
 

 

 

 

 

 

 

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-01-12 
 

 

 

 

 

                         
 

                  

     
 

 
 

 

 

                                              

                              

 

 



 

 
  

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

Mandattid: 2015-12-16 - 2018-12-31 

                                                                                                                                       

                                                                                                       

Ledamöter  

Ordförande Åsa Karlsson (S) 

 Maria Sundell (S) 

 Karl-Anders Andersson (C) 

Vice ordf Ann-Sofie Alm (M) 

 Matheus Enholm (SD) 

 

  

Ersättare  

 Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 Ulla Gustafsson (M) 

 

  

Inkallelseordning för ersättare 

 

För ledamot tillhörande 

nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, MP, M, L, KD, V, SD 

C C, S, MP, M, L, KD, V, SD 

MP MP, S, C, M, L, KD, V, SD 

M M, L, KD, V, S, C, MP, SD  

FP L, M, KD, V, S, C, MP, SD 

KD KD, M, L, V, S, C, MP, SD 

V V, M, L, KD, S, C, MP, SD 

SD SD, S, C, MP, M, L, KD, V 

 



 

 

 
 
 

 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(1) 

2017-01-12  

  
 

Ärende Sid 

a.   

09.00  Catharina Sundström, folkhälsostrateg, informerar om: 

 

 Handlingsplan, våld i nära relationer inom omsorgen (tillsammans med 

Pernilla Jansson, enhetschef i hemstjänsten). 

 KSAU fungera som BRÅ (tillsammans med Joakim Hagetoft, 

säkerhetssamordnare ). 

 Implementering av folkhälsans mål i kommunens mål.  

 

367 

1.  Hyresavtal – Dingle 

Dnr KS 2016-22 

1 

2.  Yttrande över infrastrukturplan 

Dnr KS 2016-452 

18 

3.  Komplettering av renhållningstaxa 

Dnr KS 2017-12 

29 

4.  Lokala avfallsföreskrifter 

Dnr KS 2016-188 

42 

5.  Försäljning av fastigheter – Munkbo 

Dnr KS 2017-13 

108 

6.  Vattenskyddsområde Dingle - förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter att  
förelägga sakägare för yttrande.  
Dnr KS 2016-459 

109 

7.  Vattenskyddsområde Hedekas - förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter att  
förelägga sakägare för yttrande 
Dnr KS 2017-8 

124 

8.  Vattenskyddsområde Hällevadsholm - förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
att  förelägga sakägare för yttrande 
Dnr KS 2016-421 

137 

9.  Vattenskyddsområde Kärnsjön - förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter att  
förelägga sakägare för yttrande 
Dnr KS 2016-460 

152 

Tid:  Torsdag 12 januari, kl 09.00 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum  

 

Tid för justering: Fredag 13 januari, kl 17.00 

Justeringsperson: Matheus Enholm (SD) 

Ordförande: Åsa Karlsson (S) 

Sekreterare: Astrid Edström 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 



 
 
 

 

 

KALLELSE/UNDERRÄTTTELSE 
Sida 
2(3) 

  

  
 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

Ärende Sid 

10.  Vattenskyddsområde Öbböns - förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter att  
förelägga sakägare för yttrande 
Dnr  KS 2016-458 

167 

11.  Vattenskyddsområde Fisketorp - förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter att  
förelägga sakägare för yttrande 
Dnr KS 2016-457 
 

184 

12.  Vattenskyddsområde Håby - förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter att  
förelägga sakägare för yttrande 
Dnr KS 2016-232 

196 

13.  Ålgräsängar – yttrande 

Dnr KS 2016-451 

210 

14.  Finansiering av överföringsledning Tungenäset 

Dnr KS 2016-105 

263 

15.  Aktualisering av översiktsplan.  

Dnr KS 2013-244 

280 

16.  Arvoden till ledamöter i kommunala bolag. 

Dnr KS 432 

281 

17.  Svar på motion om tillgänglighet 

Dnr KS 2016-86 

282 

18.  Motion från SD om minskat antal ledamöter i KF och KS 

Dnr KS 2015-323 

284 

19.  Sotningstaxa 

Dnr KS 2015-426 

289 

20.  Utökad ram för förskoleverksamheten 

Dnr KS 2016-400 

297 

21.  Valärenden-enligt handling 

Dnr KS 2014-521 

300 

22.  Tolkförmedling Väst-delårsrapport 

Dnr KS 2015-229 

307 

23.  Krishanteringsplan 

Dnr KS 2016-390 

326 

24.  Information 

 Information från kommunchefen 

 Information från kommunalrådet 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

Ärende Sid 

a.  Efter sammanträdet, ca 17.00 
 
Svarteborgs FK via Henrik Svensson, har begärt ett möte med KSAU för gemensam diskussion om 
förutsättningarna för föreningslivet i allmänhet och i synnerhet för Svarteborgs FK. Mötet är inplanerat 
den 12 januari ca  kl. 17.00 i direkt anslutning till ordinarie KSAU 

 

. 
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  2017-01-03 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Henrik Gustavsson 

Enhetschef gata/mark 

Godkännande av hyreskontrakt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättade hyreskontrakt Västra 

Götalands Läns Landsting avseende hus 36, 37, 31, 15, del av 2 och del av 41. 

 

Sammanfattning 

Verksamheten inom Kom Vux växer. En ny utbildning – maskinförarutbildning- 

startar under våren upp i samarbete med Maskinentreprenörerna. Avsikten är att 

undervisning och kontor ska finnas i hus 31 och att maskiner förvaras i del av hus 

41. Kostnaden för dessa lokaler bekostas av verksamheten. 

 

Hus 37 har använts som bostäder. Avsikten är att hyra ut dessa lägenheter och att 

hyreskostnaderna bekostas med hyresintäkter. 

 

Hus 36 kan komma att användas antingen som bostäder (2 större lägenheter) eller 

som lokal för en förskola i privat regi. Kostnaderna för detta hus finansieras med 

hyresintäkter. 

 

Hus 15 är en villa som kan hyras ut. 

 

Källaren i hus 2 kommer att användas som uppehållsrum för boende och elever. 

 

Det är fortfarande oklart när överklagandet av Kommunfullmäktiges beslut att 

förvärva Dingle 2:56 behandlas av juridisk instans. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ökade kostnader finansieras delvis av verksamheten delvis genom externa intäkter 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

    

     

 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-12-28 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustavsson 
Enhetschef gata/mark 
 

Yttrande - Avgränsningar av miljöbedömning av 
regional infrastrukturplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslagets begränsningar 
av miljöbedömningarna 
 
Sammanfattning 
 
Den gällande regionala infrastrukturplanen ska revideras och kommer att omfatta 
perioden 2018-2029. När en plan utarbetas som kan medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras. Västra Götalandsregionen har i 
samverkan med arbetsgruppen för miljöbedömning av regional infrastrukturplan 
arbetat fram förslag till avgränsningar.  
 
Kommunalförbunden ansvarar för vidarebefordran till sina respektive kommuner och 
för att ta fram ett gemensamt yttrande 

Den gällande investeringsplanen för transportinfrastrukturen sträcker sig över 
perioden 2014-2025. Den revidering som nu genomförs innebär att planen förlängs 
till år 2029. När en plan utarbetas som kan medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning genomföras. Lagstiftningen innebär både krav på 
miljöbedömningsprocessen och krav på miljökonsekvensbeskrivning och annan 
dokumentation. Miljöbedömningens övergripande syfte är att integrera 
miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling främjas. När planen remitteras 
ska en miljökonsekvensbeskrivning biläggas. Miljöbedömningen inleds med en 
avgränsning av dess innehåll. Detta ska ske i samråd med länsstyrelsen och 
kommuner.  
 
Förslaget 
  
När det gäller avgränsning i sak utgår förslaget från miljökvalitetsmålen och 
miljöbalkens miljöaspekter. Särskild vikt kommer att läggas vid klimatfaktorer, 
människors hälsa, naturresurser tillgängliga för människan och landskap. För 
klimatfaktorerna blir även ” Strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende 
region 2030” en viktig utgångspunkt.  

- Avgränsning i tid utgår från kommande planperiod 2018-2029 med en 
avstämningspunkt 2022 och tendensbedömningar till 2045.  

- Avgränsning i rum är i huvudsak Västra Götaland.  
- När det gäller behov av att ta fram en alternativ plan bedöms det svårt att 

göra den avvägningen redan nu. När miljöbedömningen har börjat ta form 
kommer arbetsgruppen göra avvägningen om det behöver tas fram ett 
klimatalternativ. Ett nollalternativ kommer dock tas fram.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen kommunal kostnad. Dock viktigt att vara aktiv i remissarbetet kring den 
regionala planen 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunalförbundet 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Bilaga 1 Identifiering av bedömningsgrunder  
Övergripande bedömningsgrunder: 

• Miljökvalitetsmål (har sikte på år 2020) 
• Planens och miljöbedömningens syfte och mål 
• MKN och andra gränsvärden 
• Klimatmål 
• Övriga regionala mål 

 
Specifika bedömningsgrunder: 

• Trafikindikatorer (RUS, miljömålsportalen, Naturvårdsverket, Trafikverken m.fl.) 
• Särskilda metoder för analys av miljöaspekter (intrångsanalys, etc.) 

 
 
Målbild Övergripande 

bedömningsgrunder för en 
miljömässigt hållbar 
utveckling (inriktnings-
/målfokuserade) 

Miljöaspekter 
(Miljöbalken 6:12) 

Specifika 
bedömningsgrunder 
(indikatorer att 
mäta/uppskatta/bedöma 
utifrån) 

1. Klimat Planering för en 
samhällsstruktur som främjar 
miljöanpassade och 
resurssnåla transporter  
 
Miljömål 
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö  

Bebyggelse* 
Transportsystemet 
påverkar 
bebyggelse, 
utspridning/ 
förtätning. Detta 
har i sin tur 
betydelse för 
transporternas 
energiförbrukning 
och utsläpp.  

Bedömning av om, och i 
vilken grad, planen bidrar 
till förtätning eller 
utspridning. 
 
Indikatorer: förändrade 
utsläpp i ton CO2 enligt 
objektbeskrivningar 

 Ett fossiloberoende Västra 
Götaland 2030 
 
Miljömål 
1. Begränsad klimatpåverkan 

Klimatfaktorer* 
Transportsektorn 
står för en 
betydande del av 
energiförbrukninge
n och utsläppen av 
växthusgaser.  

Bedömningar av 
åtgärdsområden o dyl, bl 
a med stöd av Regionens 
och Trafikverkets 
klimatarbete 
 
Indikatorer: förändrade 
utsläpp i ton CO2 enligt 
objektbeskrivningar 
 

 
2. Hälsa Minskat buller  

Det långsiktiga nationella 
miljökvalitetsmålet (år 2020) 
är att ingen skall vara utsatt 
för bullernivåer utanför sin 
bostad från vägtrafik, tåg 
eller flyg som överskrider 
aktuella riktvärden  
 
Miljömål 
15. God bebyggd miljö 

Människors hälsa* 
Transportsektorn 
utsätter över 2 
miljoner människor 
i landet för buller 
och har därmed en 
stor betydelse för 
människors hälsa.  

Indikatorer: Antal 
bullerstörda över 60 dB, 
riktningsanalys 
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 Minskade halter av 
kvävedioxid och minskade 
utsläpp av partiklar  
 
MKN kvävedioxid 40 
µg/m3(årsmedelvärde) och 
partiklar PM10 40 
µg/m3(årsmedelvärde) 
 
Miljömål 
2. Frisk luft 

Luft* 
Transportsektorn 
bidrar till 
överskridande av 
miljökvalitetsnorm
er i bl a Göteborg.  
 
 

Indikatorer: Utsläpp av 
kväveoxid (ton) och/alt 
partiklar enligt 
objektbeskrivningar, 
partiklar i luft, utsläpp av 
flyktiga organiska ämnen. 
 
Beakta om det är i 
storstad, tätort eller 
landsbygd.  
 
Bedömd effekt beträffande 
halter (NOx) för ev 
storstadsobjekt 

3. Landskap Hejdad förlust av biologisk 
mångfald  
 
Miljömål 
16. Ett rikt växt- och djurliv  
13. Ett rikt odlingslandskap 
12. Levande skogar 

1. Biologisk 
mångfald* 
(barriär-
intrångseffekter) 
Transportsystemet 
tar mark i anspråk, 
fragmenterar 
landskapet och 
orsakar barriärer. 
Detta påverkar 
funktioner i 
landskapet och hela 
ekosystem. 
Kumulativa 
effekter med annan 
exploatering kan 
uppstå. Biologisk 
mångfald ingår 
därför i 
miljöbedömningen 
avseende potentiellt 
betydande 
miljöpåverkan för 
landskap. 

Indikatorer: Använd 
kartläggning över 
nyckelbiotoper och 
rödlistade arter för att se 
om dessa berörs, 
fragmentering av 
landskapet. 

 Minskad andel hotade arter 
 
Miljömål 
16. Ett rikt växt- och djurliv  
13. Ett rikt odlingslandskap 
8. Levande sjöar och 
vattendrag 

2. Djurliv* 
Transportsystemet  
innebär för djur 
förlust av 
livsmiljöer, 
barriäreffekter, 
trafikdödlighet och 
förorenar och stör 
samt ger nya 
livsmiljöer och 
korridorer. 

Indikatorer: häckande 
fåglar i 
odlingslandskapet, 
nyckelbiotoper, rödlistade 
arter, använd 
Länsstyrelsens 
kartläggning för att se om 
dessa berörs 
 

 Planering för grön- och 
vattenområden i tätorter  
Miljömål 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
13. Ett rikt odlingslandskap 

3. Landskap* 
Transportsystemet 
gör intrång i och 
fragmenterar 
landskapet och kan 
därför antas ha 

Indikatorer: intrång i ny 
mark, fragmentering av 
landskapet 
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12. Levande skogar betydande 
miljöpåverkan i 
detta skede.  
 

 Minskade utsläpp av 
kväveoxider 
Miljömål 
3. Bara naturlig försurning  
7. Ingen övergödning  
12. Levande skogar  
13. Ett rikt odlingslandskap  
16. Ett rikt växt- och djurliv 

5. Växtliv*  
Transportsektorn 
bidrar till utsläpp 
av försurande 
ämnen som 
påverkar mark och 
vatten och därmed 
växtlivet.  

Indikatorer: 
Kväveoxidutsläpp, 
eventuellt svavelutsläpp 
från sjöfarten 

4 Naturresurser Ökade kvalitetskrav för 
grundvatten  
 
Miljömål 
9. Grundvatten av god 
kvalitet 

Vatten* 
Transportsystemet 
släpper ut till 
exempel salt och 
dagvatten som kan 
påverka 
grundvattnets 
kvalitet.  

Indikatorer: risk för 
grundvattensänkning vid 
stora ingrepp i berg. Var 
uppmärksam på stora 
projekt 

 Miljömål 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 

4. Materiella 
tillgångar* 
Ny infrastruktur 
kan ta skogs- och 
odlingslandskap i 
anspråk.  

Indikatorer: intrång i 
skogs- och 
odlingslandskap, GIS-
analys 
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Remisshandling 
Datum 2016-12-06 
Diarienummer RS 01149-2016 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Sara Eriksson 
Telefon: 070-730 25 93 
E-post: sara.eriksson@vgregion.se

 

Avgränsningar av miljöbedömning av regional 
infrastrukturplan 
Sammanfattning 
Den gällande regionala infrastrukturplanen ska revideras och kommer att omfatta 
perioden 2018-2029. När en plan utarbetas som kan medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras. I förslaget till avgränsningar 
ingår en beskrivning av avgränsning i sak, tid, rum och framtagande av alternativ.  

 När det gäller avgränsning i sak utgår vi från miljökvalitetsmålen och 
miljöbalkens miljöaspekter. Särskild vikt kommer att läggas vid 
klimatfaktorer, människors hälsa, naturresurser tillgängliga för människan 
och landskap. För klimatfaktorerna blir även ” Strategiska vägval för ett 
gott liv i en fossiloberoende region 2030” en viktig utgångspunkt.  

 Avgränsning i tid utgår från kommande planperiod 2018-2029 med en 
avstämningspunkt 2022 och tendensbedömningar till 2045. 

 Avgränsning i rum är i huvudsak Västra Götaland.  
 När det gäller behov av att ta fram en alternativ plan bedöms det svårt att 

göra den avvägningen redan nu. När miljöbedömningen har börjat ta form 
kommer arbetsgruppen göra avvägningen om det behöver tas fram ett 
klimatalternativ. Ett nollalternativ kommer dock tas fram. 

 

Bakgrund 
Den gällande investeringsplanen för transportinfrastrukturen sträcker sig över 
perioden 2014-2025. Den revidering som nu genomförs innebär att planen 
förlängs till år 2029. När en plan utarbetas som kan medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras. Lagstiftningen innebär både 
krav på miljöbedömningsprocessen och krav på miljökonsekvensbeskrivning och 
annan dokumentation. Miljöbedömningens övergripande syfte är att integrera 
miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling främjas. När planen 
remitteras ska en miljökonsekvensbeskrivning biläggas. Miljöbedömningen inleds 
med en avgränsning av dess innehåll. Detta ska ske i samråd med länsstyrelsen 
och kommuner. 
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Allmänt om avgränsning 
Avgränsning handlar i första hand om avgränsning i sak, tid, rum och 
framtagande av alternativ. Här sätts ramarna upp inom vilka 
miljöbedömningsprocessen i huvudsak ska orienteras. Avgränsningen är inte 
fastlåst en gång för alla utan det pågår en successiv avgränsningsprocess genom 
hela miljöbedömningsprocessen. Den regionala infrastrukturplanen omfattar i 
huvudsak åtgärder på det regionala vägnätet, infrastrukturåtgärder för 
kollektivtrafiken samt miljö- och trafiksäkerhet i kommuner. Detta innebär att 
planens miljöeffekter i första hand avgränsas till det som hänger samman med 
åtgärder inom dessa områden.  
 

