I viss mån I viss mån I viss mån I viss mån Ja I viss mån I viss mån 

Loger och 
backstage-
område med kök, 
dusch och gärna 
tvättmaskin 

Nej I viss mån I viss mån I viss mån Ja Ja I viss mån 

Kontor för 
program- och 
produktions-
ansvariga 

Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Scen och flexibel 
publikplats I viss mån Ja I viss mån I viss mån I viss mån I viss mån I viss mån 

Nära 
kollektivtrafik Ja Ja I viss mån Ja Ja Ja Ja 

Centralt läge Ja Ja Ja I viss mån Ja I viss mån I vis mån 

Publikkapacitet 150 + 100 550 + 50 70 250 250 100 + 70 500 

Gott skick Ja Ja Nej I viss mån Ja Ja Ja 

Tillfredsställande 
utifrån 
ovanstående 
kriterier 

I viss mån I viss mån I viss mån Ja Ja Ja Ja 

Servering I viss mån I viss mån Nej Ja Nej Nej Nej 

Nyttjas 
av/Arrangörer 

Bohusläns 
museum, 
Collegium 
Musicum, 
Studieförbund, 
Offentlig kultur, 
kulturföreningar 

Kultur-
föreningar, 
Offentlig 
kultur, 
Studie-
förbund 

Kultur-
skolans 
musik-
kurser, 
Offentlig 
kultur 

Musikföre-
ningen Adrian, 
MF Musik-
huset, studie-
förbund, 
Uddevalla 
bluesförening, 
Offentlig kultur

Estetprogr. 
inriktning 
musik, 
Collegium 
Musicum 

Offentlig 
kultur, kultur-
föreningar 

Privata 
arrangörer/ 
eventbolag 
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Litterära scener, författarbesök och föredrag  
Författarsamtal arrangeras inom ramen för bibliotekens verksamheter, liksom av privata 
aktörer och Folkets hus. Föredrag och berättaraftnar sker också löpande i kommunen, 
arrangerade av det kommunala kulturlivet. 
 
Grundkriterier för litterära scener, författarbesök och föredrag 
Författarsamtal förutsätter sittande publik, med bra ljudanläggning. Rummet bör vara 
ljuddämpat och ligga avskilt från övrig verksamhet. Projektduk bör finnas, vilket också ställer 
krav på bra sikt för den sittande publiken.  
 
Sammanfattning av kapacitet för litterära scener, författarbesök och föredrag 
Bohusläns museum och Folkets hus motsvarar kriterier för litterära scener. Biblioteken, där 
regelbundna författarbesök hålls, motsvarar dock inte kriterierna fullt ut. Stadsbiblioteket 
saknar fullgod ljussättning. På stadsbiblioteket saknas en lokal för programverksamhet, vilket 
blir tydligt bland annat vid författarbesök.  
De ytor som erbjuds, begränsar starkt publikantal och det krävs en förhållandevis stor 
arbetsinsats inför varje enskilt besök. På Dalaberg saknas fullgod teknik för ljud, ljus och 
bildvisning.  
 
Yrkesverksamma författare i kommunen har inte tillgång till kommunalt subventionerade 
skrivarlyor. 
 
Lokaler som används för litterära scener, författarbesök och föredrag 
 
 Bohusläns museum Dalabergs bibliotek Folkets Hus Ljungskile bibliotek Stadsbiblioteket 
Teknik för ljud, ljus och 
bildvisning Ja Nej Ja Nej I viss mån 

Rymlig foajé med plats för grupper Ja I viss mån Ja Nej Nej 

Nära kollektivtrafik Ja Ja Ja Ja Ja 

Avskildhet Ja Ja Ja Ja I viss mån 

Centralt läge Ja Nej Ja Ja Ja 

Gott skick Ja I viss mån Ja Ja Nej  
Tillfredsställande utifrån 
ovanstående kriterier Ja Ja Ja Ja I viss mån 

Servering I viss mån Nej I viss mån Nej Nej 

Nyttjas av/Arrangörer Bohusläns museum Dalabergs bibliotek Folkets Hus Ljungskile bibliotek Stadsbiblioteket 

 
Film och media 
Film- och mediaaktörer med säte i Uddevalla kommun 
Uddevalla kommun har gymnasieprogram med inriktning estetik och media. Kulturskolan 
erbjuder kurser i film och media, liksom studieförbund. Det lokala föreningslivet inom film 
består av föreningen Filmis, Uddevalla filmförening och Ljungskile filmstudio. Årligen 
genomförs också kortfilmsfestival och mötesplats för unga filmare. Biostaden, som drivs av 
Svenska Bio, har sex salonger. 
 
Grundkriterier för film- och medievisning 
För visning av film och media krävs högkvalitativt ljud och bild. Det krävs också salong med 
goda förutsättningar för att se och höra, liksom en tilltalande foajé. 
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Sammanfattning av kapacitet för visning av film och media 
Uddevalla kommuns utbud av lokaler för visning och film och media är fullgott. 
 
Lokaler som används för visning av film och media 
 
 Biostaden Uddevalla Bohusläns museum Ljungskile Folkhögskola 

Bild och ljud av hög kvalitet Ja Ja Ja 

Funktionell foajé för föreställning Ja I viss mån Ja 

Salong med goda förutsättningar att se och höra  Ja Ja Ja 

Nära kollektivtrafik Ja Ja Nej 

Centralt läge Ja Ja Nej 

Servering  Ja I viss mån I viss mån 

Tillfredsställande utifrån ovanstående kriterier Ja I viss mån Ja 

Nyttjas av/Arrangörer Svenska Bio, Corax, 
Offentlig kultur Föreningen Filmis  Ljungskile Filmstudio  

 
Museer, kulturmiljövård och kulturarv 
Uddevalla kommun har ett antal museer och ett stort antal aktörer med syfte att bevara och 
utveckla kulturarv och kulturmiljön i olika delar av kommunen. Uddevalla kommun har också 
ett antal hembygdsföreningar med gemensam samlingsorganisation, Uddevallakretsens 
hembygdsföreningar. Hembygdsföreningarna beskriver sina bygders kulturhistoria genom 
utställningar, underhåll av byggnader och skolbesök.   
 

Sammanfattning av kapacitet för museiverksamhet, kulturmiljövård och 
kulturarv 
Uddevalla kommun erbjuder ett brett utbud av lokaler för musei-, kulturmiljövårds- och 
kulturarvsverksamhet. Dock är finanisering och därmed öppettider starkt begränsat.  
 
Lokaler som används för museer, kulturmiljövård och kulturarv 
 

  

Backamo 
vänner 

Bass-
holmen 

Bohusläns 
museum 

Bohusläns 
försvars-
museum  

Dag-
nys 

Före-
nings-
lokal 
Glim-

mingen 

Hem-
bygds-
före- 

ningar 

Rege-
ments-
parken 

Gustavs-
berg 

Sjömans
-hus-

museet 

Skalbanks
-museet 

Villa 
Elf-

kullen 

Nära 
kollektiv-
trafik 

Nej Nej Ja Nej I viss 
mån Nej   Nej Nej  Ja Ja Ja 

Centralt 
läge Ej relevant Ej 

relevant Ja Ej relevant Nej Nej Ej 
relevant

Ej 
relevant Nej Ja Ej relevant Ej 

relevant

Gott skick I viss mån I viss 
mån Ja  Ja Ja I viss 

mån
Ej 

relevant Ja Ja I viss 
mån Ja I viss 

mån

Nyttjas av/ 
Arrangörer 

Backamo 
vänner 

Före-
ningen 
Allmoge
båtar 

Bohusläns 
museum 

Bohusläns 
försvars-
museum  

Dag-
nys 

Före-
ningen 
Lelånge-
banan 

Se ovan Kamrat-
före-
ningen 

Bohusläns 
museum, 
Stiftelsen 
Gustavs-
berg, 
offentlig 
kultur, 
förenings-
livet i 
övrigt 

Sjö-
mans-
husmu-
seet 

Skal-
banks-
museet 

Fören-
ingen 
Villa 
Elf-
kullen 

*Bokenäs hembygdsförening, Dragsmarks hembygdsförening, Forshälla hembygdsförening, Lane-Ryrs hembygdsförening,  
Ljungskileortens hembygdsförening, Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening, Uddevalla hembygdsförening                     
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Kulturens förutsättningar i Uddevalla kommun 
De kommunalt ägda lokaler som står till kulturella aktörers förfogande utgör en mycket liten 
del av det totala utbudet. Utöver invigningen av nya bibliotekslokaler i Ljungskile 2018 och 
den framtida utökningen av lokaler i Källdal, har Uddevalla kommun inte under överskådlig 
tid varken ökat sitt utbud av lokaler för kultur eller underhållit de befintliga. Nedan följer en 
sammanfattad översikt över större förändringar i den kommunala kulturella infrastrukturen. 
De flesta investeringar har gjorts med annan huvudman än kommunen. Dock är kommunen på 
ett eller annat sätt medfinansiär. De rödmarkerade lokaler är till fullo kommunens egna  
investeringar. 
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Godtagbart utbud av lokaler 
Inom film och media 
Uddevalla kommun har goda förutsättningar för visning av film och media. Biostaden, 
Folkets hus och Bohusläns museum tillfredsställer de behov som den lokala publiken har 
inom genren. 
 
Inom kulturarvsområdet 
Kommunen har under många år överlåtit till hembygdsföreningarna att underhålla sina 
lokaler, med resultatet att hembygdsgårdarna idag är i varierat skick.  
Vid sidan om denna utredning, har nämnden fått i uppdrag att utreda stiftelsemuseernas 
förutsättningar och finansiering (Sjömanshusmuseet, Backamo och försvarsmuseet). Den 
utredningen presenteras för nämnden under våren 2020. 
 
Bristande utbud av lokaler 
Inom teater 
Bibliotekens kulturuppdrag är omfattande, särskilt för den yngre publiken. Därför är 
kulturutbudet i bibliotekens egna lokaler angeläget att säkra även framöver. Samtliga 
bibliotek uppvisar stora brister vad gäller utformning av lokaler för scenkonst. En mer 
ändamålsenlig utformning av stadsbiblioteketsbibliotekets samlingslokaler och foajé är därför 
prioriterat ur förvaltningens perspektiv. 
 
Kommunen saknar också en teaterlokal utformad för cirka 300 besökande. En större 
teaterlokal medger fler besökare. Därmed ökar intäkterna och ger större möjlighet till att 
arrangera större och dyrare föreställningar. Detta gäller i allmänhet teaterproduktioner som 
riktas till skolelever och i synnerhet föreställningar som inte är anpassade efter 
Östraboteaterns utformning. Ett sådant komplement skulle också kunna utvecklas till att bli en 
kulturell mötesplats, med attraktiv foajé med servering och möjlighet till underhållning.  
 
Inom dans 
Inom dansen saknas en scen för dansföreställningar med publikkapacitet för 200-250 och 
sviktande scengolv. Dansens behov av lokal motsvarar i hög usträckning teaterns. Men; det 
som fungerar för dans,  funkar för det mesta för all scenkonst, men inte tvärtom. 
Det rika föreningslivet inom dans, förlorade sina möjligheter till nöjesdans för allmänheten (i 
kongresshallen) i samband med nedläggningen av Folkets park. Någon ersättningslokal har 
inte erbjudits. 
 
Inom konst och formgivning 
Bibliotekens kulturuppdrag inkluderar även konst och formgivning. Därför är utbudet av 
konst och form i bibliotekens egna lokaler angeläget att säkra även framöver. Utställningsytor 
på biblioteken är begränsade och behöver utökas. 
 
Uddevalla kommun har ingen kommunal konsthall. En kommunal konsthall skulle kunna 
förena de yrkesverksamma konstnärernas möjligheter till utställning med gymnasieskolans 
bild- och formgivning, kulturskolans bildundervisning samt fritidsgårdarnas 
skapandeverksamheter. På så vis kan ett gemensamt sammanhang uppstå där olika 
publikgrupper och utövare möts och tar intryck av varandra.    
 
Inom musik  
Inom musik saknas ändamålsenliga lokaler för publik mellan 100 och 250 personer. När 
kulturhuset Bastionen rivs 2023 står det lokala musiklivet utan mindre konsertlokal. Att hitta 
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ersättningslokal är därför en högst prioriterad fråga för förvaltningen. Utifrån det politiska 
uppdraget om ett levande centrum, bör lokalerna vara belägna i centrala Uddevalla. 
Kulturföreningarna som har varit verksamma på kulturhuset Bastionen (och på andra platser), 
bör få motsvarande förutsättningar som idag, för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 
 
Inom litterära scener 
Uddevalla kommun har goda förutsättningar för att arrangera författarsamtal och litterära 
scener i bredare bemärkelse, främst genom Bohusläns museum och Folkets hus lokaler. 
Däremot lider biblioteken brist på lämpliga lokaler. Eftersom det i första hand är via 
biblioteken som författarbesök administreras, bör bibliotekens möjligheter för detta förbättras. 
Biblioteket på Källdal kommer från och med hösten 2020 att kunna erbjuda en fullgod lokal 
för detta ändamål.  
 
 
Identifierade utvecklingsområden för det lokala kulturlivet  
i Uddevalla kommun  
Kommunfullmäktige vill skapa mötesplatser för kultur, för att därigenom öka tillväxten i 
regionen. Fullmäktige framhåller vikten av medvetet framåtriktat arbete med etablering, 
infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling för att skapa ökad attraktivitet och 
utveckling. 
 
Detta är helt i linje med den senaste tidens forskning, som pekar på kulturens allt större 
betydelse som tillväxtdrivande. Att skapa förbättrade förutsättningar för kulturskapare och 
entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar är en väg att nå en ökad regional tillväxt.  
 
I Uddevalla kommun har kultur och fritidsnämnden valt att bidra till denna utveckling genom 
att formulera strategier som syftar till att skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella 
uttryck, så att kulturlivets lokaler blir ändamålsenliga och attraktiva för både producent och 
konsument. Nämnden har också valt att formulera en strategi som syftar till att underlätta 
kulturarbetares villkor att verka i kommunen, för att därigenom säkra att verksamma 
kulturproducenter väljer att etablera sig och verka i kommunen.   
 
Av kartläggningen framgår tydligt att kommunen lider brist på utbud av lämpliga lokaler för 
det lokala kulturlivet. Kulturområdet har varit eftersatt under längre tid. Effekterna av det 
framgår av inventeringen och är resultatet av att kommunen under längre tid lagt en allt 
mindre andel av det totala kommunbidraget till kulturområdet. 
 
Det lokala kulturlivets tillgång till mindre, ekonomiskt tillgängliga, arrangemangslokaler är 
starkt begränsat. Särskilt illa är det för den mindre teaterscenen. Det bristfälliga utbudet av 
lämpliga lokaler har lett till att kommunen många gånger fått tacka nej till 
teaterföreställningar. Motsvarande situation råder för dansscenen.  
 
Bildkonstens plats i offentligheten beskars kraftigt under 90- och 00-talet, och läget har ännu 
inte förbättrats. Bibliotekens lokaler har också minskat i antal.  
 
Antalet scener för lokala musikframträdanden har inte ökat och kommer snart att reduceras.  
Varken lokalerna på Kungsgatan 32 eller kulturskolans lokaler på Skolgatan har renoverats 
under överskådlig tid. Regionteater Västs lokaler utnyttjas till bristningsgränsen.  
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Kulturlivet har tvingats anpassas efter dessa omständigheter och fått söka sig till många olika 
typer av lokaler på många olika ställen i kommunen. Eftersom det hittills inte funnits någon 
strategi för lokaler för kultur har olika lösningar på det stora behovet växt fram och tagit 
många vägar parallellt med varandra. Det är å ena sidan positivt men också visst resursslöseri 
med många, spridda, ej fullt ändamålsenliga lokaler i olika regi. På grund av bristande 
samordning och avsaknad av gemensamma mötesplatser, försvåras medborgarnas kännedom 
av vad som faktiskt sker.  
 
Östraboteatern, liksom Folkets hus, är förknippade med extra kostnader för såväl den ideella 
sektorn som för kommunala arrangemang. Detta medför att exempelvis offentligt arrangerade 
barnkulturföreställningar förläggs i andra, mindre ändamålsenliga lokaler och att främst större 
eventbolag använder Östraboteatern.  
 
En förutsättning för kontinuiteten, liksom för att säkerställa kvaliteten på lokalen och 
utrustningen samt skapa likställighet utifrån uthyrning är att kommunen står som ägare av 
lokalen. Då närmar sig kulturlivet de villkor som idrottsföreningarna idag verkar inom.  
 
Förslag på upprustning och anpassning av nuvarande 
lokaler för kultur 
 
Skolgatan 4 
Byggnaden på Skolgatan 4 är kommunägd. Kulturskolans musikverksamhet samt 
Stadsmusikkåren, Collegium Musicum och Kammarorkestern har idag sin verksamhet i 
lokalen. Underhållsbehovet är mycket stort, med bland annat bristfällig ventilation. Tak och 
fönster är i akut behov av byte och det föreligger ett stort underhållsbehov över lag. En 
separat behovsanalys över lokalen på Skolgatan 4 skrevs fram under 2018. 
 
Kungsgatan 32 (Studio 32)  
Lokalen på Kungsgatan 32 är kommunägd. Den brukas idag av amatörteaterföreningen Studio 
32, unga arrangörer, till viss del av kulturskolans teaterverksamhet samt av andra 
kulturföreningar. 
 
Byggnaden har tidigare varit Uddevalla Tändsticksfabriks kontor och har ett högt kultur- och 
industrihistoriskt värde. Läget är attraktivt och byggnaden bedöms ha stor potential som 
föreningslokal överlag. Byggnaden kan erbjuda bra repetitionsmöjligheter för både dans, 
teater och musik. Det finns toaletter, kök, dusch och andra faciliteter.  
 
Lokalerna bedöms kunna erbjuda musik- och 
teaterscener med plats för mindre arrangemang på 
kvällar och helger. Till byggnaden hör en bakgård 
(se bild) med utomhusscen med gradäng, som kan 
användas sommartid till större 
utomhusarrangemang.  
 
Lokalerna är i viss mån tillgänglighetsanpassad och 
har en hiss mellan plan 1 och 2, som för övrigt delas 
av den intilliggande lokalen Lotcen.  
 
Lokalen har ett stort behov av investeringar i form av allmänt underhåll, viss ombyggnation 
samt teknik och annan utrustning.  
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Biblioteken 
Stadsbibliotekets lokaler ägs av Uddevallahem. Bibliotekslokalerna i Ljungskile och Dalaberg 
ägs av privata hyresvärdar.  
 
Bibliotekens lokaler används i allra högsta grad för öppna kulturella evenemang riktad till 
olika befolkningsgrupper. Därför är det av central vikt att bibliotekens lokaler också 
ändamålsanpassas. Lokalbehovsanalys för stadsbiblioteket sker i separat spår, utifrån 
nämnduppdrag och beräknas vara klar under 2019.   
 
Lotcen  

Lotcen ligger på Kungsgatan 30 och ägs av kommunen. Det är 
ett av Uddevallas äldsta byggnader, som restes på tidigt 1800- 
tal efter den stora branden 1806.  Lokalen har därför ett högt 
kulturhistoriskt värde. Idag används den delvis av varvs- och 
industriföreningen. För kulturverksamhet överlag, bedöms 
lokalen ha hög potential, både för produktion, utställning och 
möten. Den inrymmer två större salar som kan användas till 
kommunal konsthall och samlingslokal. Den intillliggande 
bakgården angränsar till Kungsgatan 32:s bakgård. På 
bakgården finns två mindre byggnader varav ett är ett snickeri 

som lämpar sig för hantverk.   
  
Lokalerna är till stor del redan renoverade och i bottenplan finns färdig utrustning för allmän 
servering både ute och inne. Den är tillgänglighetsanpassad genom en hiss som delas med 
Kungsgatan 32. Det finns toaletter, kök och andra faciliteter. Lokalerna står idag i stort sett 
tom.  
 
Förslag på upprustning och anpassning av befintliga 
lokaler som kan förvärvas för kulturändamål  
Uddevalla kommun har två centralt belägna lokaler, som inte har ingått i föreliggande 
kartläggning. Skälet är att de i dagsläget inte används. De står tomma och saknar hyresgäster. 
 
Röda kvarn 
Röda kvarn är en privatägd lokal som för närvarande står tom. Lokalen inrymmer en salong 
med balkong och har en publikkapacitet på 350 gäster. Lokalen byggdes 1917 och det 
kulturhistoriska värdet är högt. Eftersom lokalen nyttjats som konsertlokal och biograf under 
större delen av 1900- talet, utgör den idag ett mycket viktigt kulturarv. Läget är centralt på 
Kungsgatan. Renoverings- och restaureringsbehovet är stort. Det som krävs är omfattande 
renovering med hänsyn till lokalens arv och ursprung, samt uppgradering av teknik och VVS. 
Bostäder nära kan eventuellt störas och förhållandena för i- och urlastning är mindre goda. 
 
Foajé mot Kungsgatan ökar tillgänglighet och bidrar till trivsel, service och ett levande 
centrum. Lokalen bedöms ha mycket goda möjligheter till publika arrangemang för ett brett 
utbud inom all scenkonst. Det kan även användas till föreläsningar och liknande sociala 
sammankomster.  
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Frideborg 
Frideborg (se bild) är privatägt och står 
tom. Den innefattar en medelstor biosalong 
för sittande publik. Publikkapaciteten är för 
närvarande 200 sittande. Vid renovering 
kan en mer flexibel scen- och publiklösning 
åstadkommas för att möta scenkonstens 
behov och bedöms kunna bli den större 
musik-, dans- och teaterscenen.  
 
Lokalen byggdes 1901 och har haft 
omfattande verksamhet inom kultur, nöje, 
musik och film. Lokalen har ett högt  
kulturhistoriskt värde och utgör ett viktigt 

kulturarv som social mötesplats. Läget är centralt med direkt närhet till Kungsgatan 32 och 
Lotcen. Frideborg har viktiga biytor för loge, kök, omklädning och teknik men lokalen är inte 
uppdaterad för moderna behov. Foajén mot Kungsgatan ger tillgänglighet och bidrar till 
trivsel och service.  
 
Därmed har Frideborg stor potential för det fria kulturlivet och för att kunna skapa en levande 
stadskärna. Det som krävs är omfattande renovering med hänsyn till lokalens arv och 
ursprung, samt uppgradering av teknik. 
 
Både Röda Kvarn och Frideborg bedöms, av sin centrala placering, sin i grunden 
ändamålsenliga utformning och sitt kulturhistoriska värde, ha stor potential i en eventuell 
utökning av lokaler för kultur. Förvaltningen förordar att ett kommunal förvärv av Frideborg 
utreds, för att skapa ett sammanhållet kulturstråk mellan Kungsgatan 28, 30 och 32. 
 
Att skapa ett ”hus för kultur” 
Lokalt producerad och konsumerad kultur är möjlig, om investeringar görs som möter 
Uddevallas lokala behov. Det kräver ändamålsenliga lokaler med fullgod teknik som erbjuder 
hög grad av samordning och låga hyreskostnader. Scener för arrangemang behöver fast 
personal i form av en eller flera tekniker/husvärdar som tar hand om bokningar, logistik och 
teknik.  
 
Genom upprustning av byggnaden på Kungsgatan 32, verksamhetsanpassning av Lotcen samt 
förvärv av Frideborg skapas ett sammanhållet stråk i Uddevallas stadskärna som erbjuder rum 
för såväl skapande som arrangemang inom alla konstarter. Genom att ta tillvara befintliga 
lokaler i centralt läge med högt kulturhistoriskt värde minskar troligen ockå 
investeringskostnaden, jämfört med nybyggnation. 
 
En geografiskt sammanhållen plats ger stora samordningsvinster för de olika konstarterna och 
borgar för samarbete. Utöver det kan invånare och turister i Uddevalla på ett lättillgängligt 
sätt uppleva Uddevallas kulturliv mitt i centrum. Marknadsföring av alla olika 
verksamhetsgrenar blir mer lättillgängligt med geografiskt sammanhållna lokaler och utbud. 
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Sammantaget skulle den här modellen kunna tillfredsställa dessa behov:  
 

Behov Byggnad 
Musikscen för upp till 300 personer Frideborg
Dansscen för upp till 300 personer Frideborg
Teaterscen för upp till 300 personer Frideborg
Musikscen/musikcafé/musikpub för upp till 100 personer Kungsgatan 32 
Utomhusscen för upp till 300 personer Kungsgatan 32 
Teater/barnteaterscen för upp till 100 personer Kungsgatan 32  
Konsthall, kommunal  Lotcen
Museiutställning (mindre) Lotcen
Caféverksamhet inne och utomhus på innergård Lotcen
Försäljning av konst och konsthantverk Lotcen
Produktionslokaler för yrkesverksamma kulturutövare, ateljéer Kungsgatan 32 / Lotcen 
Produktionslokaler för föreningslivets skapande Kungsgatan 32 / Lotcen 
Produktionslokaler för  konsthantverk/slöjd Lotcen
Skrivarlyor för yrkesverksamma författare Kungsgatan 32 / Lotcen 
Mötes- och arbetsrum för kulturföreningar och unga arrangörer Kungsgatan 32 / Lotcen 
Förråd för kommunens utrustning för utomhusarrangemang Kungsgatan 32/Lotcen/Frideborg

 
Verksamheten i ett ”hus för kultur” 
Förvaltningen beskriver, med ovan skissade investeringsförslag, en verksamhetsidé för ”hus 
för kultur” som skulle kunna gälla i en nära förestående framtid. Så här lyder 
verksamhetsidén: 
 
Entrén till Kungsgatan 32 är ombyggd till en funktionell och stämningsfull foajé med den 
äldre snickarglädjen bevarad. I anslutning till entrén finns ett kök som är anpassat för 
servering. Foajén leder besökaren vidare till pub och café med intima musikkonserter under 
kvällar och helger – ett unikt inslag i närområdet.  
 
I övre plan finns en mindre teaterscen med föreställningar för allmänhet helger samt 
barnteater under dagtid. Övervåningen inhyser också ateljéer för konstnärer och skrivarlyor 
för författare samt en mindre sal för teaterrepetitioner med möjlighet till lång förberedelsetid. 
Bakgården erbjuder utomhusspelningar och utomhusteater sommartid.  
  
Entrén till byggnaden bredvid, Lotcen, år genom ett valv. Till höger erbjuds ett café med 
tillredningskök på bottenplan i anslutning till innegården. Snickeriet och lilla huset på 
innergården hyrs ut till hantverkskonstnärer/föreningar som kan producera, visa och sälja sina 
alster. Till vänster om valvet är entrén till de övriga verksamhetslokalerna, med hiss.  
 
På plan två, i den större salen, finns den  kommunala konsthallen. Hissen erbjuder passage 
mellan den lilla teaterscenen på Kungsgatan 32 och konsthallen på Lotcen. På våningsplanet 
finns också utrymme för kontor och övriga produktionsytor, samt ytterligare ett 
tillredningskök.  
 
På nästa våningsplan, plan tre, finns Uddevalla varvs- och industrihistoriska förening.  
I båda husen upplåtes föreningslokaler för möten och verksamhet liksom för ungkulturen och 
unga arrangörer.  
  
Nästa byggnad, Frideborg, är den större dans-, teater- och musikscenen. En funktionell foajé 
med dubbeldörrar, biljettlucka och garderob ligger i direkt anslutning till den stora scenen. 
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Det lokala föreningslivet hyr lokalerna för föreställningar och spelningar. Unga arrangörer, 
lokala band och kommunens egna arrangemang hålls här. Till vänster går en trappa upp till 
våning två, där biytor finns för loge, kök, omklädning och teknik.  
 
Stora samordningsvinster ges när kulturföreningar inryms i samma byggnadskomplex. 
Veckoprogram med regelbundna föreställningar av olika slag skapas i nära samverkan med 
det lokala kulturlivet. Detta ger uddevallaborna ett utbud av kultur i olika genrer varje helg. 
På så vis kan uddevallabon välja att stanna i staden, i stället för att åka till Göteborg.  
 
Utredningens förslag till åtgärder 
 
Förvaltningen föreslår en beställning av förstudie om lokaler för kultur avseende  
Kungsgatan 32, Frideborg och Lotcen. Förstudien ska göras i samråd med det fria kulturlivet 
och inkludera följande aspekter: 
 

 En beskrivning av de tre byggnadernas fulla potential  
 En konkret beskrivning av på vilket sätt lokalerna ska utformas för att uppfylla 

kulturlivets olika behov 
 En skiss från arkitektfirma  
 Kostnaderna för anpassning av föreslagna befintliga lokaler samt kostnaderna för 

förvärv och upprustning av extern lokal (Frideborg)   
 En beskrivning av möjligheterna till samlokalisering av verksamheter mellan kultur 

och fritid och övriga förvaltningar, för maximalt lokalutnyttjande  
 Ett underlag till beslut om investeringar utifrån lokalsamordning, resurseffektivitet och 

behovsuppfyllelse.  
  
Förvaltningen föreslår att utredningen föredras i kommunstyrelsen för att ge kommunens 
organisation mer kunskap om kulturlivets lokalbehov inför framtida investeringar.  
 
 

 
Kungsgatan 28-32 
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Teater 
Estetprogram inriktning teater 
Estetprogrammet använder i första hand sin lokal på Sinclair. Årligen sätter det upp sina 
teatrar också på Regionteater Väst och Östraboteatern. Mindre föreställningar sätts upp 
på Stadsbiblioteket. 
 
Kulturskolans teaterkurser 
Teatereleverna på kulturskolan ger publika föreställningar på Kungsgatan 32, Sinclair 
och Regionteater Väst.  
 
Regionteater Väst 
Regionteater Väst är en producerande och turnerande scenkonstinstitution med säte i 
Borås och Uddevalla. Teatern håller sina föreställningar i klassrum och samlingslokaler 
samt i sina egna lokaler på Strömstadsvägen 41. 
 
Studio 32 amatörteater 
Studio 32 är en amatörteater för unga vuxna och vuxna som sätter upp 2-3 publika 
produktioner varje år. Föreställningarna sätts i vissa fall upp på Regionteater Väst, men 
oftast i föreningens egna lokaler. 
 
Turnerande barnteatersällskap 
Ca 50 gånger per år uppförs teaterföreställningar för barn 0-12 år. Dessa administreras 
av kultur och fritidsförvaltningen och spelas upp på Stadsbiblioteket, Ljungskile 
bibliotek och Dalabergs bibliotek. Även i Regionteater Väst och Bohusläns museum ges 
barnteaterföreställningar. För utomhusföreställningar används scenvagn. 
 
Uddevalla Riksteaterförening 
Uddevalla riksteaterförening köper årligen in och arrangerar ett antal föreställningar, 
främst i Folkets hus, Regionteater Väst och Bohusläns museum. 

Dans 
Dans Nu! 
Folkets hus, Uddevalla Riksteaterförening, Regionteater Väst, Bohusläns museum, 
Sinclairs estetprogram och Kultur och fritidsförvaltningen är med i ett nätverk för 
professionella offentliga dansföreställningar. 4-6 föreställningar ges årligen, i huvudsak 
på Regionteater Väst. Konsthallen i Bohusläns museums har också använts som scen. 
 
Estetprogram inriktning dans 
Gymnasieskolans estetprogram gör publika arrangemang årligen, i huvudsak på Sinclair 
och Regionteater Väst. I undantagsfall har Östraboteatern använts. 
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Kulturskolans danskurser 
Danskurserna på kulturskolan gör årligen publika arrangemang. Dessa hålls i huvudsak 
på Sinclair, Regionteater Väst och Östraboteatern. 

Föreningar med inriktning dans 
Därtill finns ett rikt föreningsliv med dans som social form och motion som verksamhet; 
Dansklubben Bohusbuggarna, Dansvänner i Väst, Ljungskile Dansare och Spelmän och 
Uddevalla Folkdansgille. 

Bild, form och foto 
Bohusläns museums konsthall 
Bohusläns museum visar internationell samtidskonst i egna lokaler året om.  
 
Estetprogrammet bild och formgivning 
Uddevalla gymnasieskolas bild och formgivningsutbildning visar sin produktion i 
Bohusläns museums konsthall i olika sammanhang, utöver regelbundna visningar i 
Sinclair. Tredjeårselevernas examensutställning hängs årligen på Bohusläns museum. 
Eleverna gör även konsthappenings i det offentliga rummet. 
 
Fritidsgårdars konstproduktion 
Skogslyckans fritidsgård arbetar bland annat med keramik.  
 
Galleri Ulvesund 
Året om erbjuder Galleri Ulvesund, utöver kurser och barnaktiviteter, utställningar inom 
flera konstgenrer.  
 
Café Knape 
I Café Knapes lokaler är vissa ytor tillgängliga för väggkonst.  
 
Det lilla caféet i Ljungskile 
I caféets lokaler hålls konstutställningar. 
 
Galleri Vitt brus 
Stadsbibliotekets tidningsrum används sedan några år tillbaka även som ett galleri där 
lokal och regional konst visas. Cirka fem till sex utställningar visas årligen. Galleriet 
drivs i kommunal regi. 
 
Konstpaus 
På Kungsgatan 19 ligger ett mycket litet galleri i husets entré. Sedan 2018 har de privata 
initiativtagarna visat samtidskonst producerad av yngre och oetablerade konstnärer.   
 
Konstvandringen Södra Bohuslän 
Tre dagar om året visar lokala konstnärer sin produktion i egna ateljéer. Därtill hålls 
samlingsutställning i Café Knape och Galleri Ulvesund.  
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Kulturskolans bild och form 
Kulturskolans bild- och formproduktion har utställningar i Bohusläns museums lokaler 
samt på Sinclair. 
 
Kulturens hus Ljungskile 
Kulturens hus i Ljungskile gör, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, 
återkommande konstutställningar i sina lokaler på Hälle Lider 12 i Ljungskile. 
 
Målarföreningen Kasen 
Målarföreningen Kasen anordnar målarkurser, föredrag, utställningar och konstresor. 
Föreningsmedlemmarnas produkter ställs ut, bland annat i Rosenhälls lokaler. 
 
Studieförbund 
Studiefrämjandet, Sensus, ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet och Vuxenskolan 
arrangerar studiecirklar i bild, form och foto.   
 
Uddevalla konstförening 
Uddevalla konstförening arrangerar föreläsningar, utställningar och konstvandringar. 
Utställningarna (Bohussalongen) visas i Bohusläns museums lokaler vartannat år. Även 
föreläsningarna hålls i huvudsak på Bohusläns museum. 

Musik 
Bohusläns museum 
Bohusläns museum bedriver egen programverksamhet och sätter upp konserter i sina 
egna lokaler samt tillhandahåller lokaler till externa arrangörer.  
 
Bokenäs teaterlada 
Under ett antal år har en musikfestival arrangerats i Bokenäs teaterlada.  
 
Café Knape 
I Café Knapes lokaler arrangeras mindre spelningar. 
 
Collegium musicum och Uddevallas kammarorkester 
Collegium musicum och Uddevallas kammarorkester arrangerar kammarmusikkonserter 
på bland annat Bohusläns museum, pingstkyrkan och i Folkets hus.  
 
Dagnys 
Föreningen Rock ´n Roll West skapar musikarrangemang i sin lokal på 
Kasenabbevägen. Verksamheten är främst riktad till veteranbilar och Rockabilly. I 
lokalen inryms också repetitionslokaler för lokala musikband. 
 
Det lilla caféet i Ljungskile 
Caféet arrangerar visaftnar. 
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Elinorspelen 
Vis-, pop- och rockmusikfestivalen Elinorspelen arrangeras årligen i en lada på privat 
mark i Bokenäs. Festivalen är gratis och har funnits i ett decennium. 
 
Estetprogram inriktning musik 
Gymnasiets estetprogram håller huvudsakligen sina konserter i Sinclair. Därtill 
arrangeras julkonsert i Uddevalla kyrka samt (vartannat år) musikaler på Regionteater 
Väst. 
 
Föreningen L’Jazz 
L´Jazz arrangerar regelbundet musikkonserter samt festivalen sommarjazz. Konserterna 
hålls i Ljungskile folkhögskola och Laxbutiken Ljungskile. 
 
Kulturföreningen Uddevallakassetten 
Kulturföreningen Uddevallakassetten arrangerar årligen musikfestival. Traditionellt har 
denna hållits på Mortens Krog, nu varierar lokaliseringen från år till år. Regelbundet 
anordnas också musikkonserter med internationellt etablerade artister i det så kallade 
Kontoret, som är en privatbostad. Dessa arrangemang har pågått i över tio år i denna 
lokal, i brist på fullvärdiga alternativ. 
 
Kulturföreningen Kaus 
Kulturföreningen Kaus arrangerar rock-, pop-, och indiespelningar under hela året. 
Dessa hålls företrädelsevis på Villa Elfkullen. Festivalen November Ember hålls på 
Regionteater Väst. 
 
Kulturskolans musikkurser 
Kulturskolan arrangerar musikkonserter i sina egna lokaler samt bedriver skolturnéer i 
skolor och karnevaler i utomhusmiljö. 
 
Musikföreningen Adrian 
Musikföreningen Adrian arrangerar i huvudsak sina offentliga konserter i Kulturhuset 
Bastionen med fokus på rock, punk och metal. Mindre framträdanden sker regelbundet i 
butikslokalen Janssons Musik. Musikföreningen arrangerar också Kȏrpehȏlafestivalen, 
en av Sveriges äldsta festivaler som i mer än 30 år ägde rum i Regementsparken. Sedan 
ett par år tillbaka har festivalen flyttat inomhus till Kulturhuset Bastionen. 
 
Musikhuset  
MF Musikhuset är en förening som främst erbjuder repetitionslokaler till band och 
artister, men som sporadiskt arrangerar egna konserter med fokus på rock och metal i 
Kulturhuset Bastionen. 
 
Offentlig kultur 
Uddevalla kommuns enhet för offentlig kultur arrangerar årligen ca 80 konserter. Dessa 
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äger rum i öppna offentliga miljöer (Hasselbacken, Gustafsberg, Margretegärdeparken, 
Museiparken) och inomhus (bland annat i Regionteater Väst, Bohusläns museum, 
Folkets hus och kulturskolan, samt tidigare på Bryggeriets fritidsgård). 
 
Privata arrangörer/eventbolag 
Privata arrangörer sätter upp konserter och föreställningar i kommunen i huvudsak på 
Östraboteatern, Agnebergshallen, Folkets hus och Mortens krog. 
 
Uddevalla Stadsmusikkår 
Uddevalla stadsmusikkår är en ensemble som både arrangerar egna konserter och deltar 
i andras. Musikkåren uppträdanden sker oftast utomhus och vid högtidliga tillfällen. 
 
Studieförbund 
Studiefrämjandet, Sensus, ABF, Medborgarskolan och Vuxenskolan arrangerar 
konserter i olika genrer, främst på kulturhuset Bastionen, Bohusläns museum och 
Folkets hus. 
 
Svenska kyrkan 
Svenska kyrkan håller regelbundet under hela året konserter i egna lokaler. 
 
Uddevalla bluesförening 
Uddevalla bluesförening arrangerar i huvudsak i kulturhuset Bastionen under hela året. 
Föreningen arrangerar också en bluesfestival med varierande lokalisering. 
 
Visans vänner 
Föreningen Visans Vänner arrangerar årligen Taubedagen i utomhusmiljö (bland annat 
Margretegärdeparken). Föreningen arrangerar ibland också mindre konserter.  

Litterära scener, författarbesök och boksamtal 
Dalabergs bibliotek 
Dalabergs bibliotek bjuder årligen in författare riktade till barn och unga. 
Författabesöken äger rum i bibliotekets egna lokaler. 
 
Det lilla caféet i Ljungskile 
I det lilla caféets i Ljungskiles lokaler arrangeras författarbesök. 
 
Hallmans bokhandel 
I bokhandelns regi arrangeras poesiaftnar och författarbesök. 
 
Stadsbiblioteket  
Stadsbiblioteket arrangerar författarbesök för både äldre och yngre publik. För den 
yngre publiken ingår även boksignering och skrivkurs. Arrangemangen äger rum i 
bibliotekets egna lokaler. 
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Film och media 
Biostaden Uddevalla 
Biostaden Uddevalla drivs av Svenska Bio och har sex salonger - den största med över 
200 platser och en av Sveriges bredaste filmdukar. 
 
Corax 
Corax är en årlig kortfilmsfestival och mötesplats för unga filmare. Filmerna visas i 
Biostaden i Uddevalla och arrangeras av Offentlig kultur tillsammans med andra 
aktörer. 
 
Föreningen Filmis 
Föreningen Filmis visar regelbundet filmer på Bohusläns museum. 
 
Ljungskile Filmstudio 
Ljungskile Filmstudio erbjuder ett brett utbud på Ljungskile Folkhögskola. 
 
Estetprogram inriktning estetik och media 
Gymnasiets estetprogram håller utbildningar i foto, film och media. 
 
Kulturskolans kurser 
Kulturskolan erbjuder kurser i filmproduktion i samverkan med Filmis, Bohusläns 
museum och fritidsgårdarna. 

Museer, kulturmiljövård och kulturarv 
Backamo vänner 
Föreningen Backamo vänner verkar inom Backamo lägerplats för att bevara 
lägerplatsen och främja verksamheten genom aktiviteter.  
 
Bohusläns museum 
Bohusläns museum är en stiftelse med regionalt ansvar. Museet har fasta 
basutställningar om Bohusläns och Uddevallas kulturhistoria. Bohusläns museum är en 
av landets största aktörer när det gäller arkeologiska undersökningar. Museet har eget 
bibliotek och arkiv, som dock inte är öppet för besökare. Bohusläns museum 
tillhandahåller även lokal för Uddevallas föreningsarkiv. 
 
Bohusläns försvarsmuseum  
Bohusläns försvarsmuseum har museiverksamhet i egen byggnad i Regementsparken i 
Uddevalla. Museet har begränsade öppettider för besökare.  
 
Dagnys 
Föreningen Rock ´n Roll West skapar musikarrangemang i sin lokal på 
Kasenabbevägen. Verksamheten är främst riktad till veteranbilar och Rockabilly. I 
lokalen inryms också repetitionslokaler för lokala musikband. 
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Föreningen Allmogebåtar 
Föreningen har verksamhet på Bassholmen med årligt publikt arrangemang. 
 
Föreningen Lelångebanan 
I en lokal vid Glimmingen verkar föreningen Lelångebanan i syfte att bygga en modell 
av den tidigare smalspårsbanan mellan Uddevalla och Bengtsfors. Ett antal dagar om 
året hålls lokalen öppen för besökare. 
 
Gustafsbergsstiftelsen 
Hela Gustafsberg är ett naturvårdsområde och alla byggnader är 
byggnadsminnesförklarade. Stiftelsen bedriver hotell- och vandrarhemsverksamhet och 
på området finns ett privatägt café. Årligen anordnas Gustafsbergsdagarna och 
nationaldagsfirande på området. 
 
Kamratföreningen 
Kamratföreningen har till uppgift att värna och vårda Regementsparken och dess 
byggnader. Bland byggnaderna ingår Rotundan med scen och ett soldattorp.  
 
Sjömanshusmuseet 
Sjömanshusmuseet har museiverksamhet i egen byggnad på söder i Uddevalla. Museet 
har begränsade öppettider för besökare.  
 
Skalbanksmuseet 
Skalbanksmuseet är en del av Bohusläns museum men bedriver verksamhet i en separat 
byggnad. Museet är öppet för besökare under sommarhalvåret. 
 
Uddevallas föreningsarkiv 
Föreningen har en stor samling av lokala föreningars historia, som är öppet för 
allmänheten att ta del av. 
 
Villa Elfkullen 
Föreningen Villa Elfkullen har som mål att bevara Villa Elfkullen för framtiden, visa 
villan för allmänheten och sprida kunskap om Ture Malmgren och hans betydelse för 
Uddevalla. Villan är öppen för allmänheten ett antal dagar under sommarhalvåret. 
Därtill anordnas kulturaftnar då och då. 
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Hembygdsföreningar 
Uddevalla kommun har ett antal hembygdsföreningar med gemensam 
samlingsorganisation, Uddevallakretsens hembygdsföreningar. Hembygdsföreningarna 
beskriver sina bygders kulturhistoria genom utställningar, underhåll av byggnader och 
skolbesök. Föreningarna verkar delvis i egna lokaler, delvis i förhyrda lokaler av 
Uddevalla kommun. Flera föreningar önskar köpa sina lokaler.  
 
Hembygdsföreningar:  
Bokenäs  
Dragsmark  
Forshälla  
Lane-Ryr  
Ljungskileorten  
Skredsviks, Herrestads och Högås  
Uddevalla  
 
 
Med reservation för att listan inte är heltäckande, eftersom föreningslivet är dynamiskt 
och i ständig förändring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 

 
 

Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 
 
2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr KFN 2019/00162  

Utredning om lokaler för kultur 
Sammanfattning 
Kultur och fritidsförvaltningen kompletterar utredningen om Hus för kultur med en ny 
tjänsteskrivelse där förslag till beslut är delvis ändrat. Ändringen består i punkt nummer 
fyra och tillägg av en ny punkt, nummer fem. 
Sammanfattning  
Sveriges städer konkurrerar om befolkningen. Forskning om attraktiva städer visar att 
ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år lyfts fram som en av de 
absolut viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig.  
  
Uddevalla kommuns strategiska plan understryker vikten av mötesplatser för handel och 
kultur, för att blir en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region.  Kultur och 
fritidsnämnden har identifierat sitt bidrag till förverkligandet av denna politik genom att 
formulera en strategi för att skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella 
uttryck. Nämnden har också formulerat en strategi för att underlätta kulturarbetares 
villkor att verka i kommunen.  
  
Föreliggande utredning tar särskilt fasta på att beskriva lokaler för att tillgängliggöra 
kultur till allmänheten, och hur detta kan bidra till en levande stadskärna. Utredningen 
har undersökt det politiska kulturuppdraget, de kulturella aktörerna i kommunen, 
utbudet av offentliga arrangemangslokaler samt i vilken utsträckning dessa lokaler 
motsvarar det lokala kulturlivets behov.   
  
Av kartläggningen framgår tydligt att kommunen lider brist på utbud av lämpliga 
lokaler för det lokala kulturlivet. Kulturområdet har varit eftersatt under längre tid och 
kulturområdets andel av det totala kommunbidraget har stadigt sjunkit. De kommunalt 
ägda lokaler som står till kulturella aktörers förfogande utgör en mycket liten andel av 
det totala utbudet. Uddevalla kommun har under överskådlig tid endast gjort smärre 
satsningar i lokaler för kulturlivet. 
  
Behovet av en utökning av ändamålsenliga arrangemangslokaler för såväl dans, teater 
och musik är framträdande, särskilt för en mindre publik. Likaså har den lokala konsten 
en alltför begränsad plats i det offentliga rummet. Kommunen erbjuder inga 
subventionerade produktionslokaler för konstnärer, yrkesverksamma dansare eller 
författare. För filmvisning är däremot utbudet fullgott, liksom på musei- och 
kulturarvsområdet. 
  
Utredningen innehåller förslag på förbättringsåtgärder, för att närma sig den politiska 
viljan om mötesplatser för kultur, förbättrade förutsättningar för kulturarbetare och 
tillgängliga och attraktiva platser för kulturella uttryck. Utredningen föreslår ett 
sammanhållet kulturellt stråk, inklusive en verksamhetsidé för vad ett sådant stråk 
möjliggör. En geografiskt sammanhållen plats ger samordningseffekter och erbjuder 
rum, för såväl skapande som arrangemang inom alla olika konstarter, i Uddevallas 
stadskärna. Därtill underlättar det invånares och turisters möjlighet att uppleva 
Uddevallas kulturliv. Verksamhetsidén föreslås utredas vidare i en förstudie.  



 
 

 
 

Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 
 
2019-11-20 
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Förslaget avser upprustning av lokaler på Kungsgatan. Genom att tillvarata befintliga 
lokaler i centralt läge med höga kulturhistoriska värden minskar eventuellt också 
investeringskostnaderna jämfört med nybyggnation.  
Beslutsunderlag 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-11-18  
Utredning Hus för kultur 2019-11-13 med bilaga 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner utredningen Hus för kultur.  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att utredningen ska utgöra grund för beställning av 
förstudie om lokaler för kultur avseende Kungsgatan 32, Frideborg och Lotcen. 
Förstudien ska göras i samråd med det fria kulturlivet och inkludera följande aspekter: 

1. En beskrivning av de tre byggnadernas fulla potential  

2. En konkret beskrivning av på vilket sätt lokalerna ska utformas för att uppfylla 
kulturlivets olika behov 

3. En skiss från arkitektfirma  

4. Kostnaderna för anpassning av föreslagna kommunägda lokaler.  

5. I samråd med fastighetsägaren för Frideborg, utreda förutsättningarna för att kunna 
använda Frideborg som lokal för kultur.  

6.  En beskrivning av möjligheterna till samlokalisering av verksamheter mellan kultur 
och fritid och övriga förvaltningar, för maximalt lokalutnyttjande  

7. Ett underlag till beslut om investeringar utifrån lokalsamordning, resurseffektivitet 
och behovsuppfyllelse.  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att utredningen föredras i kommunstyrelsen för att 
ge kommunens organisation mer kunskap om kulturlivets lokalbehov inför framtida 
investeringar.   
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Handläggare 

Charles Hörnstein 

projektledare 

Telefon 0522-697322 

charles.hornstein@uddevalla.se 

  

  

  

Förstudien avser:  

Kv Krummedike 13-15, Uddevalla kommun 

Om- och tillbyggnad av Hus för Kultur, Kungsgatan 30-32 

 

1. Bakgrund 

Beställning av förstudie har skickat till Samhällsbyggnad novenber 2019. 

Syftet med förstudien är att utreda möjligheter och kostnader för att bygga om och till 

lokaler för kulturverksamhet på Kungsgatan, samt hyra lokaler i Frideborg. 

 

Som underlag till förstudien finns en utredning ”Hus för kultur” daterad 2019-11-12, samt 

ett lokalprogram för planerad verksamhet anpassat till lokaler på Kungsgatan som i 

allmänhet benämns Studio 32 (Kungsgatan 32), Lotcen (Kungsgatan 30) och Frideborg 

(Kungsgatan 28). De två förstnämnda är kommunägda fastigheter och Fridborg (gamla 

biografen) privatägd.  

 

Denna förstudie tar fasta på att ringa in en budget för iordningställande av lokaler i 

kommunens fastigheter samt översiktligt ringa in behoven för ombyggnad av Frideborg  

och för att hyra dessa lokaler. 

 

 
Vy från gård mot utescen Kungsgatan 32 och glasat atrium på Lotcens gård. 

Utescen med möjligheter att stå och sitta i fasta gradänger, se situationsplan. 
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2. Beställarens syfte och mål 

Åtgärda den stora brist på lokaler för kulturföreningar som råder i Uddevalla. 

Ge Uddevallabor och besökare möjlighet att uppleva föreställningar och arrangemang i sin 

hemkommun, istället för att behöva åka till grannkommunerna. 

 

Bevarande och upprustning av befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Dessutom 

tillvaratar och öppnas två fina bakgårdar mitt i centrum som tidigare varit stängda för 

allmänheten. 

 

En satsning på ett levande och attraktivt centrum, en kulturdriven centrumutveckling. 

Genom repetitioner, föreställningar och arrangemang året runt kommer fler människor röra 

sig i centrum och det kommer gynna alla näringsidkare i området. Dessutom bidrar 

verksamheterna till en mer attraktiv kommun som helhet. 

 

En möjlighet för elever på estetiska programmet och Kulturskolan att stanna kvar i 

Uddevalla för att utöva sitt intresse istället för att behöva flytta från kommunen. 

 

 

 
Kungsgatan 28B, 30 och 32, del av Frideborg, Lotcen och Studio 32. 

 

 

3. Projektets omfattning 

Förstudien syftar till att beskriva förutsättningar för eventuell utbyggnad samt kostnader för 

projektet, samt preliminär tidplan. Förstudien ska fungera som underlag för beslut om 

fortsatt arbete och arbetssätt. Återrapportering görs till beställande förvaltning efter 

genomförd förstudie. 

 



 

 

 

 
 

 
 3 (8) 

  

Behovsanalysen finns i utredning och lokalprogram och som i denna förstudie 

kompletterats med skisser och en översiktlig kalkyl för beslut om investering. 

Behovsanalysen och förstudien ska identifiera problem men inte lösa dem.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Skede efter förstudie är ett påbörjat byggprojekt inleds med planering och förprojektering. 

 

1- Planering/förprojektering, beslut om att genomföra en färdig projektering. 

Genomförande, beslut om en byggentreprenad ska beställas.  

 

Ett byggprojekt består enligt projektmodellen av huvuddelar enligt figuren ovan. 

En projektbeställning från beslutande nämnd efter förstudien ska klargöra om 

projektet ska genomföras fullt ut (steg 1 och 2) eller om nytt beslut ska fattas  

efter steg 1. Om upphandling av entreprenad pekar på en högre slutkostnad, 

avbryts projektet i avvaktan på nytt beslut från berörd nämnd.  

 

En fördel med beslut om att beställa förprojektering enligt 1 ovan, kan vara att 

beslutande nämnd därefter kan fatta ett nytt beslut innan genomförande då 

investeringskostnader i byggnation bättre kan preciseras och ritningar finns 

framme med konsekvenser, som inte kan förutses fullt ut i en förstudie.  

 

 

4. Förstudiens förutsättningar och avgränsning 

• Placering i befintliga hus på Kungsgatan, byggnader som används idag för 

kulturverksamhet. Frideborg (privatägd) är inte uthyrd i dagsläget. 

Fastigheter ägs av kommunen med undantag av Frideborg.  

 

• Tillgänglighet till byggnader, allmänna kommunikationer finns i centrum,  

begränsad angöring på gågata. Parkering finns i centrum. 

 

• Gårdsytan Studio 32 har tidigare använts för evenemang. 

 

• Vatten och avlopp är anslutet, samt fjärrvärme.  

                                             

• Byggnader är i behov av tillgänglighetsanpassningar och renovering i vissa 

delar exempelvis wc- och våtenheter mm, el och ny hissinstallation.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Behov finns av ny eller ändrad detaljplan för att möjliggöra byggnation på 

gården. Detaljplan medger inte utbyggnad av läktare/gradänger, förrådshus och 

utbyggnad av atrium/foajé på gården Kungsgatan 30 (Krummedike 13).  
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Gällande Kungsgatan 28B Frideborg, 30 Lotcen  och 32 Studio 32. Det finns 

en ändring av placering för gårdsbyggnad i den del som benämns 1064Ä. 

 

5. Förstudiens huvuddrag och förslag till åtgärder 

 

• Placering i befintliga hus på Kungsgatan, byggnader som används idag för 

kulturverksamhet. Om möjligt ska Frideborg integreras i projektet men inte 

som investering om inte byggnad säljs till kommunen vilket inte är aktuellt i 

dagsläget. Det kan ändras i framtiden. 

 

Ny huvudentré planeras till Lotcen portik och nybyggd atrium/foajé tillika 

serveringsyta för extern hyresgäst. Nytt tillagningskök planeras för tilltänkt 

hyresgäst (fiktiv) som hyr in sig.  

 

• Fastigheten Frideborg kan hyras och behöver inte belasta investering. Det är 

dock inget långsiktigt alternativ för kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Projektet kan genomföras med alternativ scenlokal till Frideborg och därför 

inte beroende av att hyra lokalen Kungsgatan 28B. 

 
Frideborg med entré mot Kungsgatan till vänster. Möjlighet för framtida 

anslutning via entré till Lotcens gård från salongen. 
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• Frideborg kan också vara huvudentré till större arrangemang inomhus och nå 

Lotcen via ny port från scenlokal.  Det ger lokalen Frideborg en fördel i 

förhållande till t ex Röda Kvarn som nämns i behovsanalysen. 

 

• Ny disponering av gårdsytor med scen, läktare mm som framgår av 

situationsplan. 

 

• Byggnader är i behov av tillgänglighetsanpassningar i varierande grad.  

Ny hiss behöver installeras Kungsgatan 30, och den ska klara samtliga  

våningsplan i byggnader Kungsgatan 30 och 32. 

 

• Vatten och avlopp är anslutet. Anpassningar och ombyggnation framförallt av 

samtliga wc, våtenheter och kök (med undantag av kök Lotcen plan 2).  