Den regionala planens omfattning och miljöbedömningens 
inriktning  
Den regionala planen får bland annat omfatta följande typer av åtgärder:  

• Investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet  
• Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt 

samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur  
• Åtgärder i andra icke-statligt finansierande anläggningar  
• Driftbidrag till icke-statliga flygplatser  
• Medfinansiering av vissa regionala kollektivtrafikanläggningar  
• Trafiksäkerhet på det statliga regionala vägnätet  
• Medfinansiering till trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator  
• Investeringar i nationella vägar och järnvägar  

 
I det fall den regionala planen innehåller medel, helt eller delvis, till objekt i den 
nationella planen får samråd ske med Trafikverket om miljöbedömningen.  
Inte bara planens typ av åtgärder utan också planens karaktär är en viktig 
utgångspunkt för avgränsningen.  
 
Planen syftar å ena sidan till att peka ut prioriteringar på strategisk nivå, vilket gör 
det svårt att beskriva och bedöma detaljerade effekter. Bedömningarna kommer 
då främst att handla om att identifiera risker för negativa verkningar och försöka 
styra om dessa i en mer hållbar riktning i ett så tidigt skede som möjligt. 
Detsamma gäller för positiva miljöeffekter.  
 
Å andra sidan pekar planen ut prioriterade projekt/objekt, vilket gör att tydliga 
miljöeffekter i viss mån kan identifieras och känsliga landskapsavsnitt kan 
uppmärksammas. Påverkan kan dock inte anses vara möjlig att beskriva eller 
bedöma i den grad som kan göras i enskilda projekt. Miljöbedömningen av planen 
ska vara övergripande och inte innehålla sådana bedömningar som bättre avgörs i 
kommande skede av planeringen när åtgärder konkretiseras.  
 
Fokus för miljöbedömningen under utarbetandet av den regionala 
infrastrukturplanen bör ligga på frågeställningar som är relevanta att lyfta i ett 
tidigt skede och som kanske inte kan lösas lika ändamålsenligt senare i det 
enskilda projektet.  
 
Ambitionen är också att kunna bidra i prioriteringsdiskussionerna kring planen 
med relevant underlag avseende miljöfrågorna, till exempel:  
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• att identifiera system/strukturpåverkande åtgärder  
• bristområden avseende miljön  
• tillföra underlag vid avvägningen mellan åtgärdsområden  
• tillföra underlag avseende enskilda åtgärder som kan handla om  

 frågor om huruvida en utbyggnad gynnar både bil och 
kollektivtrafik  

 om en åtgärd är trafikgenererande  
 leder åtgärden i rätt eller fel riktning ur miljösynpunkt  
 om en åtgärd leder i fel riktning men ändå är angelägen så kan 

utformningen av åtgärden diskuteras  
 
Miljöbedömningen ska sammanfattningsvis ge relevant underlag vid utarbetande 
av planen  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska sammanfattningsvis belysa planens 
miljökonsekvenser i bilaga till planförslaget  
 

Förslag till avgränsning 
Miljöbedömningen sker parallellt med processen att revidera infrastrukturplanen 
inför den tredje planperioden. Detta är en process som har utvecklats utifrån de 
lärdomar som har dragits av tidigare planperioder och framtagandeprocesser. En 
del av åtgärderna i den nu gällande planen bygger på tidigare överenskommelser 
och avtal och bedöms som svåra att rucka på. Därför blir det en viktig del av 
miljöbedömningen att identifiera vad som går att påverka eller inte. Än viktigare 
blir att identifiera var de strategiska valen i processen med att ta fram 
infrastrukturplanen görs, som har betydelse för miljön. Och på vilket sätt de har 
betydelse.  

Avgränsning i sak - avgränsning av miljöaspekter  
I miljöbedömningen är följande ramverk vägledande:  
  

 miljökvalitetsmålen (16 st.)  
 miljöbalkens miljöaspekter (14 st.)  

 
Sedan nuvarande plan togs fram har förslaget till det strategiska dokumentet 
”Strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region 2030” tillkommit. 
Där anges bland annat att regionala infrastruktursatsningar ska genomsyras av 
omställningen till fossiloberoende. Detta bör vara vägledande i miljöbedömningen 
utifrån klimatfaktorerna. I bilaga 1 till denna handling diskuteras och motiveras 
vilka miljöaspekter där betydande miljöpåverkan kan tänkas uppstå och som 
dessutom är relevanta för den regionala planen. Miljöaspekterna har grupperats 
inom fyra fokusområden: klimat, hälsa, naturresurser tillgängliga för människan 
och landskap.  

Avgränsning i tid – 2022, 2029 och med tendensbedömning mot 2045  
Avgränsning i tid bör dels göras till 2022, då nästkommande planperiod förväntas 
börja, dels i anslutning till planperiodens slutår, i detta fall år 2029. Då 
miljöeffekterna av investeringarna sträcker sig längre än så bör man även verka 
för en fortsatt hållbar utveckling bortom år 2029. I olika typer av diskussioner och 
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analyser med fokus på hållbarhet betonas vikten av att i möjligaste mån beakta ett 
längre tidsperspektiv. Enligt miljömålsberedningens delbetänkande har 2045 satts 
som målår för när Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Mot 
denna bakgrund föreslås den tidsmässiga avgränsningen sättas till år 2029 med 
tendensbedömningar mot 2045. Det längre tidsperspektivet förutsätter att lämpligt 
underlag för långsiktiga bedömningar och avväganden finns tillgängligt.  

Avgränsning i rum – huvudsakligen Västra Götaland  
Utgångspunkten i den regionala planen är i detta skede Västra Götaland som kan 
sägas utgöra den primära geografiska avgränsningen. Den rumsliga 
avgränsningen kommer dock sannolikt att behöva varieras beroende på vilken 
miljöaspekt som behandlas. Funktionella samband i miljön är inte styrda av 
administrativa gränser. Den primära avgränsningen kommer att användas vid 
kvantitativa beräkningar och uppskattningar av till exempel utsläppsmängder.  
Vidare kommer samråd att hållas med angränsande län i de fall planen bedöms 
kunna påverka dessa. Det är även möjligt att planen kan medföra viss påverkan i 
Norge, om än inte i betydande omfattning. I det fallet att sådan påverkan ändå 
skulle identifieras, bör Trafikverket i samband med samrådsförfarandet avseende 
den nationella planen också kunna ta med sig eventuella frågor från den regionala 
planen.  
 
Frågor kring sjöfartens och flygets miljöpåverkan förutsätts bli bedömda inom 
ramen för den nationella planen, förutsatt att den regionala planen inte nämnvärt 
berör dessa transportslag.  

Framtagande av alternativ  
Av miljöbalken kap.6 § 12 framgår att ”Rimliga alternativ med hänsyn till 
planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall också identifieras, 
beskrivas och bedömas”. I arbetet med revideringen av gällande plan bör 
miljökvalitetsmålen och Strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende 
region 2030 vara en viktig del i samtliga prioriteringsdiskussioner och vara 
integrerade i förslag till revidering.  
 
Frågan om alternativ till planen har diskuterats i arbetsgruppen. Eftersom 
framtagandet av den regionala infrastrukturplanen och miljöbedömningen sker 
parallellt anser arbetsgruppen det i nuläget vara svårt att bedöma om det finns ett 
behov av alternativ, utöver planalternativet och nollalternativet. Därför ser 
arbetsgruppen ett behov av att göra en avvägning av behovet av alternativ när 
miljöbedömningen har börjat ta form. Ett nollalternativ kommer dock att tas fram. 
 

Övrigt  
Inom den regionala planen inklusive miljöbedömningen behandlas enbart åtgärder 
som regionen råder över och således inte åtgärder såsom lagar, skatter, 
bebyggelseplanering, handelsetableringar, drivmedel med mera. Kriterier och 
mått vid bedömning av betydande miljöpåverkan bör väljas så att man dels kan 
identifiera och värdera planens betydande miljöpåverkan, dels utröna vilka miljö-
aspekter som är relevanta i beslutsprocessen för att en hållbar utveckling ska 
främjas.  
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Bedömningen av nuläge och alternativ bör kunna baseras främst på tillgängligt 
underlag från Länsstyrelsen och Trafikverket. Planens påverkan baseras mycket 
på effektanalyser från främst Trafikverket. Bedömningarnas kvalitet är beroende 
på det underlaget som finns tillgänglig. 
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Datum: 2016-12-06 
Diarienummer: RS 01149-2016            

Till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Fyrbodals kommunalförbund 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund   
Boråsregionens kommunalförbund 
Skaraborgs kommunalförbund 
Västra Götalandsregionens 
miljönämnd 

Remiss Avgränsningar av miljöbedömning av 
regional infrastrukturplan 
Den gällande regionala infrastrukturplanen ska revideras och kommer att omfatta perioden 
2018-2029. När en plan utarbetas som kan medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning genomföras. Västra Götalandsregionen har i samverkan med arbetsgruppen 
för miljöbedömning av regional infrastrukturplan arbetat fram förslag till avgränsningar.    
 
Kommunalförbunden ansvarar för vidarebefordran till sina respektive kommuner och för att 
ta fram ett gemensamt yttrande. 
 
Vi önskar få ta del av era remissvar senast den 17 februari 2017. Svaren skickas 
till: regionutveckling@vgregion.se. Ange i ämnesraden: RS 01149-2016 
remissvar avgränsning av miljöbedömning. 
 

Med vänliga hälsningar 

 
Ulrika Bokeberg    
Avdelningschef    
Avdelning Kollektivtrafik och infrastruktur 
Västra Götalandsregionen 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

  
  2017-01-01 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Förslag till kompletterande Renhållningstaxa för 
Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

- Renhållningsavgifter för insamling, transport och behandling av hushållsavfall 
och därmed jämförbart avfall höjs, från 2016 års nivå, med 2% 

- Avslå Rambos begäran om att renhållningstaxan kompletteras med 
tilläggsavgifter etc. Kommunfullmäktige bedömer att det inte finns skäl att 
jämställa förutsättningar och villkor med övriga i Rambo delägande 
kommuner 

- Höjningen av renhållningsavgifterna träder i kraft 2017-04-01 
- Ge Rambo möjlighet att en gång per år justera taxan med avfallsindex 

A12:1MD 
- Inför tömning av enskilda avloppsanläggningar ska Rambo informera 

fastighetsägare om när tömning kommer att ske 
- Anvisning av plats för placering av kärl ska ske inom de resurser Rambo har. 

Sammanfattning 
Rambo AB begär att få höja taxan för insamling, transport och behandling av 
hushållsavfall och därmed jämförbart avfall med 6%. Den relativt kraftiga höjningen 
motiveras av att en förlängning av nuvarande entreprenörsavtal har resulterat i 
kraftigt höjda ersättningar. 
 
Jämfört med andra kommunala avgiftshöjningar är Rambos förslag väldigt högt. 
 
Rambo föreslår också att en rad nya avgifter införs. Nya avgifter bör diskuteras i ett 
”större” sammanhang, tex i samband med den planerade förändringen av 
insamlingssystemet.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Högre avgifter för fastighetsägare 
Eventuellt stort merarbete för kommunen 

Miljö 
Inga effekter 
    
     

 
Beslutet expedieras till: Rambo AB 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Förslag till 

Komplettering av 
Renhållningstaxa för Munkedals 
kommun 
 

Nuvarande renhållningstaxa – 2016 års avgifter för insamling av 
hushållsavfall höjs med 6 %. 

samt kompletteras med  

 tilläggsavgifter för åtgärder och tjänster utöver ordinarie insamling 
av hushållsavfall – fast avfall  

 insamling av latrin  

 tilläggsavgifter för tjänster utöver ordinarie slamsugning, mm för 
avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar 

 administrativa avgifter 

 allmänna bestämmelser 

 

 

 

 

 

Antagna av kommunfullmäktige 2017-XX-XX, § XX. 

Renhållningstaxan gäller från den 1 april 2017. 
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Nuvarande renhållningstaxa – förändring och komplettering 
Nuvarande renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige 2010-11-24 § 61, samt 2012-02-09 § 4 
beslutades om förändring av priser för slamtömning av enskilda avlopp och justering av priser för 
insamling av hushållsavfall. 

Renhållningsavgifter för insamling, transport och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall, höjs, från 2016 års nivå, generellt med 6 %.  
Höjningen beror främst på höjda entreprenörspriser för insamling av hushållsavfall. Då nuvarande avtal 
går ut 2017-01-31 har upphandling gjorts och det nya avtalet gäller till 2018-09-30, med möjlighet till 
förlängning med ytterligare 1 år.  

Avgifterna för slamsugning av avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och andra 
slamsugningstjänster höjs med index enligt gällande taxa. 

För att jämställa förutsättningar och villkor, inom Rambos ägarkommuner, Lysekil, Munkedal, Sotenäs 
och Tanum ersätts och kompletteras den gällande taxan med följande rubriker: 

 Tilläggsavgifter för åtgärder och tjänster utöver ordinarie insamling av hushållsavfall – fast avfall  
 Latrin - insamling  
 Tilläggsavgifter för tjänster utöver ordinarie slamsugning, mm för avloppsfraktioner från enskilda 

avloppsanläggningar 
 Administrativa avgifter 
 Allmänna bestämmelser 

Kommunfullmäktiges beslut om denna förändring och komplettering av gällande renhållningstaxa börjar 
gälla fr o m 2017-04-01.  

Alla priser är inklusive lagstadgad moms om inget annat anges. 

1. Hushållsavfall – Fast avfall 
1.1. Insamling, transport och behandling av hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall 
Avgifter för insamling, transport och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, höjs, från 
2016 års nivå, generellt med 6 %.  

I Renhållningsavgiften ingår grundavgift med 800 kr. 

Exempel på höjning av de vanligaste abonnemangen: 

 
Abonnemang 

Samlad Renhållningsavgift efter 
höjning (kr) 

 
(2016 års priser) (kr) 

 
Kärl 140 l /Säck  

  

Tätort   

Helårsfastighet 2 652  (2 502) 

Fritidsfastighet 1 638  (1 545) 

Glesbygd   

Helårsfastighet 2 028  (1 913) 

Fritidsfastighet 1 264  (1 192) 
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1.2 Tilläggstjänster för hushållsavfall – Fast avfall   
Tjänst Avgift (kr)                                    (2016 års priser) (kr) 
Extra hämtning av hushållsavfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

75 per tillfälle ( 50 ) 

Extra hämtning av hushållsavfall utanför 
ordinarie hämtningstur* 

500 per tillfälle ( -- ) 

Framdragning av kärl 2,5-5 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – helårsboende 

1 000 per abonnemang och år ( -- ) 

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – helårsboende 

2 500 per abonnemang och år ( -- ) 

Framdragning av kärl 2,5-5 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – fritidsboende 

500 per abonnemang och år ( -- ) 

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – fritidsboende 

1 250 per abonnemang och år ( -- ) 

Hämtning av grovavfall inkl. 
trädgårdsavfall  

300 per hämtningstillfälle upp till 2 m3   ( 269 / m3 ) 

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Behandling av lämnat avfall Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive 
avfallsslag 

Byte av kärlstorlek 350 per bytestillfälle ( -- ) 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 
*Kan beställas hela året.  
  

1.3 Latrin 
 
Avgiften för latrinhämtning jämställs mellan Rambos ägarkommuner. 

Nya behållare hämtas på den plats som Rambo meddelar. Hämtning för borttransport beställs hos Rambo.  

Abonnemangstyp  Behållare á 23 liter Hämtningsavgift (kr)  
                         (2016 års priser) (kr) 

Hämtning av latrin 10 st  7 500 

Hämtning av extra behållare för latrin Enstaka 750 per behållare   (708)    
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2. Hushållsavfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster  

2.1. Slamsugning  
Av arbetsmiljöskäl kompletteras och förändras tilläggsavgifter för slamsugning av avloppsfraktioner från 
enskilda avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster. 

I samband med att nya avfallsföreskrifter träder i kraft, kommer Rambo att arbeta med ökad allmän 
information om slamtömning och rådgivning till fastighetsägare som behöver förändra hämtnings-
förhållandet på sin fastighet. Rådgivningen kan innebära rekommendation om extra utrustning, förslag till 
slamtömning med mindre slamsugningsbil eller alternativt fordon såsom traktor med slamsugningstunna, 
tömning vid annan tidpunkt under året etc. 

Vid slamtömning ingår 10 meter slangdragning från slambilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra 
tömning debiteras extra avgift enligt självkostnad.  
 
Avgifterna för slamsugning av avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och andra 
slamsugningstjänster höjs med index enligt gällande taxa. 

2.2 Tilläggstjänster för hushållsavfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 
Tjänst Avgift (kr)           (2016 års priser) (kr) 
Fosforfällor Pris per timma för aktuellt hämtnings-

fordon och behandling per m3 enligt 
självkostnad 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

900  ( 800 ) 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

2 700 ( 2 300) 

Extra slang 200 per påbörjat 10-tal meter  
                                (40 kr/ 10-tal meter) 

Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 
Tidsbestämd beställning utöver schemaläggning Pris enligt självkostnad 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande 
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc. 

Pris enligt självkostnad  

 

3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr)                                                       (2016 års priser) (kr) 
Månadsfakturering*  40 per faktura  ( -- ) 

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

200 per ärende ( -- ) 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 
** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.   
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4. Allmänna bestämmelser  

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av 
Munkedals kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Munkedals kommun. 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun. Kommunfullmäktige i 
Munkedals beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.  

4.2. Ikraftträdande 
Denna komplettering av gällande renhållningstaxa träder i kraft 2017-04-01. 

4.3. Index 
Kommunfullmäktige ger Rambo rätt till att, en gång per år, justera taxan med Avfallsindex A12:1MD, 
avrundat till närmsta högre tal, med oktober 2016 som basmånad.  

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg.  

§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Munkedals kommuns mål inom avfalls- 
och arbetsmiljöområdet.  

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. 

Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer 
faktureringsavgift.  

I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller 
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel 
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, fakturerings- 
och betalningskrav till annan delägare.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, 
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats. 

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 

4.5. Handläggningsavgift 
För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras 
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift 
enligt kommunens taxa.   
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4.6. Sortering av Hushållsavfall 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för hushållsavfall.  

Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna. 

Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för 
Munkedals kommun.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun, Kap 7 
Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

Längre hämtningsintervall för restavfall (42§) 
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på 
den egna fastigheten kan efter anmälan till Rambo få sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.  
 
Delat abonnemang för hushållsavfall (43§) 
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett 
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de 
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 

Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med 
beviljat beslut om undantag.  

Gemensamma kärl för flera fastigheters hushållsavfall (44§) 
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening, 
vägförening eller liknande prövas av Rambo.  

För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att 
anvisa plats för hämtning av hushållsavfall i gemensamma kärl för flera fastigheter. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift enligt gällande taxa. 