Kungsgatan 32 är i större behov av renovering av installationer. 

 

• Elanslutning finns och ny fiberanslutning. Omfattande renovering el-

installationer framförallt Kungsgatan 32. Nya centraler och anpassningar för 

verksamheten med larm och passagesystem i båda hus. Ny hiss. 

 

• Fjärrvärme finns anslutet till fastigheter. Viss ombyggnad krävs. 

 

• Ventilation, rör, styr och sprinkler har utretts översiktligt. Sprinkler är inte ett 

krav för byggnaders verksamhet, men utgör en säkerhet för byggnaders 

långsiktiga bevarande. Anpassningar görs för att klara behoven. Ny ventilation 

för atrium behöver utföras med eget fläktrum. 

 

• Renovering ska ske med försiktighet för att ta tillvara byggnaders 

kulturhistoriska värden. 

 

• Tillbyggnader på gårdar kräver ny eller ändrad detaljplan för att möjliggöra 

byggnation. Det är dock till projektets nackdel om inte allt utförs i ett 

sammanhang. 

 

 
Ortofoto över Kungsgatan 28B Frideborg, 30 Lotcen  och 32 Studio 32. 
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6. Tillvägagångssätt/metod 

Förstudie har analyserats med att utreda verksamhetens behov och investering. 

Förstudien har bedrivits med ett antal projekteringsmöten och skissarbeten som  

underlag för framtaget förslag och föreslagen tids- och kostnadsram. 

 

- Förstudieorganisation 

Anna Svensson avdelningschef, med medarbetare Kerstin Karlsson, Pontus Blom 

Stellan Hedendahl, Jörgen Wollbratt samt fastighetsförvaltare Lisa Bengts och 

projektledare Charles Hörnstein 

 

- Förslag till Projektorganisation 

Projektägare - chef Projektenheten 

Projektledare projektering - Charles Hörnstein, Projektenheten 

Övriga delprojektledare teknik, Projektenheten 

Lokalplanerare Kultur och Fritidsförvaltningen - Jörgen Wollbratt 

Fastighetsförvaltare Samhällsbyggnad 

Arkitekt - Mattias Öhlin, PE Arkitektur och Teknik 

Övriga konsulter kalkyl och teknikområden 

Referensgrupp, se förstudieorganisation 

 

7. Bakgrund till denna förstudie 

Som tidigare nämnts finns en utredning/behovsanalys ”Hus för kultur” daterad 2019-

11-12. Där anges några av de synpunkter som framkommit i workshops redan 2016. 

 

• Det är mycket viktigt att skapa en ny mötesplats för kulturen och att det är viktigt 

att kommunen signalerar att kulturen får ta plats och värdesätts i Uddevalla. 

 

• Kulturhus är eftersträvansvärt, ansåg några. En (ny) centralt belägen byggnad 

eller en gemensam mötesplats skulle ha ett starkt symbolvärde för kulturen, ge 

staden en tydlig identitet och bidra till att folk vill besöka Uddevalla centrum. 

 

• Nyttja istället befintliga gamla hus i centrala Uddevalla, ansåg andra.  

Bygg om några eller något av dem till flexibla lokaler, anpassade för olika behov. 

 

• Tillgång till lokaler av olika slag med låga hyror är en förutsättning för att det fria 

kulturlivet skulle kunna frodas. 

 

• De verksamma konstnärerna behöver mer stöd, till exempel i form av kommunal 

konsthall och gallerier. 

 

• Hantverk behöver stöd i form av tillgång till verkstadslokal. 

 

• Byggnader med stort kulturhistoriskt värde och viktiga i Uddevalla lokalhistoria 

längs denna del av Kungsgatan. Byggnader med en stor karaktär och med 

kulturaktiviteter i dem stärker det långsiktiga bevarandet av dessa byggnader. 
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8. Resultat 
Behovsanalys 

Behovsanalys se utredning ”Hus för kultur” daterad 2019-11-12. 

 
Förstudie 
Förstudien har utvecklats med ett lokalprogram för Hus för Kultur baserat på 

föreslagna byggnader och hur de bäst kan disponeras samt det som behöver 

komplettera gårdar. Förslaget har analyserats med arkitektskisser. 

 
Budget 

Kalkyl finns framtagen som anger en investering som behövs för att nå den nivå 

som finns beskriven i behovsanalysen. 

Kalkylsiffror pekar på att investeringsnivå i dagsläget ligger på ca 30 mkr. 

 
Tidplan 

Från beslut tar det ca 2,5 år totalt med ca 7-9 månader år för projektering och 

upphandling och för byggnation normalt ca 12-18 månader. 

En osäkerhetsfaktor är att få till stånd en detaljplan under projekteringstiden. 

 
Upphandlingsform 

En projektering kan utföras för en totalentreprenad eller utförandeentreprenad. I 

detta skede det inte bestämt hur det bör ske. Det brukar vara något kortare 

beslutsvägar i totalentreprenaden med större osäkerhet beträffande 

detaljlösningar och slutkostnader. 

 

9. Översiktlig analys av förslaget 

 
Förutsättningar för byggnation 

Fullt möjligt att genomföra projektet med ca 1250 m2 BTA i befintliga byggnader, 

gårdsbyggnader inte inräknade.  

Föreslagen tillbyggnad ca 120 m2 för atrium/foajé, samt läktare och utomhusförråd kräver 

dock detaljplaneändring.  

 
Fördelar 

- Totalt sett innebär renoveringen en långsiktig förutsättning för fortsatt 

utveckling av kulturverksamhet centralt i Uddevalla. 

- Verksamhetens möjlighet att nyttja det centrumnära läget. 

- Lokalisering vid gågata ger en rofylld atmosfär. 

- Långsiktigt bevarande av kulturhistoriska byggnader som också görs 

offentliga i större utsträckning. 

 
Nackdelar 

- Planerade tillbyggnader ryms inte i nuvarande detaljplan. 

- Brist på riktigt näraliggande handikapparkering. 

 

10. Slutsatser och rekommendationer 

Om - och tillbyggnad av kulturlokaler ska göras, förordar Kultur och Fritid att  

utbyggnad sker enligt förslagets huvuddrag, med de eventuella ändringar och 

anpassningar som kan ske under projekteringens gång. 
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11. Återrapportering 

Resultatet av förstudien återrapporteras till Kultur och Fritidsnämnden. 

 

 
 

Vy från gård mot foajé/atrium med servering inomhus och på Lotcens gård. 

 

 

 

 

 

12. Bilagor 

Utredningen ”Hus för kultur” daterad 2019-11-12. 

Lokalprogram daterad 2020-06-05 

Skisser daterade 2020-06-30, situationsplan, planer, fasader, sektion. 

Planritning Frideborg 

Kalkyl 2  

Frideborg verksamhetsanpassningar 
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 Förprövningsrapport  
Kommunledningskontoret 

 

2021-02-15 Dnr KS 2020/00410 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande  

 
Begäran avser:  Ändring av detaljplan 

 

Sökande: Uddevalla kommun 

Adress: Varvsvägen 1  

Datum: 2020-06-08  

Fastighet: Krummedike 13-15   

 

Syfte och innehåll 
ändring av befintlig detaljplan för ökad byggrätt 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. Utvärdering 

har gjorts från uppställda kriterier.  

  

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av ärenden 

och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord med de 

förutsättningar vi känner till idag. 

 

  



1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt)  

Måldokument:  

Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 

Fördjupad översiktsplan för Ljungskile tätort (FÖP) 

 

  
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt)  

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 

hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  Inriktningen ska 

vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   fokusera på att tillgodose 

en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för särskilda grupper samt tillvarata 

kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön kring boendet 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt)  

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar av 

kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser tillvaratas 

på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att utveckla samhället 

på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att stärka stadens 

attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre saker för att göra 

skillnad.  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ambitionen att på en centralt belägen plats skapa förbättrade förutsättningar för 

kulturverksamhet bidrar till en levande stadskärna. Verksamheter och aktiviteter i staden är en 

förutsättning för stadens attraktivitet och överensstämmer väl med 

samhällsbyggnadsstrategins planeringsprinciper. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

 

 

 



     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt)  

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 

Energiplan 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige beslutat att 

kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha 

god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär att kommunen ska ha attraktiva, 

levande miljöer där människor vill vistas och bo. Kommunen ska verka för en god 

bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och transportbehoven. Kommunen har 

också ansvar för att värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden.  

 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten  

Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  

Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

I dagsläget innefattas planförslagsområdet i en detaljplan där det tilltänkta området är 

planlagd som kvartersmark i form av bostäder och/eller centrum samt en innergård markerad 

med prickmark. I dagsläget är innergården delvis hårdgjord, vilket hindrar infiltration och 

fördröjning av dagvatten, och delvis grönyta vilket möjliggör infiltrering. Planförfrågan 

påverkar dagvattenhanteringen i centrala delar som delvis är ansträngd. Vid genomförande kommer 

den föreslagna bebyggelsen att anslutas till det kommunala vattenledningarna. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

4d. Översvämning, SBF (planering)  
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Planförslagsområdet ligger på ungefär +10 meter över havet och kan inte antas vara i risk för 

översvämning från havsnivåhöjningar. Platsen ligger inom riskområde vid skyfall. Om ytan 

planläggs för bebyggelse bör alternativa platser för skyfallsbuffert pekas ut och planläggas för 

detta ändamål. 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 



 

5a. Näringsliv, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029     

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

5c. Offentlig service, BoU  
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

5d. Offentlig service, ST  
Måldokument:  

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som uppfylls genom bland 

annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. 
-Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning. 
 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

5e. Offentlig service, KoF  
Måldokument: Kultur och fritids nämndstrategier (KFN 2019-06-11 § 79)  

- Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  

- Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt 

och analogt  

- Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en levande och hållbar kommun  

- Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv  



Redovisning av grunddragen i måldokumenten: Utifrån detta kriterium konstateras huruvida 

det finns tillgång till offentlig service (kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta 

planområdet, om ansökan gäller bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av 

projektet/kan det leda till behov av nya investeringar”). Eftersom kultur och fritid har ett barn- 

och ungdomsperspektiv och ska arbeta för hållbar samhällsutveckling stärks ärendet om 

offentlig service finns inom gång- och cykelavstånd.   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Planförslaget medför nya mötesplatser i tätorten och bidrar till ett levande centrum. 

Lokaliseringens närhet till Kulturskolan och Sinclair är en styrka.  

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande)  
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 

Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 

Cykelplan (KF 2014) 

Trafikförordningen 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  
Måldokument:  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 

Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

  
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

7. Kollektivtrafik, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i kollektivtrafiken 

skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. En grundsten för regional 



utveckling är goda möjligheter för studie- och arbetspendling. Kollektivtrafiken är en viktig 

förutsättning för detta. Bostadsbyggande, infrastruktur, lokalisering av verksamheter och 

service skapar tillsammans med kollektivtrafiken förutsättningar för en hållbar 

regionutveckling. Samhällsplanering och kollektivtrafikutveckling måste ses i ett 

sammanhang. Lokalisering av bostäder och verksamheter avgör människors transportval 

varför samhällsplaneringen genom lokalisering och utformning av ny bebyggelse måste 

inriktas mot att ge människor förutsättningar för ökat hållbart resande med gång och cykel 

eller kollektivtrafik. 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Etablering av verksamheter i stadens centrum skapar möjligheter för fler att välja hållbara 

transportslag såsom gång, cykel eller kollektivtrafik. Föreslagen verksamhet bidrar till 

kollektivtrafikprogrammets målsättning om fler hållbara resor.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 

Gällande riktlinjer och gränsvärden  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

 



10b. Folkhälsa mm, KoF  
Måldokument:  

•Nationella mål för friluftsliv  

•Fördjupad översiktsplan  

•Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN 2019-06-11 § 79):  

- Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  

- Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt 

och analogt  

- Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv  

-Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv  

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: Består för kultur och fritids del i tillgång till 

naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  

 

Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 

cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. Ett 

fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, och för 

det krävs kollektivtrafik och GC-infrastruktur. Offentlig service och andra 

mötesplatser/målpunkter bör därför finnas inom gång- och cykelavstånd från ett 

bostadsområde.   

Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och tillgång till 

mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det offentliga rummet oavsett 

ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund. Inom detta kriterium finns enligt dokumentet 

”kriterier och ansvar” denna frågeställning: Bidrar projektet till att tillvarata den kulturella 

mångfalden? Kultur och fritid definierar detta som att ex.vis en ansökan om planbesked för 

bostäder ska möjliggöra boende för en mångfald av socioekonomiska grupper.  

 

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder. Kultur och fritid ska dessutom 

ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Därför beaktas möjligheten för barn och unga att 

på ett säkert sätt ta sig från det tänka bostadsområdet (om planbeskedet gäller ett sådant) till 

kultur och fritids verksamheter utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten 

till detta av väsentlighet i samhällsplaneringen.   

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Den tänkta åtgärden tillskapar mötesplatser för alla åldrar. Lokaliseringen medför god 

tillgänglighet med kollektivtrafik.  

 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande)  
Måldokument:  

Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  

Trafikförordningen 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 



10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Marken för planförslaget är idag bebyggd. Marken utgörs av utfyllnad och är enligt SGI ej 

utpekat som ett område för skred- eller rasrisk.  
 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet)  
Måldokument:  

         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  

         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  

         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   

         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid nybyggnationer   

         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   

         Miljöbalken 9 kap 3 §   

         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  

         Miljöbalken 10 kap 

 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Hälsoskydd: 

I utredningen framgår inte hur nära bostäder verksamheten kommer att bedrivas eller på vilket 

sätt verksamheten kan störa omgivningen. Den ansökta verksamheten kommer att spela musik 

och hålla uppträdande utomhus. Verksamhetens karaktär kan vålla olägenhet för 

boendemiljön.  

 

En utomhusscen behöver göras med största omsorg mot befintlig boendemiljö. Detta för att 

verksamheten inte ska riskera att få begränsningar i framtiden.  

 

Miljötillsyn efterfrågar en utredning om hur ljud från verksamheten kan påverka 

omgivningen. 

 

Förorenad mark: 

Inga kända föroreningar, men stor risk att fyllnadsmassorna är förorenade. Dessutom har flera 

miljöfarliga verksamheter bedrivits i närområdet. En historisk inventering bör göras för att 

utreda föroreningssituationen. Därefter behöver en provtagning av mark göras för att undvika 

att eventuella föroreningar byggs in (och för att utreda eventuella hälsorisker) 

  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

 

 



11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande)  
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande)  
Måldokument:  

 

Redovisning av grunddragen i måldokument 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur)  

Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Planförslaget tar vara på områdets historik och ökar möjligheten till användning och 

fortlevnad för byggnader med kulturmiljövärde.   

Lokaliseringen, med koppling till Soltorget, Margretegärdeparken och dess nya scen samt 

närheten till Kulturskolan och Sinclair stärker kulturell infrastruktur.  

Av vikt är att bevara byggnadernas visuella intryck så mycket som möjligt. Glas i både tak 

och vägg, såsom illustrationer i underlaget visar det glasade atriet vid Lotcen, bidrar till detta. 

En smäcker konstruktion med klen dimensionering bör bidra till att byggnadens intryck 

upplevs mindre dominant.  

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering)  
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Utifrån den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla centrum ska befintliga miljöer vårdas 

och förbättras samt befintliga byggnaders ursprungliga utseende beaktas vid ombyggnation 

och upprustning. Den fördjupade översiktsplanen påtalar även att kultur är en central del av 

stadsmiljön. Planförslaget är i linje med dessa mål då syftet är att bevara och rusta upp 

befintliga byggnader och samtidigt möjliggöra för utveckling av kulturella verksamheter. Att 

planera för ett atrium på innergården i samma volym som övriga närliggande hus skulle 

potentiellt påverka den lokala stadsmiljön för de grannar som har fönster mot innergården 

men kommer påverka stadsbilden negativt ur ett större perspektiv.  
 

 



Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande)  
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 
Måldokument:  

Ekonomistyrningsprinciper för Uddevalla kommun (KF 2013-06-12) 

  Investeringspolicy (KF 2018-02-14) 

  

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och 

att mål och resurser så långt det är möjligt ska överensstämma med varandra. Vid konflikt 

mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är ekonomin överordnad 

verksamheten. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret och beslutar om finansiella mål, 

flerårsplan med budget osv. och tar ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller av större 

vikt för kommunen. Investeringar allmänna vägar, offentliga byggnader osv. leder till kapital-, 

drifts- och underhållskostnader. Utbyggnader av detta slag måste finansieras innan de kan 

genomföras. Vid beslut om egna investeringar eller vid medgivande till en extern exploatör för 

en nyanläggning måste också ansvarig nämnd kompenseras för de anläggningskostnader, 

kostnader för drift och underhåll osv projektet innebär.  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 

Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga kriterier? 

 

 

Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-02-15 Dnr KS 2021/00079 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked för fastighet Almås 2 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Almås 2 har inkommit med en begäran om planbesked, se bilaga 

1. 

Ansökan avser att upphäva tomtindelningen som gäller för fastigheten så att fastigheten 

kan styckas av i två fastigheter, 

 

På fastigheten Almås 2 finns idag pågående verksamheter.  

Verksamheterna består bland annat av handelslokaler i form av snabbmatskedja, samt 

industriverksamhet, handel. 

Dessa verksamheter är fördelade genom två byggnadskroppar. Avstyckningen avser att 

varje byggnadskropp ska få en egen fastighet. 

För att avstyckning ska vara möjligt behöver tomtindelningen, 1485-P87/6 som 

upprättades 1987 upphävs, se bilaga 2. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna att 

tomtindelningen 1485-P87/6 ska upphävas. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15 

Begäran om planbesked berörande Almås 2, bilaga 1  

Tomtindelningen, 1485-P87/, se bilaga 2. 

Stadsplan 14-HER-1286, bilaga 3 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att   godkänna att Tomtindelning 1485-P87/6 som gäller för fastigheten Almås 2 

upphävs. 

att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

att   bedömningen görs att upphävande av tomtindelning 1485-P87/6 antas under 2024 

samt 

att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-02-15 Dnr KS 2021/00079 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Almås 2 har inkommit med en begäran om planbesked, se bilaga 

1. 

Ansökan avser att upphäva tomtindelningen som gäller för fastigheten så att fastigheten 

kan styckas av i två fastigheter, 

 

På fastigheten Almås 2 finns idag pågående verksamheter.  

Verksamheterna består bland annat av handelslokaler i form av snabbmatskedja, samt 

industriverksamhet, handel. 

Dessa verksamheter är fördelade genom två byggnadskroppar. Avstyckningen avser att 

varje byggnadskropp ska få en egen fastighet. 

För att avstyckning ska vara möjligt behöver tomtindelningen, 1485-P87/6 som 

upprättades 1987 upphävs, se bilaga 2. 

För fastigheten gäller Stadsplan 14-HER-1286 som upprättades 1976, se bilaga 3. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna att 

tomtindelningen 1485-P87/6 ska upphävas. 

 

Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett 

standardförfarande och kan påbörjas inom 24 månader. Handläggningstiden bedöms 

omfatta  

24 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 3-4 år under 

förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 

beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 

framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 

uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 

tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 

positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 

För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 

kallat planavtal upprättas mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen  

och exploatören innan detaljplanearbetet startar. 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef avd Hållbar Tillväxt  
 

 

Skickas till 

Sökande 
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Avgift
Avgift tas ut för handläggning av begäran om planbesked enligt en av
kommunfullmäktige fastställd taxa. Mer om avgifter kan du läõa på vår hemsida,
www'uddevalla.se. Ofullständig ansökan/anmäian kan ta längre t¡¿ att handlägga, Avgift
tas ut även vid avslag.

Tabell 8b Avgift för planbesked (enligt kommunfullmäktiges taxa)
Avgift för planbesked tas ut efter särskild ansökan.

Ärendekategorier

Enkel åtgärd

150 mPBB (0,15 prisbasbelopp)

Med enkel åtgaro avses projekt som uppfyller samiliqa följande kriterier:

1, Mindre projekt av enklare karaktär:
- ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller
- ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 eller
- övriga projekt med en markarea om högst 2 OO0 m2 eller
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt.

2' Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd mark av samma
karaktär.

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt
planförfarande,

Medelstor åtgära

300 mPBB (0,3 prisbasbelopp)

Med medelstor åtgärd avses projekt som infe uppýlter samilioa kriterier för enkel
åtgaro eller som inte uppýlter nâoot av kriterierna för storTÇrd,

Stor åtgärd

700 mPBB (0,7 prisbasbelopp)

Med stor åtgaro avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

Projekt av större omfattning:
- bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller
- verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 0oo m2 bruttoarea eller
- övriga projekt omfattande mer än 20 0OO m2 markarea eller
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt.
Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Positiva och negativa planbesked
Positiva besked debiteras med 100 o/o êv oVâhstående belopp.
Negativa besked debiteras med 60 o/o ãV ovâñstående belopp.
Âterkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30 o/o av
ovanstående belopp,

1

2



Anvisningar och upplysningar till begäran om planbesked
Uddevalla kommun

@ Sökande och fastighet
Begäran om planbesked ska inlämnas av den som
avser att utföra en åtgarA inom område som
ansökan avser, normalt är det fastighetsägaren.
Om någon annan står som sökande ska fullmakt
eller avtal med fastighetsägaren bifogas.

Observera att den som står som sökande och
skriver under begäran är betalningsansvarig för den
avgift som tas ut för planbesked.

@ Âtgärden avser
Ange vilken användning fastigheten och de
byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. En
närmare precisering kan göras i beskrivningen
nedan och i handlingar som bifogas.

@ Kortfattad beskrivning av åtgärden
För bostäder kan behövas anges vilken sorts
boende som avses, antal lägenheter och liknande.
Finns det störningar i omgivningen, som det kan
behövas skydd för, t.ex. buller. Hur anordnas
tillfart, parkering samt vatten och avlopp?

För verksamheter kan bl.a, behövas information om
typ av verksamhet, störningar som denna kan
medföra för omgivningen, transporter till och från
fastigheten, parkeringsbehov med mera.

Så snart som möjligt gör vi en första granskning
och meddelar er om ni behöver komplettera med
något. När ansökan är komplett strävar vi efter att
beslut ska fattas i kommunstyrelse inom fyra
månader.
Det kan hända att vi behöver begära kompletter-
ingar i ett senare skede av handläggningen. Om ni
inte kompletterar ansökan med de handlingar vi
krävt in kan beslut komma att tas på aet material
som finns.

Avgifter och betalningsansvar
Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi
tar ut avgift bå¿e f¿ir positiva och negativa beslut.
Dessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende.
Se utdrag ur nämndens taxa på nästa sida.
Prisbasbelopp för 2016 är 44.300:-, enligt SCB.

@ Bifogade handtingar
En situationsplan är en karta över området med det
som ska byggas inritat. Planritningar är ritningar
över byggnadens alla våningsplan, sedda uppifrån.
Fasadritningar är ritningar som visar husets utsida,
alltså fasaden inklusive taket. Sektionsritningar är
ett tvärsnitt genom huset sett från sidan.

Beroende på åtgardens storlek, påverkan på
omgivningen och förutsättningar på platsen så kan
behovet av detaljeringsnivå på handlingarna
variera, I de enklaste fallen kan det räcka med
översiktliga skisser som redovisar storlek, placering
av åtgärden samt enkel redovisning av dess
karaktär. för åtgärder i känsliga miljöer och/eller
som medför stor påverkan på omgivningen kan ett
mer omfattande material behövas. Det kan t.ex.
avse buller eller utsläpp från verksamhet,
skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc.

@ Underskrift
För privatpersoner - samma som står som
sökande. För bolag - någon med rätt att företräda
företaget.

Upplysningar om den fo¡tsatta handläggningen
Efter beslut
Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete
kommer det i beskedet också anges när en ny
detaljplan eller ändring/upphävande av gällande
plan bedöms kunna vara klar. Tidplanen är
preliminär,
Om kommunen inte är beredd att inleda ett
planarbete, kommer det i beskedet också att anges
skälen för det, Planbesked kan inte överklagas,
I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal
upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår
för planarbetet.
Planbeskedet grundar sig på de handlingar som
lämnas in av den som begär beskedet och de
uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då
beskedet bereds. Under planprocessen tillförs
synpunkter och ny information, vilket kan leda till
att planen får en annan inriktning eller att
planarbetet avbryts.

Mer information finns på uddevalla kommuns hemsida www.uddevalla.se
Du kan också ringa till Samhällsbyggnad 0522-69 73 25.
Ansökan skickas till Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, 451 81 Uddevalla kommun eller via e-post
till kommunledningskontoret@uddevalla.se
Kartor beställs på telefon 0522-69 73 32
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Utby 5:9 

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheten Utby 5:9 har inkommit med en begäran om planbesked för del av 

fastigheten Utby 5:9, se bilaga 1.  

Området berörs i dagsläget inte av någon detaljplan. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger ett enbostadshus.  

 

En mindre del av den tänkta fastighetens nordvästra del ligger inom 

strandskyddsområde, se bilaga 2. 

En mindre del berör strandskydd. Både området inom strandskydd liksom området 

utanför strandskydd bedöma ha de värden som strandskyddet är avsett att bevaka.  

 

I Översiktsplanen 2010 skriver man att exploatering i kustzon och kustnära lägen endast 

kan ske om man kan bevara viktiga värden i natur och kulturmiljö.  

Utby 5:9 ligger på en yta som berörs av riksintresse för friluftsliv, riksintresse för 

naturvård, strandskydd och naturskyddsområde.  

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen inte ska godkänna att detaljplaneförslag för del av Utby 5:9 upprättas 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15 

Begäran om planbesked berörande del av Utby 5:9, Bilaga 1  

Kartbilaga över strandskydd, Bilaga 2 

Förprövningsrapport Utby 5:9, Bilaga 3 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att inte godkänna att detaljplaneförslag för del av fastigheten del av Utby 5:9 upprättas. 

att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Ägarna till fastigheten Utby 5:9 har inkommit med en begäran om planbesked för del av 

fastigheten Utby 5:9, se bilaga 1.  

Området berörs i dagsläget inte av någon detaljplan. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger ett enbostadshus.  

 

En mindre del av den tänkta fastighetens nordvästra del ligger inom 

strandskyddsområde, se bilaga 2. 

En mindre del berör strandskydd. Både området inom strandskydd liksom området 

utanför strandskydd bedöma ha de värden som strandskyddet är avsett att bevaka. 

Området bedöms ha stora värden för både allmänhetens tillgång till strandområden samt 

för djur och växtlivet. En byggnation på denna plats bedöms skada dessa värden och 

försämra allmänhetens tillgänglighet även till intilliggande strandområden   

 

 

I Översiktsplanen 2010 skriver man att exploatering i kustzon och kustnära lägen endast 

kan ske om man kan bevara viktiga värden i natur och kulturmiljö.  

Utby 5:9 ligger på en yta som berörs av riksintresse för friluftsliv, riksintresse för 

naturvård, strandskydd och naturskyddsområde.  

 

Enligt en översiktlig bedömning av stabilitetsförhållandena som genomfördes 2001 

ingår den aktuella platsen inom ett område med otillfredsställande stabilitet. Vid 

planläggning måste en ny utredning berörande stabilitetsförhållandena utföras. 

 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen inte ska godkänna att detaljplaneförslag för del av Utby 5:9 upprättas 

 

 

Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 

 

Se Förprövningsrapport Utby 5:9, bilaga 3 
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Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef avd Hållbar Tillväxt  
 

 

Skickas till 

Sökande 

 















 



 Förprövningsrapport  
Kommunledningskontoret 

 

2021-02-15 Dnr KS 2021/00047 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande Utby 5:9 

 
Begäran avser:  Upprättande av ny detaljplan för enbostadshus 

 

 

  

 

   

 

Syfte och innehåll 
Tillskapa en ny detaljplan för ett enbostadshus  

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. Utvärdering 

har gjorts från uppställda kriterier.  

  

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av ärenden 

och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord med de 

förutsättningar vi känner till idag. 

 

  



1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt)  

Måldokument:  

Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 

Fördjupad översiktsplan för Ljungskile tätort (FÖP) 

 

  
Ställningstagande utifrån måldokument: 

I Översiktsplanen 2010 skriver man att exploatering i kustzon och kustnära lägen endast kan 

ske om man kan bevara viktiga värden i natur och kulturmiljö.  

Utby 5:9 ligger på en yta som berörs av riksintresse för friluftsliv, riksintresse för naturvård, 

strandskydd och naturskyddsområde. Detta sammanvägt leder till vår bedömning. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt)  

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 

hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  Inriktningen ska 

vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   fokusera på att tillgodose 

en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för särskilda grupper samt tillvarata 

kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön kring boendet 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt)  

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar av 

kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser tillvaratas 

på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att utveckla samhället 

på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att stärka stadens 

attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre saker för att göra 

skillnad.  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Tillkomsten av enstaka småhus påverkar i låg grad kommunens utveckling enligt fastslagna 

principer för samhällsutveckling. Föreslagen byggnation ligger inom område som kan 

accepteras för tillkommande bebyggelse under förutsättning att intressen för strandnära 

bebyggelse osv i övrigt kan uppfyllas.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

 



 

 

     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt)  

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 

Energiplan 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige beslutat att 

kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha 

god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär att kommunen ska ha attraktiva, 

levande miljöer där människor vill vistas och bo. Kommunen ska verka för en god 

bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och transportbehoven. Kommunen har 

också ansvar för att värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden.  

 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Enligt kommunens övergripande miljömål ska kommunen värna värdefull natur och 

kulturområden samt den biologiska mångfalden. 

Detta projekt bidrar till exploatering av ett naturskyddsområde och riksintresse för friluftsliv. 

Bedömning är därför att detta projekt inte stämmer överens med kommunens övergripande 

miljömål. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 

Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Dricksvatten: 

Kapaciteten finns  

 

Dagvatten: 

Inga synpunkter. 

 

Spillvatten: 

En anslutning kommer troligen bli som avtalskund. Då området ligger utanför 

verksamhetsområde kommer förbindelsepunkten troligen placeras i anslutning till befintliga 

huvudledningar vid vårt nät i vägen (söder om Utby 5:84). Fastighetsägare får själv dra och 

bekosta privata ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt. Det kan hända att fastigheten 

behöver anlägga en enskild villapumpstation för spillvatten. Pumpstationen bekostas av 

fastighetsägaren. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

 

 

 



4c. Dagvatten, SBF (planering)  

Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Dagvatten borde kunna hanteras på ett bra sätt eftersom tilltänkt tomt visar stora 

infiltrationsytor.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

4d. Översvämning, SBF (planering)  
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

tilltänkt tomt befinner sig ganska nära strandlinjen, liten risk för översvämning. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

5a. Näringsliv, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ur ett perspektiv gällande hur väl man följer Näringspolitiska riktlinjer, och för den delen 

övriga gällande bostadsförsörjning, samhällsbyggnadsstrategier och miljöpolicy känns det 

svårt att hitta motargument för att inte tillåta sökande att upprätta detaljplan i enlighet med 

ansökan  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

 

 

5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029     

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

5c. Offentlig service, BoU  
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 



5d. Offentlig service, ST  
Måldokument:  

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som uppfylls genom bland 

annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. 
-Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning. 

 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

5e. Offentlig service, KoF  
Måldokument: Kultur och fritids nämndstrategier (KFN 2019-06-11 § 79)  

- Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  

- Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt 

och analogt  

- Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en levande och hållbar kommun  

- Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv  

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: Utifrån detta kriterium konstateras huruvida 

det finns tillgång till offentlig service (kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta 

planområdet, om ansökan gäller bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av 

projektet/kan det leda till behov av nya investeringar”). Eftersom kultur och fritid har ett barn- 

och ungdomsperspektiv och ska arbeta för hållbar samhällsutveckling stärks ärendet om 

offentlig service finns inom gång- och cykelavstånd.   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

 Exploatering långt från tätorten underlättar inte för kommunen att tillhandahålla offentlig 

service. Närmsta kultur- och fritidsverksamhet (Rampen) finns en dryg halvmil från den 

föreslagna exploateringen.  

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande)  
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 

Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 

Cykelplan (KF 2014) 

Trafikförordningen 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

 

 

 

 



6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  
Måldokument:  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 

Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

  
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Kommunens IT Plan 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

7. Kollektivtrafik, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i kollektivtrafiken 

skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. En grundsten för regional 

utveckling är goda möjligheter för studie- och arbetspendling. Kollektivtrafiken är en viktig 

förutsättning för detta. Bostadsbyggande, infrastruktur, lokalisering av verksamheter och 

service skapar tillsammans med kollektivtrafiken förutsättningar för en hållbar 

regionutveckling. Samhällsplanering och kollektivtrafikutveckling måste ses i ett 

sammanhang. Lokalisering av bostäder och verksamheter avgör människors transportval 

varför samhällsplaneringen genom lokalisering och utformning av ny bebyggelse måste 

inriktas mot att ge människor förutsättningar för ökat hållbart resande med gång och cykel 

eller kollektivtrafik. 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Tillkommande bebyggelse i områden utan kollektivtrafik bidrar inte till målet om fler hållbara 

resor.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Att tillåta bebyggelse utanför de direkta tätorterna ger utveckling för landsbygden 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

 



9. Maritim profil, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Att ta tillvara det kustnära läget för attraktivt boende i vår kommun är en fördel som lockat 

nya invånare och företagare till vårt Uddevalla. Läget är en del i vår Maritima profil förutom 

utveckling av näringar som naturligt ingår. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 

Gällande riktlinjer och gränsvärden  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

10b. Folkhälsa mm, KoF  
Måldokument:  

•Nationella mål för friluftsliv  

•Fördjupad översiktsplan  

•Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN 2019-06-11 § 79):  

- Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  

- Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt 

och analogt  

- Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv  

-Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv  

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: Består för kultur och fritids del i tillgång till 

naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  

 

Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 

cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. Ett 

fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, och för 

det krävs kollektivtrafik och GC-infrastruktur. Offentlig service och andra 

mötesplatser/målpunkter bör därför finnas inom gång- och cykelavstånd från ett 

bostadsområde.   

Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och tillgång till 

mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det offentliga rummet oavsett 

ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund. Inom detta kriterium finns enligt dokumentet 

”kriterier och ansvar” denna frågeställning: Bidrar projektet till att tillvarata den kulturella 

mångfalden? Kultur och fritid definierar detta som att ex.vis en ansökan om planbesked för 

bostäder ska möjliggöra boende för en mångfald av socioekonomiska grupper.  

 



Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder. Kultur och fritid ska dessutom 

ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Därför beaktas möjligheten för barn och unga att 

på ett säkert sätt ta sig från det tänka bostadsområdet (om planbeskedet gäller ett sådant) till 

kultur och fritids verksamheter utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten 

till detta av väsentlighet i samhällsplaneringen.   

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Området är inom riksintresse för högexploaterad kust och delvis/i nära anslutning till 

riksintresse för friluftsliv, naturvård och natura 2000. Utifrån friluftslivsperspektivet bör 

rekreationsvärden och skydd av natur värnas. 

Allmänhetens tillgång till strandlinjen och dess omgivande naturmiljöer bör inte begränsas 

genom uppförande av ny bebyggelse, vilket den föreslagna tomten kan göra. Om positivt 

planbesked ges, finns risken att fler ansökningar om bebyggelse nära strandlinjen följer 

därefter, vilket på sikt skulle medföra att strandlinjen stängs ytterligare.  

Utifrån kart- och bildmaterial görs bedömningen att naturmiljöer och en stig för rekreation 

skulle påverkas negativt som en konsekvens av den tänkta exploateringen. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande)  
Måldokument:  

Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  

Trafikförordningen 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Förutsättning för skred i finkornig jordart! Aktsamhetsområde strandnära och efterarbetet 

lutning.   

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet)  
Måldokument:  

         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  

         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  

         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   

         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid nybyggnationer   

         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   

         Miljöbalken 9 kap 3 §   

         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  



         Miljöbalken 10 kap 

 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Förorenad mark: 

ditlagda schaktmassorna behöver provtas med avseende på eventuellt föroreningsinnehåll, se 

bifogat yttrande som lämnades i förhandsbeskedsärendet. 

 

 

Miljötillsynsenheten har uppgifter om att det inom fastigheten Utby 5:9 har lagts upp 

schaktmassor i låglänta partier intill strandlinjen, i syfte att åstadkomma en ökad 

släntstabilitet. Det saknas uppgifter kring schaktmassornas ursprung och dess 

eventuella föroreningsinnehåll, varpå risken finns att de tillförda massorna kan ha 

innehållit föroreningar. 

 

För att miljötillsynsenheten ska finna fastigheten lämplig för bostadsändamål, behöver 

marken där schaktmassorna lagts ut, provtas för att få en bild av de ditlagda massornas 

eventuella föroreningsinnehåll. Visar sig massorna innehålla föroreningshalter vilka 

överstiger de riktvärden som gäller för en känslig markanvändning (bostäder), behöver 

massorna avlägsnas innan fastigheten kan nyttjas för bostadsändamål. 

 

En provtagningsplan ska lämnas in till miljötillsynsenheten för bedömning innan 

provtagningen av massorna utförs. Val av ämnen att analysera på, får göras utifrån ett 

brett spektrum (s.k ”screeninganalys”) då information om massornas ursprung saknas. 

Syftet med provtagningen ska vara att få en bild av massornas eventuella 

föroreningsinnehåll och utifrån det resultatet bedöma om massorna kan ligga kvar eller 

om de behöver avlägsnas. 

 

Miljötillsynsenheten önskar yttra sig på nytt efter att sökande undersökt massornas 

eventuella föroreningsinnehåll. Om sökande inte utför och redovisar en sådan 

undersökning avstyrker miljötillsynsenheten förhandsbeskedet. 

 

Upplysning 

Önskar sökanden ta del av de handlingar som finns i ärendet (MSN.2007:5822) 

gällande de ditlagda schaktmassorna på fastigheten, kan kontakt tas direkt med 

miljöinspektör Diana Henriksson på miljötillsynsenheten. 

 

Strandskydd 

En mindre del berör strandskydd. Både området inom strandskydd liksom området utanför 

strandskydd bedöma ha de värden som strandskyddet är avsett att bevaka. Området bedöms 

ha stora värden för både allmänhetens tillgång till strandområden samt för djur och växtlivet. 

En byggnation på denna plats bedöms skada dessa värden och försämra allmänhetens 

tillgänglighet även till intilliggande strandområden   

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

 

 

 

 



11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande)  
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Även om området till största del ligger utanför område med formella skydd bedöms det ha 

höga värden för både naturvård och friluftsliv. Området ingår i en grön kil från stranden upp 

mot Borråsen. Byggnation enligt förslaget bedöms inte vara förenlig med en långsiktigt god 

hushållning av mark och vatten, området bedöms långsiktigt vara mer lämpligt för natur och 

friluftsliv än för byggnation 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande)  
Måldokument:  

 

Redovisning av grunddragen i måldokument 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur)  

Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

 Fornlämningar finns i närheten och den tänkta exploateringen befinner sig emellan två 

områden som behandlas i kulturmiljövårdsprogrammet; Utby och Kaanans land. Ett av 

programmets åtgärdsförslag för Utby är att strandängarna Rotvik-Utby bör utgöra en 

sammanhängande enhet.  

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering)  
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Tilltänkt enbostadshus ansluter sig till en etablerad landskapsbild och bidrar till en 

sammanhållen bebyggelse enligt PBL. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

 

 

 

 

 



12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande)  
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 
Måldokument:  

Ekonomistyrningsprinciper för Uddevalla kommun (KF 2013-06-12) 

  Investeringspolicy (KF 2018-02-14) 

  

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och 

att mål och resurser så långt det är möjligt ska överensstämma med varandra. Vid konflikt 

mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är ekonomin överordnad 

verksamheten. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret och beslutar om finansiella mål, 

flerårsplan med budget osv. och tar ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller av större 

vikt för kommunen. Investeringar allmänna vägar, offentliga byggnader osv. leder till kapital-, 

drifts- och underhållskostnader. Utbyggnader av detta slag måste finansieras innan de kan 

genomföras. Vid beslut om egna investeringar eller vid medgivande till en extern exploatör för 

en nyanläggning måste också ansvarig nämnd kompenseras för de anläggningskostnader, 

kostnader för drift och underhåll osv projektet innebär.  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Små detaljplaner, sk frimärksplaner, kan innebära att förhållandevis stora 

planläggningsresurser tas i anspråk vilka i annat fall kunnat användas för projekt med större 

påverkan på samhällsutvecklingen.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 

Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga kriterier? 

 

 

Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 



 

 
 

. 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 60 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Initiativ till Idéburet Offentligt partnerskap mellan Synskadades 

Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 

SRF Uddevalla, om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen.  

 

Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 

ett förslag till överenskommelse. SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement 

till kommunens verksamheter. Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med civilsamhället och att träffa fler överenskommelser om idéburet 

offentligt partnerskap. En övergripande strategi är också att verka för ökad livskvalitet 

genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt förebyggande arbete. 

Socialnämnden har också strategin om att motverka ensamhet och skapa trygghet. 

  

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 

med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 

kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 

innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 

målgruppen. Överenskommelsen gäller samverkan mellan socialförvaltningen och 

Synskadades Riksförbund Uddevalla och verksamhet utifrån överenskommelsen 

kommer att delfinansieras av socialnämnden med 200 tkr/år under två år med möjlighet 

till ett års förlängning.  

 

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Idéburna Offentliga 

Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 

partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen. 2021-03-17 beslutade 

Socialnämnden att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå 

Kommunstyrelsen att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-29. 

Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 44. 

Socialtjänsteskens tjänsteskrivelse 2021-03-05. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 

Uddevalla och Uddevalla kommun. 
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2021-03-29 Dnr KS 2020/00532 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att Uddevalla kommun ska ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 

med föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med 

syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att kunna leva ett självständigt liv i 

hemmet, närmiljön och samhället.  

 

 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Föreningen Synskadades Riksförbund uddevalla, jämte undertecknad överenskommelse 

Socialnämnden  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2020/00532  

Initiativ till Idéburet Offentligt partnerskap mellan Synskadades 
Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 

SRF Uddevalla, om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen.  

  

Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 

ett förslag till överenskommelse. SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement 

till kommunens verksamheter. Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med civilsamhället och att träffa fler överenskommelser om idéburet 

offentligt partnerskap. En övergripande strategi är också att verka för ökad livskvalitet 

genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt förebyggande arbete. 

Socialnämnden har också strategin om att motverka ensamhet och skapa trygghet. 

  

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 

med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 

kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 

innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 

målgruppen. Överenskommelsen gäller samverkan mellan socialförvaltningen och 

Synskadades Riksförbund Uddevalla och verksamhet utifrån överenskommelsen 

kommer att delfinansieras av socialnämnden med 200 tkr/år under två år med möjlighet 

till ett års förlängning.  

  

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Idéburna Offentliga 

Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 

partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen. 2021-03-17 beslutade 

Socialnämnden att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå 

Kommunstyrelsen att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-29. 

Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 44. 

Socialtjänsteskens tjänsteskrivelse 2021-03-05. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 

Uddevalla och Uddevalla kommun. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och Stefan Skoglund (S): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att Uddevalla kommun ska ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 

med föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med 

syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att kunna leva ett självständigt liv i 

hemmet, närmiljön och samhället.  



Protokoll 
Socialnämnden 

2021-03-17 

§ 44 Dnr SN 2021/00050 

Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap mellan 
Synskadades Riksförbund, SRF, Uddevalla och Uddevalla 
kommun 
Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 
SRF, Uddevalla om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen. 
Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 
ett förslag till överenskommelse. 

SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement till kommunens verksamheter. 
Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och 
att träffa fler överenskommelser om ideburet offentligt partnerskap. En övergripande 
strategi är också att verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt 
gemensamt förebyggande arbete. Socialnämnden har också strategin om att motverka 
ensamhet och skapa trygghet. Initiativet är i linje med socialnämndens vilja. 

Överenskommelsen om ideburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 
med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 
kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 
innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 
målgruppen. 

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Ideburna Offentliga 
Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 
partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-05. 
Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 
Uddevalla och Uddevalla kommun. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att 
ingå överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap med föreningen Synskadades 
Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd 
och träning för att kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället, 
samt 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Vid protokollet 
Charlotte Larsson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 44 forts 

Justerat 2021-03-17 
Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-18 intygar 
Charlotte Larsson 

Skickat 2021-03-18 
Föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 
Kommunstyrelsen 
Avdelningschef Marion Vaem 
Utvecklare Asa Jarhag Håkansson 

Justerandes signatur 

Protokoll 
Socialnämnden 

2021-03-17 

Utdragsbestyrkande 



Initiativ till samverkan mellan 
Synskadades Riksförbund Uddevalla och 
socialnämnden/socialförvaltningen 
 
 
När samhället ställer högre krav på individen måste vi tillsammans 
ge personer med syn-och hörselnedsättning förutsättningar för att 
delta i samhället. 
 
Mål med samarbetet: 
Vi vill att stödet till syn-och hörselskadade i kommunen utvecklas. 
Med rätt stöd kan fler kommuninvånare bevara sin självständighet 
och undvika isolering och ohälsa. 
 
 
Fördelar med samverkan: 
Att SRF som organisation kan stötta en syn och hörselinstruktör i 
arbetet med att ge invånare stöd och träning för att klara mer i 
hemmet och i närmiljön. 
 
Målgrupp: 
Alla som har en syn och/eller hörselnedsättning i Uddevalla. 
 
 

Tidsplan: 
Att arbeta förebyggande är ett långsiktigt arbete som bör sträcka sig 
flera år framåt. 
Det är en stor fördel om en person anställs så att denna kan delta 
på utbildningen i synkunskap med start i oktober.  
 
Kontaktuppgifter 
Camilla Svensson 
Ombudsman SRF Bohuslän 
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1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen 
I Uddevallas Överenskommelse, ÖK Idé, möts idéburen sektor och kommunen som 

jämbördiga parter med olika roller. Tillsammans kan vi lyfta varandras kompetens och arbeta 

för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.  

  

De idéburna organisationerna är en viktig resurs för Uddevalla som plats att bo och leva på. 

Genom att vara en utvecklingskraft, en röst i det offentliga rummet, en skolning i demokrati, 

aktivitetssamordnare och skapare av gemenskap och mening för många människor bildar de 

en social plattform. Kommunen och idéburna sektorn har olika utgångspunkter och 

förutsättningar.   

 

Synskadades Riksförbund Uddevalla, SRF, har inkommit med ett initiativ till Uddevalla 

kommun kring förslag på samverkan kring den verksamhet de bedriver. SRF är en 

partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från alla former av 

diskriminering och som präglas av öppenhet och demokrati. SRF vill också skapa social 

gemenskap och stödja människor, så att alla kan leva ett aktivt och socialt liv. 

 

SRF:s avsikt med denna samverkan är att utveckla stödet till syn- och hörselskadade i 

kommunen. SRF som organisation kan stötta i arbetet med att ge invånare stöd och träning för 

att klara mer i hemmet, närmiljön och ute i samhället. 

 

Initiativet kring samverkan är ett viktigt komplement till kommunens verksamhet. Samverkan 

är bra för både målgruppen och kommunen. Målgruppen är växande i takt med en längre 

livslängd. Antalet personer över 80 år förväntas öka mycket den kommande 10-årsperioden. 

När samhället ställer högre krav på individen måste vi tillsammans ge personer med syn- och 

hörselnedsättning förutsättningar för att delta i samhället. Att arbeta förebyggande är ett 

långsiktigt arbete som bör sträcka sig flera år framåt. SRF är redo att starta upp 

överenskommen verksamhet.  

 

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som 

innebär att den idéburna organisationen kan initiera ett förslag till att bidra till 

samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte 

bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.  

2. Värdegrund 
ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som underlättar 

samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. Partnerskapet bygger på respekt för varandras 

olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet 

och förståelse,  

  

Överenskommelsen vilar på varsam och respektfull hantering av de offentliga medel som 

möjliggör verksamheten. Parternas samarbete ska kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet 

och gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten och dess 

arbetsmetoder.  

3. Parter i överenskommelsen 
Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Socialnämnden   

Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla   



Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla   

Organisationsnummer: 212000–1397    
   

Idéburen sektor: SRF Uddevalla 

Besöksadress: Kapellevägen 1A, 451 44 Uddevalla 

Organisationsnummer: 858501–0112 

4. Bakgrund 
Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att 

träffa fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap. En övergripande strategi är 

också att verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt 

förebyggande arbete. Socialnämnden har också strategin om att motverka ensamhet och skapa 

trygghet. Initiativet är i linje med socialnämndens vilja. 

5. Mål med verksamheten 
Målet med verksamheten är att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning 

för att kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Med rätt stöd kan 

fler kommuninvånare bevara sin självständighet och undvika isolering och ohälsa. 

 

Arbetet ska ske på ett sätt som skjuter upp behov i målgruppen och/eller gör så de klarar sig 

mer själva. Stödet till syn- och hörselskadade i kommunen ska utvecklas.  

 

5.1. Målgrupp  
Målgruppen för denna IOP-överenskommelse är alla som har en syn- och/eller 

hörselnedsättning i Uddevalla.  

6. Överenskommen verksamhet 
SRF Uddevallas uppgift är att ge råd om anpassningar i hemmiljön, motivera individen till 

aktivt deltagande i samhället, träna dagliga sysslor i och omkring hemmet och att träna 

användande och skötsel av syn- och hörselhjälpmedel. Förutom ovanstående kan också 

följande insatser bli aktuella: 

 

 Utbildning till socialtjänstens medarbetare via syn- och hörselombud 

 Vägledning/guidning 

 Nätverkande 

7. Tillgänglighet/öppethållande 
SRF Uddevalla planerar att arbeta med den överenskomna verksamheten med utgångspunkt 

från föreningslokalen i Uddevalla. En syn- och hörselinstruktör kommer att ha telefontid efter 

överenskommelse för att sedan besöka de personer som önskar hembesök. Möjligheten finns 

också att samla grupper i föreningslokalen för informationstillfällen och dylikt. 

8. Organisation för partnerskap 
8.1.Styrgrupp 
Verksamheten leds av en styrgrupp, där båda parter är representerade med företrädare som har 

mandat att fatta beslut av strategisk karaktär. Uddevalla kommun representeras i styrgruppen 

av sektionschef inom avdelningen för social omsorg. SRF är sammankallande av styrgruppen 

och ansvarig för dokumentation från styrgruppens möten.  



 

Styrgruppen ansvarar för att målsättning och syfte följs. Styrgruppen träffas minst två gånger 

per år, i februari och i september. Styrgruppens möten syftar till att följa upp verksamheten på 

strategisk nivå och tillse att de förutsättningar och villkor som finns i överenskommelsen 

uppfylls.     

  

Samarbetet och kommunikationen mellan parterna ska präglas av öppenhet och prestigelöshet. 

Mellan styrgruppsmötena kan parterna kommunicera, i för verksamheten praktiska frågor.   

  

Styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av gemensamt lärande i syfte att nå avsedda 

mål i IOP-överenskommelsen. Därför blir formerna för hur uppföljning av verksamheten sker, 

samt hur de korrigeringar som eventuellt behöver göras går till, extra viktiga att fokusera på.  

 

8.2. Arbetsgrupp för samordning 
Arbetsgruppen består av representanter från SRF Uddevalla och socialtjänsten. Arbetsgruppen 

ska tillsammans identifiera behov och utmaningar utifrån överenskommen verksamhet samt 

göra gemensamma eller kompletterande satsningar. SRF Uddevalla blir sammankallande för 

arbetsgruppen. Det innebär att arbetsgruppen ska hitta former för samarbetet och 

överenskommen verksamhet samt metoder/rutiner för att nå målsättningen. 

 

8.3. Uppföljning 
Uppföljning görs på individnivå kontinuerligt. Uppstartsfasen är cirka ett halvår och första 

uppföljningen sker efter ett år.  

 

Utöver styrgruppsmötena följs verksamheten upp genom en skriftlig verksamhetsrapport. 

Verksamhetsrapporten ska innehålla beskrivning av verksamhet och aktiviteter, med koppling 

till överenskommen verksamhet, antal aktiviteter samt deltagare. Rapporten gäller för året 

innan. SRF Uddevalla ska inkomma med verksamhetsrapporten till socialnämnden i 

Uddevalla senast sista januari.   

9. Ekonomi 
Kommunen, socialnämnden, delfinansierar SRF Uddevallas verksamhet med 200 000 kr per 

år. 

10. Period för överenskommelsen samt uppsägningstid 
Överenskommelsen gäller från och med 2021-04-01 till och med 2023-03-31 med möjlighet 

till 1 års förlängning om båda parter är överens om detta.  

 

Beslut om förlängning av överenskommelsen ska fattas av socialnämnden efter initiativ från 

parterna minst tre (3) månader innan överenskommelsen löper ut.   

  

Om part vill säga upp överenskommelsen i förtid gäller tre (3) månaders uppsägningstid. 

Besked om uppsägning i förtid ska meddelas skriftligen till den andra parten   

11. Avvikelser, ändringar och tillägg 
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om väsentliga 

avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte 

för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart 

via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal.   



  

Alla ändringar och tillägg till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att vara 

giltiga, vara skriftligen och undertecknade av båda parter.  

12. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 

dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat.   

  

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna 

överenskommelse. Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker ska 

parterna, innan förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för godkännande 

av eventuella ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om överenskommelsen kan 

fortsätta.   

  

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden 

samt att inte rättelse sker utan dröjsmål.  

  

Vid händelse av att överenskommelsen hävs, får huvudmännen reglera verksamheten så 

att båda parter går skadeslösa ur överenskommelsen.    

13. Återbetalningsskyldighet 
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har 

kommunen rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas.    

 

 

Underskrift 

 

Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 

original.   

 

  

Datum _________________________         Datum __________________________  

  

 

 

För SRF Uddevalla          För Uddevalla kommun  

 

 

  

_______________________________         ________________________________  

   



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2021-03-05 Dnr SN 2021/00050 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

Synskadades Riksförbund, SRF, Uddevalla och Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 

SRF, Uddevalla om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen. 

Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 

ett förslag till överenskommelse.  

 

SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement till kommunens verksamheter. 

Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och 

att träffa fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap. En övergripande 

strategi är också att verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt 

gemensamt förebyggande arbete. Socialnämnden har också strategin om att motverka 

ensamhet och skapa trygghet. Initiativet är i linje med socialnämndens vilja. 

 

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 

med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 

kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 

innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 

målgruppen. 

 

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Idéburna Offentliga 

Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 

partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 

Uddevalla och Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att  



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2021-03-05 Dnr SN 2021/00050 

  

 

 

 

ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med föreningen Synskadades 

Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd 

och träning för att kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället.  

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 

Kommunstyrelsen 

Marion Vaern, Avdelningschef Social omsorg 

Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 2019/00381  

Projektet Uddevalla mot minskad segregation, Delmos 

Sammanfattning 

2018-03-15 utlyste regeringen en långsiktig miljardsatsning på socioekonomiskt 

eftersatta områden ”Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas”. Uddevalla 

kommun var en av de 32 kommuner som har socioekonomiskt utsatta områden och 

kunde söka det sökbara beloppet. Uddevalla kommun tilldelas ca 27 mkr för tre år (9 

014 000 kr/år 2018–2020). Syftet med projektet har varit att påverka de fyra 

utanförskapsfaktorerna i en positiv riktning (andel förvärvsarbetande skall öka, andel 

lågutbildade skall sjunka, andel långtidsarbetslösa skall sjunka och valdeltagande till 

riksdag skall öka). För att påverka dessa har vi i Uddevalla genomfört över 20 olika 

aktiviteter fördelade på fem olika förvaltningar. 

 

Hur dessa aktiviteter har påverkat måtten är för tidigt att säga (statistiken släpar efter två 

år), men bedömningen är att insatserna har bidragit positivt till utvecklingen. Varje 

aktivitet har haft egna målsättningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18 

Läges-och slutrapport 2021-02-15 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att godkänna läges-och slutrapport 2021-02-15 för projekt Uddevalla mot minskad 

segregation. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Projektet Uddevalla mot minskad segregation, Delmos 

Sammanfattning 

2018-03-15 utlyste regeringen en långsiktig miljardsatsning på socioekonomiskt 

eftersatta områden ”Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas”. Uddevalla 

kommun var en av de 32 kommuner som har socioekonomiskt utsatta områden och 

kunde söka det sökbara beloppet. Uddevalla kommun tilldelas ca 27 mkr för tre år (9 

014 000 kr/år 2018–2020). Syftet med projektet har varit att påverka de fyra 

utanförskapsfaktorerna i en positiv riktning (andel förvärvsarbetande skall öka, andel 

lågutbildade skall sjunka, andel långtidsarbetslösa skall sjunka och valdeltagande till 

riksdag skall öka). För att påverka dessa har vi i Uddevalla genomfört över 20 olika 

aktiviteter fördelade på fem olika förvaltningar. 