Övriga undantag (45 - 51 §§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
hushållsavfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. 

(Bygg- och rivningsavfall, ingår inte i hushållens grovavfall, lämnas till återvinningscentral mot särskild 
avgift.)  
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4.9. Kyl och frys  
Kyl och frys hämtas genom beställning – kostnad för hämtning och omhändertagande täcks av taxans 
grundavgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens hushållsavfall vid farbar väg. 

4.10. Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.11. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 
Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 

När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
 
För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.12. Extra hämtning av hushållsavfall  
Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten eller vid 
behov av hämtning från fritidsfastighet under ej ordinarie hämtningstid, oktober – mars (vecka 40 – 13) 
ska detta hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 

Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
hushållsavfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats vid 
farbar väg.  

4.13. Försvårad hämtning 
Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.14. Definitioner  
Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 
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Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Munkedals kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 

Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 

I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 

4.15 Fullständig taxa och nytt insamlingssystem  
Kommunfullmäktiges beslut om denna förändring och komplettering av gällande renhållningstaxa börjar 
gälla fr o m 2017-04-01,  

I samband med införande av nytt insamlingssystem för en- och tvåbostadshus beräknas 
kommunfullmäktige, senast våren 2018 att få underlag till beslut om fullständig renhållningstaxa att börja 
gälla från 2018-10-01. 

Fram till att nytt insamlingssystem för fast hushållsavfall för en- och tvåbostadshus i enlighet med 
avfallsföreskrifterna träder i kraft, gäller abonnemangsform och hämtningsintervall enligt tidigare 
beslutade avfallsföreskrifter från 1994-02-23, samt därtill gällande renhållningstaxa.  
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Förslag till kompletterande Renhållningstaxa för 

Munkedals kommun 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta   

att Renhållningsavgifterna för insamling, transport och behandling av hushållsavfall och därmed 

jämförligt avfall, höjs, från 2016 års nivå, generellt med 6 %, samt  

att Renhållningstaxa för Munkedals kommun kompletteras med tilläggsavgifter och allmänna 

bestämmelser, enligt bilaga, förslag till Komplettering av Renhållningstaxa för Munkedals 

kommun, samt 

att Renhållningstaxan börjar gälla från och med 2017-04-01, samt 

att Kommunfullmäktige ger Rambo rätt till att en gång per år justera taxan med Avfallsindex 

A12:1MD. 

 

Ärendet 

Nuvarande renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige 2010-11-24 § 61, med justering 2012-

02-09 § 4. 

Ny upphandling av insamlingsentreprenad för hushållsavfall har genomförts under 2016 för 

kommunerna Sotenäs, Tanum och Munkedal. Upphandlingen innebar ökade kostnader för hushålls-

kollektiven. Det nya avtalet gäller till 2018-09-30, med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 år.  

Import av utländskt avfall, från främst Storbritannien och Norge, till svenska förbrännings-

anläggningar fortsätter och resulterar i att mottagningsavgiften för hushålls och verksamhetsavfall 

ökar. Prognosen pekar på fortsatt ökade avgifter. 
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Avgifterna för slamsugning av avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och andra 

slamsugningstjänster höjs med index enligt gällande taxa. 

För att jämställa förutsättningar och villkor, inom Rambos ägarkommuner, Lysekil, Munkedal, 

Sotenäs och Tanum ersätts och kompletteras den gällande taxan med följande rubriker: 

 Tilläggsavgifter för åtgärder och tjänster utöver ordinarie insamling av hushållsavfall – fast 
avfall  

 Latrin - insamling  
 Tilläggsavgifter för tjänster utöver ordinarie slamsugning, mm för avloppsfraktioner från 

enskilda avloppsanläggningar 
 Administrativa avgifter 
 Allmänna bestämmelser 

För att möta kommande kostnadsökningar föreslår vi att Kommunfullmäktige ger Rambo rätt till att 

en gång per år justera taxan med Avfallsindex A12:1MD, i enlighet med Avfall Sveriges 

rekommendationer. 

Kommunfullmäktiges beslut om denna förändring och komplettering av gällande renhållningstaxa 

börjar gälla fr o m 2017-04-01.  

 

Lysekil 2016-12-16 

 

 

Lars Johansson   Anja Wallin 

VD    Affärsområdeschef Hushåll 

 

Bilaga 

Förslag till Komplettering av Renhållningstaxa för Munkedals kommun 
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  2017-01-02 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till Lokala avfallsföreskrifter för Munkedals 

kommun. Beslutet träder i kraft 2017-04-01. 

 

Kommunfullmäktige ger Rambo AB i uppdrag att införa det nya insamlingssystemet 

som avfallsföreskrifterna anger under förutsättning att kommande upphandling av 

insamlingen ger en prisnivå som överensstämmer med taxeskissen. Samråd ska ske 

med kommunen innan anbud om insamlingen antas. 

 

Kommunfullmäktige ger Rambo AB i uppdrag att återkomma med förslag till ny 

Renhållningstaxa senast våren 2018. 

 

Sammanfattning 

Rambo AB har överlämnat ett förslag till nya lokala avfallsföreskrifter för Munkedals 

kommun. Inriktningen är ”fastighetsnära” hämtning av 8-10 olika fraktioner för att få 

bättre utsortering och mindre mängder till förbränning. Detta system förutsätter att 

vägar etc är anpassade för hämtningsfordon. Fastighetsägare erbjuds även 

alternativen restavfall med komposthämtning (även egen kompost är möjlig) samt 

hämtning av blandavfall.  

 

Rambo avser att återkomma med förslag till taxor efter genomförd upphandling. I 

ärendet finns en ”skiss” till taxa. 

 

De stora förändringarna jämfört med nu gällande avfallsföreskrifter är: 

- Hemsortering (fastighetsnära hämtning) 

- Restriktivt med dragväg för avfallsbehållare 

- Tjänsten ”hämtning av latrin” kommer att fasas ut 

- Skrivning om hygieniseringsanläggning för näringsåterföring till åkermark 

- Hämtning av restavfall en gång per kvartal upphör 

- Övergångsbestämmelser fram till dess nytt insamlingssystem har införts. 

 

Särskilt bör påpekas att 

- Arbetet med och beslutet om ”anvisad plats” ska ske inom ramen för Rambos 

resurser 

- Fastighetsägare informeras tydligt om när schemalagd tömning av enskilda 

avloppsanläggningar ska ske 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Höjda avgifter för fastighetsägare. 

Miljö 

Bättre resurshushållning då mer material sorteras ut 
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Inga ytterligare konsekvenser 

    

  

    

 

 

Beslutet expedieras till: 

Rambo AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Förslag till Lokala Avfallsföreskrifter för Munkedals 

kommun 

Dnr: KS 2016-188 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta   

att  anta förslaget till Lokala Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun, 

 att  övergångsbestämmelser enligt 53§ kring hämtningsområde, abonnemangsformer och 

hämtningsintervall för ”Hushållsavfall - fast avfall” gäller tills nytt insamlingssystem införts och att 

tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 1994-02-23 först då upphör att gälla i sin helhet, 

att ge Rambo i uppdrag att införa det nya insamlingssystem som föreskrifterna anger, under 

förutsättning att kommande upphandling av insamlingen ger en prisnivå som överensstämmer med 

taxeskissen samt  

att ge Rambo i uppdrag att återkomma med förslag till ny Renhållningstaxa till kommunfullmäktige 

för beslut senast våren 2018.  

Ärendet 

Miljöbalkens 15 kapitel 11§ stadgar att ”för varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som 

ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan”. 

Både avfallsföreskrifter och avfallsplan ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Gällande avfallsplan, gemensam för Lysekils, Sotenäs, Munkedals och Tanums kommuner, är från år 

2008 och samtliga tidsangivelser för planens detaljerade mål har i och med 2015 års utgång 

passerats. Avfallsplanen behöver därmed revideras men omfattas inte av detta ärende. 

Gällande avfallsföreskrifter för Munkedals kommun antogs av kommunfullmäktige år 1994. Sedan 

dess har mycket hänt på avfallsområdet i Sverige.  

Den nationella avfallsförordningen, som påverkar även den kommunala avfallshanteringen, har 

reviderats i flera omgångar sedan 2008.  

Tillämpningen av arbetsmiljölagstiftningen inom renhållningsbranschen har skärpts nationellt och 

även detta behöver förtydligas i föreskrifterna för att kommunen ska kunna uppfylla kraven på en 

god arbetsmiljö för renhållningsarbetarna, vid insamling av både sopor och slam.  
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Nuvarande insamlingssystem, med hämtning enbart av blandat mat- och restavfall i ett sopkärl, lever 

inte upp till nationellt antagna miljömål om insamling av matavfall till rötning. Plockanalyser på 

hushållens sopor till förbränning visar utöver stort innehåll av matavfall även på stora mängder 

förpackningar och tidningar - som redan idag borde sorterats ut till återvinning.   

Rambo föreslår därför både en genomgripande översyn av texterna i föreskrifterna och införande av 

ett nytt insamlingssystem som möjliggör insamling av både matavfall, förpackningar och tidningar 

fastighetsnära.  

Rambo överlämnar härmed förslag till nya Lokala Avfallsföreskrifter, inklusive nytt insamlingssystem, 

för beslut i Munkedals kommun. Beslutsprocessen pågår samtidigt i kommunerna Munkedal, Sotenäs 

och Tanum. 

Nytt insamlingssystem 

Regeringen har de senaste åren diskuterat att överföra ansvar för insamling av förpackningar och 
tidningar från producenternas organisation Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (med insamling 
via återvinningsstationer) till kommunerna. Man föreslår samtidigt krav på högre tillgänglighet 
(exempelvis genom fastighetsnära insamling) än vad dagens återvinningsstationer medger. Med 
Hemsortering i fyrfackskärl är kommunen väl förberedd inför detta eventuellt tillkommande ansvar.  

Allt fler kommuner i Sverige har under senare år lämnat sina gamla insamlingssystem, med insamling 

enbart av utsorterat matavfall och restavfall, och gått över till fastighetsnära insamling även av 

förpackningar och tidningar. Det insamlingssystem som gett bäst sortering hos hushållen är insamling 

i fyrfackskärl med fyrfacksbilar. 

I december 2016 publicerades branschorganisationen Avfall Sverige en nationell sammanställning av 

109 kommuners plockanalyser av hushållens sopor, utförda under åren 2013-2016. 

Sammanställningen visar tydligt att kommunernas val av insamlingssystem avgör i hur hög grad 

hushållen sorterar ut olika slags avfall till återvinning - istället för att slänga dem i soppåsen till 

förbränning. Det insamlingssystem som visade klart bäst sorteringsresultat var just fyrfackskärlen. 

Hushåll med fyrfackskärl sorterade ut 40% mer förpackningar och tidningar till återvinning än hushåll 

som var hänvisade till en återvinningsstation. (Källa: Avfall Sveriges Rapport 2016:28 ”Vad slänger 

hushållen i soppåsen? Nationell sammanställning av plockanalyser av hushållens mat- och restavfall”)  

Rambo testade, under perioden oktober 2013 till oktober 2014, ”Hemsortering i fyrfackskärl” för 

hushållsavfall i Lysekils kommun. Syftet med testet var att se ifall detta insamlingssystem, som gör 

källsorteringen väldigt enkel för hushållen och som införs i allt fler svenska kommuner, kan vara 

aktuellt att överväga för våra bohuslänska kommuner.  

Testet genomfördes i 485 villahushåll runt om i kommunen och visade på gott resultat både vad 

gäller arbetsmiljö, miljö (sorteringsgrad och renhet på utsorterat material) och kundnöjdhet.  

De plockanalyser och enkätundersökningar som genomfördes under testet visade att utsorteringen 

av återvinningsbart material ökade med mellan 50% och 80%, beroende på tidigare abonnemangs- 

45



 

3(5) 
 

 

 

form. Samtidigt svarade 88% att de var nöjda eller mycket nöjda med insamlingssystemet. 93% 

svarade att de ville behålla fyrfackskärlen.  

Rambo anser att både erfarenheter från testet och slutsatserna i den nationella sammanställningen 

över olika insamlingssystem, kan ligga till grund för beslut om nytt insamlingssystem i Lysekils, 

Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner. Rambo bedömer att Hemsortering i fyrfackskärl är det 

system som bäst ger ett långsiktigt hållbart insamlingssystem - både ur klimat och miljö-, arbetsmiljö- 

och på sikt även ur ekonomiskt hänseende. Rambo förslår därför att Hemsortering i fyrfackskärl 

möjliggörs i samtliga fyra kommuner. 

Aktuellt förslag till föreskrifter 

Det aktuella förslaget till reviderade föreskrifter har arbetats fram av Rambo samt diskuterats och 

förankrats dels med tjänstemän vid Miljöenheten i mellersta Bohuslän (för kommunerna Lysekil, 

Munkedal och Sotenäs), med tjänstemän vid Miljöenheten i Tanums kommun samt med respektive 

kommuns renhållningsansvarige tjänsteman. 

Förslaget innehåller ett insamlingssystem som möjliggör insamling med Hemsortering i fyrfackskärl. 

Detta innebär att utsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar, 

matavfall, restavfall, småbatterier och ljuskällor hämtas fastighetsnära där stor fyrfacks sopbil tar sig 

fram. Där endast mindre tvåfacks sopbil tar sig fram hämtas enbart utsorterat matavfall och 

restavfall.  

Möjligheten att dela kärl med andra hushåll finns i samtliga abonnemang. 

För grupper av fastigheter utmed gator/i områden där ingen sopbil tar sig fram föreslår Rambo 

gemensamma sopkärl/skåp för utsorterat matavfall och restavfall placerade utmed framkomlig väg.  

De hushåll som endast har kärl för utsorterat matavfall och restavfall ansvarar fortsatt själva för att 

transportera sina utsorterade förpackningar och tidningar till en återvinningsstation. Detta krävs av 

hushållen för att de ska leva upp till förordningar om utsortering för återvinning i lagstiftningen.    

Förslaget bygger på frivillig utsortering av matavfall med en kommande miljöstyrande taxa, där 

abonnemangsavgiften föreslås bli lägre för hushåll som sorterar ut sitt matavfall än för hushåll som 

inte gör det. Att föreslå obligatorisk utsortering av matavfall för alla hushåll, så som finns i ett antal 

kommuner idag, bedömer Rambo utifrån de samtal Rambo hittills haft med företrädare för 

kommunen inte som aktuellt. 

Förslaget innehåller även ökad tydlighet bland annat kring begreppen transportväg, hämtställe och 

dragväg samt kring reglerna för tömning av avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar.  

Förslaget i sin helhet framgår av bilaga A, medan de större föreslagna förändringarna sammanfattas i 

bilaga B. 
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Utställning och remiss 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-15, § 101, om utställning av förslaget till nya avfallsföreskrifter, 

inklusive nytt insamlingssystem. I samband med utställningen remitterades förslaget också till 

berörda nämnder och kommunala bolag. 

Förslaget till avfallsföreskrifter har varit utställt i Kommunhuset Forum, under tiden 11 juli - 2 

september 2016, för att möjliggöra för fastighetsinnehavare och andra berörda kommunmedborgare 

- helårsboende såväl som fritidsboende - att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Under 

utställningsperioden fanns Rambos personal på plats i utställningen för att förklara och svara på 

frågor en eftermiddag i veckan. Handlingarna har även funnits utlagda på kommunens och Rambos 

respektive hemsidor.  

Med anledning av utställning och remiss har 11 yttranden inkommit. Rambo tolkar därutöver 

yttrandet från den gemensamma miljönämnden, över motsvarande remiss i Sotenäs kommun, att 

gälla även för Munkedals kommun. Samtliga synpunkter, med Rambos kommentarer, framgår av 

samrådsredogörelsen, bilaga C.   

Kommande ny renhållningstaxa 
  
Renhållningsavgiften i Munkedals kommun är oförändrad sedan år 2012 och bygger på den 

gemensamma insamlingsentreprenad för Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner som 

upphandlades år 2008. Kostnadsläget har sedan dess höjts överlag inom renhållningsbranschen. 

Renhållningsavgifterna kommer att behöva höjas, oavsett vilket insamlingssystem kommunen väljer 

för de närmast 8-10 åren.  

Nytt för Munkedal blir att renhållningstaxans abonnemangsavgifter föreslås delas upp i en 

grundavgift och en hämtningsavgift, på sätt som rekommenderas av branschorganisationen Avfall 

Sverige. Grundavgiften gäller för varje kategori av hushåll; helårsboende, fritidsboende, boende i 

flerfamiljshus osv. Hämtningsavgiften kan däremot variera utifrån valt abonnemang. 

Rambos förslagna insamlingssystem bygger på frivillig utsortering av matavfallet. 

Abonnemangsavgiften föreslås därför miljöstyras så att hämtningsavgiften blir lägre för abonnemang 

som kräver utsortering av matavfallet och högre för abonnemang som tillåts lämna blandat mat- och 

restavfall. Abonnemangsavgiften förslås bli samma för hushåll som sorterar ut sitt matavfall till 

insamling för rötning som för hushåll som komposterar sitt matavfall hemma. Ur klimat- och 

miljösynpunkt är det idag bättre att kontrollerat röta matavfallet och ta tillvara både näring (gödning 

till åkermark) och energi (biogas som fordonsbränsle) än att kompostera hemma och enbart ta 

tillvara näringen i hemkompostering.  

Rambo redovisar som kostnadsjämförelse i bilaga D det föreslagna insamlingssystemet som möjliggör 

Hemsortering i fyrfackskärl (alternativ 1) med ett insamlingssystem som enbart kan hämta utsorterat  
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matavfall och restavfall (alternativ 2). I bilaga E redovisas också en jämförelse av dagens 

renhållningsavgifter för villahushåll (helårsboende och fritidsboende) med skissade avgifter utifrån 

dessa två olika insamlingssystem. I bilaga F redovisas slutligen skiss till renhållningstaxa utifrån 

Rambos föreslagna insamlingssystem.  

Bedömda investeringar och driftkostnader, och därmed även skissen till renhållningstaxa, är 

framtagna utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i Lysekils kommun. Rambo 

bedömer att investeringsvolym och driftkostnader bör se likartade ut oavsett om insamlingen utförs 

av Rambo själv eller av en entreprenör. Dock kan rådande marknadskonkurrens vid den aktuella 

anbudstiden påverka anbudspriserna så att de blir både högre och lägre än de bedömningar som 

ligger till grund för Rambos beräkningar.    