Hur dessa aktiviteter har påverkat måtten är för tidigt att säga (statistiken släpar efter två 

år), men vi är övertygade om att insatserna har bidragit positivt till utvecklingen. Varje 

aktivitet har haft egna målsättningar. Läs mer i bifogad Läges-och slutrapport. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18 

Läges-och slutrapport 2021-02-15 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna Läges-och slutrapport 2021-02-15 för projekt Uddevalla mot minskad 

segregation 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Aktiviteter i projekt ”Uddevalla mot minskad segregation” 
Namn på aktivitet Ansvarig Budget 2018–

2020 

Mål 

Resursförstärkning i 

utsatta områden 

BUN 1 300 000 kr 

2018–2020 

Ett mål är att öka andel förskollärare. Kommunen 

har (SCB okt 2018) i genomsnitt 52 % 

förskollärare, och på de aktuella förskolorna 44 %. 

 

Barns skolframgång skall öka och mäts genom 

läskunnighet i förskoleklass/skolår 1 och nationella 

prov i skolår 3. 
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Förebyggande sociala 

insatser i särskilt 

utsatta områden 

SN 2 750 000 kr 

2018 

Riktade fältinsatser mot Dalaberg, Hovhult och 

Tureborg – att skapa en trygg miljö i områdena, att 

ungdomarna ska vara i skolan och nå läroplanens 

mål för att ha möjlighet att få arbete och bli 

integrerade i det svenska samhället. 

 

SIG (social insatsgrupp) – Riktad verksamhet mot 

Dalaberg. Utveckla insatser för unga i riskzon för 

utanförskap, kriminalitet och öka möjligheterna att 

identifiera unga i riskzon. 

Elevhälsan i 

gymnasiet 

BUN 300 000 kr 

2018 

Förstärkning av elevhälsa riktat mot nyanlända med 

stora behov utifrån stöd av elevhälsan inom 

gymnasiet  

Förstärkt 

engelskastöd 

BUN 1 500 000 kr 

2018–2020 

Både nyanlända/sent anlända elever från 

utomnordiska länder och svenska elever som av 

olika skäl inte når gymnasiebehörighet utifrån tex. 

social utsatthet inom dessa områden. 

Europan 15 SBN 1 080 000 kr 

2018–2020 

Att genom medverkan i tävlingen Europan 15 få 

fram smarta förslag på hur Dalaberg, Hovhult och 

Bulid kan se ut i framtiden. 

Utveckla den öppna 

fritidsverksamheten 

KFN 1 414 000 kr 

2018–2020 

Bilda ett mobilt fritidsledarteam. 

 

Skapa ett samarbete med Uddevalla E-

sportsförening. 

 

Fortsätta med insatsen ”Människan bakom 

uniformen” 

Satsning 

lärlingsutbildning 

BUN 165 000 kr 

2018 

Ge elever med mindre behörighet tillgång till att 

påbörja yrkesutbildning. 

Socialpedagog 

trygghet och studiero 

BUN 300 000 kr 

2018 

Förbättrad närvaro och förbättrade studieresultat 

för elever inom målgruppen och ökad trygghet och 

studiero för alla skolans elever. Minskad 

diskriminering, kränkningar och rasism. 

Studiehandledning BUN 2 750 000 kr 

2018 

Andelen nyanlända som ges möjlighet till att 

påbörja yrkesintroduktion inom nationella 

yrkesprogram skall öka och utvecklas till en 

möjlighet på flertalet program. 

Yrkesintroduktion har två mål, leda till 

anställningsbarhet samt om behörighet till att gå 

nationellt program. 

Projektorganisation KS 1 511 110 kr 

2018–2020 

Att stötta upp och leda projektet på ett bra sätt. 

Medborgarlöfte 

tillsammans med 

polisen 

KS 1 640 000 kr 

2018 

Kampenhof – att skapa en trygg miljö för alla som 

vistas i centrum 
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Språkstödjare KS 476 555 kr 

2018 

Att kunna använda sig av språkstöd i 

kommunikationen och arbetet med deltagare på 

Arbetsmarknadsavdelningen 

Mot arbete genom 

mötesplatser 

(Jobbcafé, Bovärdar, 

Projektering tvätteri, 

Subventionerade 

anställning för 

personer i 

ekonomiskt bistånd, 

Tillsammans mot 

segregation) 

KS 3 000 000 kr 

2019–2020 

Att fler personer från alla målgrupper skall kunna 

närma sig eller komma tillbaka till den reguljära 

arbetsmarknaden.  

 

Att genom medborgardialog och medborgarbudget 

öka intresset för att vara delaktig i demokratiska 

processer, och i samband med detta engagera den 

private sektorn i att bryta segregationen. 

Ung integration KS 2 500 000 kr 

2019–2020 

Att kunna erbjuda fler ungdomar en subventionerad 

anställning och en väg in på arbetsmarknaden. 

Föräldra och 

ungdomsstöd 

SN 3 000 000 kr 

2019–2020 

Att ungdomskriminaliteten minskar. 

 

Att minska antalet placeringar utanför hemmet och 

tillgodose den unges behov på hemmaplan.  

Hedersrelaterat våld 

och förtryck 

SN 1 000 000 kr 

2019–2020 

De barn och unga som utsätts för hedersrelaterat 

våld eller lever under sådant förtryck får den hjälp 

de är i behov av. 

 

De barn och unga som kommer till vår kännedom 

får möta en person med spetskompetens i frågan 

som även kan bidra till att samordna de insatser 

som behövs för att barnet/den unge ska få rätt hjälp. 

Kulturpoolen inom 

kulturskolan 

KFN 1 400 000 kr 

2019–2020 

Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka 

bland de barn och unga som bor i de, av Uddevalla 

kommun identifierade, utanförskapsområdena. 

 

Kulturskolan ska nå och kunna erbjuda fler barn 

och unga, bland dem som inte deltar i 

basverksamheten, aktiviteter på skolloven. 

 

Deltidspraktik under 

skolveckan för IM-

elever 

BUN  

1 000 000 kr 

2019–2020 

Att målgruppen kan göra väl kända yrkesval eller 

vidare studieval. Förstå den svenska 

gymnasieutbildningens möjligheter och därmed 

med ökad motivation studera sig anställningsbar. 

Föräldracirkel BUN 260 000 

2019–2020 

Att stärka föräldrar till tonåringar på IM genom 

informationsinsatser och diskussionskvällar. 

 

Mäts genom antal föräldrar som deltar och antal 

informationsträffar samt workshops från de utsatta 

områdena. 
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Yrkesutbildningar 

med språkstöd 

BUN 2 000 000 kr 

2019–2020 

Alla elever når betyg E eller högre i kurserna.  

 

Alla elever är i arbete 4 månader efter avslutad 

yrkesutbildning.  

Hälsoprojektet 2019 SBN 200 000 kr 

2019 

Att stärka den fysiska och mentala hälsan i 

kommunens lokalvård och måltidsservice med 

syfte att minska sjukskrivningar och hjälpa de 

anställda ha långa yrkesverksamma liv. 

Eget företag – Egen 

stolthet 

KS 500 000 kr 

2020 

Att främja egenföretagande bland människor i våra 

utanförskapsområden. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson 

 



 

Datum 

2020-11-16 

 

  

  

Läges- och slutrapport 
Lägesrapport 2020 (del 1, punkterna 1.1-1.6) och slutrapport 2018-2020 (del 2, punkterna 2.1-2.6)                       
Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med sociekonomiskt eftersatta områden 
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Del 1 - Lägesrapport period 2020 
Avser innevarande rapportperiod. Ifylld rapport bifogas som fil (pdf) i Min ansökan under rubri-
ken “Lägesrapport”. En lägesrapport ska skickas till Tillväxtverket i samband med ansökan om 
utbetalning för den period som ansökan om utbetalning innefattar. Rapporten ska visa på peri-
odens arbete för den socioekonomiska utvecklingen. 
 
 

1.1. Grundinformation  
Projektnamn Ärende-ID 

Uddevalla mot minskad segregation 209127 

Stödmottagare Organisationsnummer 

Uddevalla Kommun 16212000-1397 

Redovisningsperiod fr.o.m t.o.m Lägesrapport nr. 

2020-01-01     2020-12-31 3 (2020 års rapport) 

Projektets startdatum  Projektets slutdatum 

2018-01-01 2020-12-31 

Kontaktperson/er  
Ange namn, yrkestitel och/eller funktion, telefonnummer och e-postadress 
Johan Rundström  
Projektledare 
0522-696268 
johan.rundstrom@uddevalla.se 
 

1.2 Sammanfattning av läget – skriv en övergripande beskrivning av perioden 
Beskriv övergripande vad ni arbetat med under perioden. Redogörelsen bör innehålla beskrivningar av: 

 Övergripande verksamhet 

 Hur ni arbetat mot ert mål, (ev. delmål) och syfte 

 Eventuella avvikelser från satsningens beslut om stöd  

 Eventuella ändringar 
Vi har arbetat vidare med de aktiviteter som var aktuella under 2019, totalt är det en aktivitet 
”Hälsoresan 19” som avslutades 2019, och en aktivitet ”Eget företag – Egen stolthet” som på-
börjades 2020. Verksamheten år 2020 var därför initialt väldigt lik den för 2019. Allt detta änd-
rades såklart med det globala utbrottet av Sars-CoV-2. Många av aktiviteterna hade ett fokus 
på mötet med medborgaren, och dessa aktiviteter har tvingats att minska i vilken omfattning 
man träffar medborgare. För vissa aktiviteter har det inneburit stora svårigheter, för andra möj-
ligheter. På det stora hela så ser man dock att målen har varit svåra att nå i år.  
 
För att ändå få ett så bra resultat som möjligt så har projektledningen haft en löpande kontakt 
med de aktivitetsansvariga, och flertalet smarta lösningar, både analoga och digitala har tagits 
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fram. En till sak som har komplicerat arbetet är att det har varit olika restriktioner för olika 
verksamheter, vilket gjort att vissa aktiviteter drabbats hårdare.  
 
Om man ser till projektets huvudmål så är det fortfarande för tidigt för att se effekterna. Detta 
då den statistik man följer släpar cirka 1,5 till 4 år (andel förvärvsarbetande, andel med fullgod 
gymnasieutbildning, andel långtidsarbetslösa, andel som röstar i riksdagsvalet). Det är dock 
rimligt att anta att siffrorna för både andel arbetslösa och andel långtidsarbetslösa kommer att 
ha försämrats under projektperioden eftersom vi under 2020 varit uppe och rört vid rekordsiff-
ror vad gäller arbetslösa. Vad gäller valdeltagande har vi haft mycket få insatser för just denna 
faktor, eftersom forskning pekar på att den korrelerar väldigt starkt med utbildning och arbete. 
Vi tror i dagsläget inte att projektet kommer ha haft en stor inverkan på valdeltagandet utan att 
en eventuell ökning till 2022 års val i så fall beror på andra faktorer. 
Gällande utbildningsnivå så upplever personalen som arbetat i projektet att detta har förbätt-
rats till en sådan grad att flertalet av aktiviteterna kommer att fortsätta även efter projektslut. 
 
Inga större avvikelser har gjorts från satsningens beslut om stöd. De aktiviteter som har sett 
större förändringar har fått dessa ändringar godkända av Tillväxtverket via ändringsansök-
ningar. För 2020 så är det endast aktiviteten “Eget företag - Egen stolthet” som har sett en änd-
ring. Ändringen har inneburit att man gått ifrån att ha gruppträffar för att motivera och under-
lätta egenföretagande till att istället erbjuda en lokal där potentiella egenföretagare kan proto-
typa och testa idéer och produkter. Anledningen till denna förändring är Sars-CoV-2. 
 
Aktiviteten Europan 15 har avvikit från sin aktivitetsplan, se nedan. 
 

1.3 Sammanfattning av periodens aktiviteter  
Ge en sammanfattande beskrivning av den redovisade periodens aktiviteter. Fyll i nedanstående tabell där samtliga 
aktiviteter enligt beslut om stöd (reviderade aktivitetsplaner) ska framgå. Ge en kommentar till respektive aktivitet 
eller avvikelser vid behov. Längre kommentarer gällande avvikelser anges under rubrik 1.4 avvikelser gällande peri-
odens aktiviteter.  

Genomförda aktiviteter enligt beslutad aktivitets-
plan 

Resultat av aktiviteten och (vad nästa steg blir)  

Projektorganisation Resultatet av aktiviteten är dels denna åter-
rapportering, dels att de andra aktiviteterna 
har fått hjälp med till exempel: 

- Den ekonomiska uppföljningen 
-  Ändringsansökningar när man be-

hövt göra ändringar i sin aktivitet 
- Agera länk mellan de aktivitetsansva-

riga och den politiska styrgruppen 
Nästa steg för projektorganisationen blir att 
försöka anordna ett ordentligt projektavslut 
tillsammans med aktivitetsansvariga och styr-
grupp. Planen var att detta skulle genomföras 
i december. Men p.g.a. utbrottet av Sars-CoV-
2 så har detta fått skjutas upp. Vi tror nu att 
denna träff kan genomföras som tidigast i 
april. Projektledningen vill i möjligaste mån 
anordna en fysisk träff, då vi anser att det blir 
en annan mötesdynamik, framförallt i möten 
där fler än 20 personer skall delta. 
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Mot arbete genom mötesplatserna Denna aktivitet innefattar flertalet underakti-
viteter, dessa kommer att redovisas separat 
nedan, men alla aktiviteter har som mål att 
öka övergången till arbete och studier bland 
olika målgrupper som bor i socioekonomiskt 
utsatta områden (Unga, Individer som för-
sörjs via ekonomiskt bistånd, lågutbildade). 
Resultatet får ses som gott givet omständig-
heterna, där Corona precis som de flesta eko-
nomiska regressioner tyvärr har drabbat de 
socioekonomiskt utsatta områdena värre än 
de socioekonomiskt starka. Aktiviteterna föl-
jer nedan: 

- Jobbcafé 
- Tillsammans för Inkludering 
- Bovärdar 
- Projektering tvätteri 
- Subventionerade anställningar för 

personer i försörjningsstöd 
 
Resultatet av ”Jobbcafé” är att man har kun-
nat erbjuda stöd på plats till invånare i socio-
ekonomiskt utsatta områden som söker ar-
bete eller studier. Under pandemin har man 
fått begränsa sig till endast bokade möten 
och endast två av dessa om dagen. 
 
Resultatet av ”Tillsammans för inkludering” är 
att man efter de medborgardialoger och den 
medborgarbudget som genomfördes förra 
året har bildat arbetsgrupper tillsammans 
med föreningslivet som under 2020 har ge-
nomfört flertalet aktiviteter. Till exempel re-
klamkampanjer mot hedersrelaterat våld och 
förtryck. Många av aktiviteterna har dock be-
hövt genomföras online. 
 
Resultatet av ”Bovärdar” är att man har tagit 
fram ett nytt sätt att arbeta på tillsammans 
med den lokala bostadsförmedlaren Uddeval-
lahem. Aktiviteten innebär att man arbetsträ-
nar som lokal/bostadsvärd i 6-12 månader 
och erbjuds som regel efter detta en ordina-
rie anställning (undantag om man missköter 
sig) Genom detta samarbete har flertalet, i 
huvudsak kvinnor, kunnat erbjudas först en 
arbetsträning och sedan en anställning (6 st. i 
aktiviteten i år). Sars-CoV-2 har gjort att verk-
samheten har minskat ner, och man nyanstäl-
ler inte så länge de nuvarande restriktionerna 
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gäller. Trots detta ser båda aktörerna ser po-
sitivt på att fortsätta även nästa år. 
 
Resultatet av ”Projektering tvätteri” är att en 
plan för hur ett tvätteri för arbetsträning i en 
av kommunens lokaler skulle kunna se ut. Det 
ligger nu på kommunpolitikerna att ta detta 
vidare. 
 
Resultatet av Subventionerade anställningar 
för personer i försörjningsstöd är att några 
fler individer än vanligt från försörjningsstöd 
har kunnat erbjudas en anställning med stöd. 
Detta rör sig om cirka 4-5 individer per år (i år 
5), även vissa personalkostnader för att er-
bjuda dem stöd på arbetsplatsen har täckts 
upp under projektet. 
 
Nästa steg blir att slutföra övergången av ak-
tiviteterna Jobbcafé och Bovärdar som kom-
mer att genomföras även nästa år men som 
ordinarie verksamhet som täcks av den ordi-
narie budgetramen. Vi letar också i dagsläget 
efter en bättre lokal för Jobbcafé. Anled-
ningen till att dessa aktiviteter tas inom ordi-
narie budget är att de har varit mycket fram-
gångsrika och att det vore en förlust att tappa 
dessa två arbetssätt. 
 
Av de andra aktiviteterna så kommer ”tillsam-
mans för inkludering” att avslutas, då det ej 
finns medel för att fortsätta. ”Projektering 
tvätteri” är beroende av politiska beslut för 
att fortsätta. Subventionerade anställningar 
för personer i försörjningsstöd kommer att 
behålles men i mindre skala. 

Eget företag - egen stolthet Resultatet är att man har påbörjat en ny verk-
samhet tillsammans med entreprenörsarenan 
i form av en företagsinkubator. Detta har 
skett väldigt snabbt, då projektet ändrade in-
riktning sina sista tre månader (godkänt av 
Tillväxtverket). Anledningen till bytet av in-
riktning är att man under Sars-CoV-2 pande-
min har haft svårt att hitta utrikesfödda indi-
vider som vill starta ett eget företag. Man har 
därför istället satsat på att bygga upp tidigare 
nämnda inkubator som man kommer att an-
vända sig av under kommande år. Kopplat till 
denna så kommer det att finnas möjligheter 
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till stöd och rådgivning och att ta fram pro-
dukt prototyper.  
 
Nästa steg är att inviga företagsinkubatorn, 
själva inkubatorn är i dagsläget färdig, men 
man väntar med att genomföra invigningen 
tills de nuvarande restriktionerna har lättat. 
 
Man kommer också att påbörja ett samarbete 
med en av kommunens gymnasieskolor kring 
studentföretag. 
 
 

Ung Integration Denna aktivitet har haft som mål att möjlig-
göra för kommunen att erbjuda fler ungdo-
mar en anställning med stöd. Detta har varit 
framgångsrikt, och antalet ungdomar som 
kunnat ta del av aktiviteten är 16. Just denna 
satsning har endast ungdomar som varit folk-
bokförda i ett socioekonomiskt utsatt område 
kunnat ta del av. Detta har varit en uppstär-
kande insats, och man har inte tagit fram 
några nya metoder för hur man arbetar. Det 
finns alltså inget nytt arbetssätt som kommer 
att integreras i den ordinarie verksamheten. 
All kompetens kopplat till aktiviteten kommer 
dock att finnas kvar i organisationen och man 
kommer försöka hitta sätt att inom egen ram 
eller med andra externa medel kunna fort-
sätta erbjuda fler arbeten med anställnings-
stöd till ungdomar. 

Föräldrastöd - Föräldracenter; 
 

Det stora resultatet har varit att man tagit 
fram tydligare rutiner för hur man arbetar 
med barn som saknar meningsfull fritid, som 
riskerar att hoppa av skolan samt som riske-
rar en tidig brottsdebut. Man har också blivit 
bättre på att identifiera riskfaktorer och 
kunna erbjuda insatser till målgrupperna tidi-
gare. En samverkan med skolan har också ar-
betats fram, så att man gemensamt kan verka 
för att tidigt identifiera och hjälpa dessa 
barn/familjer. Man har också arbetat mer 
med föräldrar till målgruppen.  
 
Man har uppnått 3 av aktivitetens 4 mål.  Det 
fjärde målet finns ingen statistik för ännu, vil-
ket är varför detta får ses som ouppfyllt tills-
vidare. Se mål nedan: 
MÅL 1: Minskar psykisk ohälsa, kriminalitet, 
missbruk. 
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MÅL 2: Stärker integrering. 
MÅL 3: Minskat antal placeringar. 
MÅL 4: Minskat antal återkommande utred-
ningar myndighetsutövning (bra utredningar 
som identifierar behov leder till att rätt insat-
ser kan sättas in). 
 
Nästa steg blir att arbeta vidare med de me-
toder och rutiner som man har tagit fram. 
Precis som för många andra aktiviteter så 
kommer man att behålla den personal som 
har arbetat med aktiviteten, och det finns 
därmed goda förutsättningar för fortsatt ut-
veckling. 
 

Hedersrelaterat våld och förtryck På grund av utbrottet av Sars-CoV-2 så har 
man fokuserat på att stärka upp och utbilda 
personal eftersom man inte kunnat träffa 
målgruppen i samma utsträckning. Detta har 
varit lyckat, och då vi i Sverige fick ny lagstift-
ning kring barnäktenskapsbrott i år så har 
man kunnat inkorporera även detta i utbild-
ningen. Resultatet är att man nu har personal 
som är bättre förberedda att hantera heders-
relaterat våld och förtryck, samt att man har 
tagit fram nya rutiner för hur man skall arbeta 
med familjer där hedersrelaterat våld och för-
tryck är närvarande. Man arbetar också nu på 
ett annat sätt med dessa frågor inom hela so-
cialtjänsten. 
 
Nästa steg blir att arbeta vidare enligt de 
framtagna rutinerna. Personalen som varit 
kopplad till projektet kommer att finnas kvar i 
verksamheten. I och med att man satsat 
mycket på fortbildning för personalen så 
kommer kompetensen man utvecklat också 
att fortsatt finnas kvar.  

Kulturpoolen 2.0 (Kulturpoolen via kulturskolan) Resultatet är att man har nått ut till barn och 
unga i socioekonomiskt utsatta områden i en 
mycket större utsträckning, så att fler kan ta 
del av kulturskolans utbud. Man har startat 
upp lokala orkestrar i områdena, man har ge-
nomfört kulturaktiviteter på plats i områ-
dena, och man har genomfört prova på dagar 
under sommarlovet. Kopplat till detta har 
man också tagit in personal som har kunskap 
kring och kan lära ut musikinstrument och 
kulturyttringar kopplade till de kulturer som 
bor i de socioekonomiskt utsatta områdena. 
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Allt detta har gemensamt inneburit att man 
har nått ut till väldigt många individer i dessa 
områden. Man har också kunnat se detta i 
måluppfyllelsen med en ökning av inskrivna 
barn i kulturskolan som har folkbokföringsa-
dress i socioekonomiskt utsatta områden. 
2021 års mål är nått redan nu (8% av barnen i 
kulturskolan är folkbokförda i ett socioekono-
miskt utsatt område) och man har därför höjt 
målsättningen för 2021. Detta tros bero på 
att man trots pandemin har hittat smarta lös-
ningar för att genomföra aktiviteter, vilket 
har lett till att cirka 90-100 barn i veckan har 
kunnat ta del av kulturaktiviteter på ett säkert 
sätt. 
 
Nästa steg blir att arbeta vidare som man 
gjort under året. Man har tagit fram ett sam-
arbete med den lokala bostadsförmedlaren 
Uddevallahem och får genom det samarbetet 
tillgång till lokaler på två av de socioekono-
miskt utsatta områdena. Detta innebär att 
man fortsatt kan ha en stor närvaro, och man 
tror att detta i framtiden kommer leda till att 
ännu fler barn tar del av kulturskolans utbud. 
 
 

Samlat avdelningen unga (Utveckla den öppna 
fritidsverksamheten) 

Aktiviteten har haft tre underaktiviteter som 
genomförts under året: 

1. Samarbete med Uddevalla e-sports-
förening 

2. Människan bakom uniformen 
3. Mobilt fritidsledarteam 

Resultatet av alla tre aktiviteter har varit att 
fler ungdomar har kunnat erbjudas en fritids-
aktivitet.  
 
Vad gäller samarbetet med Uddevalla e-
sportförening så har man en färdig och utrus-
tat lokal redo, man har också tagit fram en 
tydlig verksamhetsplan, där e-sportande blan-
das med fysisk aktivitet och studier som ett 
villkor för deltagande. Just nu är aktiviteten 
vilande då man i och med restriktionerna inte 
kan bedriva aktiviteten 
 
Människan bakom uniformen bedrevs förra 
året, men har i år inte kunnat genomföras då 
pandemin har inneburit att många av de yr-
ken som arbetar uniformerat (ambulans, 
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brandkår, polis) inte fått träffa individer utan-
för deras ordinarie uppdrag. Man har därför 
inte genomfört denna aktivitet i år, men sam-
arbetet finns kvar. 
 
Mobilt fritidsledarteam har leget helt rätt i ti-
den i och med pandemin. Man har arbetat 
med fritidsledare som finns närvarande för 
ungdomar i de aktivitetsparker som kommu-
nen har utomhus. Man har också haft viss 
närvaro i skolan när detta fortfarande var till-
låtet. 
 
Nästa steg blir att öppna upp e-sportsaktivite-
ten igen när restriktionerna börjar släppa och 
därefter genomföra den som planerat. Även 
människan bakom uniformen är beroende av 
att restriktionerna lättar. Vad gäller de mobila 
fritidsledarteamet så kommer man att be-
hålla denna aktivitet och ha den som ett åter-
kommande inslag under sommarlovet. 
 

Resursförstärkning i utsatta områden Resultatet är att fler utbildade förskolelärare 
har varit verksamma på de förskolor som är 
geografiskt placerade i kommunens utanför-
skapsområden. Kopplat till detta men ej som 
en del i projektet har man också haft förskole 
bussar som tillåtit barn från olika områden i 
kommunen att träffas. Vad gäller målen så är 
inget uppnått, det första har sett en förbätt-
ring men är inte riktigt där, det andra kan 
ännu ej följas upp än. 
 
Mål 1: Att öka andel förskollärare.  
 
Detta är fortsatt lägre men tillsättningen av 
förste-förskolelärarna har bidragit stort till att 
kunna höja kompetensen/kvaliteten 
 
Mål 2: Barns skolframgång mäts genom läs-
kunnighet i förskoleklass/skolår 1 och nation-
ella prov i skolår 3.  
 
Inga av eleverna som tagit del av aktiviteten 
har nått åldern där man skriver nationella 
prov i skolår 3 än. 
 
Nästa steg blir att arbeta för att behålla per-
sonalen. Man har sett att de förste förskolelä-
rare man har tillsatt har haft en mycket stor 
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positiv påverkan på förskolorna. Man ser där-
för över hur man kan lösa det ekonomiskt så 
att dessa resurser kan behållas. 
 

Förstärkt engelskastöd Resultatet är att 3100 elever har kunnat er-
bjudas förstärkt engelska undervisning. Man 
har också till skillnad från många andra aktivi-
teter upplevt att pandemin av Sars-CoV-2 har 
varit en styrka. Detta då insatsen visat sig fun-
gera ännu bättre och vara mer tillgänglig via 
distans. Aktiviteten har bedrivits på frivillig 
basis där de elever som velat har kunnat ta 
del av extrainsatta engelskalektioner. När 
dessa genomfördes digitalt fanns inte längre 
någon begränsning på hur många som kunde 
delta vid varje tillfälle, vilket gjort att mycket 
fler elever än vad som var tidigare beräknat 
deltog.  
 
Nästa steg är att fortsätta med detta arbete, 
det har varit så framgångsrikt att man redan 
har budgeterat för att erbjuda denna insatts 
under nästa år, fortsatt på distans. 

Deltidspraktik under skolveckan för IM-elever Resultatet är att arbetsgivare har blivit mer 
mottagliga för att både ta emot och senare 
anställa praktikanter som har en svagare 
svenska. Eleverna har också fått en tydlig 
första referens från arbetsmarknaden, och 
före den globala pandemin var det också 
många elever som genom detta program er-
bjöds sommarjobb och helgjobb. 
 
Nästa steg är att fortsätta aktiviteten om bud-
geten tillåter. Man har byggt upp många av 
de rutiner som krävs och kan nu förhopp-
ningsvis fortsätta aktiviteten utan att kostna-
derna blir oöverstigliga.  

Föräldracirkel Resultatet är att uppstödjande föräldramöten 
genomfördes under första halvan av 2020. 
När man sedan blev tvungen att genomföra 
dessa möten digitalt så uppstod två problem. 
Det första är att inte alla föräldrar var helt be-
kväma med att genomföra möten digitalt. Det 
andra var att tolkförmedlingen endast tolkar 
direkt i rum eller via telefon, och inte via 
videomöten online. Vilket inneburit att 
många föräldrar med sämre svenska inte kun-
nat medverka online. 
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Detta har inneburit att resultatuppfyllnaden 
inte riktigt nått upp till de satta målen att 
stärka föräldrar till tonåringar på IM.  
 
Nästa steg är att fortsätta med föräldramö-
tena i mindre skala. Man har redan avsatt 
medel för detta, men kommer att vänta på 
att restriktionerna släpper, så att mötena 
återigen kan genomföras fysiskt före man 
fortsätter med aktiviteten. 

Yrkesutbildningar med språkstöd Resultatet är att 110 elever har kunnat erbju-
das stöd i svenska under sin yrkesutbildning. 
Man har också kunnat uppvisa en mycket god 
måluppfyllelse. Av de elever som tog del av 
insatsen så fick 94% godkänt betyg och 70% 
av eleverna hade gått vidare till arbete 4 må-
nader efter avslutad utbildning. Målet var i 
båda fallen 100% men givet Sars-CoV-2 pan-
demin så får resultaten anses som mycket 
goda. 
 
Nästa steg är att se över om man kan göra ut-
rymme för aktiviteten inom den egna bud-
getramen, om detta inte går så kommer akti-
viteten att avslutas, men personalen som har 
arbetat i aktiviteten finns kvar i verksam-
heten. 

Europan 15 Resultatet är att en översiktsplan för områ-
desutveckling vad gäller byggnation har tagits 
fram genom en tävling. Tanken var att man 
skulle träffa vinnarna flera gånger under året. 
Men då de kommer från norra Italien (Mi-
lano) så har detta inte varit aktuellt under 
stora delar av året. Man har därför skjutit på 
träffarna till nästa år. detta har också innebu-
rit att målet att genomföra workshops med 
vinnarna och de boende i området inte har 
kunnat uppfyllas. Samt att man spenderat 
mindre medel än vad som var budgeterat. 
 
Nästa steg är att man tar vara på allt material 
som togs fram finns och så snart restriktion-
erna släpper så kommer man att påbörja ar-
betet i liten skala för att se vilka av idéerna i 
översiktsplanen som kan implementeras på 
ett bra sätt. 

 

1.4 Avvikelser gällande periodens aktiviteter 
Kommentera eventuella avvikelser till aktiviteter enligt beslut om stöd. Beskriv om några åtgärder har vidtagits/ska 
åtgärdas på grund av avvikelserna. 
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Endast mycket små avvikelser. Undantaget är Europan 15 där man har stora avvikelser gällande 
vad som skall genomföras, nästan alla aktiviteter har fått ställas in. Detta återspeglas också i ak-
tivitetens ekonomiska utfall, där mer än hälften av medlen inte har nyttjats. Inga åtgärder kom-
mer att vidtas då projektet är avslutat.  
 

1.5 Ekonomiskt utfall för redovisad period 
Beskriv om aktiviteterna följer den beslutade kostnadsbudgeten. Om så inte är fallet ange på vilket sätt och varför 
kostnaderna avvikit. Redogör också för hur en eventuell avvikelse kan påverka genomförandet. Ange om avvikelserna 
kommer att kräva en justering av budgeten. Glöm inte att fylla i och bifoga era ekonomiska underlag i Min ansökan.  
     
En hel del av aktiviteterna har gått över sin budget med några procent. Då vi trots detta inte 
kommer att överstiga det godkända beloppet så ser vi ingen anledning att korrigera detta. För-
klaringen till att man överstigit sin budget är i nästan alla fall att man valt att bokföra en kost-
nad som inte går jämt ut med projektets total. Istället för att dela upp denna kostnad så att det 
överensstämmer perfekt så har den fått ligga kvar som den är. Några av aktiviteterna har dock 
större avvikelser, dessa följer nedan. 
 
Aktiviteter som har en större budgetavvikelse uppåt (2020) 

 Projektledning: 76 445 kr över budget. Detta beror på att medfinans bokförs upp per 
aktivitet och att vi avsiktligt bokfört mer medfinans på denna aktivitet än vad som var 
budgeterat. Anledningen till detta är att vissa andra aktiviteter inte nått upp till sitt 
eget medfinanskrav. Detta är inget problem, då medfinansen skall räknas som helhet 
för projektet och inte per aktivitet, men det gör att denna aktivitet får en högre aktivi-
tetskostnad, då den extra medfinansen har bokats upp här. 

 
Aktiviteter som har en större budgetavvikelse nedåt (2020) 

 Europan 15: 307 520 kr under budget (2020 års budget inte budget totalen) 

 Eget företag – Egen stolthet: 35 141 kr under budget (2020 års budget inte budget tota-
len) 

 Kulturpoolen 2.0: 13 570 kr under budget (2020 års budget inte budget totalen) 
 
Gemensamt för de tre aktiviteterna som gått under budget är att de inte helt ut har spenderat 
sina tilldelade projektmedel. Framförallt Europan 15 har haft svårt att förbruka sin budget då i 
stort sett alla planerade aktiviteter fått ställas in (man har genomfört några mindre träffar på 
lokal nivå). Eget företag – Egen stolthet ändrades väldigt sent i år genom en ändringsansökan 
och har därefter följt sin aktivitetsplan. På grund av den sena ändringen i aktiviteten har man 
helt enkelt inte hunnit spendera alla medel. För Kulturpoolen 2.0 så rör det sig helt enkelt om 
att kostnaderna blev lite lägre än man hade räknat med. 
 
Avvikelsen i sig har inte påverkat utförandet utan är snarare ett resultat av att utförandet inte 
gått som planerat. Det finns i dagsläget ingen anledning att justera budget då projektet nu är 
avslutat. 
 
Ovanstående medel som ligger under det budgeterade utfallet (356 231 kr) kommer att återbe-
talas. 
 

1.6 Övriga kommentarer för perioden 
Finns det ytterligare information som bör uppmärksammas? Bifoga gärna underlag tillsammans med övriga doku-
ment som fil (pdf) i Min ansökan. 
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Bifogat i ansökan om utbetalning finns återrapportering från de olika aktiviteterna. Notera att 
vissa aktiviteter saknar skriftlig återrapport då de har återrapporterats muntligt via möten. 
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Del 2 – Slutrapport – avser hela perioden 2018 - 2020 
Syftet med slutrapporten är att beskriva satsningens samlade insatser och aktiviteter. Summera 
vad satsningens insatser och aktiviteter har resulterat i samt gör en reflektion kring erfaren-
heter, lärdomar och ny kunskap som kommit av satsningens genomförande. Ifylld rapport bifo-
gas som fil (pdf) i Min ansökan under rubriken ”Lägesrapport”. 
 

2.1 Har någon av följande delar förändrats i relation till beviljad 
ansökan? 

Ja Nej Delvis 

Förväntade resultat ☐ ☐ ☒ 
Innehåll ☐ ☒ ☐ 
Målgrupp/er ☐ ☒ ☐ 
Samarbete med aktörer och verksamheter (internt och externt) ☐ ☒ ☐ 
Samverkan med aktörer och verksamheter (internt och externt) ☐ ☐ ☒ 
Organisation och genomförande ☐ ☒ ☐ 
Tidsplan ☐ ☒ ☐ 
Arbetet med att löpande följa och systematiskt ta tillvara lärdomar ☐ ☒ ☐ 
Arbetssätt ☐ ☒ ☐ 
 

2.1.1 Kommentera eventuella ”ja” eller delvis”  

     
Förväntade resultat: på grund av Sars-CoV-2 så har de förväntade resultaten från projektet 
sjunkit. Detta innebär inte att projektet har en mindre effekt, bara att det finns fler moteffekter 
än vad vi räknade med när vi skickade in ansökan 2018. Detta gör att vi förväntar oss ett resul-
tat som är som bäst oförändrat (om projektet har stävjat de negativa moteffekterna) och som 
värst en försämring (om de negativa moteffekterna överväger de positiva effekterna från pro-
jektet). För de individuella aktiviteternas delmål är de förväntade resultaten oförändrade. 
 
Samverkan med aktörer och verksamheter (internt och externt): Samverkar har varit större än 
vad som först planerades. Den samverkan som planerades i ansökan var med de externa aktö-
rerna Uddevallahem, Uddevalla e-sportsförening, polis, ambulanspersonal, Uddevalla omnibus. 
All denna samverkan har genomförts som planerat, men man har också genomfört oplanerad 
intern samverkan mellan kommunens förvaltningar. Mycket av denna samverkan har hamnat 
utanför projektet då den har varit mellan projektaktiviteter och ordinarie verksamhet, men viss 
samverkan även mellan projekten har förekommit. 
 

2.2 Sammanfattning av satsningen (projektet), dess aktiviteter, mål och resultat 
Beskriv kortfattat det ursprungliga behovet 2018 och som motiverade inriktningen på satsningen. Stäm av gentemot 
ert beslut om stöd, aktivitetsplaner och andra underlag. 

     
Behovet 2018 är i stort sett samma som 2020. Vi ser fortfarande att våra tre områden utmärker 

sig negativt i många avseenden, andelen förvärvsarbetande är fortsatt lågt, detsamma gäller 

utbildningsnivå och valdeltagande. Andelen långtidsarbetslösa är fortsatt högt. Om något så har 

behoven ökat under projektperioden. Redan innan pandemin så hade konjunkturen avstannat 

även om den inte vänt, vilket oftast innebär att man är på väg in i en lågkonjunktur. Lågkon-

junkturer har historiskt i Uddevalla slagit hårdare mot våra socioekonomiskt utsatta områden, 
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då dessa tar längre tid att återhämta sig.  Att sedan få Sars-CoV-2 pandemin utöver detta har 

haft en mycket negativ inverkan på områdena.  

 

Vad gäller inriktningen på satsningen så valde vi att fokusera i huvudsak på arbete och studier 

då detta direkt påverkar 3 av huvudmålen och indirekt det fjärde målet. Vi har också haft sats-

ningar på kultur och hälsa för att de mjuka värdena inte skall glömmas bort. Vi ansåg också att 

det var viktigt att alla förvaltningar hade minst en aktivitet i projektet, dels för att det ger en 

bra spridning vad gäller kompetenser, dels för att det normaliserar idén att segregation är nå-

got som alla förvaltningar kan arbete med. Det har till exempel varit väldigt intressant att se hur 

förvaltningar som vanligtvis inte arbetar med dessa frågor har tvingats fundera på hur de kan 

hjälpa till. Ett exempel här är samhällsbyggnad som har kommit med många intressanta idéer. 

Läs mer under sista rubriken ”Övriga kommentarer”.  

 

Behovet ligger i linje med vårt beslut om stöd och våra aktiviteters aktivitetsplaner. 

2.2.1 Genomförande 
Beskriv kortfattat vad som har genomförts/testats för att tillgodose det behov/mål/syfte med satsningen. Stäm av 
gentemot ert beslut om stöd, aktivitetsplaner och andra underlag. Bilägg gärna eventuella underlag, utvärderingar, 
rapporter med mera. 

     
De individuella aktiviteternas återrapportering finns bifogad (notera att vissa aktiviteter har 
stämts av via möten och vissa via blanketter). 
 
Kortfattat kan man säga att vi har haft ett stort fokus på arbete och studier. Vi har erbjudit stöd 
med arbetssökande för medborgare. Testat på nya samarbetsmetoder med externa aktörer för 
att bredda vårt utbud inom arbetsträningsplatser. Haft ett utökat fokus på praktik för gymnasi-
eelever. Testat på nya sätt att erbjuda stöd till svagare elever och deras föräldrar. Testat nya 
arbetssätt på plats i de socioekonomiskt utsatta områdena både för att underlätta övergång till 
arbete och för att erbjuda fritidssysselsättning till barn och unga. 
 
Alla de planerade aktiviteterna under perioden 2018–2020 har genomförts, även om vissa un-
der tiden har behövt ändras via ändringsansökningar (ofta till följd av externa anledningar så 
som Sars-CoV-2 år 2020 och budgetbeslutet samt ändringsbeslutet för budget från riksdagen 
2019 där projektet var i ekonomisk limbo). 
 
Genomförande har gjorts i linje med vårt beslut om stöd, och aktivitetsplanerna har i stora drag 
följts med mindre avvikelser på grund av Sars-CoV-2 (vissa aktiviteter har gjorts digitala, men 
innehållet är i övrigt oförändrat). Undantaget är Europan 15 där man som tidigare nämnt inte 
kunnat följa aktivitetsplanen, och då aktiviteten kräver vissa fysiska möten för att fungera så 
har det inte varit aktuellt att göra aktiviteten digital. Varpå aktiviteten har bedrivits i mycket 
mindre omfattning. 
 
Aktiviteternas återrapporteringar finns bifogade. 

2.2.2 Resultat 
Beskriv vilka resultat som skapats i genomförandet. Stäm av gentemot ert beslut om stöd, aktivitetsplaner och andra 
underlag. Bilägg gärna eventuella underlag, utvärderingar, rapporter med mera. 
Gällande övergripande statistik, se sista stycket ”Övriga kommentarer”. Aktiviteterna som har 
egna mål samt dessas måluppfyllelse följer nedan: 
 

Deltidspraktik under skolveckan för IM-elever: 
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MÅL: Att målgruppen kan göra väl kända yrkesval eller vidare studieval. 

Förstå den svenska gymnasieutbildningens möjligheter och därmed med 

ökad motivation studera sig anställningsbar. 

 

Resultat: Målet är helt uppfyllt för alla som gick färdigt aktiviteten, un-

dantaget är de ungdomar som påverkades av ändringen i gymnasielagen 

och tvingades bli utskrivna. 

 

Eget företag - egen stolthet: 

MÅL: Före ändring i aktiviteten var målet att träffa och hjälpa 25 personer 

som ville starta eget företag. Efter ändringen finns inget eget mål utan man 

satsar på de fyra övergripande målen. 

 

Resultat: Man har träffat och hjälpt 18 personer som vill starta eget innan 

man ändrade projektet. 

 

Europan 15: 

MÅL: Genomföra workshops med de arkitekter som lämnat in de vin-

nande bidraget för område Dalaberg/hovhult. 

 

Resultat: Workshops har på grund av Sars-CoV-2 inte kunnat genomföras. 

Aktivitetsansvarige ser aktiviteten som pausad under större delen av 2020. 

 

Förstärkt engelskastöd, gymnasiet: 

MÅL: Nyanlända/sent anlända elever från utomnordiska länder och 

svenska elever som av olika skäl inte når gymnasiebehörighet, stöttas upp 

inom ämnet engelska. 

 

Resultat: Aktiviteten har inte varit obligatorisk, men man har haft en 

mycket stor uppslutning trotts detta. I och med att aktiviteten blev digital 

har man kunnat erbjuda aktiviteten till fler elever då man är mindre bunden 

av lokal och tid. Resultatet verkar mycket lovande, men då inte alla som 

har tagit del av insatsen har fått sina slutgiltiga gymnasiebetyg än så är re-

sultatet ännu inte helt klart. 

 

Föräldracirkel gymnasiet: 

MÅL 1: Att stärka föräldrar till tonåringar på IM 

MÅL 2: Att genom informationsinsatser och diskussionskvällar få föräld-

rarna mer kunniga om sina barns förhållanden i samhället. Att stärka för-

äldraskapet så att ungdomarna lättare bryter mönster och segregationen 

minskar. 

 

Resultat: Målet har bara delvis nåtts. Man har inte haft möjlighet att skapa 

fysiska möten under pandemin och att gå över till virtuella möten visade 

sig vara för svårt dels då vissa föräldrar har svårt med tekniken, men också 

för att de upphandlade tolkarna vägrat tolka via videomöten. Däremot har 

man jobbat mer med konceptet så att när pandemin släpper så kommer man 

att kunna genomföra de möten som vi tänkt. 
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Föräldrastöd – Ungdomsstöd: 

MÅL 1: Minskar psykisk ohälsa, kriminalitet, missbruk. 

MÅL 2: Stärker integrering. 

MÅL 3: Minskat antal placeringar. 

MÅL 4: Minskat antal återkommande utredningar myndighetsutövning 

(bra utredningar som identifierar behov leder till att rätt insatser kan sättas 

in). 

 

Resultat: 

MÅL 1 har uppnåtts så till vida att vi ser att ett förebyggande arbete/tidigt 

stöd ger bättre förutsättningar för den unge att klara sig. Detta är dock 

ingen garanti för att inte utveckla psykisk ohälsa eller kriminalitet och 

missbruk.  

MÅL 2 har uppnåtts genom att familjer och enskilda individer har fått till-

gång till en större arena i samhället, genom till exempel hjälp att förstå och 

navigera bland olika samhällsfunktioner, att förstå hur det svenska sam-

manhanget fungerar, att öka kontakten med skola och fritidssektorn. MÅL 

3 antalet placeringar på SIS och externa HVB har minskat under året jäm-

fört med tidigare år. Dock har det skett en ökning av placering av mindre 

barn i familjehem. Att ett barn blir placerat har olika orsaker, många 

gånger beroende på föräldrabrist. Det är inget egensyfte i sig att undvika 

placering, men är ett tydligt mål vi jobbar för. Rätt insats (som kan vara 

placering) till rätt barn!  

MÅL 4 ingen statistik finns, ännu, men ett jobb har gjorts och görs med att 

öka kvaliteten på utredningsarbetet och detta visar sig inte minst genom en 

ökad samverkan mellan de olika delarna i sociala barnavården. Vad har 

gjorts tidigare och vad fungerade/fungerade mindre bra. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck: 

MÅL: Ingen i kommunen skall behöva leva under hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 

Resultat: Målet är inte uppfyllt förrän vi som samhälle kan säga att ingen i 

Sverige lever under hedersrelaterat våld eller förtryck och arbetet är defini-

tivt pågående. Genom att den personal som ska jobba med att se, hjälpa 

och stötta, har en ökad trygghet i att veta att det de gör ger goda resultat, 

kan vi säga att ett delmål är uppfyllt. Att veta hur vi hjälper och stöttar och 

också veta vilka vägar det finns att hänvisa vidare till samt vilka som kan 

ta vid arbetet över tid, är en viktig kännedom att ha. En plan har nu gjorts 

för att arbeta vidare under nästa år och starta igång alla riktade insatser så 

fort smittoläget har lugnat sig. 

 

Kulturpoolen inom Kulturskolan: (se aktivitetens återrapportering för antal deltagare) 

MÅL 1: Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka bland de barn 

och unga som bor i de, av Uddevalla kommun identifierade, utanförskaps-

områdena. (Mål 2019: 4%, Mål 2020: 6%, Mål 2021: 8%). 
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MÅL 2: Kulturskolan ska nå och kunna erbjuda fler barn och unga, bland 

dem som inte deltar i basverksamheten, aktiviteter på skolloven. 

 

Resultat: den senaste GIS- mätningen, i februari, 2020, som bygger på an-

talet deltagare under 2019 når vi upp till i snitt 8 % deltagare på varje utan-

förskapsområde. Målsättningen för 2021 har därför höjts till 10%. 

Se aktivitetens egen återapportering för antal barn och unga som medver-

kat på lovaktiviteter. 

 

Resursförstärkning i utsatta områden, förskolan: 

MÅL 1: Att öka andel förskollärare. Kommunen har (SCB okt 2018) i ge-

nomsnitt 52 % förskollärare, och på de aktuella förskolorna 44 %. 

MÅL 2: Barns skolframgång mäts genom läskunnighet i förskole-

klass/skolår 1 och nationella prov i skolår 3. 

 

Resultat: Andelen förskollärare är fortsatt lägre men förste-förskolelärarna 

har bidragit stort till att kunna höja kompetensen/kvaliteten. Statistik för 

barnens läskunnighet har inte kommit in än. 

 

Yrkesutbildningar med språkstöd, vuxenutbildningen: 

Mål 1: Alla elever når betyg E eller högre i kurserna.  

 

Mål 2: Alla elever är i arbete 4 månader efter avslutad yrkesutbildning. 

 

Resultat: 94% av alla betyg som sattes i yrkesutbildningar utgjorde betyg E 

eller högre. 93% av alla elever som slutade en yrkesutbildning under året 

gick till arbete eller vidare studier, som är vuxenutbildningens uppdrag. 

70% av de som avslutade en yrkesutbildning gick till arbete.  

 

Resultaten får med hänsyn till Sars-CoV-2 bedömas som mycket bra, då 

pandemin inneburit stora utmaningar för yrkesutbildningarna. 
 

2.3 Diskussion och slutsatser 
Beskriv vilka delar av satsningen som varit framgångsrika och vilka delar som inte har fungerat lika bra. Ange orsaker 
och vilka lärdomar som uppstått till följd av detta.  

Vad gäller det som har varit framgångsrikt:  
 

De flesta av de aktivitetsansvariga tycker att det varit en stor styrka att vi haft en separat pro-
jektledning som hanterat allt det logistiska med projektet. Orsaken är att detta har gjort att de 
kunnat fokusera helt på genomförandet.  
 
Före Sars-CoV-2 pandemin så hade vi regelbundet nätverksträffar med alla aktivitetsansvariga, 
detta ledde till flera nya samarbeten över förvaltningsgränserna när man ser en gemensam pro-
blematik som man kan arbeta med. 
 
Av de aktiviteterna som har varit helt nya, inte en förstärkning eller utökning av tidigare meto-
der, så har alla varit stora framgångar. I stort sett alla av dessa aktiviteter fortsätter på något 
sätt inom den egna verksamheten. Till exempel jobbcafé, bovärdar, förstärkt engelskastöd, 
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Europan 15, mobilt fritidsledarteam (samlat avdelningen unga). Projektet har varit ett mycket 
fördelaktigt sätt att testa dessa nya metoder. 
 
Ytterligare en framgång är att vi har engagerat alla kommunens förvaltningar att arbeta med 
segregationsfrågor och se hur man kan både individuellt och gemensamt kan arbeta med pro-
blemen. Kopplat till detta har frågor om segregation också lyfts i de olika politiska nämnderna, 
vilket återigen kastar ljus på dessa frågor för grupper som oftast inte arbetar med dessa frågor. 
 
Vad gäller det som fungerat mindre bra: 
 
Det har svårt att hålla ihop projektet och skapa känslan av att man bedriver en stor gemensam 
verksamhet och inte flera olika små instanser av verksamhet. Orsaken är att för de aktivitetsan-
svariga som inte byggt upp en samverkan eller samarbete med varandra så var de gemen-
samma träffarna den enda gången man diskuterade och upplevde projektets övriga delar. 
 
När vi påbörjade projektet så trodde vi fortfarande att den ökning i omfång och medel som var 
planerad skulle gå igenom, en del av våra aktiviteter var därmed planerade som en liten start-
aktivitet som sedan skulle öka i omfattning. När detta inte blev av så var det ibland svårt att 
hitta motivationen för de aktiviteter som planerat för detta att endast fortsätta med den nu 
mycket mindre omfattningen. 
 
Lärdomar: 
 
Det är bra att ha en gemensam förvaltningsövergripande projektledning, men man måste skapa 
bra forum för samarbete och konstant arbeta för att skapa en känsla av ett gemensamt projekt 
över förvaltningsgränserna. 
 
Man skall inte dra sig för att testa även de mer radikala idéerna när man för möjlighet att göra 
det i projektform, då just projektformen är mycket lämplig för detta. 
 
Det är viktigt att engagera både tjänstemän och politiker i projektet redan från början och se-
dan kontinuerligt under projektet. Det är bara när båda grupperna är med som det blir ett bra 
projekt som får en stor chans att leva vidare i ordinarie verksamheten. 
 
Man bör redan från början planera sin aktivitet för olika ekonomiska budgetomfång, så att man 
lättare kan öka eller minska verksamheten beroende kopplat till finansieringsbeslut. 

2.3.1 Framsteg 
Beskriv vilka de främsta framstegen och framgångar ni har haft under perioden 2018–2020? 

Se rubrik 2.3 Diskussion och slutsatser 
 
Egentligen inga övriga framsteg att lyfta. Aktiviteterna har givet omständigheterna lyckats bra 
med sin måluppfyllelse. 

2.3.2 Motgångar 
Beskriv eventuella utmaningar som satsningen har mötts av och hur dessa har hanterats? 

Se rubrik 2.3 Diskussion och slutsatser 
Utöver ovan nämnda svårigheter har det varit två stora motgångar under projektperioden. Den 
första är perioden mellan 2018 års budgetbeslut (där projektet förlorade sin finansiering) till 
ändringsbeslutet av budgeten under våren (när projektet återigen var finansierat). Under 
denna period så bedrevs endast de projekt där förvaltningen var villig att betala med sin ordina-
rie budget. Då vår-ändringsbudgeten kom någorlunda sent så startade de flesta av aktiviteterna 
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upp först efter sommarledigheten. Detta innebar att de fick svårt att följa sin tidsplan för år 
2019, vilket också resulterade i att en del medel fördes över till 2020 års budget. 
 
Den andra svårigheten är givetvis det globala utbrottet av Sars-CoV-2, detta har försvårat för 
nästan all kommunal verksamhet, och även projekt så som detta är drabbat. Utöver att man får 
personal som blir sjuk och måste ersättas under perioder, så är många av dessa aktiviteter di-
rekt avhängiga på mötet med medborgarna.  Många aktiviteter har som tidigare nämnt kunnat 
anpassa sin verksamhet till digitala möten och arenor. För vissa aktiviteter har detta helt enkelt 
inte varit möjligt och de har behövt dra ner på sin verksamhet. 

2.3.3 Lärdomar 
Beskriv vilka lärdomarna är av satsningen. 

Se rubrik 2.3 Diskussion och slutsatser 
 

2.4 Samarbete och samverkan 
Beskriv vilka som samarbetat i genomförandet och i vilken utsträckning samarbetet har skett. Beskriv även vilka mer-
värden samarbetet bidragit till. Beskriv också om satsningen medfört någon form av samverkan i så fall på vilket sätt 
och med vem/vilka. 

De som har samarbetat i genomförandefasen är de olika förvaltningarna tillsammans med pro-
jektledningen på arbetsmarknadsavdelningen. Kopplat till projektets genomförande så har 
några aktivitetsansvariga sätt en viss överlappning mellan varandras verksamheter och valt att 
inleda viss samverkan med varandra.  
 
Samarbete med den kommunala bostadsförvaltaren Uddevallahem har arbetats upp och varit 
mycket gynnsamt. Samarbetet har inneburit att Uddevallahem har erbjudit arbetsuppgifter till 
personer i försörjningsstöd. Arbetsmarknadsavdelningen har sedan arbetslett dessa personer 
gemensamt med Uddevallahem. De som skött sig bra får gå vidare till en provanställning och 
sedan reguljär anställning hos Uddevallahem. Flera personer har också gått vidare till reguljärt 
arbete hos Uddevallahem och alla parter ser mycket positivt på det framtida samarbetet.  
 

2.5 Framtiden – efter denna treårsperiod 
Beskriv hur ni kommer arbetar vidare med resultaten av ert arbete efter att satsningen har avslutats. Hur påverkar 
satsningen arbetet framöver? 

Till att börja med så kommer vi att fortsätta arbetet med de aktiviteter som vi behåller genom 
att lyfta in dem i ordinarie verksamhet: 

 Jobbcafé för olika åldrar 

 Bovärdar 

 Eget företag – egen stolthet 

 Föräldra- och ungdomsstöd 

 Hedersrelaterat våld och förtryck 

 Kulturpoolen inom kulturskolan 

 Utveckla den öppna fritidsverksamheten 

 Resursförstärkning i utsatta områden 

 Europan 15 
 
Utöver detta så försöker vi hålla kvar den uppmärksamhet som segregationsfrågan har fått hos 
de olika förvaltningarna. Dessa frågor har tidigare varit starkt kopplade endast till kommunens 
integrationsenhet, men har genom projektet fått en starkare koppling till hela den kommunala 
verksamheten.  
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Vi arbetar också med resultatspridning inom verksamheten och kommer att analysera hur de 
fyra övergripande projektmålen påverkats av projektet.  
 