Rambo har för avsikt att genomföra upphandling av en ny samlad insamlingsentreprenad för 

Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner under våren 2017, med entreprenadstart under hösten 

2018. Skulle upphandlingen visa anbudspriser som avsevärt skiljer sig från Rambos beräkningar 

kommer Rambo diskutera den uppkomna situationen med kommunerna.  

Rambo kommer först efter genomförd upphandling att lämna förslag till fullständig renhållningstaxa 

till kommunfullmäktige för beslut.  

Aktuellt ärende avser således enbart förslaget till avfallsföreskrifter, inte till renhållningstaxa. 

 

Lysekil 15 december 2016 

 

 

Lars Johansson, VD   Anne Svensson, Utvecklingssamordnare 

 

Bilagor 

A. Förslag till Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun med tillhörande bilagor 1, 2 och 3 

B. Sammanfattning av föreslagna förändringar och dess konsekvenser 

C. Samrådsredogörelse 

D. Jämförelse investering och driftskostnad vid nytt insamlingssystem 

E. Jämförelse renhållningsavgifter 

F. Skiss Renhållningstaxa 
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Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan 
angivna platser.  

Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Matavfall 
 

Utsorterade matrester och annat lätt 
nedbrytbart avfall som exempelvis potatiskal, 
kaffesump, fiskrens, rester från skaldjur, 
mindre mängder matfett mm.  

Här kan även läggas mindre mängder 
hushållspapper, servetter och snittblommor, 
men inte krukväxter och blomjord. 

Förpackas i papperspåse som 
tillhandahålls av Rambo. Beroende på 
abonnemangsform läggs sedan 
matavfallet antingen i avsett fack i 
flerfackskärlet eller i separat kärl. 

Ska sorteras ut om hushållet valt ett 
abonnemang med utsortering av 
matavfallet till insamling eller till 
hemkompostering. 

Hemkompostering av matavfall ska 
anmälas till miljönämnden. 

För att undvika blöta påsar är det viktigt att 
påshållaren som Rambo tillhandahåller 
används. 

Hushåll med abonnemang ”Blandat mat- 
och restavfall” ska lägga matavfall och 
restavfall blandat i avsett kärl. 

Förpackningar 
Tomma förpackningar av papper/kartong, 
plast, metall, färgat och ofärgat glas. 
Exempelvis mjölkpaket, pastakartonger, 
smörpaket, mjukplastförpackningar, 
plastpåsar, konservburkar, kapsyler, 
aluminiumfolie, glasflaskor mm. 

 

Sorteras efter materialslag. 

Lämnas antingen till en 
återvinningsstation, en 
återvinningscentral, i avsedda fack i 
fyrfackskärl eller i avsedda separata kärl i 
flerbostadshus. 

Ska enligt lag sorteras ut av alla hushåll. 
(Avfallsförordningen, SFS 2011:927 § 24 b)  

 

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall   
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Tidningar 
(returpapper) 

Dagstidningar, veckotidningar, kataloger, 
reklam, kontorspapper. 

Lämnas antingen till en 
återvinningsstation, en 
återvinningscentral, i avsedda fack i 
fyrfackskärl eller i avsedda separata kärl i 
flerbostadshus. 

Ska enligt lag sorteras ut av alla hushåll. 
(Avfallsförordningen, SFS 2011:927 § 24 d)  

Restavfall 
Restavfall är det hushållsavfall som återstår 
efter att avfallet källsorterats, dvs när 
exempelvis matavfall, förpackningar, 
tidningar, farligt avfall, läkemedel, elektriskt 
och elektroniskt avfall, grovavfall och 
trädgårdsavfall har sorterats bort. 
  
Restavfall är exempelvis blöjor, dammsugar-
påsar, kuvert, plastartiklar som inte är 
förpackningar, fimpar, snus, krukväxter, 
blomjord, trasiga skor, kattsand, trasigt 
porslin/keramik/dricksglas mm. 

Förpackas i påse eller paket i lämpligt 
material och storlek.  

Var särskilt noga med att förpacka 
stickande och skärande avfall så att 
avfallet inte orsakar skada. 

Beroende på abonnemangsform läggs 
restavfallet antingen i avsett fack i 
flerfackskärlet eller i separat kärl. 

Hushåll med abonnemang ”Blandat mat- 
och restavfall” ska lägga matavfall och 
restavfall blandat i avsett kärl. 

Elektriskt & 
elektroniskt 
avfall 

Alla apparater, verktyg, produkter och 
komponenter som är beroende av elektrisk 
ström eller elektromagnetiska fält för att 
fungera. Exempelvis TV-apparater, 
batteridrivna leksaker och vitvaror som 
exempelvis tvättmaskin, torktumlare, 
torkskåp, spis och ugn.  

Även småbatterier och ljuskällor (se nedan) 
omfattas.  

Lämnas till återvinningscentral eller till 
butik som har avtal med producent att ta 
emot sådana uttjänta produkter. 

Hämtning av kasserad kyl och frys ingår i 
abonnemangets grundavgift för en- och 
tvåbostadshus. Hämtning beställs hos 
Rambo. 
Hämtning av övriga skrymmande 
kasserade produkter kan beställas av 
Rambo mot särskild avgift. 

Ska enligt lag sorteras ut av alla hushåll. 
(Avfallsförordningen, SFS 2011:927 § 25)  
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Småbatterier 
Småbatterier av alla slag, uppladdningsbara 
batterier mm. 

Är batterierna inbyggda i en produkt hanteras 
de som elektriskt & elektroniskt avfall enligt 
ovan. 

Lämnas antingen till återvinningscentral, till 
Rambos ”Samlaren” i butik eller batteriholk 
i butik eller i avsedd box vid fyrfackskärl. 

 

Vid fyrfackskärl: Tänk på att endast hänga 
ut boxen på fyrfackskärlet när boxen är 
full och behöver tömmas. 

Ljuskällor  
Glödlampor, lågenergilampor, ledlampor, 
halogenlampor, lysrörslampor mm. 

Mindre ljuskällor lämnas antingen till 
återvinningscentral, till Rambos ”Samlaren” 
i butik eller i avsedd box vid fyrfackskärl. 

Alla ljuskällor kan lämnas till 
återvinningscentral.  

Ljuskällor som innehåller kvicksilver ska 
hanteras varsamt så att de ej går sönder. 

Vid fyrfackskärl: Tänk på att endast hänga 
ut boxen på fyrfackskärlet när boxen är 
full och behöver tömmas. 

Farligt avfall 
Farligt avfall är exempelvis färg, 
lösningsmedel, bekämpningsmedel, lim, oljor, 

fotokemikalier, bilbatterier samt termometrar, 
lysrör, lågenergilampor och annat 
kvicksilverinnehållande avfall. 

Farligt avfall får inte blandas eller spädas 
ut med andra slag av farligt avfall. Avfallet 
ska vara förpackat i hela emballage. Om 
det inte lämnas i originalemballaget ska det 
märkas tydligt med innehåll. 

Lämnas till återvinningscentral.   

Farligt avfall beskrivs i avfallsförordningen 
(SFS 2011:927). 

Läkemedel och 
kanyler 

Kasserade läkemedel och kanyler. Kasserade kanyler ska lämnas i behållare 
som apoteket tillhandahåller.  

Enskilda hushåll ska i första hand lämna 
kasserade läkemedel och kanyler till 
apoteket. I andra hand kan detta avfall 
lämnas till återvinningscentral.  

Kasserad cytostatika klassas som farligt 
avfall och ska i första hand omhändertas 
genom sjukvårdens försorg. 
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Grovavfall 
Grovavfall är avfall som uppstår i hushåll 
men som är för stort, för tungt att lägga i 
kärlet för det vanliga restavfallet eller som har 
sådana egenskaper att det bör tas omhand 
till exempel för återvinning.  
Möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, större 
kartonger, julgranar mm. 

Lämnas till återvinningscentral. 

Hämtning av grovavfall kan beställas av 
Rambo mot särskild avgift. Grovavfall som 
ska hämtas av Rambo ska förses med 
märkning som klargör att det är fråga om 
grovavfall. 

Tänk på att någon annan kan ha 
användning för de saker du vill göra dig 
av med. Undersök gärna om du kan sälja 
eller skänka dina fungerande saker innan 
du slänger dem som grovavfall. 

Trädgårdsavfall 
Gräsklipp, klipp från häckar, löv, fallfrukt, 
ogräs,grenar, mindre träd mm. 

Lämnas till återvinningscentral. 

Hämtning av trädgårdsavfall kan även 
beställas av Rambo mot särskild avgift.  

Trädgårdsavfall kan även komposteras på 
egen fastighet under förutsättning att 
komposten inte riskerar orsaka olägenhet 
för människors hälsa och miljön. 

Matfetter och 
frityroljor 

Förbrukade matfetter och frityroljor i sådan 
mängd att det är lämpligt med särskild 
hantering. 

 

Förvaras i behållare med tätslutande lock. 
Lämnas till återvinningscentral. 
Större mängder från ex.vis restauranger 
och storkök kan lämnas till entreprenör 
med tillstånd att hantera och återvinna fett. 

Tänk på att inte hälla ut matfetter och 
frityroljor i avloppet då detta orsakar 
pålagringar och stopp i avloppet. 

 

Döda 
sällskapsdjur 
och avfall från 
husbehovsjakt 

Exempelvis marsvin, burfågel, katt, hund och 
mindre mängder avfall från husbehovsjakt. 

Döda sällskapsdjur kan lämnas till 
veterinärmottagning eller annan godkänd 
verksamhet som ordnar med kremering 
eller annat omhändertagande.  
Mindre sällskapsdjur och mindre mängder 
avfall från husbehovsjakt kan lämnas till 
avfallsanläggning mot särskild avgift. 

Miljönämnden avgör om sällskapsdjur och 
avfall från husbehovsjakt får grävas ner på 
egen tomt eller annan plats. 
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Annat avfall än 
hushållsavfall 
 

Exempelvis bygg- och rivningsavfall 
(från nybyggnad, ombyggnad eller 
rivning av en fastighet) och 
verksamhetstypiska avfall som 
uppkommer vid industrier, affärer och 
andra verksamheter och som inte 
utgör hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall. 

Kan lämnas till återvinningscentral 
eller avfallsanläggning mot särskild 
avgift. 

Hämtning kan också beställas av 
Rambo mot särskild avgift. 

 

Annat avfall än 
hushållsavfall som enligt 
förordning omfattas av 
producentansvar 

Exempelvis däck och bilar. 

 

Lämnas i producenternas 
insamlingssystem.  

Bildäck kan även lämnas till 
återvinningscentral (däck utan fälg - 
ingen avgift, däck med fälg - mot 
särskild avgift). 

Mer information finns i förordning om 
producentansvar för däck (SFS 
1994:1236) och för bilar (SFS 
2007:185). 

 

Med återvinningscentral (ÅVC) avses Rambos anläggning för mottagning av sorterat grovavfall mm i Hästesked utanför Munkedal. Avfallet ska här 
sorteras enligt de anvisningar som anges på centralen. 

Med återvinningsstation (ÅVS) avses Förpacknings- och tidningsinsamlingens stationer för insamling av förpackningar och tidningar. Sådana stationer 
finns utplacerade i de flesta samhällen i kommunen. Avfallet ska här sorteras enligt de anvisningar som anges på stationen. 

Med Rambos ”Samlaren” i butik avses de uppsamlingsbehållare för insamling av mindre mängder av småbatterier, ljuskällor, smått elektriskt och 
elektroniskt avfall samt sprayburkar som finns i vissa butiker. Avfallet ska sorteras enligt de anvisningar som anges på Samlaren. 
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Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighet utmed för hämtningsfordonet farbar och framkomlig 
väg, på annan överenskommen plats eller på en av den renhållningsansvarige anvisad plats.  

Dessa anvisningar gäller även vid hämtning av slam mm från enskilda avloppsanläggningar. 

Farbar och framkomlig väg 
Hämtningsfordonets väg fram till hushållsavfallets hämtställe ska ha hårdgjord körbana, tåla sådan 
belastning och vara så dimensionerad att hämtningsfordon kan ta sig fram och vid behov vända.  

Vägen ska normalt ha minst 3,5 m bred körbana och det fria utrymmet vid sidan om hämtningsfordonet 
ska vara minst en meter. Träd, annan växtlighet, gärdsgårdar, snövallar eller andra hinder får inte 
inkräkta på vägutrymmet.  

Vägen ska normalt ha en fri höjd på minst 4,7 m. Träd, annan växtlighet, takutsprång eller andra hinder 
får inte inkräkta på den fria höjden.  

Vid återvändsgata/väg ska det finnas möjlighet för hämtningsfordonet att vända. Vändplan för 
hämtningsfordon ska normalt ha en diameter av minst 18 m. Alternativ till detta kan vara en vändplats 
eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.        

Väg där hämtningsfordon ska köra får inte utgöras av gång- och cykelväg.  

Väg ska vara snöröjd och halkbekämpad för att hämtning ska kunna utföras. 

Utifrån hämtningsfordonets behov kan Rambo göra avsteg från detaljkraven ovan på vägutrymme, fri 
höjd och utrymme för vändning. Detta under förutsättning att Rambos riskbedömning, utifrån både 
arbetsmiljö och trafiksäkerhet, visar att riskerna är sådana att de kan accepteras. 

    

 

Figur 1: Exempel på fri höjd och bredd.  Figur 2: Exempel på vändplatser. 
Källa: Avfall Sverige; Handbok för avfallsutrymmen  

Anvisningar för transportvägar 
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Abonnemang: Det förhållande mellan 
kommunen och fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättshavaren som regleras genom ett 
renhållningsabonnemang för hämtning av avfall. 

Abonnent: Den fastighetsinnehavare/ 
nyttjanderättshavare som har ett renhållnings-
abonnemang för hämtning av avfall. 

Avfall: Varje föremål, ämne eller substans som 
ingår i en avfallskategori i avfallsförordningen 
(SFS 2011:927) och som innehavaren gör sig av 
med, avser att göra sig av med eller är skyldig 
att göra sig av med. 

Avfallsbehållare: Behållare som används 
för uppsamling av avfall, såsom kärl, container, 
säck eller liknande. Med avfallsbehållare menas 
inte del av enskild avloppsanläggning för 
uppsamling av avloppsfraktioner. 

Avfallsföreskrifter: Kommunens lokala 
bestämmelser för hantering av hushållsavfall, 
tidigare benämnda ”Renhållningsföreskrifter”. 
Föreskrifterna fastställer bland annat vilka 
skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare har 
för avfallshanteringen samt när, var och hur 
hushållsavfall hämtas.  

Avfallshantering: Sortering, insamling, 
transport, återvinning och bortskaffande eller 
annan behandling av avfall. 

Avfallsplan: Kommunens lokala plan för 
avfallshanteringen. Planen innehåller bland 
annat mål för kommunens hantering av 
hushållsavfall och åtgärder för att nå målen.  

Avfallsutrymme: Byggnad, rum, skåp eller 
annan plats, med eller utan avfallsbehållare, 
avsedd att förvara avfall på. 

Blandat mat- och restavfall: En 
blandning av avfallsslagen matavfall och 
restavfall. 

Bortskaffande: Förfarande som anges i 
bilaga 3 till Avfallsförordning (2011:927). 

Bygg- och rivningsavfall: Avfall som 
uppkommer vid nybyggnad, renovering, 
ombyggnad eller rivning av byggnad eller som 
uppstår vid större anläggningsarbeten i en 
trädgård. En del bygg- och rivningsavfall klassas 
som farligt avfall, t.ex. asbest och impregnerat 
virke. Byggherren ansvarar för att bygg- och 
rivningsavfall sorteras och hanteras i enlighet 
med gällande lagstiftning. 

Delat abonnemang: Två eller tre 
närbelägna fastigheter som delar avfallskärl.  

Deponi: Anläggning där avfall som inte kan 
material- eller energiåtervinnas övertäcks med 
jordmassor. Kallas också soptipp. 

Dragväg: Markytan där renhållningsarbetarna 
hanterar avfallskärl vid hämtning av avfall. Hela 
vägen mellan kärlets hämtställe och hämtnings-
fordonets uppställningsplats avses. 

Enskild avloppsanläggning: 
Slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk, 
fosforfälla eller annan anläggning för att rena 
avloppsvatten från hushåll som inte är anslutet 
till kommunalt avloppsreningsverk. 

Entreprenör: Företag som anlitas av Rambo 
för att utföra hämtning och/eller behandling av 
avfall. 

Farligt avfall: Ett ämne eller föremål som är 
avfall och som är markerat med en * i bilaga 4 till 
avfallsförordningen eller som omfattas av 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 12§ 
avfallsförordningen. Farligt avfall som 
uppkommer i hushåll är exempelvis färgrester, 
spillolja, lösningsmedel (lacknafta, fotogen etc), 
bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim och 
kvicksilvertermometrar. 

Fastighetsinnehavare: Den som är 
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 
som fastighetsägare. 

Fettavskiljare: Anordning för att samla upp 
fettavfallsslam i avloppsvatten från lokaler med 
livsmedelproduktion. 

Definitioner 
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Fosforfälla: Anordning för avskiljning av 
fosfor ur avloppsvatten. Förbrukat material 
klassas normalt som hushållsavfall. 

Fritidsboende: Fastighetsinnehavare 
och/eller hushåll som främst använder bostaden 
under sommarsäsongen och som är folkbokförd 
på annan fastighet.  

Grundavgift: Se renhållningstaxa 

Grovavfall: Tungt eller skrymmande avfall 
som uppkommer vid normalt boende och som 
inte är lämpligt att samla in i ordinarie 
avfallsbehållare. Exempelvis möbler, stora 
leksaker, cyklar, spisar, tvättmaskiner, torkskåp, 
torktumlare, trädgårdsavfall etc.  

Helårsboende: Fastighetsinnehavare 
och/eller hushåll som är folkbokförd på 
fastigheten. 

Hantering av avfall: Insamling, sortering, 
transport, återvinning och bortskaffande av 
avfall. 

Hushåll: Boende som består av en eller flera 
personer. 

Hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall: Avfall som kommer från hushåll samt 
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet 
(miljöbalken 15 kapitlet 2 §).  

Begreppet hushållsavfall svarar mot det behov 
av borttransport av avfall som regelmässigt 
uppkommer vid nyttjande av mark eller byggnad 
för bostadsändamål.  

Med därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet menas avfall från industrier, 
affärsrörelser och annan likartad verksamhet 
som i renhållningssammanhang är jämförligt 
med avfall som kommer från hushåll. Det är 
sådant avfall som uppkommer som en direkt 
följd av att människor oavsett ändamål eller 
verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i en 
anläggning. Som exempel kan nämnas avfall 
från personalmatsalar, restaurangavfall och 
toalettavfall.  

Hämningsavgift: Se renhållningstaxa 

Hämtningsfordons 
uppställningsplats: 

Plats för hämtningsfordonet när avfallet ska 
hämtas och lastas i fordonet. Platsen ska ligga 
så nära avfallets hämtställe som möjligt och vara 
lämplig både ur arbetsmiljö- och 
trafiksäkerhetshänseende. 

Hämtställe: Den plats där 
avfallsbehållare/avfall placeras på 
hämtningsdagen och varifrån hämtning sker. 

Kommunens renhållningsansvar: Den 
skyldighet och ansvar kommunen har att ta hand 
om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 

Kompostering: Biologisk behandlingsmetod 
som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus 
och näringsämnen återvinns. 

Källsortering: Sortering av avfall på den 
plats där avfallet uppkommer, exempelvis i 
hushållet eller på arbetsplatsen. 

Latrin: Fast och flytande avfall från torrtoalett. 
Klassas som hushållsavfall. 

Matavfall: Matrester och annat livsmedelsspill 
som uppkommer i hushåll, restauranger, 
storkök, butiker och liknande och som utgör 
hushållsavfall.  

Minireningsverk: Anordning för avskiljning 
av slam och rening av toalettavlopp och/eller 
bad-, disk- och tvättvattenavlopp. Det avskilda 
slammet klassas som hushållsavfall.  

Nyttjanderättshavare: Den som, utan att 
omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har 
rätt att bruka eller nyttja fastighet för 
verksamhet. 

Producentansvar: Skyldighet för producent 
att se till att avfall samlas in, transporteras bort, 
återvinns, återanvänds eller bortskaffas 
(miljöbalken 15 kap. 6 §). Avfall som omfattas av 
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producentansvar ska lämnas i de 
insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller. 
 
Renhållningsansvar: Den skyldighet och 
ansvar kommunen har att ta hand om 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 

Renhållningsordning: Kommunens 
avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter utgör 
tillsammans kommunens renhållningsordning. 
Den ska fastställas av kommunfullmäktige för att 
gälla. 

Renhållningstaxa: Renhållningstaxan ska 
finansiera kostnader för det kommunala 
renhållningsansvaret. 
Den samlade avgiften innehåller grundavgift samt 
hämtningsavgift för aktuellt abonnemang. 
Grundavgift utgör betalning för fasta kostnader 
såsom ÅVC, arrende, hushållens farliga avfall, 
utveckling, information och administration. 
Hämtningsavgift utgör betalning av hämtnings- 
och behandlingskostnader. 

Restavfall: Det hushållsavfall som återstår 
efter att avfallet källsorterats, dvs när exempelvis 
matavfall, förpackningar och tidningar, farligt 
avfall, läkemedel, elektriskt och elektroniskt 
avfall, grovavfall och trädgårdsavfall sorterats 
bort. 

Samlaren: Uppsamlingsskåp för insamling av 
mindre mängder småbatterier, ljuskällor, smått 
elektriskt och elektroniskt avfall samt spray-
burkar som står i vissa butiker. Avfallslämnaren 
sorterar själv avfallet enligt anvisning på plats. 

Slam: Restprodukt från enskild avlopps-
anläggning. 

Slamavskiljare: Anordning för avskiljning av 
slam från toalettavlopp och/eller bad-, disk- och 
tvättvattenavlopp. Det avskilda slammet klassas 
som hushållsavfall. 

Sluten tank: Anordning för uppsamling av 
toalettavlopp och/eller bad-, disk- och tvätt-
vattenavlopp. Innehållet av urin, slam och vatten 
klassas som hushållsavfall. 

Transportväg: Väg/gata som används av 
fordon för insamling av avfall, avloppsfraktioner 
och fettavskiljarslam. 

Trädgårdsavfall: Komposterbart och/eller 
flisningsbart växtavfall som uppkommer vid 
normal trädgårdsskötsel hos enskilda hushåll, 
klassas som hushållsavfall. Grövre träd, stubbar 
och annat avfall som exempelvis uppstår vid 
större anläggningsarbeten i en trädgård klassas 
som byggavfall. Större mängder trädgårds- och 
parkavfall från flerbostadshus och verksamheter 
klassas som verksamhetsavfall.  

Verksamhetsavfall eller ej 
branschspecifikt industriavfall: Fast 
eller flytande avfall som uppkommer vid 
exempelvis industrier, företag, affärer och 
institutioner och som inte utgör hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall. 

Verksamhetsansvarige: Rambo AB har 
verksamhetsansvaret för den kommunala 
renhållningen i Munkedals kommun. 

Återanvändning: Användning av kasserad 
produkt utan föregående förädling. 

Återvinning: Tillvaratagande av kasserad 
produkt för materialåtervinning och/eller energi-
återvinning.  

Återvinningscentral (ÅVC): En 
bemannad anläggning där hushåll kan lämna 
exempelvis grovavfall, trädgårdsavfall, farligt 
avfall, elektriskt och elektroniskt avfall till 
återanvändning, återvinning och annat 
bortskaffande. Företag/Verksamheter kan lämna 
motsvarande avfall mot avgift. Avfallslämnaren 
sorterar själv avfallet enligt anvisning på plats. 
Matavfall och restavfall får inte lämnas på 
återvinningscentralerna. 

Återvinningsstation (ÅVS): En 
obemannad anläggning där förpackningar och 
returpapper som omfattas av producentansvar 
kan lämnas. Avfallslämnaren sorterar själv 
avfallet enligt anvisning på plats. Matavfall, 
restavfall, grovavfall och annat avfall får inte 
lämnas på återvinningsstationerna. 
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Kap 1. Inledning 

Munkedals kommun är tillsammans med Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner delägare i Regional 
avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB (Rambo AB). 

Munkedals kommun överlät 2004 ansvaret till Rambo AB för drift och skötsel av Hästeskeds 
avfallsanläggning och återvinningscentral (ÅVC) samt återvinningsstationerna (ÅVS) för Förpacknings- 
och tidningsinsamlingens återvinning av hushållens tidningar och förpackningar.  

2010 överlät kommunen även verksamhetsansvaret för insamling och hantering av hushållsavfall samt 
administration, planering och utveckling enligt kommunens renhållningsansvar till Rambo AB. 

Gällande regelverk 
1 § För kommunens avfallshantering gäller:   

 Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), 
 regler om avfallshantering i förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av miljöbalken,  
 andra författningar som påverkar avfallshanteringen, exempelvis Arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) och tillhörande föreskrifter, Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), Plan- och 
byggförordningen (2011:338) och Boverkets Byggregler BBR 3:312, 

 kommunens Renhållningsordning, som består av en avfallsplan och dessa avfallsföreskrifter.  

Definitioner 
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kapitlet 
miljöbalken (SFS 1998:808), avfallsförordningen (2011:927) och förordningen (2014:1073) om 
producentansvar för förpackningar.  

I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges. 

 Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

 Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser 
och annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från 
hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett 
ändamål eller verksamhet, uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan 
nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall. 

 Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

 Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, 
har rätt att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

 Med den renhållningsansvarige avses Munkedals kommun, Kommunstyrelsen. 
 Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 
 Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 

I Bilaga 3 ”Definitioner” förklaras ytterligare termer och begrepp som används i dessa föreskrifter. 
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Målsättning 
3 § Målsättningen för Munkedals kommuns avfallshantering är att: 

 Hanteringen ska ske enligt EU:s avfallshierarki, den så kallade Avfallstrappan. Detta innebär att 
avfallets uppkomst i första hand ska förebyggas. Det avfall som uppstår ska därefter sorteras för 
återanvändning, materialåtervinning eller energiutvinning - i nämnd ordning - och i sista hand för 
deponering.  

 Arbetsmiljön vid avfallshanteringen är sådan att renhållningsarbetare kan uträtta sitt arbete utan 
att utsättas för risk att drabbas av ohälsa eller olycksfall.   

Munkedals kommun arbetar fortsatt för en långsiktigt hållbar avfallshantering och minskade avfallsmängder 
enligt gällande avfallsplan. Avfallsplan 2008 är gemensam för Lysekil, Munkedals, Sotenäs och Tanums 
kommuner. 

Kap 2. Ansvar och skyldigheter 

Kommunens renhållningsansvar 
4 § Kommunen ansvarar för att hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom kommunen 
transporteras till en godkänd behandlingsanläggning och återvinns eller bortskaffas.  

Huvudmannaskapet för kommunens renhållningsansvar åvilar Munkedals kommuns kommunstyrelse, 
medan verksamhetsansvaret åvilar Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB, nedan kallad 
Rambo. 

Verksamhetsansvaret omfattar insamling, avfallsmottagning och transport till återvinning eller annat 
bortskaffande liksom planering, utveckling, kundservice, fakturering och annan administration.  

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Rambo och/eller de entreprenörer 
som Rambo anlitar.  

Från kommunens ansvar undantas avfall som enligt förordning ska samlas in och omhändertas av 
producent (15 kapitlet 18 § miljöbalken). 

Kommunfullmäktige fastställer avfallsföreskrifter och renhållningstaxa. 

5 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kapitlet miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med 
stöd av miljöbalken utförs av miljönämnden. 

6 § Rambo informerar hushållen om kommunens avfallshantering samt om de insamlingssystem för 
utsorterat hushållsavfall i form av förpackningar, tidningar, elektriska och elektroniska produkter etc. som 
producenter enligt lagstadgat producentansvar tillhandahåller i kommunen. 

Producenternas ansvar 
7 § Producentansvaret regleras i förordningar om producentansvar meddelade med stöd av miljöbalken. 

Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska om frågor 
som rör insamlingssystemet samråda med kommunen. 

Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar 
8 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för det avfall som uppkommer på fastigheten eller av andra skäl 
finns på fastigheten. 
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Fastighetsinnehavare bekostar installation och underhåll av alla inom fastigheten förekommande 
anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Fastighetsinnehavare ansvarar också för att 
installationer, anordningar och utrymmen fungerar, är säkra och har avsedd effekt.  

Fastighetsinnehavare är ansvarig för att avfallsutrymme, förvaringsplats och hämtningsplats anordnas, 
utformas och underhålls så att kraven enligt dessa föreskrifter, Boverkets byggregler samt 
arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter uppfylls. 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare ska teckna abonnemang på förekommande renhållnings-
uppdrag hos Rambo. Abonnemang ska tecknas i sådan omfattning att det svarar mot de behov som finns 
i förhållande till gällande hämtningsintervall. 

Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren ansvarar för att ge Rambo tillträde till den plats där 
hämtning ska ske. Nycklar, port- och bomkoder och dylikt ska lämnas till Rambo. Ändringar ska utan 
uppmaning meddelas Rambo.  

9 § Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare är betalningsskyldig för renhållning enligt den taxa som 
fastställs av kommunfullmäktige. 

Avgift ska betalas till Rambo för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som 
utförs genom kommunens försorg. Avgiften omfattar även kostnader för planering, utveckling, 
kundservice, övrig administration och drift av återvinningscentraler samt i övrigt i enlighet med de 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 

10 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för att ändring av ägandeförhållande för fastighet utan dröjsmål 
meddelas Rambo. 

11§ Fastighetsinnehavare är skyldig att i tillräcklig omfattning informera dem som bor eller bedriver 
verksamhet i fastigheten om dessa föreskrifter.  

Fastighetsinnehavare är ansvarig för att reglerna följs. 

Avfallslämnarens ansvar och skyldighet att överlämna hushållsavfall 
12 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas för borttransport genom kommunens 

försorg. Om inget annat anges i dessa föreskrifter är egen hantering av avfallet såsom nedgrävning, 
eldning eller annat bortskaffande inte tillåten. Hushållsavfall via köksavfallskvarn får inte tillföras avloppet 
utan Va-huvudmannens eller, vid enskild avloppsanläggning, miljönämndens tillstånd. 

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten utmed för renhållningsfordonet farbar väg, på annan 
överenskommen plats, på en av den renhållningsansvarige anvisad plats eller lämnas på plats som 
anvisas i bilaga 1 ”Sorteringsanvisningar för hushållsavfall”.  

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa 
och miljön inte uppstår. 

Kap 3. Hushållsavfall – fast avfall 

13 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som ska transporteras bort genom kommunens försorg 
ska placeras i avfallsbehållare.  

Sortering av avfall 
14 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
bilaga 1 ”Sorteringsanvisningar för hushållsavfall”.  
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Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i dessa 
föreskrifter. 

15 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheten att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsslag 
som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till Rambo för borttransport.  

Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 
16 § I avfallsbehållare och avfallsutrymme eller förvaringsplats får endast läggas sådant avfall som 
behållare, utrymme och plats är avsedda för. 

Avfall ska vara emballerat i påse eller paket och vara så väl förslutet att avfallet inte kan spridas, orsaka 
skada, arbetsmiljörisker och/eller olägenhet för människors hälsa och miljö.  

Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador ska emballeras i styvt skyddshölje innan de läggs i 
påse eller paket. 

Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Övriga krav på emballering och märkning av respektive avfallsslag framgår av bilaga 1 
”Sorteringsanvisningar för hushållsavfall”.  

17 § Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att de lätt kan stängas. De får inte heller vara så tunga att det 
blir svårigheter att flytta dem. Gällande arbetsmiljökrav ska efterföljas. 

Överfull, för tung och/eller trasig avfallsbehållare/säck töms först vid nästa ordinarie hämtningstillfälle 
efter att avfallet paketerats om av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.  Detsamma gäller 
om avfallsbehållaren innehåller dåligt emballerade stickande eller skärande föremål. Tidigare tömning 
kan, efter rättelse, beställas som extratjänst mot särskild avgift.  

Vid upprepad överfyllnad är fastighetsinnehavare/ nyttjanderättshavare skyldig att byta till större eller fler 
avfallsbehållare. 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 
18 § I kommunen godtas följande behållare och utrustning för uppsamling av hushållsavfall: 

 Plastkärl på 2 eller 3 hjul; 140, 190, 240, 370 liter   
 Plastkärl på 4 hjul; 660 liter 
 Latrinbehållare av plast med lock; 23 liter 
 Säckar av papper eller plast; 125 - 160 liter 

Säck används endast i undantagsfall där kärl av praktiska skäl är omöjligt att använda 
 Papperspåsar avsedda för hushållens matavfall  
 Papperssäckar avsedda för matavfall från storkök/restauranger, eller annat emballage som 

Rambo godkänner 
 

Annan typ av behållare kan efter ansökan prövas av Rambo. 

19 § Hushåll med enskilt abonnemang får kärl, påsar, säckar och latrinbehållare av Rambo. Kostnaden 
för dessa ingår i avgiften enligt renhållningstaxa. Emballaget ägs av Rambo och ska användas till 
avsedda avfallsslag. 
 
Flerbostadshus och verksamheter såsom affärer, hotell, vårdinrättningar, restauranger med flera bekostar 
och äger själva sina kärl, påsar, säckar och eventuellt övrigt emballage. Kärl, påsar, säckar och 
säckhållare ska vara av modell som Rambo godkänner och kan införskaffas hos Rambo till 
självkostnadspris. 
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20 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl.  

Transport och hämtställen 
21 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighet utmed för hämtningsfordonet farbar väg, på 
annan överenskommen plats eller på en av den renhållningsansvarige anvisad plats. 

Allmänna villkor för farbar väg framgår av bilaga 2 ”Anvisningar för transportvägar”.  

I särskilda fall kan Rambo göra avsteg från visst detaljkrav på farbar väg. Detta under förutsättning att 
Rambos riskbedömning, utifrån både arbetsmiljö och trafiksäkerhet, visar att riskerna är sådana att de 
kan accepteras. 

22 § För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbara för hämtningsfordon kan den 
renhållningsansvarige komma att anvisa plats för hämtning av hushållsavfall i gemensamma kärl för flera 
fastigheter. 

Tätare hämtningsintervall än ordinarie intervall kan komma att tillämpas utifrån tillgängligt utrymme, typ 
av boende, verksamhet etc. 

23 § Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället normalt vara placerad i anslutning till hämtnings-
fordonets uppställningsplats. Dragväg kan beställas mot avgift enligt gällande taxa. Vid synnerliga skäl 
kan Rambo godkänna annan placering. 

All dragväg mellan avfallsbehållarens hämtställe och fordonets uppställningsplats ska vara hårdgjord, 
jämn och tillräckligt bred samt vid hämtningstillfället vara snöröjd och halkbekämpad.  

Kärl ska vid hämtningstillfället stå så att draghandtaget är vänt mot renhållningspersonalen och får till 
exempel inte vara vänt in mot vägg, staket eller buskage. 

Vid underjordsbehållare, eller annan avfallsbehållare som kräver hämtning med kranbil, ska kranbilen 
kunna ta sig fram till behållaren. Inga hinder får finnas inom kranens rörelseområde.  

Särskilda regler som gäller vid tömning av enskild avloppsanläggning finns samlade i kapitel 4, 
”Hushållsavfall – avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar”. 

Hämtningsområde 
24 § Kommunen utgörs av ett hämtningsområde. 

Inom hämtningsområdet erbjuds följande tre abonnemangsformer: 

 ”Hemsortering i fyrfackskärl”, 

 ”Sorterat matavfall och restavfall”  

 ”Blandat mat- och restavfall” 

Vägens framkomlighet för stort hämtningsfordon avgör om abonnemang ”Hemsortering i fyrfackskärl” kan 
erbjudas eller ej. 

Abonnemangsformer 
25 §  
Abonnemang ”Hemsortering i fyrfackskärl”; Varje fastighet får i normalfallet två 370 liters kärl med 
vardera fyra fack för sortering av matavfall, restavfall, förpackningar av papper/kartong, plast, metall, 
färgat och ofärgat glas samt tidningar. Ytterligare avfallsslag kan tillkomma via mindre behållare som 
hängs på kärlen vid hämtning. Upp till tre fastigheter kan också dela ett abonnemang enligt §43. 
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De hushåll som vill kompostera sitt matavfall ska anmäla detta till miljönämnden enligt §40. 