 

2.6 Övriga kommentarer 
Ange eventuella och ytterligare information om er satsning och dess resultat som bör uppmärksammas.  

Projektet har följts upp av intern utvärderare på avdelningen, som också följer upp statistiken.  
Analys: 
Statistik: 
Uddevalla kommun har följt utanförskapet/segregationen som ett mått på integration sedan år 
2008. Faktorerna som mäts är förvärvsarbetande, utbildningsbakgrund och valdeltagande, där 
samtliga mått strävar efter att nå en så hög andel som möjligt. Måtten har följts upp på den 
kommunal indelningen NYKO nivå 4. Dessa faktorer slås sedan samman till ett mått – Utanför-
skapsindex. På kort sikt ser vi ingen stor förändring. Man behöver titta över en längre period. 
Om vi ser tillbaka åtta år (statistik mellan åren 2010 och 2018), så kan vi se att gapet mellan 
våra utanförskapsområden och kommunen i sin helhet har ökat.  
Tittar man på hela kommunens resultat av dessa tre faktorer, så har det förbättrats från 79,9 % 
år 2012 (statistik från 2010) till 82,1 % år 2020 (statistik från 2018).  
Vi har tre områden som skiljer sig stort mot kommunsnittet och det är Dalaberg, Hovhult och 
Tureborg, som alla ligger ca 20 %-enheter lägre än kommunsnittet. 
Det är svårt att påverka måtten i dessa områden, eftersom det hela tiden fylls på med nya invå-
nare som befinner sig i ett nytt utanförskap. Det är därför viktigt att även följa resultatet för 
kommunen i sin helhet. Resultatet 2020 i våra tre områden tillsammans är oförändrat från år 
2019, 62,4 %. Tittar man även här tillbaka åtta år så har resultatet försämrats från 62,7 % år 
2012 till 62,4 % år 2020.  
 
När det gäller andelen förvärvsarbetande, så har klyftorna inte bara ökat mellan dessa tre om-
råden och kommunen i sin helhet, utan framför allt ökat bland kvinnorna. Skillnaden år 2012 
mellan förvärvsarbetande kvinnor totalt i kommunen och förvärvsarbetande kvinnor i dessa tre 
områden var 20,1 %-enheter och år 2020 är skillnaden 25,1 %-enheter. En ökning med 25 %. 
Skillnaden mellan männen i utanförskapsområdena och kommunsnittet män, har däremot 
minskat med 13 % (från 19,7 %-enheter till 17,1 %-enheter). Andelen förvärvsarbetande är nu 
på områdesnivå NYKO 4: 
Kvinnor kommunsnitt - 78,2 % 
Kvinnor utanförskapsområden - 53,1 % 
Män kommunsnitt - 80,8 % 
Män utanförskapsområden - 63,7 % 
 
Det är självklart svårt att sia om vilket resultatet hade varit utan några riktade insatser. Vi kan 
bara utgå från den interna uppföljning som vi gör. Då är vi övertygade om att våra insatser bi-
dragit stort till resultatet. Det hade varit sämre resultat utan våra riktade insatser. Nu har vi inte 
statistiken för år 2020 förrän april 2022, men oavsett resultat så har aktiviteterna påverkat.  
Det tar längre tid att påverka måttet utbildningsbakgrund. Fler har trots kort utbildning fått ar-
bete, tack vare flera riktade insatser. I tabellen nedan kan vi se att den största ökningen av för-
värvsarbetande mellan åren 2014 och 2018, gäller de med kort utbildning. Framför allt de utri-
kes födda. Här är kontakter och arbetsmarknadsåtgärder mycket viktiga, för ingång i arbetsli-
vet. 
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De sista två åren har vi även följt utveckling på DeSo-nivå (all statistik släpar efter två år).  

 
 
Förankring och implementering: 
Projektet har haft två styrgrupper.  
Den politiska styrgruppen har varit kommunstyrelsens beredande utskott ”Arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet”. Utskottet har behandlat projektet fyra gånger per år. Projektledaren har 
här gett en aktuell status av projektet som helhet. Här har även beslutats om eventuella för-
ändringar i aktiviteterna. Projektet kommer att på mötet i april 2021, ge en stor redovisning till 
utskottet, tillsammans med slutrapporten. Då kommer aktivitetsansvariga att delta, för att 
delge sin analys och erfarenheter från projekttiden. Utskottet har vid detta sammanträde utö-
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kad tid. Utskottet kan här också se om dessa erfarenheter även kan kopplas ihop med det ar-
bete som nyligen fått ny fart för att förbättra integrationen fram till år 2030 (kommunens nya 
strategiska ställningstaganden för att minska segregationen i ”Plan Integration 2030”).   
Den andra styrgruppen har varit högsta cheferna i kommunen ”Kommundirektörens lednings-
grupp”. Samma informationer och dialog har förts i denna grupp.  
En viktig lärdom som har befästs ytterligare inom detta projekt är att politik och chefer måste 
”takta jämnt” för att lyckas med uppdraget. Det var därför som vi valde att ha två styrgrupper. 
 
Projektet har även diskuterats och följts upp internt på avdelningen. Dels i avdelningens Ut-
vecklingsgrupp, dels i den Strategiska ledningsgruppen. Detta har underlättat att projektet inte 
blivit en isolerad insats, utan har behandlats tillsammans med avdelningens övriga aktiviteter 
och insatser.  
Projektets insatser har även kopplats ihop med kommunens förvaltningsövergripande forum 
för integrationsfrågor ”SIV” (samverkan, integration, verksamhet). Det har varit viktigt att inte 
se dessa insatser som ett projekt, utan som insatser som både på lång och kort sikt ska minska 
segregationen. Därför har det varit nödvändigt att koppla ihop dessa insatser tillsammans med 
övriga. 
 
Både lokaltidning och lokalradio har uppmärksammat arbetet. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Förfrågan från Essam El Naggar om deltagande i förstudie för 

projekt Kunskapslyftet Fyrbodal 

Sammanfattning 

Essam El Naggar, VD för bolaget Internationella Handelshuset AB, har inkommit med 

en förfrågan till Uddevalla kommun, om intresse finns att delta i en förstudie för projekt 

”Kunskapslyftet Fyrbodal”. Tanken är att lämna in ansökan om förstudie till Fyrbodals 

kommunalförbund. 

 

Projektförslaget Kunskapslyftet Fyrbodal är framtaget av en grupp om fem personer, 

där Essam El Naggar agerar projektansvarig. Projektägare för projektet kommer att vara 

föreningen Kunskapslyftet Fyrbodal (en icke vinstdrivande förening under uppbyggnad 

och utgörs av ett samarbetsprojekt mellan Företagarorganisationerna i Fyrbodal, 

Fyrbodal kommunalförbund och Kommunerna i Fyrbodal).  

Uddevalla kommun är den första kommunen som erbjuds denna samverkan. 

 

Projektet innehåller sju fokusområden:  

1. Anhöriganställning 

2. Mat och Matcatering 

3. Städverksamhet och Byggservice 

4. Syverksamhet 

5. Grön integration 

6. Starta eget företag 

7. Unga Ambassadörer 

 

Budget för projektet är lagd över en period av två år med en total kostnad på drygt 52,5 

mkr. Kostnader för förstudier: Fyrbodal 150 000 kr, Kommun 350 000 kr. 

 

Förslag till beslut är att tacka nej till erbjudandet om deltagande i projekt 

Kunskapslyftet Fyrbodal. Kommunen deltar redan idag i flera olika arbetsmarknads-och 

integrationsprojekt och anser att det inte finns utrymme för att delta i ett så här stort och 

omfattande projekt.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-30 

Projekt Kunskapslyftet Fyrbodal – ansökan om medel för förstudie 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
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att tacka nej till Essam El Naggars erbjudande om att delta i förstudie för projekt 

Kunskapslyftet Fyrbodal 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Pågående projekt 

Uddevalla kommun deltar idag som samverkande part eller bedriver själva följande 

arbetsmarknads-och integrationsprojekt: 

 

VI -projektet 2020-08-31 – 2022-05-30 

Projektägare: VGR Folkhögskoleförvaltningen 

Syfte: Att ta målgruppen (unga 15–24 år som varken arbetar eller studerar) närmare 

jobb eller studier genom bland annat uppsökande verksamhet och jobb/studie-insatser. 

Ansökan: ESF (Europeiska socialfonden) 

 

PUMA (Personlig utveckling mot arbete) 2020-09-01 – 2023-01-31 

Projektägare: Uddevalla kommun 

Syfte: - Att föra målgruppen (personer i försörjningsstöd) närmre arbete och studier, - 

Att öka övergångarna till arbete och studier, - Att ta fram ett bra och effektivt arbetssätt 

för att uppfylla dessa syften 

Ansökan: ESF (Europeiska socialfonden) 

 

Startsträckan 2019-09-01 – 2021-06-30 

Projektägare: Uddevalla kommun 

Syfte: Att få personer (nyanlända och anhöriga som uppbär försörjningsstöd) som står 

allra längst ifrån arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd, att göra en positiv 

stegförflyttning närmre arbete eller studier. 

Ansökan: Länsstyrelsen §37 

 

Strategisk samverkan och gemensamt agerande for att bryta segregationen.  

2020-07-01 – 2021-04-15 

Projektägare: Uddevalla kommun 

Syfte: Att förankra och implementera nya strategiska dokumentet Plan integration 2030 

Ansökan: Delmos (delegationen mot segregation) 

 

SO projekt (samhällsorientering för nyanlända) 2020-04-16 – 2021-06-30 

Projektägare: Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Syfte: Att utveckla samhällsorienteringsmaterialet "Om Sverige" med tillhörande 

metodstöd. Bland annat genom att mer fokus läggs på de mänskliga rättigheterna, 

jämställdhet och andra rättigheter och skyldigheter som regleras i svensk lagstiftning. 
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Sund frukost 2020-01-12 – 2021-06-30 

Projektägare: Närhälsan Dalabergs vårdcentral 

Syfte: Att påverka hälsan och tandhälsan hos de boende i området positivt (genom att 

lära ut om kost och bjuda på sunda frukostar) 

 

Särskilt angeläget fokusområde i projekt Kunskapslyftet Fyrbodal 

Projekt Kunskapslyftet Fyrbodal lyfter fram fokusområde nr. 7 Unga ambassadörer 

som särskilt angeläget.  

Utklipp ur ansökan: Huvudsyftet med föreliggande projekt är att motverka utanförskap 

och verka för ”attitydförändring hos våra ungdomar”. Det övergripande målet i 

projektet bygger på att skapa och föra en dialog kring de mänskliga rättigheterna, 

hedersproblematik, HBTQ, integration, jämställdhet mm. Målet är att verka för att 

åstadkomma en positiv attitydförändring kring det som är förenligt med de mänskliga 

rättigheterna och på så sätt successivt tillföra kunskap för att skapa ett mer tolerant 

samhälle. De ungdomar som anställs för att utföra detta attitydförändringsarbete är 

utbildade inom ovan nämnda ämnen samt etik och retorik. 

 

Projektet som Essam El Naggar hänvisar till och var initiativtagare till, var ett stort 

integrationsprojekt som bedrevs i Fyrbodal med stöd av EU medel (Integrationsfonden) 

och där Uddevalla kommun var projektägare. Projektet höll på under åren 2010–2014. 

”Ungas väg mot ökad makt och frihet” 2010-05-01 – 2012-06-30 och ”Youth Embassy” 

2012-06-30 – 2014-06-30. 

Uddevalla kommun har många erfarenheter från insatserna som genomfördes under 

dessa år och kan med fördel titta på dessa i samband med nya Plan Integration 2030. 

 

 

. 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2021/00210  

Förfrågan från Essam El Naggar om deltagande i förstudie för 
projekt Kunskapslyftet Fyrbodal 

Sammanfattning 

Essam El Naggar, VD för bolaget Internationella Handelshuset AB, har inkommit med 

en förfrågan till Uddevalla kommun, om intresse finns att delta i en förstudie för projekt 

”Kunskapslyftet Fyrbodal”. Tanken är att lämna in ansökan om förstudie till Fyrbodals 

kommunalförbund. 

  

Projektförslaget Kunskapslyftet Fyrbodal är framtaget av en grupp om fem personer, 

där Essam El Naggar agerar projektansvarig. Projektägare för projektet kommer att vara 

föreningen Kunskapslyftet Fyrbodal (en icke vinstdrivande förening under uppbyggnad 

och utgörs av ett samarbetsprojekt mellan Företagarorganisationerna i Fyrbodal, 

Fyrbodal kommunalförbund och Kommunerna i Fyrbodal).  

Uddevalla kommun är den första kommunen som erbjuds denna samverkan. 

  

Projektet innehåller sju fokusområden:  

1. Anhöriganställning 

2. Mat och Matcatering 

3. Städverksamhet och Byggservice 

4. Syverksamhet 

5. Grön integration 

6. Starta eget företag 

7. Unga Ambassadörer 

  

Budget för projektet är lagd över en period av två år med en total kostnad på drygt 52,5 

mkr. Kostnader för förstudier: Fyrbodal 150 000 kr, Kommun 350 000 kr. 

  

Förslag till beslut är att tacka nej till erbjudandet om deltagande i projekt 

Kunskapslyftet Fyrbodal. Kommunen deltar redan idag i flera olika arbetsmarknads-och 

integrationsprojekt och anser att det inte finns utrymme för att delta i ett så här stort och 

omfattande projekt.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-30. 

Projekt Kunskapslyftet Fyrbodal – ansökan om medel för förstudie. 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L), Sonny Persson (S), Stefan Skoglund (S) och Niklas Moe 

(M): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att tacka nej till Essam El Naggars erbjudande om att delta i förstudie för projekt 

Kunskapslyftet Fyrbodal.  

Deltar ej i beslutet 

Martin Pettersson (SD) och Ann-Charlotte Gustafsson (UP) deltar ej i beslutet. 
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Ansökan om medel för förstudier 

 

Inledning  

Nedan redovisade förstudier och projektbeskrivningar riktar sig mot nysvenskar och 

långtidsarbetslösa. Målet är att deltagarna i de olika projekten snabbare ska komma ut på 

arbetsmarknaden. Vägen till egen försörjning ska vara så ”rak som möjligt”! Projekten riktar 

sig mot ungdomar, kvinnor och män. Jämställdhet utgör en förutsättning i projekten och är en 

rättighet men det är också en god affär för samhället. Beräkningar som gjordes inom projektet 

Smart ekonomi (SKR i samarbete med Botkyrka, Göteborg och Borås) visar att jämställdhet ger 

25 gånger satsade pengar. Människor i arbete skapar stora värden och ger god avkastning på 

investerade pengar, t ex så visar projektet Smart ekonomi i Botkyrka kommun, att en 25-årig 

kvinna som får fyra års utbildning hinner arbeta ihop ett produktionstillskott på 7,5 miljoner 

kronor. Med produktionstillskott avses värdet på lön, skatter och sociala avgifter. Till detta 

kommer att kostnader för försörjningsstöd inte behöver betalas ut. Detta utgör bara ekonomiska 

beräkningar där det humanitära perspektivet inte är inräknat. 

 

Det är viktigt att företag ser nya svenskar/ ungdomar, kvinnor och män som en viktig del i den 

egna kompetensförsörjningen. Deltagarna i projekteten ska ges möjlighet att validera sina 

kunskaper för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Ett exempel på validering är den 

satsning som gjordes i Borås regionen i Kompetensslussen där en modell för validering av 

människors kompetens inom textil togs fram med efterföljande utbildning. Ett av målen var att 

hitta en valideringsmodell, vilken skulle vara överförbar på olika yrkesområden och för 

deltagarna var målet en snabbare och rakare väg till arbete. Projektet gjordes i samverkan 

mellan Boråsregionen, Borås kommun och Stiftelsen Proteko m.fl. aktörer.   

Nedan redovisas dels förstudier avseende 7 fokusområden dels övergripande 

projektbeskrivningar för de olika fokusområderna. Projektbeskrivningarna kommer att justeras 

och förtydligas beroende på förstudiernas resultat. Varje delprojekt kommer att som ett inslag 

omfatta grundläggande utbildning i att Starta eget företag men kursen ska också kunna 

studeras specifikt utifrån behov och intresse hos projektdeltagarna.  

Som särskilt angeläget projekt utgör Unga Ambassadörer projektet. Det beskrivna projektet 

visar på vikten att satsa på ungdomar i åldern 16 till 19 år vilka bor i utsatta områden i 

Fyrbodals kommuner. 

Fokusområden 

1. Anhöriganställning 

2. Mat och Matcatering  

3. Städverksamhet och Byggservice 

4. Syverksamhet 

5. Grön integration 

6. Starta eget företag  

7. Unga Ambassadörer 
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Anhöriganställning: 
Bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen) i form av hemtjänst är förenat med tydliga krav om vad 

som gäller i myndighetsutövandet och i utförandet t ex utbildad personal, upprättande av 

genomförandeplan, social journalföring, kontaktperson etc. Att kontaktmannaskapet ska 

förtydligas redovisades i en utredning (Barbro Westerholm, 27/11 2020) där det fastslås att det i 

hemtjänst ska finnas en särskild kontakt/omsorgsperson för varje brukare/kund.  För att inneha 

uppdraget kontakt/omsorgsperson ska man vara anställningsbar som undersköterska vilket i sig 

innebär att man måste ha vård-och omsorgskompetens enligt det nationella gymnasiala 

utbildningen.   

När person får anhöriganställning idag är detta i regel kopplat till så kallade ”Nya svenskar”. 

Anställningsformen används för att familjerna vill sköta uppdragen inom den egna familjen. 

När uppdragen sköts inom familjen uppstår stora svårigheter att uppfylla de lagkrav som gäller 

för verksamhetsområdet hemtjänst. Majoriteten som har anhöriganställningar utgörs av kvinnor. 

Anhöriganställningar baseras helt och hållet på biståndsbeslutet och den ”tid” som beräknas för 

att kunna fullgöra utförandet. Anställningarna kommer aldrig upp till heltid och 

inlåsningseffekten är stor vilket i det här sammanhanget innebär svårigheter att klara sin egen 

försörjning och att ta del av samhället i stort och smått.  

Förstudie: 

• Hur många personer har s.k. anhöriganställningar i Fyrbodals kommuner?

• Vilken beslutad ”tid” ligger till grund för anställningen?

• Vilken anställningsform har anhöriganställda och vad resulterar detta i för den

anställde?

• Vilken utbildning har de anhöriganställda?

• Vilka möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling ges till anhöriganställda?

• Finns nätverk där anhöriganställda träffas?

Projektet syftar till att: 

Anhöriganställningar ska omfatta de kompetenser och därmed utbildningskrav vilka finns 

beskrivna i lagstiftning för verksamhetsområdet. Utbildning ska utgå från varje anställds behov 

där validering av tidigare kunskaper och utbildningar utgör grunden. Utbildningsbehov ska 

dokumenteras i en individuell studieplan. Det ska vara möjligt att både studera och arbeta. 

Målet är formell kompetens inom vård- och omsorg. 

Undersöka möjligheter att samordna anhöriganställningar i hemtjänstgrupper/nätverk alternativt 

göra om anhöriganställningar till tjänster i en hemtjänstorganisation. 
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Mat och matcatering 
Med stor sannolikhet har Covid-19 förändrat vårt sätt att förhålla oss och bete oss vad gäller 

mat och mathållning. Vi har blivit vana att köpa färdiglagad mat och att få den levererad till oss 

antingen på arbetet eller i hemmet. Med nysvenskar följer per automatik nya matkulturer som 

det är viktigt att på olika sätt ta tillvara på och utveckla. Målet med projektet är därför att ta 

tillvara den kompetens hos deltagarna som finns inom området mat- och matkultur och att 

genom validering med tillhörande utbildning skapa möjligheter för deltagarna till egen 

försörjning antingen genom anställning eller att starta eget företag. 

Förstudie: 

• Att i samarbete med arbetsförmedlingen och kommuner granska och ta fram

vilka grupper som kan vara aktuella för projektet samt finna rätt plattform för att

nå ut till dessa grupper.

• Marknadsanalys och effekten av matkulturen efter Covid-19

• Inventering av storkök i vårt område

Projektet: 

Validering av yrkeskunskaper teoretiska och/eller praktiska med tillhörande utbildning utifrån 

individuella behov om hur man lagar och serverar mat på ett professionellt sätt. Under tiden 

projektet pågår kommer företag och organisationer att erbjudas ett förmånligt 

lunch/middagspaket. 

Städverksamhet & Byggservice med RUT- & ROT-avdrag enligt Skatteverkets 

regler 

Sedan starten med Rut och Rotavdrag (2007) har möjligheter skapats för nya företag att etablera 

sig på servicemarknaden. Rut och Rot har därmed bidragit med möjligheter till egen 

försörjning.  Rutavdrag för den enskilde har utökats och det har även lagts till nya 

områden/uppgifter fr.o.m. januari 2021. 

Förstudie inom Städ- och Byggservice: 

• Att i samarbete med arbetsförmedlingen och kommuner granska och ta fram

vilka kategorier som kan vara aktuella för projektet samt finna rätt plattform för

att nå ut till dessa grupper.
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Projektet: 

Deltagarna kommer att med validering och utbildning inom respektive yrkesområden arbeta 

med städverksamhet och byggservice. Deltagarna kommer att få teoretisk och praktisk 

utbildning för respektive verksamhet. Inom ramen för projektet kommer anbud att läggas på 

offentlig upphandling vad gäller städ. Den praktiska utbildningen kommer att göras i samarbete 

med etablerade städfirmor.  

Byggservice omfattar t ex med fönsterbyte, trädgårdsröjning. Utbildning kommer att ske i 

samarbete med godkända byggfirmor/ utbildningsanordnare. 

 

Syverksamhet: 
I samhället idag finns ett nyvaknat intresse för en mer hållbar utveckling vad gäller vårt 

förhållande till kläder.  Vi är på väg bort från ”slit- och släng” kulturen till återanvändning av 

kläder. Att ta tillvara på nysvenskars kunnande inom sömnad är därför ett angeläget 

kunskapsområde. I Borås stad fann man hos nya svenskar, (inom ramen för Inom projektet), 

många deltagare som hade stort kunnande inom textil och genom att validera kunskaper inom 

sömnad och med efterföljande utbildning skapades en rak väg till arbete.  

 

Förstudie: 

• Att i samarbete med arbetsförmedlingen och kommuner granska och ta fram 

vilka grupper som kan vara aktuella för projektet samt finna rätt plattform för att 

nå ut till dessa grupper. 

Projektet: 

Deltagarna inom syverksamhet kommer att med validering av individuella kunskaper att 

erbjudas syutbildning, och lära sig sy kläder för t ex högtider, bröllop, skolavslutning, 

konfirmation mm. Målet med projektet är att deltagarna antingen ska kunna ta anställning eller 

starta eget. 

 

Grön integration med Rut-avdrag 
Det finns många nya svenskar vilka har både kunskap och erfarenhet från jordbrukssektor i 

respektive hemländer. Ofta placeras dessa personer i andra branscher, trots att de kan göra mer 

nytta och snabbt komma ut på arbetsmarknaden om man ger dem nödvändig kompetenshöjning 

inom jordbruk, skog och djurnäring. 
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Förstudie: 

• I samarbete med LRF, AF och kommunerna i Fyrbodal rekrytera kursdeltagare 

vilka har kompetens inom de olika projektområdena.  

Projektet: 

Den teoretiska och praktiska kunskapen kommer efter validering att anpassas till respektive 

individ och branschens normkrav i Sverige. Utbildningarna kommer att göras i samarbete med 

godkända företag. Verksamhetsområderna kan t ex utgöras av matodling, skog och trädgård, 

trimning och röjning.  

Starta eget utbildning 
Nyföretagande skapar välstånd för samhället och ger en möjlighet för den enskilde att 

förverkliga sina drömmar och samtidigt bidra till samhällets uppbyggnad. Att starta ett eget 

företag innebär stora utmaningar då det är förknippat med ett antal regelverk/lagstiftningar som 

man som företagare måste behärska och följa.  Utgångspunkten för ett projekt inom 

kunskapsområdet ”starta eget” är därför att antingen förbereda kursdeltagarna i de olika 

projekten vad det innebär att starta eget och att hjälpa till med kontakter t ex ALMI.  

 

Förstudie: 

• Att ta fram en utbildning som kompletterar de som redan finns på marknaden, det verkar 

idag finnas ett litet glapp där vi kan nyttja våra egna praktiska erfarenheter. 

Projektet: 

Deltagarna kommer att erbjudas starta eget kurs inom flera branscher och även inom import och 

export branschen. Utbildningarna kommer att ske i samarbete med t ex vuxenutbildning och 

andra utbildningsamordnare efter validering av kompetens hos respektive deltagare.  

 

Målet med kursen är  

• Få kunskap och förståelse för vad som krävs för att starta eget företag inom respektive 

projektområde  

• Stöttning att starta eget import eller exportföretag 

• Kunna få en anställning inom import och exportföretag  

 

 

Unga Ambassadörer- Ungas väg till ökad egenmakt och frihet, ett särskilt 

projekt som kan göras i ett gemensamt samarbete mellan kommunerna i 

Fyrbodal. 

Essam El-Naggar var initiativtagare till ett ung ambassadör projekt i Uddevalla kommun vilket 

utökades till Fyrbodal. 
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Projektets syfte var att förstå och åtgärda problematiken med anlagd brand, dess faror och 

konsekvenser samt juridiska aspekter. https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26327.
I projektet diplomerades och anställdes unga ambassadörer i en studie på Göteborgs 

Universitet inom projektet ”Barn/ungdomar som anlägger brand – orsaker och motåtgärder”. 

Sven-Åke Lindgren, Micael Björk, Hans Ekbrand, Sofia Persson och Sara Uhnoo Institutionen 

för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet https://
www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/anlagd-
brand/rapporter/rapport_908_091.pdf 

Förstudie: 

• I samarbete med kommunerna i Fyrbodal ta fram underlag för olika stadsdelar vilka är

drabbade av bränder, gruppbildningar, kriminalitet, etc.

• Att i definierade områden hitta ungdomar vilka är motiverade att ingå i projektet.

Projektet: 

Huvudsyftet med föreliggande projekt är att motverka utanförskap och verka för 

”attitydförändring hos våra ungdomar”. Det övergripande målet i projektet bygger på att skapa 

och föra en dialog kring de mänskliga rättigheterna, hedersproblematik, HBTQ, integration, 

jämställdhet mm. Målet är att verka för att åstadkomma en positiv attitydförändring kring det 

som är förenligt med de mänskliga rättigheterna och på så sätt successivt tillföra kunskap för att 

skapa ett mer tolerant samhälle. De ungdomar som anställs för att utföra detta 

attitydförändringsarbete är utbildade inom ovan nämnda ämnen samt etik och retorik. 

Utbildningen kommer att göras genom introduktionsföreläsningar – kring ämnen inom ramen 

för projektets omfattning och innehåll. Spetsutbildning kommer att ske i flera steg där man går 

djupare in på projektets ämnen. För att utbilda de unga ambassadörerna anlitas professionella 

föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnen. Praktikutbildningen för unga 

ambassadörer bygger på praktiska övningar hur arbetet ska utföras där olika metoder tränas. 

Den teoretiska och praktiska utbildningen syftar till att deltagarna skall känna sig stolta och 

säkra som unga ambassadörer och därmed bli ”förändringsbärare”. 

Efter genomgången utbildning sker diplomering av deltagarna i form av en högtidlig ceremoni. 

Samtliga deltagare kommer att individuellt inför projektstart få skriva sina respektive 

förväntningar på projektet och innehåll. Utvärderingar kommer sedan att göras kontinuerligt 

under projektet, både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26327.pdf
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/anlagd-brand/rapporter/rapport_908_091.pdf
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/anlagd-brand/rapporter/rapport_908_091.pdf
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Möjligheter för projektdeltagarna: 
Projekten kommer att attrahera långtidsarbetslösa nysvenskar såsom ungdomar, kvinnor och 

män samt bidra till ökad attraktivhet i vår region. 

Projekten kommer att verka för företag att hitta den specifika kompetens som efterfrågas. 

För varje deltagare följer en individuellt utformad utbildningsplan vilken ligger till grund för 

den teoretiska och praktiska utbildningen.  