Abonnemang ”Sorterat matavfall och restavfall”; Varje fastighet får i normalfallet ett 140 liters kärl för 
sitt matavfall och ett 140 liters kärl för sitt restavfall. Upp till tre fastigheter kan också dela ett 
abonnemang enligt §43, eller vara del i gemensamma kärl för fler fastigheter enligt §44.   

Hushållets förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas samt tidningar ska 
sorteras ut och lämnas till Återvinningsstation eller Återvinningscentral.  

De hushåll som vill kompostera sitt matavfall ska anmäla detta till miljönämnden enligt §40. 

Abonnemang ”Blandat mat- och restavfall”; Varje fastighet får i normalfallet ett 190 liters kärl för sitt 
blandade mat- och restavfall. Upp till tre fastigheter kan också dela ett abonnemang enligt §43, eller vara 
del i gemensamma kärl för fler fastigheter enligt §44.   

Hushållets förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas samt tidningar ska 
sorteras ut och lämnas till Återvinningsstation eller Återvinningscentral. 

Hämtningsintervall 
26 §  
En- och tvåbostadshus för helårsboende 
 

Abonnemang ”Hemsortering i fyrfackskärl”  

 Restavfall, matavfall, tidningar och metallförpackningar (Kärl 1) hämtas varannan vecka, året runt. 
 Pappers-, plast- och glasförpackningar hämtas var fjärde vecka (Kärl 2), året runt. 

Vilka avfallsslag som ska läggas i kärl 1 respektive kärl 2 beslutas av Rambo och kan komma att ändras.  

Abonnemang ”Sorterat matavfall och restavfall” 

 Matavfall hämtas varannan vecka, året runt. 
 Restavfall hämtas varannan vecka, året runt. 

Abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” 

 Blandat mat- och restavfall hämtas varannan vecka, året runt.  

 

En- och tvåbostadshus för fritidsboende 

Samma abonnemangstyper och hämtningsintervall som för helårsboende ovan. Hämtning sker dock 
endast under april - september (vecka 14 – 39). 

Vid behov av enstaka hämtning under oktober - mars (vecka 40 – 13) kan detta beställas som extra 
tjänst. Hämtning sker då vid nästkommande ordinarie hämtningsrunda för helårsboende i området. 

Vid behov av hämtning året runt kan även helårsabonnemang tecknas. 

 

Flerbostadshus samt verksamheter med behov av hämtning av hushållsavfall året runt 

Abonnemang ”Sorterat matavfall och restavfall” 

 Matavfall hämtas minst en gång varannan vecka, året runt. 
 Restavfall hämtas minst en gång varannan vecka, året runt. 
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Abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” 

 Blandat mat- och restavfall hämtas minst en gång varannan vecka, året runt. 

 

Verksamheter med behov av säsongsmässig hämtning av hushållsavfall 

Abonnemang ”Sorterat matavfall och restavfall” 

 Matavfall hämtas minst en gång varannan vecka under den tidsperiod som överenskommits 
mellan Rambo och fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren. 

 Restavfall hämtas minst en gång varannan vecka, under den tidsperiod som överenskommits 
mellan Rambo och fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren. 

Abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” 

 Blandat mat- och restavfall hämtas minst en gång varannan vecka under den tidsperiod som 
överenskommits mellan Rambo och fastighetsinnehavaren/ nyttjanderättshavaren. 
 

Kontroll av källsortering 
27 § Rambo kan komma att kontrollera renhet på källsorterat material vid hämtning. Vid felsortering 
uppmärksammas abonnenten på felsorteringen och uppmanas rätta till sorteringen innan tömning kan 
utföras. 

Vid upprepad felsortering kan abonnemanget komma att omklassas till abonnemangsformen ”Blandat 
mat- och restavfall”. 

Denna kontroll och omklassning gäller även för fastighetsinnehavare med beviljat längre 
hämtningsintervall för restavfall. 

Särskilt om latrinhämtning 
28 § Tjänsten hämtning av latrin kommer på sikt att fasas ut. Under en övergångsperiod tillhandahålls 
fortsatt latrinhämtning mot avgift enligt gällande taxa.  

 I ett latrinabonnemang ingår upp till 10 stycken latrinbehållare av engångstyp per år. Nya 
behållarna hämtas på den plats som Rambo meddelar.  

 Hämtning av latrin sker efter beställning.  
 Latrinbehållare ska placeras vid ordinarie hämtställe för hushållsavfallet eller enligt 

överenskommelse.  
 Latrin får inte läggas i kärl/säck eller container.  

Särskilt om grovavfall mm 
29 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag. 

 Grovavfall 
 Trädgårdsavfall förpackat i säckar 
 Trädgårdsavfall lös volym (container) 
 Kyl- och frysmöbler   

Grovavfall mm från hushåll, som ska hämtas av Rambo, ska förses med märkning som klargör att det är 
fråga om grovavfall. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage.  

Särskild avgift för hämtningen kan tas ut och framgår i förekommande fall i renhållningstaxan. 
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Kap 4. Hushållsavfall – avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 

Allmänna regler 
30 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att fastighetens avloppsanläggning sköts och underhålls. 

Vid funktionskrav på återfyllnad med vatten efter tömning ansvarar fastighetsinnehavaren för att 
återfyllnad sker.  

Avloppsanläggningens placering ska vara tydligt utmärkt på fastigheten. Tydlig instruktion för tömning 
av anläggningen ska finnas tillgänglig vid tömning. 

När avloppsanläggning ligger utanför den egna fastigheten ska det på tömningsplatsen tydligt anges 
vilken fastighet som anläggningen betjänar. 

Fastighetsinnehavaren ska tillse att väg fram till avloppsanläggning som ska tömmas är framkomlig. 

Se vidare bilaga 2 ”Anvisningar för transportvägar” samt detaljerade krav på framkomlighet nedan. 

Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte 
överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande 
taxa. 

Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter.  

Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa. 

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Lock eller manlucka ska på tömningsdagen vara frilagd från jord, snö eller annan övertäckning. Lock 
eller manlucka får vid tömningstillfället vara stängd med sprint eller liknande under förutsättning att den 
är lätt att öppna för hämtningspersonalen. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får 
väga högst 15 kg. 

Sugkopplingar ska på tömningsdagen vara lätt tillgängliga. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger 
fastighetsinnehavaren att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

Kan tömning inte utföras, på grund av bristande tillgänglighet, av tekniska skäl eller annan orsak, 
informerar Rambo miljönämnden. 

Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att 
befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning beställs av fastighetsinnehavaren. 

Efter sluttömning avslutar Rambo abonnemanget och meddelar miljönämnden härom. 

Slamavskiljare 
31§ Hämtningsintervall 

Slamavskiljare ska slamtömmas regelbundet för att upprätthålla en fullgod funktion. 
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 Tömning av slam från slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst 1 gång per år, eller i 
enlighet med miljönämndens beslut. 

 Tömning av slam från slamavskiljare med enbart bad, disk och tvätt (BDT) anslutet ska ske minst 
1 gång vartannat år, eller i enlighet med miljönämndens beslut. 

Rambo schemalägger ordinarie tömning av slamavskiljare utifrån gällande hämtningsintervall, effektivt 
nyttjande av renhållningsfordon och mottagarens möjlighet att ta emot och behandla slammet. 

Tömning enligt schema utförs till ordinarie pris enligt gällande taxa. Fastighetsinnehavare kan beställa 
återkommande tätare tömning inom ramen för den schemalagda tömningen. 

Akuttömning, enstaka kompletterande tömning och tömning vid tidpunkt utanför schema kan beställas 
och utförs då mot extra avgift enligt gällande taxa. 

Sluten tank 
32 § Hämtningsintervall 

 Tömning av slam från sluten tank för traditionell WC ska ske minst 1 gång per år, eller i enlighet 
med miljönämndens beslut. 

 Tömning av slam från sluten tank för extremt snålspolande toalett, dvs med mindre än en liter per 
spolning i genomsnitt, ska ske minst 1 gång vartannat år, eller i enlighet med miljönämndens 
beslut. 

Fastighetsinnehavaren beställer i normalfallet tömning av slam från sluten tank. Beställd tömning utförs 
inom 5 arbetsdagar, beställningsdagen inräknad, till ordinarie avgift enligt gällande taxa. Akuttömning kan 
beställas och utförs då mot extra avgift enligt gällande taxa. 

Rambo kan komma att schemalägga ordinarie tömning av slutna tankar områdesvis för transport till 
hygieniseringsanläggning med näringsåterföring till åkermark. Rambo schemalägger då tömningen utifrån 
hämtningsintervall, hygieniseringsprocess och lantbrukets regler för gödsling av åkermark. 
Schemaläggning kan också komma att ske utifrån annan mottagares möjlighet att ta emot och behandla 
slammet. 

Tömning enligt schema utförs till ordinarie pris enligt gällande taxa. Fastighetsinnehavare kan beställa 
återkommande tätare tömning inom ramen för den schemalagda tömningen. Akuttömning, enstaka 
kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema kan beställas och 
utförs då mot extra avgift enligt gällande taxa. 

Minireningsverk och annan avloppsanläggning 
33 § Hämtningsintervall 

Minireningsverk och annan avloppsanläggning ska slamtömmas regelbundet för att upprätthålla en 
fullgod funktion. 

 Tömning av slam från minireningsverk och annan avloppsanläggning ska ske minst 1 gång per år 
eller i enlighet med miljönämndens beslut. 

Rambo schemalägger ordinarie tömning av minireningsverk och annan avloppsanläggning utifrån 
gällande hämtningsintervall, effektivt nyttjande av renhållningsfordon och mottagarens möjlighet att ta 
emot och behandla slammet. 

Tömning enligt schema utförs till ordinarie pris enligt gällande taxa. Fastighetsinnehavare kan beställa 
återkommande tätare tömning inom ramen för den schemalagda tömningen. 

Akuttömning, enstaka kompletterande tömning och tömning vid tidpunkt utanför schema kan beställas 
och utförs då mot extra avgift enligt gällande taxa. 
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Fosforfälla 
34 § För hämtning av filtermaterial i säck bör avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och 
fosforfälla vara högst 10 meter vid filterkassett/storsäck om 500 kg, och högst 5 meter vid 
filterkassett/storsäck om 1 000 kg.  

Den fria höjden ska vara minst 7 meter inom kranens rörelseområde. 

För hämtning av filtermaterial i lösvikt gäller att filtermaterialet ska vara sugbart.  

För hämtning av filtermaterial i lösvikt gäller samma bestämmelser om avstånd till 
slamsugningsfordonets uppställningsplats och maximal sughöjd som för slamsugning av slamavskiljare. 

Efter hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial snarast tillföras anläggningen genom 
fastighetsinnehavarens försorg.  

Hämtningsintervall 

Byte av filtermaterial i fosforfälla ska ske regelbundet för att upprätthålla en fullgod funktion.  

 Byte/hämtning av uttjänt filtermaterial ska ske i enlighet med miljönämndens beslut. 

Fastighetsinnehavaren beställer hämtning. 

Hämtning utförs efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavaren och Rambo. 

Kap 5. Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 

35 § Dessa föreskrifter, med undantag för 29§, gäller även för det avfall från verksamheter som är 
jämförligt med hushållsavfall. 

Med hushållsavfall jämförligt avfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. 

Fettavskiljare 

36 § Allmänna regler för tömning av avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar, 30§, gäller 
även för fettavskiljare. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att fastighet har erforderlig fettavskiljning i enlighet med VA-
huvudmannens eller miljönämndens regler och tillstånd.  

Vid funktionskrav på återfyllnad med vatten efter tömning ansvarar fastighetsinnehavaren för att 
återfyllnad sker.  

Kan tömning inte utföras på grund av bristande tillgänglighet, av tekniska skäl eller annan orsak 
informerar Rambo VA-huvudmannen eller miljönämnden. 

Hämtningsintervall 

Fettavskiljare ska tömmas regelbundet för att upprätthålla en fullgod funktion, dock minst en gång per år 
eller i enlighet med VA-huvudmannens eller miljönämndens beslut och anvisningar. 

Rambo schemalägger ordinarie tömning av fettavskiljare utifrån gällande hämtningsintervall. 

Tömning enligt schema utförs till ordinarie pris enligt gällande taxa. Fastighetsinnehavare kan beställa 
återkommande tätare tömning inom ramen för den schemalagda tömningen. 
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Akuttömning, enstaka kompletterande tömning och tömning vid tidpunkt utanför schema kan beställas 
och utförs då mot extra avgift enligt gällande taxa. 

Kap 6. Annat avfall än hushållsavfall 

Uppgiftsskyldighet 
37 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska på 
begäran av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och 
hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

Kap 7. Undantag 

Allmänt 
38 § Anmälan och ansökan om undantag från dessa föreskrifter ska sändas till och prövas av 
Miljönämnden om inget annat anges nedan. 

Anmälan och ansökan ska alltid vara skriftlig, undertecknad av anmälaren/sökanden, inlämnad senast 
sex veckor innan undantaget avses börja gälla och innehålla uppgifter om: 

 anmälaren/sökanden, berörd fastighet och fastighetsinnehavare, 
 vilka avfallsslag som avses,  
 vilken tidsperiod som avses samt 
 skälen till undantag och/eller på vilket sätt omhändertagande av avfall avses ske. 

 

Anmälaren/sökanden ska visa att förutsättningarna för sökt undantag uppfylls så att undantaget kan 
beviljas utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Alla undantag som beviljas tidsbegränsas, såvida inget annat anges under respektive rubrik nedan.  

Förnyat undantag kräver förnyad ansökan, som prövas utifrån vid varje tillfälle gällande 
avfallsföreskrifter.  

Undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter beviljas inte retroaktivt. Undantag gäller från och med 
det datum beslut om undantag fattas och under den tidsperiod som anges i beslutet.  

Ett beslut om undantag är personligt och upphör att gälla vid ägarbyte. Undantag som gäller eget 
omhändertagande av avloppsfraktioner, och som ingår i miljönämndens tillstånd för den aktuella 
avloppsanläggningen, följer dock fastigheten och behöver inte vara tidsbegränsat.  

Beslut om undantag upphör också att gälla om angivna förutsättningar som ligger till grund för 
undantaget ändras, exempelvis genom ökad användning/belastning och/eller villkor för beviljat undantag 
inte längre uppfylls. Ändrade förutsättningar ska meddelas Rambo utan dröjsmål. 

Beviljade tillstånd upphör att gälla om miljönämnden konstaterar att hanteringen riskerar orsaka 
olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Avgift för handläggningen av ärendet kan tas ut enligt gällande taxa. 

Undantag från dessa föreskrifter befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala 
renhållningstaxans grundavgift, såvida inget annat anges under respektive rubrik nedan.  
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Eget omhändertagande av hushållsavfall 
39 § Trädgårdsavfall som uppkommer inom en fastighet får, utan särskild anmälan, komposteras på 
fastigheten av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren om det sker på sådant sätt att olägenhet 
för människors hälsa eller miljön inte riskerar uppstå. 

Beträffande eldning av trädgårdsavfall hänvisas till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Munkedals kommun. 

40 § Matavfall som uppkommer inom en fastighet får, efter anmälan till miljönämnden, komposteras på 
fastigheten av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker isolerad behållare och på sådant sätt 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte riskerar uppstå. 

Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten. 

41 § Latrin och annat liknande avfall från torra toaletter som uppkommer inom en fastighet kan, efter 
ansökan och tillstånd från miljönämnden, få komposteras på fastigheten av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren.   

Även samkompostering av matavfall och latrin kräver ansökan till miljönämnden. 

Komposteringen ska ske i enlighet med de villkor som anges av miljönämnden och på sådant sätt att 
olägenhet för människors hälsa och miljö inte riskerar uppstå. 

Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten. 

Beviljat tillstånd följer fastigheten och dess aktuella torrtoalettlösning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
att information om gällande tillstånd, förutsättningar och villkor förmedlas till ny fastighetsinnehavare eller 
annan nyttjanderättshavare.   

Längre hämtningsintervall för restavfall 
42 § Fastighetsinnehavare som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på den egna fastigheten, 
eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få sitt restavfall hämtat 
var fjärde vecka. 

För abonnemang ”Hemsortering med fyrfackskärl” kan det längre hämtningsintervallet erbjudas under 
förutsättning att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.   

Förutsättningen för längre hämtningsintervall är att mängden restavfall bedöms kunna rymmas i ett kärl 
av ordinarie storlek. 

Innan egen kompostering av matavfall påbörjas ska anmälan om komposteringen ha handlagts av 
miljönämnden. 

Längre hämtningsintervall kan komma att återkallas omedelbart om matavfall lämnas blandat med 
restavfallet. Det längre hämtningsintervallet kan också komma att återkallas om hushållsavfall från 
fastigheten omhändertas på annat ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt olämpligt sätt. 

Hämtningsintervall för restavfall en gång per kvartal kan enligt dessa avfallsföreskrifter inte nytecknas. 

Delat abonnemang för hushållsavfall 
43 § Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter gemensam anmälan till 
Rambo, dela ett avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna 
rymmas i det/de kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
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Fastighetsinnehavarna ansvarar gemensamt gentemot Rambo för kärlens tillsyn, skötsel, placering vid 
hämtningstillfället och för eventuell dragväg. 

Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift enligt gällande 
taxa. 

Om ett avfallsabonnemang delas av helårsboende och fritidsboende utgår hämtningen från 
helårsabonnemanget. Hämtningsavgiften för helårsabonnemanget delas lika mellan fastigheterna. 

Gemensamma kärl för flera fastigheters hushållsavfall 
44 § Gemensamma kärl för fler fastigheter än tre kan erhållas efter överenskommelse mellan aktuell 
grupp av fastighetsägare/nyttjanderättshavare och Rambo. 

Den grupp som har överenskommit med Rambo om gemensamma kärl ansvarar gentemot Rambo för 
tillsyn och skötsel av kärl och eventuella kärlskåp, kärlplacering vid hämtningstillfället och för eventuell 
dragväg. 

Tätare hämtningsintervall än ordinarie intervall kan komma att tillämpas av utrymmesskäl, typ av boende, 
verksamhet etc. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll och hämtningsavgift enligt särskild taxa. 

Dispens från hämtning av hushållsavfall 
45 § Dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen för bortforsling och slutligt 

omhändertagande kan, efter ansökan till miljönämnden, medges om fastighetsinnehavaren själv kan 
omhänderta allt sitt matavfall och restavfall på den egna fastigheten på ett från hälsoskydds- och 
miljösynpunkt godtagbart sätt och det finns särskilda skäl för en sådan dispens. 

Fastighetsinnehavaren har fortsatt tillgång till kommunens återvinningscentral för att lämna sitt grovavfall, 
farligt avfall mm. 

Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.  

Dispens från hämtning av hushållsavfall beviljas som längst 5 år i taget. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
46 § Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är helt obeboelig kan, efter ansökan till 

miljönämnden, få uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. 

Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt obeboelig och inte kan 
bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas anmälan. 

Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget. 

Obeboelig fastighet debiteras ingen grundavgift. 

47 § Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i hämtning av hushållsavfall.  

Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid av minst sex månader. 

Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid av minst hela innevarande års hämtningsperiod, april till och med september. 

Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos alls. Tillsynsbesök får inte generera 
hushållsavfall. 
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Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavare om att fastigheten inte kommer att nyttjas under den tid som 
anmälan avser ska bifogas anmälan. 

Uppehåll i hämtningen gäller endast för ett år i taget. 

Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår. 

Längre hämtningsintervall för avloppsfraktioner från enskild avloppsanläggning 
48 § Längre hämtningsintervall för avloppsfraktioner från enskild avloppsanläggning kan, efter ansökan 
till miljönämnden, medges under förutsättning att avloppsanläggningen har stadigvarande lägre 
belastning än vad den är dimensionerad för.   

Längre hämtningsintervall beviljas som längst 5 år i taget.  

Om fastigheten byter ägare, eller om anläggningens belastning ökar i sådan grad att förutsättningarna för 
längre hämtningsintervall inte längre uppfylls, upphör beviljat tillstånd att gälla.  

Eget omhändertagande av avloppsfraktioner från enskild avloppsanläggning 
49 § Ägare eller arrendator av jordbruksfastighet kan efter ansökan till miljönämnden ges tillstånd till 
eget omhändertagande av avloppsfraktioner från egen avloppsanläggning för spridning på åkermark.  

Även fastighetsinnehavare till intilliggande fastigheter till sådan jordbruksfastighet kan beviljas 
slamtömning genom jordbruksfastighetens försorg.  

För att få omhänderta och nyttja avloppsfraktionerna på åkermark krävs att nationella bestämmelser för 
hantering och spridning av avloppsfraktioner, liksom angivna villkor i miljönämndens beslut, följs.  

Tömning ska ske enligt tömningsinstruktion för aktuell avloppsanläggning, på sådant sätt och med 
sådant intervall att tömningen är likvärdig med slamsugning i kommunal regi. Slamavskiljare ska tömmas 
fullständigt. 

Tömning, hantering och spridning får ej ske så att risk för olägenhet för människors hälsa och miljö 
uppstår. 

Den som utfört tömningen ska redovisa datum för tömning skriftligen till miljönämnden senast en vecka 
efter tömningstillfället.  

Eget omhändertagande av avloppsfraktion beviljas som längst 5 år i taget. 

Om fastigheten byter ägare upphör beviljat tillstånd att gälla. 

Alternativt omhändertagande av filtermaterial från fosforfälla 
50 § Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till miljönämnden ges tillstånd till att låta angiven 
leverantör av nytt filtermaterial omhänderta använt filtermaterial. Detta görs lämpligen i samband med 
påfyllnad av nytt filtermaterial.  

Kvitto på byte av filtermaterial, liksom på omhändertagandet av det använda filtermaterialet, ska vid 
uppmaning utan dröjsmål sändas till miljönämnden. 

Om fastigheten byter ägare, eller vid byte av leverantör för filtermaterial, upphör beviljat tillstånd att gälla. 

Övriga undantag 
51 § Vid synnerliga skäl kan andra undantag efter ansökan till miljönämnden medges. Rambo är 
remissinstans i sådana frågor. 
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Synnerliga skäl kan till exempel vara åtgärd som främjar återanvändning eller återvinning och som inte 
riskerar innebära olägenhet för människors hälsa och miljö.  

Övriga undantag beviljas som längst 5 år i taget.  

Om fastigheten byter ägare upphör beviljat tillstånd att gälla. 

Kap. 8 Ikraftträdande, övergångsbestämmelser, omprövning 
och överklagande 

Ikraftträdande 
52 § Dessa avfallsföreskrifter, antagna av Munkedal kommunfullmäktige den 2017-XX-XX, § XX, träder 
i kraft 2017-04-01. 

53 § Övergångsbestämmelser kring hämtningsområde, abonnemangsformer och hämtningsintervall för 
”Hushållsavfall - fast avfall” kommer att gälla tills nytt insamlingssystem införts. 

Angivna hämtningsområden, abonnemangsformer och hämtningsintervall enligt 24-26§§ börjar gälla 
etappvis för ett geografiskt område i taget, i takt med att det nya insamlingssystemet införs. Fram tills 
dess gäller hämtningsområde, abonnemangsform och hämtningsintervall enligt 7§ i tidigare beslutade 
avfallsföreskrifter från 1994-02-23. 

När nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen upphör avfallsföreskrifterna från 1994-02-23 att 
gälla i sin helhet. 

Omprövning 
54 § Beslut som fattats med stöd av dessa föreskrifter kan omprövas av beslutsfattaren om 
förutsättningarna för beslutet ändrats, om villkoren i beslutet inte uppfylls eller om olägenhet för 
människors hälsa eller miljö riskerar uppstå. 

Överklagande 
55 § Överklagande av beslut som fattats med stöd av dessa föreskrifter görs hos Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Överklagandet ska dock skickas till Miljönämnden i Mellersta Bohuslän, Sotenäs kommun, 
inom tre veckor från det att berörd sakägare fick del av beslutet, för vidare befordran till länsstyrelse. 
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Sammanfattning av föreslagna förändringar och dess konsekvenser, 

Munkedals kommun 

Förutom viss ändring i struktur och ordval i avfallsföreskrifterna föreslås nedanstående större 

förändringar att göras. 

Tydlig målsättning för kommunens avfallshantering (3§) 

Inledningsvis fastslås målsättningen för kommunens avfallshantering, vilket lyfter fram den 

europeiska avfallsstrategin att först förebygga att avfall uppstår och därefter källsortera avfallet för 

återvinning. Här poängteras också hänsynen till arbetsmiljön för renhållningspersonalen, som är en 

utsatt och skadedrabbad yrkesgrupp.   

Ökad tydlighet i ansvar för fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare (särskilt 8-11§§,14-

15§§, 20§, 30§) 

Fastighetsinnehavarens/nyttjanderättshavarens ansvarsområden har samlats och förtydligats i dessa 

paragrafer. Det blir nu också tydligare att renhållningstaxans avgift inte bara ska täcka kostnader för 

insamling och omhändertagande av det hushållsavfall som uppstår hos fastighetsägaren 

(hämtningsavgift), utan även planering, utveckling, kundservice och övrig administration, liksom 

driften av återvinningscentralerna (grundavgift).  

Ökad tydlighet kring begreppen transportväg, hämtställe och dragväg (21-23§§) 

Här förtydligas nu att hämtning av hushållsavfallet normalt sker vid fastigheten. Men om vägen fram 

till fastigheten inte är farbar för sopbil, eller vändmöjlighet saknas, hämtas avfallet på annan 

överenskommen plats – eller då det inte går att komma överens om sådan plats – på en plats som 

anvisats av kommunens renhållningsansvarige. Detta är en anpassning till nationella regler.  

I dagsläget är det kommunstyrelsen som är renhållningsansvarig i Munkedals kommun. 

Observera att ”anvisning av plats” kräver ett myndighetsbeslut, något som bolaget Rambo inte kan 

utfärda.  Här behöver kommunstyrelsen snarast överväga om man själv vill ta beslut i varje enskilt 

ärende om anvisad plats, eller om man ska delegera arbetsuppgiften till någon/några tjänstemän 

inom den kommunala förvaltningen.  

Som stöd till begreppet ”farbar väg” införs bilaga 2 ”Anvisningar för transportvägar” med bilder och 

måttangivelser för hur väg och vändplan behöver vara utformad om en stor sopbil eller slambil ska 

kunna ta sig fram till fastigheten. 

Kravet på placering av sopkärlen vid hämtningstillfället förtydligas. I normalfallet ska kärlen, vid 

hämtningstillfället, stå i anslutning till sopbilens uppställningsplats och med draghandtaget vänt mot 

renhållningspersonalen. Under övrig tid väljer fastighetsinnehavaren var på fastigheten kärlen står. 

Fastighetsinnehavaren kan på detta sätt välja mellan att antingen ordna med permanent placering 

för sina sopkärl invid sopbilens uppställningsplats eller att själv rulla fram kärlen inför tömning, 

vanligen varannan vecka.  
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Rambo föreslår en kostnadsfri dragväg på 0-2,5 meter in från gata/trottoar, för att inte hamna i 

konflikt med trafiksäkerhetsbestämmelserna kring fri sikt vid utfarter. Utöver detta anger 

föreskrifterna att kortare dragväg kan beställas mot särskild avgift. Vid synnerliga skäl kan Rambo 

också godkänna annan placering, t ex om hushållet består av person/er som av hälsoskäl inte klarar 

att rulla fram kärlen och det är fysiskt omöjligt att permanent ställa kärlen på plats som kan nås med 

kortare dragväg. I egenskap av arbetsgivare måste dock Rambo, vid all dragväg, göra en 

riskbedömning i enlighet med arbetsmiljöverkets anvisningar om dragmotstånd mm.      

Ändrade abonnemangstyper och hämtningsintervall (25-26§§) 

Tre olika abonnemangstyper föreslås i det nya insamlingssystemet. Både helårsboende och 

fritidsboende i en- och tvåbostadshus ges möjlighet att välja dessa abonnemangstyper.  

Hemsortering i fyrfackskärl kan enligt Rambos översiktliga kartläggning erbjudas cirka 2 500 av 

Munkedals 4 100 fastigheter utmed vägar som är farbara för stor sopbil. Cirka 1 600 fastigheter 

beräknar Rambo har vägar som endast kan nås med en mindre sopbil. Detaljerad kartläggning görs i 

samband med ett införande. 

I samband med införande av ett nytt insamlingssystem föreslår Rambo att hämtningsintervallen 

ändras så att sorterat matavfall och restavfall hämtas varannan vecka, blandat mat- och restavfall 

likaså.  Hämtningsintervallen är en anpassning till motsvarande hämtningsintervall i andra 

kommuner.  Hemsorteringsabonnemangets fyrfackskärl nr 2, som innehåller enbart 

återvinningsfraktioner, förslås hämtas var fjärde vecka. 

Vid abonnemanget för helårsboende hämtas hushållsavfallet året runt. Fritidsboende föreslås få 

hämtat sitt avfall under april t o m september. Det är en utökning med april månad jämfört med idag. 

Dessutom införs möjligheten att vid behov beställa enstaka hämtning vintertid mot extra avgift. 

Hämtningen sker då i samband med kommande ordinarie hämtningstur (för helårsboende) i 

området.  

Ökad tydlighet kring regler för tömning av avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar 

(30-34§§) 

Allmänna regler och föreskrifter för tömning, hämtningsintervall och hämtningstidpunkt för de olika 

anläggningstyperna har samlats i ett eget kapitel. 

Detaljbestämmelserna är framtagna tillsammans med miljötjänstemän för Lysekil, Sotenäs, 

Munkedals och Tanums kommuner med syfte att få till bland annat intervall som främjar både 

funktionskrav, miljökrav och resurseffektivitet. 

Under senare år har miljönämnden börjat ge tillstånd till en ny typ av avloppsrening, så kallad, 

fosforfälla. Förslaget anger därför kriterier för tömning även av denna typ av anläggning.   

Rambo förbereder i 32§ också för ett framtida kretslopp för den relativt koncentrerade näringen i 

urin och fekalier från slutna tankar. Försök pågår runt om i Sverige, t ex i Uddevalla kommun, med att 

hygienisera och därefter sprida näringen på åkermark. Även Tanums kommun provar sedan 

sommaren 2016 motsvarande hantering. Att hygienisera avloppsslam inför spridning kan komma att  
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kräva schemaläggning av den årliga slamtömningen av slutna tankar. Behov av tätare tömning 

kommer även fortsättningsvis kunna beställas.  

Ändrade undantagsregler (38-51§§) 

Beslut om undantag blir personliga, tidsbegränsade och upphör automatiskt att gälla vid ägarbyte. 

Detta görs för att möjliggöra omprövning när boende- och/eller omvärldsförhållanden har ändrats 

sedan beslut om undantag togs.  

Föreskrifterna tydliggör att ett beviljat undantag inte automatiskt befriar fastighetsinnehavaren från 

skyldigheten att betala renhållningstaxans grundavgift, som är till för att täcka bland annat kostnader 

för drift, underhåll och markarrende för återvinningscentraler, liksom kostnad för kundservice, 

registerhållning, fakturering, planering, utveckling, information mm. 

Rambo får inte behandla ansökningar om undantag då bolaget inte är en myndighet. Att som bolag 

hantera anmälningar om undantag är också tveksamt. Rambo har trots detta föreslagit att själv 

hantera anmälningarna enligt 42-44§§ och 46§. Alternativet är att antingen kommunstyrelsen, i 

egenskap av renhållningsansvarig myndighet, eller miljönämnden, i egenskap av tillsynsansvarig 

myndighet, hanterar även dessa relativt rutinmässiga anmälningar. Rambo avlastar gärna 

kommunstyrelsen och miljönämnden dessa anmälningar, under förutsättning att kommunen anser 

det vara lämpligt. I de fall Rambo inte anser sig kunna gå en anmälan till mötes kommer Rambo, med 

aktuell skrivning, översända ärendet till miljönämnden för avgörande.  

Ett av föreslagna undantag möjliggör hämtning av hushållets restavfall var fjärde vecka. Detta kräver 

att hushållet sorterar ut allt matavfall antingen till separat insamling i brunt kärl eller till egen 

hemkompostering.  

Rambo föreslår även att införa ett undantag med längre hämtningsintervall för avloppsfraktioner 

från enskild avloppsanläggning. Detta kan vara relevant då avloppsanläggningen är dimensionerad 

för fler personer än som stadigvarande bor i fastigheten. 

Tydligare sorteringsanvisningar (Bilaga 1) 

För att underlätta för hushållen föreslås en bilaga som tydligare beskriver vad, hur och var de olika 

avfallsslag som ingår i hushållsavfallet ska sorteras och lämnas.   

Tydligare anvisningar om farbar väg (Bilaga 2) 

Se ovan under rubriken ”Ökad tydlighet kring begreppen transportväg, hämtställe och dragväg (21-

23§§)” 

Tydligare definitionsförklaringar (Bilaga 3) 

Många av de termer och begrepp som används i avfallssammanhang, och i avfallsföreskrifterna, 

förklaras i en särskild bilaga med definitioner. 
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Förslag till Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun  

Dnr KS 2016-188 

 

 

REMISS/SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 

Miljöbalkens 15 kapitel 11§ stadgar att ”för varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska 

innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan”. Både 

avfallsföreskrifter och avfallsplan ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Gällande avfallsföreskrifter för Munkedals kommun antogs av kommunfullmäktige år 1994. Sedan 1994 har 

mycket hänt på avfallsområdet i Sverige. Bland annat har den nationella avfallsförordningen, som påverkar 

även den kommunala avfallshanteringen, reviderats 2011.  

Rambos avfallsplan, gemensam för Munkedals, Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner, är från år 2008 

och samtliga tidsangivelser för planens detaljerade mål har passerats. Avfallsplanen behöver därmed 

revideras men omfattas inte av detta ärende. 

 

Kommunstyrelsen beslutade, 2016-06-15 § 101, om utställning av förslaget till nya avfallsföreskrifter 

inklusive nytt insamlingssystem för Munkedals kommun. 

I samband med utställningen remitterades förslaget om avfallsföreskrifter till förvaltningar, kommunala 

bolag m fl och till allmänheten.  

 

Förslag till avfallsföreskrifter för Munkedals kommun har varit utställt i kommunhuset Forum, under tiden 

11 juli – 2 september 2016. 

Handlingarna har även funnits utlagda på kommunens hemsida: www.munkedal.se och Rambos hemsida 

www.rambo.se. Med anledning av utställningen har 11 yttranden inkommit, plus att Rambo tolkar den 

gemensamma miljönämndens yttrande över Sotenäs kommun att gälla även för Munkedals kommun.  

Vissa långa yttranden har av utrymmesskäl sammanfattats.  

 

Föreslagna ändringar i förslaget till lokala avfallsföreskrifter 

Rambo föreslår likartade ändringar för Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner då vår ambition är att 

villkoren i kommunernas avfallsföreskrifter ska vara så lika som möjligt.  

Rambo kommer att föreslå justeringar även för Lysekils kommuns avfallsföreskrifter så att de fyra Rambo-

kommunerna jämställs. 
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Efter sammanvägning av inkomna synpunkter från Munkedals kommuns utställning och remiss föreslås 

följande förändring i förslaget till avfallsföreskrifter.  

 

Synpunkt från Västvatten.   

 

12 §, första stycket, i förslag till avfallsföreskrifterna, den ursprungliga texten komplettas med sista 

meningen: 

”Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas för borttransport genom kommunens försorg. 

Om inget annat anges i dessa föreskrifter är egen hantering av avfallet såsom nedgrävning, eldning 

eller annat bortskaffande inte tillåten. Hushållsavfall via köksavfallskvarn får inte tillföras avloppet 

utan Va-huvudmannens eller, vid enskild avloppsanläggning, miljönämndens tillstånd.” 

 

Synpunkt från Miljönämnden i mellersta Bohuslän.   

 

46 §, första stycket, i förslag till avfallsföreskrifterna ändras till texten: 

”Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är helt obeboelig kan, efter ansökan 

till miljönämnden, få uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning”.  

 

Jämför ursprungligt förslag:  …”efter anmälan till Rambo”….  

 

 

Efter sammanvägning av inkomna synpunkter från utställning och remiss i Tanums kommun, föranleder 

yttrandet från Tanums miljö- och byggnadsnämnd följande förslag till ändring i avfallsföreskrifterna.   

 

38 §, sjunde stycket, i förslag till avfallsföreskrifterna ändras till texten: 

 

”Ett beslut om undantag är personligt och upphör att gälla vid ägarbyte. Undantag som gäller eget 

omhändertagande av avloppsfraktioner, och som ingår i miljönämndens tillstånd för den aktuella 

avloppsanläggningen, följer dock fastigheten och behöver inte vara tidsbegränsat.  