Validering av deltagarnas teoretiska och praktiska kompetens stärker individen att se sina egna 

utvecklingsmöjligheter. Att ges förutsättningar till lärande, teoretiskt och praktiskt till 

yrkeskompetens i syfte att bli självständig och självförsörjande ger egenmakt åt individen.  

Individen får nya arbetsgivarkontakter genom lärande i arbete hos företag och skapar 

därigenom ett ökat nätverk inom ordinarie arbetsmarknad.  

Individen får pröva på nya miljöer, arbetsuppgifter och yrkesinriktningar. Detta innebär en 

omorientering mot nya arbetsområden och kunskaper kring vad som krävs på arbetsmarknaden. 

Genom lärande i praktiskt arbete får deltagaren en direkt återkoppling till arbetsgivaren om sin 

anställningsbarhet eller vilka moment som behöver förstärkas teoretiskt och praktiskt.  

Projekten syftar till att deltagaren b.la via arbetsplatsförlagt lärande ska nå eller komma 

närmare ordinarie arbetsmarknad med slutmål anställning eller eget företag. 

 

Antal deltagare och tid för projekten 

Projektens totala deltagare under 2 år beräknas uppgå till cirka 150 – 220 personer vilket 

innebär ca 75-110 deltagare per år. 

 

Kostnader för förstudier 

Fyrbodal 150 000 kr 

Kommun 350 000 kr 

 

Projektkostnader 

• Fyrbodal 3 milj. i 2år 

• Kostnader per deltagare 350 000 kr/år inklusive 60 % i olika former av arbetsmarknads- 

ersättningar per deltagare. Kostnaden är beräknad på 150 personer per år. I beräkningen 

ingår övriga kostnader såsom lokaler, maskiner, utrustning, löner, resor etc. (se budget) 

• Projektens tid är beräknad till två år med ev. förlängning 

• Projektledningen (förstudier och projekt) kommer att bestå av följande funktioner: 

ekonom, projektledare, samordnare och data/marknadsföring 

 

  



  2021-01-18 

10 
 

 

Projektbudget (tkr) 

    Offentligt 

insats 

  totalt 

År nr 1   26 280   26 280 

År nr 2      26 280   26 280 

     kostnader  

Projektledning   

(ekonom, 

projektledare, 

samordnare)  

5 personer 

    9 000  

Lokal, IT mm 2 år      3 000  

Utbildningskostnader     2 500  

Förbrukningsmaterial          60  

Deltagares löner två 

år 

    36 000  

Maskiner och verktyg 

mm 

        2 500  

Total   52 560  52 560   

 

 

 

 

 

 

Vi ansöker om följande belopp: 52,56 miljoner under 2 år 

För att kunna genomföra uppdraget och uppnå resultat krävs ekonomiska 

förutsättningar: projektledare, inkl. hyra, resa, omkostnad 

Administration övriga kostnader: Telefon/Dator  

  



  2021-01-18 
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Pedagogisk ansats under projekten 

Pedagogiken kommer för respektive projekt att anpassas till dels rådande omständigheter i 

samhället (Covid-19) och de pedagogiska metoder som bäst stimulerar lärande. Detta kan t.ex. 

innebära studerande på distans d.v.s. online eller traditionell utbildning genom fysisk 

klass/grupp undervisning. 

Kvalitetssäkring  

Projektets genomförande säkerställs kvalitetsmässigt dels genom deltagarnas utvärderingar, 

intervjuer och samtal med företagskontakter och beställarnas krav på projekten.  

  

Integritetspolicy GDPR  

Vi tillämpar integritetspolicy enligt lagstiftningen GDPR som fastställer hur dina 

personuppgifter ska behandlas. 

 

Utvärdering kommer att ske i slutet av projekttiden. 

Samtliga deltagare kommer att inför projektstart individuellt få skriva sina respektive 

förväntningar på projektet och innehåll. Utvärderingar kommer sedan att göras kontinuerligt 

under projekten, både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. En slutlig utvärdering 

kommer att göras i slutet av projekt tiden. 

Projektägare:  

Kunskapslyftet Fyrbodal är en icke vinstdrivande förening under uppbyggnad och utgörs av ett 

samarbetsprojekt mellan Företagarorganisationerna i Fyrbodal, Fyrbodal kommunalförbund och 

Kommunerna i Fyrbodal. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

1) Projektansvarig Essam El-Naggar   essam@ihhab.com    0708753730 

 2)Projektledare Siv Vadelius  siv@midasomsorg.se   0725532866 

3) Michael Åsenfors   micke@milocon.se   0706 44 66 27 

4) Nina Andersson  nina.siversbo@hotmail.se   0707266462 

5) Kim Salmi  kim@midasomsorg.se     0708 689858 

 

mailto:nina.siversbo@hotmail.se


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-04-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2021/00205  

Arbetsmiljökompensation på grund av Covid 19 

Sammanfattning 

Det finns grupper inom den kommunala verksamheten som haft en kraftigt försämrad 

arbetsmiljö p.g.a. skyddsutrustning under pandemin. Kommunstyrelsens ordförande har 

genom ett ordförandeuppdrag önskat ett förslag om kompensationsbonus på 3000 kr till 

dessa medarbetare, baserat på en heltidsanställning. Urvalet av medarbetargrupper har 

baserats på kravet att bära en omfattande skyddsutrustning under sin arbetstid. 

 

Förutsättningar 

• Man skall av arbetsgivaren varit beordrad att använda skyddskläder/ utrustning. 

• Ersättningen gäller de som arbetat vårdnära i nedanstående verksamheter, 

undantaget chefer och administration. 

• Förutsättning för berättigad till ersättning är att man varit anställd juli 2020 och 

är fortsatt anställd juni 2021. 

• Ersättningens storlek justeras utifrån tjänstgöringsgrad. 

• För timanställda (anställda under period ovan får om möjligt göras en uppskattad 

tjänstgöringsgrad) 

 

Verksamheter som är berättigad till kompensation: 

• SÄBO (alla boenden) 

• Hemtjänst 

• Covidteamet 

• Lokalvårdare som arbetat på våra SÄBO 

• Bemanningspoolen  

• LSS boenden 

• Kostenheten på boenden (Österängen) 

 

Den beräknad summa på 4 548 750 kr är en estimering. Utbetalning till medarbetarna 

sker i samband med juli månads löneutbetalning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-03-31 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-04-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts: § 16 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att en arbetsmiljökompensation om 3000 kr, för en heltid, utbetalas till de medarbetare 

som redovisas i tjänsteskrivelsen, 

 

att kostnaden belastar årets resultat, samt 

 

att personalutskottet får pröva även annan medarbetare som i sin tjänst beordrats 

använda skyddsutrustning i enlighet med förslaget.   

 
Vid protokollet 

Annika Thorström 

 

Justerat 2021-04-12 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-12 

Annika Thorström 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-03-31 Dnr KS 2021/00205 

  

 

Handläggare 

Personalchef Sara Gustafsson 

 

 

Arbetsmiljökompensation på grund av Covid 19 

Sammanfattning 

Det finns grupper inom den kommunala verksamheten som haft en kraftigt försämrad 

arbetsmiljö p.g.a. skyddsutrustning under pandemin. Kommunstyrelsens ordförande har 

genom ett ordförandeuppdrag önskat ett förslag om kompensationsbonus på 3000 kr till 

dessa medarbetare, baserat på en heltidsanställning. Urvalet av medarbetargrupper har 

baserats på kravet att bära en omfattande skyddsutrustning under sin arbetstid. 

 

Förutsättningar 

• Man skall av arbetsgivaren varit beordrad att använda skyddskläder/ utrustning. 

• Ersättningen gäller de som arbetat vårdnära i nedanstående verksamheter, 

undantaget chefer och administration. 

• Förutsättning för berättigad till ersättning är att man varit anställd juli 2020 och 

är fortsatt anställd juni 2021. 

• Ersättningens storlek justeras utifrån tjänstgöringsgrad. 

• För timanställda (anställda under period ovan får om möjligt göras en uppskattad 

tjänstgöringsgrad) 

 

Verksamheter som är berättigad till kompensation: 

• SÄBO (alla boenden) 

• Hemtjänst 

• Covidteamet 

• Lokalvårdare som arbetat på våra SÄBO 

• Bemanningspoolen  

• LSS boenden 

• Kostenheten på boenden (Österängen) 

 

Den beräknad summa på 4 548 750 kr är en estimering. Utbetalning till medarbetarna 

sker i samband med juli månads löneutbetalning. 

 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-03-31 Dnr KS 2021/00205 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-03-31 

Förslag till beslut  

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att en arbetsmiljökompensation om 3000 kr, för en heltid, utbetalas till de medarbetare 

som redovisas i tjänsteskrivelsen, 

 

att kostnaden belastar årets resultat samt 

 

att personalutskottet får pröva även annan medarbetare som i sin tjänst beordrats 

använda skyddsutrustning i enlighet med förslaget.   

 

 

Ärendebeskrivning 

 
 

 

 

Peter Larsson Sara Gustafsson 

Kommundirektör Personalchef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-04-20 Dnr KS 2021/00272 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Beslut om fas två enligt partneringkontrakt, detaljprojektering 

och byggnation, simhall Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 bland annat att Uddevallas nya simhall ska 

byggas på Rimnersområdet, att ramen för investeringen ska vara densamma som redan 

låg i investeringsplanen, dvs 464 mkr, samt att entreprenadformen för projektet ska vara 

totalentreprenad genom samverkansformen partnering,  

 

Kommunfullmäktige beslutade också att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut 

vid partneringprocessens övergång till fas detaljprojektering och produktion, såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande investeringsbudgeten med 10 procent. 

 

Efter upphandling tilldelades Peab Sverige AB uppdraget och ett partneringkontrakt 

upprättades. Arbetet har nu kommit fram till fas två och ska således enligt fullmäktiges 

beslut behandlas av kommunstyrelsen. Fas två innebär detaljprojektering och 

färdigställande av bygghandlingar samt genomförande av byggnation som omfattar 

produktion och provningar, besiktning och avslut. Fas två innefattar även 

överlämnande, uppföljningar under garantitiden samt löpande åtgärder av eventuella fel 

som uppkommer under garantitiden. Partneringprocessens faser beskrivs mer utförligt i 

partneringkontraktet. 

 

En kostnadsbedömning för projektet har gjorts och visar på 461 725 tkr vilket är inom 

investeringsramen. Arbetet följer tidplanen med simhall i bruk sommaren 2024. 

Kostnadsbedömningen bifogas ärendet.  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avropa enigt fas 2 samt överlåta åt 

kommundirektören att teckna motsvarande kontrakt med leverantören. Kontraktet ska 

skrivas med förbehåll om att bygglov beviljas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-20. 

Kostnadsbedömning av simhall på Rimnersområdet. 

Partneringkontrakt mellan Uddevalla kommun och Peab Sverige AB, 2020-04-15. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-13 § 264. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-04-20 Dnr KS 2021/00272 

  

 

 

 

att avropa fas två enligt partneringkontrakt daterat 2020-04-15,  

 

att överlåta åt kommundirektören att teckna kontrakt med Peab Sverige AB i enlighet 

med avrop fas 2. 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kommundirektören 



 
 

 

 

 
 

 
 

Byggkostnad Simhall  1 (1)

2021-03-29 Dnr: nr

 

 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  
45181  UDDEVALLA Samhällsbyggnad Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    
www.uddevalla.se E-post Samhällsbyggnadsförvaltningen@uddevalla.se 

Kostnadsbedömning av Simhall på Rimnersområdet 
 
Uppdelning kostnadsbedömningen för hela projektet 461.725.000 kr i prisnivå Mars 2021 enligt följande: 
 
 
Omläggning råvattenledning Västvatten     6.000.000:- 
Ersättningsplaner       7.800.000:- 
Byggherrekostnader inkl projektering konstnärlig utsmyckning         
räntekostnader mm    56.000.000:- 
Byggnadsarbete inkl installationer                                323.000.000:-  
Markarbete     26.200.000:- 
Oförutsett 10% å 349.000.000   34.900.000:- 
Nedlagda kostnader Fas 1 (utöver kostnader för Västvatten)   7.825.000:-  
 
Summa:                        461.725.000:- exkl mervärdesskatt 
 



























 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-11-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 264 Dnr KS 2019/00769  

Förutsättningar för Rimnersområdet - inriktning och placering 
simhall 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-13 § 76 att placeringen för ”Framtidens bad” 

skulle vara Windingsborg. Tidigare utredningar och inriktningsförslag ang. placering 

finns. 

  

Samverkansmajoriteten gav 2019-10-08 kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningar för simhall placerat på Rimnersområdet. Detta uppdrag har därefter även 

bekräftats av kommunstyrelsens ordförande till kommundirektören. Kommundirektören 

har avgränsat uppdraget till att omfatta en process baserad på entreprenadmodellen 

partnering, att beskriva beslutsprocessen och att inriktningen för simhallen ska vara 

motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en bassäng om 50 meter 

med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng, även lämplig för simundervisning, barnbassäng 

och hoppbassäng.  

  

Kommundirektören har tagit fram ett förslag enligt ovan i vilket bl.a. föreslås att 

kommunstyrelsen ska vara beställare av projektet och att det ska genomföras genom så 

kallad totalentreprenad genom samverkansformen partnering. Nuvarande 

investeringsram för badhus föreslås gälla även fortsättningsvis.    

 

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat att arbetet med Framtidens bad med 

placering Windingsborg ska avbrytas samt att ge kommundirektören i uppdrag att ta 

fram förslag till utveckling av fastigheten Windingsborg med inriktning mot bostäder, 

verksamhetslokaler, utbildning, kontor, friskvård, bad, vattenupplevelser m.m. i syfte att 

skapa attraktiv stads-och levandemiljö. 

 

Christer Hasslebäck (UP), Ole Borch (MP), Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson 

(SD), Anna-Lena Heydar (S), David Höglund Velasquez (V), Annelie Högberg (S), 

Monica Bang Lindberg (L), Paula Berger (S), Carina Åström (S), Torsten Torstensson 

(C), Kenneth Engelbrektsson (S),Marie Pettersson (C) och Mikael Staxäng (M) yttrar 

sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 § 244 

Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2019-10-24 § 125 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-1-18 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-17. 

Indikativ tidplan. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 § 76.    

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-11-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 264 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (L), Torsten 

Torstensson (C), Mikael Staxäng (M) och Marie Pettersson (C): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Carina Åström (S) Kenneth Engelbrektsson (S): I första hand 

återremiss till kommunstyrelsen för att genomföra en konsekvensanalys gällande 

byggförutsättningar, tidsperspektiv och ekonomi. I andra hand avslag till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

David Höglund Velasquez (V): Avslag till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ingemar 

Samuelssons (S) och David Höglund Velasquez (V) avslagsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-13 § 76, besluta att placering 

för ny simhall ska vara Rimnersområdet, 

  

att inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard 

innehållande en bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng som även 

är lämplig för simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng, 

  

att nuvarande ekonomiska ram för investeringen ska även fortsatt ska gälla, 

  

att entreprenadformen för projektet ska vara totalentreprenad genom samverkansformen 

partnering, 

  

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att beställa projektet.  

  

att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om entreprenadavtal vid 

partneringprocessens övergång till fas detaljprojektering och produktion, såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande investeringsbudgeten med 10 procent, 

  

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskapa en organisation för projektets styrning i 

enlighet med kommunledningskontorets förslag, 

  

att investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr ska utgå ur investeringsbudgeten, 

  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-11-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 264 
 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift, 

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att med ett helhetsperspektiv på 

Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av 

den nya simhallen och vid behov begära planbesked för inledande av planarbete. 

 

Reservation 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-11-18 

Elving Andersson (C), Jens Borgland (M), Stefan Skoglund (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-18 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-11-19 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomichefen 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-04-20 Dnr KS 2021/00002 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2021-04-20 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-03-24—2021-04-19. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-20 

Förteckningar över delegationsbeslut, 2021-04-20 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 

 

1(1) 

 

2021-04-20 

 

  

Förteckning över delegationsbeslut 2021-04-20 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2021/00131 

312061 

 

2021-04-14 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 

sponsring (65 000 kr) till IK Rössö för verksamheten 

säsongen 2021 

KS 

2021/00227 

312059 

 

2021-04-14 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr 2, utse ombud att utöva kommunens rösträtt vid 

årsmöten mm, utse Bengt Adolfsson som ombud till 

Kommunassurans Syd AB årsstämma 

KS 

2020/00768 

312019 

 

2021-04-14 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr U 1.4, chef upphandlingsenheten gällande ramavtal 

för småmaskiner inklusive service och reservdelar 

KS 

2021/00091 

311411 

 

2021-04-14 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr U 2.4, kommundirektör gällande upphandling av två 

fabriksnya minibussar 

KS 

2020/00453 

311981 

 

2021-04-09 Beslut enligt Kommunstyrelsens delegation U1.1, chef 

upphandlingsenheten, angående att besluta om 

upphandling av måleriprodukter 

KS 

2020/00453 

311980 

 

2021-04-09 Tilldelningsbeslut i två av upphandlingens 

anbudsområden samt avbrytande i ett anbudsområde, 

enligt kommunstyrelsens delegation U1.4 samt U1.2, 

chef upphandlöingsenheten, gällande upphandling av 

Måleriprodukter  

KS 

2021/00119 

311920 

 

2021-04-08 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 

sponsring (50 000 kr) till Ljungskile Segelsällskap 

(LjSS) för deltagande i allsvenskan 2021, ärendenummer 

1896 

KS 

2021/00190 

311693 

 

2021-03-25 Delegationsbeslut enligt delegation nr 13. Remiss från 

Fyrstads Flygplats AB om ändringar i aktieägaravtal och 

bolagsordning 

KS 

2021/00138 

311666 

 

2021-03-24 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 

sponsring (15 000 kr) till Uddevalla 

Konståkningsförening (UKF) för verksamheten 

säsongen 2020/2021 

 

 



Företeckning över delegationsbeslut byggäremnden
2021-04-20
Datumperiod: 2021-03-24 - 2021-04-19

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

VÄSTRA PRÄSTEBÄCKEN 4 2021-04-06

KS.2020.705
Klagomål, dumpning av miljöfarlig asfalt och byggavfall i stora mängder, Prästebäcksvägen

Beslut föreläggande Miljöinspektör, KS § 13: F
Miljöinspektör

HALLA-STENBACKEN 1:89 2021-04-07

KS.2021.1221
Ansökan om marklov för ändring av marknivå

Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 16: SB
Byggnadsingenjör

KILLINGEN 1 2021-04-07

KS.2019.4356
Ansökan om rivningslov för befintliga byggnader, bygglov för nybyggnad av förskola, komplementbyggnader, murar och
parkeringar och marklov för ändring av marknivåerStartbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 17: SB
Byggnadsingenjör

LJUNGS-KÄRR 1:110 2021-04-16

KS.2019.3455
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad och ändrad användning av del av reningsverk till brandstation, skyltar,
rivning av befintlig byggnad, markförändringar samt nybyggnad av förrådSlutbesked Byggnadsingenjör, KS § 18: SLUTB
Byggnadsingenjör

Antal ärenden 4

2021-04-20 Sida 1 av 1



Förteckning över delegationsbeslut miljöärenden
2021-04-20
Datumperiod: 2021-03-24 - 2021-04-19

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

HALLA-STENBACKEN 1:89 2021-04-06

KS.2021.1221
Ansökan om marklov för ändring av marknivå

Delegationsbeslut KS bygglov inom DP Bygglovshandläggare, KS § 14: DB
Bygglovshandläggare

Antal ärenden 1

2021-04-20 Sida 1 av 1



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 

 

2021/8 

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 1 2021-03-1  

2020/261 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 

2020/327 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län förelägger Uddevalla kommun att för fastigheterna 

inom området Åsen-Knarrnäs inklusive fastigheten Åsen 1:50 bestämma 

verksamhetsområde för dricks- och spillvatten samt se till att behovet tillgodoses genom 

en allmän va-anläggning. Den allmänna va-anläggningen ska vara genomförd senast 

den 31 december 2026.  

 

2021/10 

Finansrapport mars 2021 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-04-06 

 

Personalutskottets protokoll, 2021-04-07 
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FINANSRAPPORT  

2021-04-06 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 

 
FINANSRAPPORT avseende mars 2021  

 

Sammanfattning 
Under perioden har företagen amorterad sammantaget amorterat sina krediter med nästan 45 mkr, vilket in-

nebär att förra månades utökning av extern kredit återfinns på kommunens kassakonto. I övrigt har både 

långa och korta räntor varit stabila under perioden. 
 

Riksbanken fortsätter den fastställda strategin och gör fortsatt bedömningen att nuvarande nivå, noll 

procent, kvarstår de närmaste åren. Riksbanken har under perioden gjort ett uttalande om att de an-

ser att beräkningsmetoden för Stibor inte inger förtroende, då den till så stor del vilar på bankernas 

bedömningar. 
 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 

 
 

 

Not 21-03-31 21-02-28 20-01-01
Limiter 2021 (KS 2020-
12-16) 

Rikt- 
värde

Inom 
limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 700 3 700 3 550 Max: 4 124  mkr (4 156) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,14 1,14 1,18 Budget: 1,25 % Ja
Räntebindningstid (år) 2,7 2,8 3,0 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja
Ränteförfall inom 1 år (%) 1 11 6 6 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja
Kapitalbindningstid (år) 2,3 2,4 2,6 M in 2 år 3 Ja
Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 22 18 18 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja
Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja
Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 31 31 32 M ax 100 % Ja
Andel strukturerade derivat av skuld 
(%)

0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 130 3 175 3 147 Max: 3 252  mkr (3 753) Ja
Koncernintern borgen (Mkr) 4 335 341 347 M ax 350 mkr Ja
Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja
Likviditetsberedskap (Mkr) 5 432 369 335 M in 300 mkr Ja
Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 
 

 

Internbankens upplåningsränta 
Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2021 

mellan 0,26 % - 0,73 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har minskat väsentligt efter vidtagna åtgärder för nya krediter och ti-

digare räntesäkringar och aktuell snittränta uppgår till 1,14% och utfallet på årsbasis be-

räknas till 1,28%, vilket är klart lägre än budgeten för året. För 2020 uppgick till räntan 

på årsbasis till 1,46 %. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala räntekostnad 

ökar något. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-03-31 21-02-28 1 mån 21-01-01 20-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 130 67 63 35 95
Kortfr placeringar 0 0 0 0 0
Långfr koncernkontoutlåning 3 3 130 3 175 -45 3 147 -17
Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0
Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar: 3 260 3 242 18 3 182 78

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0
Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0
Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 700 -3 700 0 -3 550 -150
Summa finansiella skulder: -3 700 -3 700 0 -3 550 -150

-440 -458 18 -368 -72

Budget Plan Plan

Belopp i mkr
Tertial 1

2020
Tertial 2

2020
Tertial 3

2020
Tertial 1

2021
Tertial 2

2021
Tertial 3

2021
2021 
Helår

2021
helår

2022
helår

2023
helår

Utgående balans långfr lån 3 600 3 500 3 550 3 550 3 650 3 900 3 900 4 124 4 650 5 325
Medellåneskuld 3 500 3 558 3 513 3 550 3 600 3 725 3 700 3 800 4 300 5 000
Kostnad långfristig upplåning* 17,5 17,9 16,9 15,0 16,0 17,0 48,0 54 60 67
Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,49 1,47 1,42 1,26 1,30 1,35 1,28 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2021-2023

Utfall 2020 Prognos



  3(7) 

 

NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  
Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2021 uppgå till högst 4 124 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 

 
 

 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel. 

 

  
 

Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,3 år och 22 % av kapitalet förfaller inom ett år. 

 
 

 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,7 år och 11 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr
(Mkr) 21-03-31 21-02-28 1 mån 21-01-01 20-01-01

Kommuninvest 3 700 3 700 0 3 550 150

3 700 3 700 0 3 550 150
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2. Derivat  
 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto, mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1 130 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-03-31 21-01-31 1 mån 21-01-01 20-01-01

SEB 400 400 0 400 0

0 0 0 0 0
Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 130 1 130 0 1 130 0

1 130 1 130 0 1 130 0

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-03-31 21-01-31 1 mån 21-01-01 20-01-01

3 700 3 550 150 3 550 150

31% 32% -1% 32% -1%

0% 0% 0% 0% 0%

-57 -63 7 -65 8Derivat, marknadsvärde (mkr)

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 och Bostadsstiftelsen Uddevallahem med bolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB redovisas som en koncern. 

From 2021 redovisas även Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 
checkkredit

Utnyttjad 
checkkredit Förändring

Ingående
balans

Förändring
från

Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

21-03-31 21-02-28 1 mån 21-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,7 25,0 -0,3 24,7 -0,0 25 0

Uddevalla Energi AB (koncern) 470,5 496,3 -25,8 510,6 -40,1 740 269

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 88,1 91,6 -3,5 94,1 -6,0 140 52

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 72,3 70,9 1,4 69,1 3,3 100 28

Uddevalla Turism AB 3,6 2,8 0,8 2,2 1,4 10 6

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 514,9 1 529,8 -14,9 1 522,8 -7,9 1 625 110

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 250,0 249,7 0,4 249,0 1,1 255 5

Stiftelsen Ljungskilehem 54,4 55,1 -0,7 55,7 -1,3 60 6

Gustafsbergsstiftelsen 3,5 3,7 -0,1 3,1 0,5 6 2

Uddevalla Vatten AB 647,9 649,7 -1,9 615,9 31,9 701 53

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") 1,7 1,7 0,0 -0,5 2,2 3

exkl VVAB 3 130,0 3 174,6 -44,6 3 147,2 -17,2 3 665 532

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring
Ingående

balans
Förändring

från
Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

21-03-31 21-02-28 1 mån 21-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 34,0 38,3 -4,3 -28,5 62,4 52 86

Uddevalla Kraft AB -357,2 -368,5 11,3 -353,2 -4,1 431 74

Uddevalla Energi Värme AB -18,8 -26,8 8,0 -28,0 9,2 85 66

Uddevalla Energi Elnät AB -128,4 -139,2 10,8 -101,0 -27,4 172 44

Summa koncern Energi -470,5 -496,3 25,8 -510,6 40,1 740 269

Uddevalla Hamnterminal AB -75,0 -74,1 -0,9 -71,4 -3,6 100 25

Sw anFalk Shipping AB 2,6 3,1 -0,5 2,3 0,3 - -

Summa koncern Hamn -72,3 -70,9 -1,4 -69,1 -3,3 100 25

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 320,1 -1 335,0 14,9 -1 328,3 8,2 1 380 60
Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,0 0 0
Uddevallahem Sundberg AB -193,3 -193,4 0,1 -193,1 -0,2 200 7
Uddevallahem Bastionen AB -1,6 -1,6 -0,1 -1,5 -0,2 45 43
Summa koncern UaHem -1 514,9 -1 529,8 14,9 -1 522,8 7,9 1 625 110

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -182,1 -181,8 -0,3 -181,3 -0,8 185 3
Lostif Fastighets AB -68,0 -67,9 -0,1 -67,7 -0,3 70 2
Summa koncern HSB -250,0 -249,7 -0,4 -249,0 -1,1 255 5
Uddevalla Omnibus AB -88,1 -91,6 3,5 -94,1 6,0 140 52
Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0
Summa koncern Omnibus -88,1 -91,6 3,5 -94,1 6,0 140 52
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4. Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 

 
 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 
 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Beviljad 
borgen 

Förändring 
jämfört med 

(Mkr) 21-03-31 21-02-28 20211 beviljad  borgen
Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 251,5 257,1 257,1 5,6

335,3 341,0 341,0 5,6
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Ingående 
balans

Förändring 
jämfört med

(Mkr) 21-03-31 21-02-28 21-01-01 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 1,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,4 0,4 0,4 0,0

5,9 5,9 5,9 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) 21-03-31 21-02-28 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 131,9 69,4 62,5

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

431,9 369,4 62,5 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 
(Belopp Mnkr) 21-03-31 21-02-28 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0



  7(7) 

 

6. Finansiell risklogg 
 

Finansrapport 

2021 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2020) 

2020 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2021. 

2021-03 

Februari 150 mkr har upplånats med utbetalning 

2021-02-26. Därmed har utnyttjandet av 

checkkrediten upphört 

 2021-02-

26 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

April    

Maj    

Juni    

Juli    

Augusti    

September    

Oktober    

November    

December    

    

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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