 

Jämför ursprungligt förslag: ”Undantag som gäller kompostering av latrin och annat liknande avfall från 

torra toaletter enligt § 41 följer dock fastigheten.”  

 

45§ första stycket i förslag till avfallsföreskrifterna, föreslås kompletteras med följande mening: 

 

”Dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen för bortforsling och slutligt 

omhändertagande kan, efter ansökan till miljönämnden, medges om fastighetsinnehavaren själv 

kan omhänderta allt sitt matavfall och restavfall på den egna fastigheten på ett från 

hälsoskydds- och miljösynpunkt godtagbart sätt och det finns särskilda skäl för en sådan 

dispens.” 
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Synpunkter, inkommet datum och kommentarer  

 

1 Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 2016-

09-07 § 37 

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän (MimB) 

ställer sig positiv till förslaget om nya 

avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. För 

MimB innebär förslaget ökad tydlighet vilket 

underlättar handläggning av 

renhållningsärenden. Det är även positivt att 

föreskrifterna blir mer enhetliga i de tre 

kommunerna där nämnden är verksam.  

 

När det gäller beslut om undantag från 

avfallsföreskrifterna föreslår Rambo själv 

hantera anmälningar enligt 42 – 44 §§ samt 

46 – 47 §§.  

MimB föreslår att: 

- Rambo beslutar om längre 

hämtningsintervall för restavfall enligt 42 § 

om det finns ett beslut från MimB som 

tillåter kompostering av matavfall enligt 39 § 

 

- Rambo beslutar om delat abonnemang (43 

§), gemensamma kärl (44 §) samt periodvisa 

uppehåll i hämtningen ( 47 §) 

 

- MimB beslutar om uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall enligt 46 § vilket innefattar 

fastigheter i sådant skick att de är helt 

obeboeliga. I sådana ärenden är det önskvärt 

att Rambo skickar underlag till miljöenheten 

enligt överenskommen mall och att 

miljönämnden fattar beslut därefter. 

 

 

 

 

Rambos kommentarer: 
 

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän (MimB) har 

inte fått avfallsföreskrifterna från Munkedals 

kommun på remiss. Rambo tolkar dock MimB:s 

synpunkter på remissen från Sotenäs kommun att 

även gälla Munkedals kommun, då MimB är 

gemensam miljönämnd för båda kommunerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

(Synpunkten gäller 42§ och 40§) 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

46 § - första stycket i förslag till avfallsföreskrifter 

för Munkedal ändras till texten: 

Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant 

skick att den är helt obeboelig kan, efter ansökan 

till miljönämnden, få uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam från enskild 

avloppsanläggning. 

 

Rambo och miljökontoren för de fyra Rambo-

kommunerna arbetar tillsammans fram rutiner och 

mallar för beredning av ärenden i miljönämnderna, 

utbyte av löpande information, uppföljning etc i 

samband med de nya avfallsföreskrifterna. 

2 Västvatten, 2016-08-30 

34 § - Fosforfälla – Hämtnig av filtermaterial 

i lösvikt. Hur hanteras materialet efter 

Rambos kommentarer: 

Hämtning av fibermaterial i lösvikt hämtas med 

slamsugningsbil. Det fosformättade materialet 
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hämtning hos fastighetsägare? 

 

 

 

 

36 § Fettavskiljare – Ett förtydligande av 

fastighetsägarens ansvar önskas med 

formuleringen: ”Fastighetsinnehavaren 

ansvarar för att fastighet har erforderlig 

fettavskiljning i enlighet med VA-

huvudmannens Allmänna bestämmelser för 

användande av Munkedals kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning 

(ABVA) eller miljönämndens regler och 

tillstånd”. 

 

Hur avser man vidare omhändertagande av 

insamlat fett efter hämtning i fastighet? 

 

 

 

40 § Eget omhändertagande av hushållsavfall 

– Matavfall. Ett förtydligande önskas med 

formuleringen: ”I enlighet med Va-

huvudmannens allmänna bestämmelser för 

användande av Munkedals kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning 

(ABVA) får inte spillvatten från 

köksavfallskvarn tillföras avloppet utan 

huvudmannens skriftliga medgivande” 

blandas med komposterat material från ris och 

trädgårdsavfall på Rambos avfallsanläggningar. 

Den färdiga kompostmassan används som 

jordförbättring. 

 

Rambo anser att syftet i synpunkten redan är 

uppfylld med nuvarande text: 

”Fastighetsinnehavaren ansvarar för att fastighet 

har erforderlig fettavskiljning i enlighet med VA-

huvudmannens eller miljönämndens regler och 

tillstånd”. 

Denna text täcker även andra eventuella beslut från 

Va-huvudmannen än bestämmelserna i ABVA. 

 

 

 

Insamlat fett behandlas idag i rötgasanläggning och 

finns med som en fraktion i Rambos upphandlingar 

av matavfall mm till rötning för biogas och 

biogödsel. 

 

§ 40 är ett undantag som ger fastighetsägare 

möjlighet att ansöka om eget omhändertagande av 

hushållsavfall. Paragrafen ger inte utrymme för 

annat omhändertagande/ behandling än 

kompostering.  

 

För att uppnå Västvattens syfte med ett 

förtydligande kompletteras § 12, som har rubriken 

”Avfallslämnarens ansvar och skyldighet att 

överlämna hushållsavfall”.  

12 § första stycket kompletteras med understruken 

mening nedan. 

”Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas 

för borttransport genom kommunens försorg. Om inget 

annat anges i dessa föreskrifter är egen hantering av 

avfallet såsom nedgrävning, eldning eller annat 

bortskaffande inte tillåten. Hushållsavfall via 

köksavfallskvarn får inte tillföras avloppet utan Va-

huvudmannens eller, vid enskild avloppsanläggning, 

miljönämndens tillstånd.” 

3 Liberalerna i Munkedal, 2016-09-02 

Vi är oroade för att den förhöjda kostnaden, i 

kombination med en sämre service än nu, är 

negativt visavi kommuninnevånarna. 

Kostnadsläget för den enskilde kommuninne-

Rambos kommentarer: 

Det billigaste systemet för insamling av 

hushållsavfall är det som finns i Munkedal idag: 

blandat mat- och restavfall från ett sopkärl som, 

utan annan hantering än omlastning från sopbil till 
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vånaren är redan hårt ansträngd, och vi anser 

att man inte skall lägga sten på bördan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framkomligheten på vägar och gator är 

ytterligare ett bekymmer för vägsamfällig-

heter och enskilda. Vi har många smala 

enskilda vägar, och de utökade kraven på 

framkomlighet med nya stora bilar är 

negativt. 

 

 

 

 

 

Vi är dessutom bekymrade för eventuella 

högre utsläpp från bilarna, pga av större bilar 

och tätare hämtningar. 

 

 

 

 

 

större container, transporteras direkt till 

förbränning. Detta system är också sämst för 

miljön och underlättar inte för hushållen att 

källsortera sitt avfall till återvinning.  

 

Hämtningsintervall idag i Munkedal, inom tätort, 

är en gång varje vecka under maj – september och 

varannan vecka under oktober till april = 37 

hämtningar per år. 

 

Förslagna hämtningsintervall: 

Abonnemang Hemsortering med 4-fack, = 39 

tömningar. 

Kärl 1 med källsorterat matavfall och restavfall, 

tidningar och metallförpackning hämtas varannan 

vecka året runt. (26 tömningar) 

Kärl 2 med förpackningar av papper/kartong, plast 

samt färgat och ofärgat glas var 4:e vecka året runt. 

(13 tömningar) 

 

Abonnemang Matavfall och restavfall = 26 

tömningar. Brunt och grönt kärl töms varannan 

vecka året runt.   

 

Blandat mat- och restavfall = 26 tömningar.  

Grönt kärl töms varannan vecka året runt.   

 
En traditionell sopbil har två axlar medan 4-facks- 

bilen har tre axlar som fördelar tyngden bättre. I 

praktiken blir vägbelastningen likvärdig. Däremot 

är 4-fackbilen något större än den traditionella 

sopbilen för att kunna tömma de separerade 

avfallsslagen. Det gör att den behöver något mer 

utrymme vid vändning.  

Samtidigt möter vi upp med en mindre sopbil som 

är både lättare och kräver mindre väg- och 

vändutrymme för det mindre vägnätet. 

 

Traditionell sopbil, 2-fackbil och 4-facksbil har 

likartade chassin. Vid upphandling ställs samma 

miljökrav på bilar, bränsle och utsläpp.  

 

Det stämmer att antalet hämtningar, för Hem-

sortering med 4-fack, kommer att öka från 37 till 

39 hämtningar per år inom tätort och från 26 till 39 

hämtningar per år på landsbygden. Samtidigt 
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Vi anser att det finns andra sätt att uppmuntra 

till större intresse för sopsortering, och 

framför allt för möjligheten att kunna 

kompostera hemma bör utökas och 

uppmuntras. Vi behöver morötter i form av 

billigare taxor, inte dyrare. 

minskar då de enskilda fastigheternas behov att 

köra förpackningar och tidningar med personbil till 

Återvinningsstation (ÅVS). 

 

För den som vill och har nytta av näringen från det 

egna hemkomposterade matavfallet i sin trädgård 

är det fortsatt möjligt att hemkompostera. 

Skillnaden är att vi inte längre föreslår en 

avgiftsminskning för hemkomposterare, i relation 

till de hushåll som sorterar ut sitt matavfall till 

insamling.  

Vi satsar istället på att nå riksdagens miljömål om 

en kraftigt ökad insamling av matavfall till rötning 

för att därigenom kunna ta tillvara både energin 

(biogas) och näringen (biogödsel till åkermark) ur 

matavfallet. 

I förslaget till avfallsföreskrifter föreslår vi dock 

fortsatt möjlighet till längre hämtningsintervall, var 

4:e vecka för den som sorterar ut ALLT sitt 

matavfall till rötning eller hemkompostering. I 

taxeförslaget sänks samtidigt hämtningsavgiften 

med 300 kr, vilket medför en samlad 

renhållningsavgift om 2 900 kr istället för 3 200 kr. 

  

Föreskrifterna ger också upp till tre fastigheter 

möjlighet att dela på ett abonnemang. Varje 

fastighet betalar då hel grundavgift, medan 

hämtningsavgiften delas lika mellan de aktuella 

fastigheterna. 

 

4 Bengt-Åke och Marie-Louise Johansson, 

2016-09-02 

Vi är två pensionärer som bor på landet, har 

idag månadshämtning och komposterar vårt 

matavfall, som ger värdefull jordförbättring 

till lerjorden, och vill inte att kommunen tar 

den ifrån oss. Övrigt avfall lämnas till ÅVS 

och ÅVC. Det blir inte mycket i soptunnan. 

Vår avgift höjs från 1 188 kr till 3 200 kr, en 

höjning med 170 %! 

Förslag: Kan man inte göra så, att de som har 

litet hushåll (ex vis pensionärer) och har 

godkänd varmkompost kan ansöka om 

reducerad taxa? 

Rambos kommentarer: 

 

För den som vill och har nytta av näringen från det 

egna hemkomposterade matavfallet i sin trädgård 

är det fortsatt möjligt att hemkompostera. 

Skillnaden är att vi inte längre föreslår en 

avgiftsminskning för hemkomposterare, i relation 

till de hushåll som sorterar ut sitt matavfall till 

insamling.  

Vi satsar istället på att nå riksdagens miljömål om 

en kraftigt ökad insamling av matavfall till rötning 

för att därigenom kunna ta tillvara både energin 

(biogas) och näringen (biogödsel till åkermark) ur 

matavfallet. 

I förslaget till avfallsföreskrifter föreslår vi fortsatt 

möjlighet till längre hämtningsintervall, var 4:e 
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vecka för den som sorterar ut ALLT sitt matavfall 

till rötning eller hemkompostering. I taxeförslaget 

sänks samtidigt hämtningsavgiften med 300 kr, 

vilket medför en samlad renhållningsavgift om 

2 900 kr.  

 

Renhållningstaxan är en samlad renhållningsavgift 

som är uppdelad i en Grundavgift och en 

Hämtningsavgift. 

 

Grundavgift utgör betalning för drift och 

underhåll av kommunens återvinningscentraler 

samt arrendekostnad, hantering och behandling av 

hushållens farliga avfall, planerings- och 

utvecklingsarbete, administration, information 

samt andra kostnader av mer övergripande karaktär 

som inte rör själva insamlingen. 

 

Hämtningsavgift utgör betalning för hämtnings- 

och behandlingskostnader för hushållsavfall. 

I hämtningsavgift för en- och tvåbostadshus ingår 

normalt kärl, utrustning för matavfall, samt 

eventuell annan källsorteringsutrustning som 

genereras av respektive abonnemangstyp. 

 

Enligt taxeskissen beräknas den samlade 

renhållningsavgiften till 3 200 kr, varav 

grundavgiften är 1 570 kr och hämtningsavgiften 

1 630 kr per år. 

5 Malin och Roland Servin, 2016-09-02 

Förslaget innebär 28 % höjning. 

För närvande avlämnas soporna osorterade. 

Sorterat avfall torde vara betydligt billigare 

än osorterat att hantera för entreprenören. 

Istället för en kraftig höjning borde de lägre 

hanteringskostnaderna komma kunden 

tillgodo med sänkt taxa eller åtminstone 

bibehållas då dessutom tunnorna tömmes 

varannan respektive var fjärde vecka. Alltså 

dubbelt så långt tidsintervall jämfört med 

idag. 

 

 

 

 

 

Rambos kommentarer: 

Det billigaste systemet för insamling av 

hushållsavfall är det som finns i Munkedal idag: 

blandat mat- och restavfall från ett sopkärl som, 

utan annan hantering än omlastning från sopbil till 

större container, transporteras direkt till 

förbränning. Detta system är också sämst för 

miljön och underlättar inte för hushållen att 

källsortera sitt avfall till återvinning.  

 

Hämtningsintervall idag i Munkedal, inom tätort, 

är en gång varje vecka under maj – september och 

varannan vecka under oktober till april = 37 

hämtningar per år. 

 

Förslagna hämtningsintervall: 
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Den nya sopbilen kräver i vissa fall dubbel 

bemanning vilket inte gör systemet mer 

kostnadseffektivt.  

 

 

 

 

Varje kund får bekymmer med att hysa de 

nya enormt stora kärlen som påtagligt 

kommer att förfula omgivningen. Dessutom 

tillkommer dryga kostnader för nya 

uppställningsplatser på tomten.  

 

 

 

 

 

 

Det är inte uteslutet att tömning av 

matavfallet var 14:e dag torde medföra 

luktproblem utgörande sanitär olägenhet i 

omgivningen särskilt sommartid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnemang Hemsortering med 4-fack, = 39 

tömningar. 

Kärl 1 med källsorterat matavfall och restavfall, 

tidningar och metallförpackning hämtas varannan 

vecka året runt. (26 tömningar) 

Kärl 2 med förpackningar av papper/kartong, plast 

samt färgat och ofärgat glas var 4:e vecka året runt. 

(13 tömningar) 

 

Abonnemang Matavfall och restavfall = 26 

tömningar. Brunt och grönt kärl töms varannan 

vecka året runt.   

 

Blandat mat- och restavfall = 26 tömningar.  

Grönt kärl töms varannan vecka året runt.   

 

Dubbelbemanning av 4-facksbil föreslås dels för 

att så effektivt som möjligt nyttja 4-fackbilen med 

ca 350 tömningar per dag mot ca 200 vid 

enkelbemanning, dels för att kunna uppfylla 

kraven på god arbetsmiljö och trafiksäkerhet inom 

bostadsområden med för trånga vändplatser.   

 

Två stycken 4-fackskärl är större och upptar en 

markyta av ca 1,0 x 1,70 meter, jämfört med de 

mindre 140 l kärlen som behöver ca 0,7 x 1,10 

meters markyta. Kostnader för uppställningsplats 

varierar utifrån markens beskaffenhet. Vi bedömer 

att många fastigheter redan idag har bra markytor 

som kan nyttjas som de är eller med mindre 

justering. På Rambos hemsida finns tips och 

förslag på enkla kärlhagar om fastighetsägaren vill 

kamouflera kärlen. 

 

Att samla in matavfallet varannan vecka, enligt 

förslaget, är vedertaget hämtningsintervall runt om 

i Sverige och så sker sedan flera år tillbaka 

exempelvis i Orust och Uddevalla kommuner. Att 

öka hämtningsintervallen till varje vecka skulle 

kräva ytterligare fordon och personal och därmed 

ytterligare höja abonnemangsavgifterna.    

 

Vi menar att all hantering av matavfall – insamling 

för rötning såväl som hemkompostering - medför 

risk för viss olägenhet i form av lukt, flugor och 

periodvis även fluglarver. Vi anser dock att det går 
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Tyngre fordon torde medföra ökat slitage på 

flertalet idag redan underdimensionerade 

vägar vilket även det ökar väghållarens 

(kundens) kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två tunnor, en för matavfall och en för 

restavfall, torde fungera fullt tillfredställande. 

Idag har många för vana att avlämna glas, 

papper, plast och plåt vid återvinnings-

stationerna, ett system som verkar fungera 

väl i Munkedal. 

 

 

 

 

 

 

 

Det är orimligt att en- och tvåpersoners 

hushåll förses med 2x370 liter (totalt 740 

liter) sopkapacitet.  

 

 

 

Om 4-fackssystem ändå införes bör man, 

som i vissa andra kommuner, erbjuda 2x240 

liters tunnor till reducerad kostnad. 

 

 

 

 

att lära sig hantera och minimera denna risk. 

Genom att låta matavfall rinna av i vasken och 

alltid slå in fisk-, skaldjurs- och köttrester extra 

noga i tidningspapper samt vid behov använda 

dubbla påsar, innan det läggs i kärlet minskas 

exempelvis fukten, som drar till sig flugorna, och 

lukten.  

 

En traditionell sopbil har två axlar och 4-facks 

bilen har tre axlar som fördelar tyngden bättre. 

I praktiken blir vägbelastningen likvärdig. 

Däremot är 4-fackbilen något större än den 

traditionella sopbilen för att kunna tömma de 

separerade avfallsslagen. Det gör att den 

behöver något mer utrymme vid vändning.  

Samtidigt möter vi upp med en mindre sopbil 

som är både lättare och kräver mindre väg- och 

vändutrymme för det mindre vägnätet. 
 

Plockanalyser, både våra egna och andra 

kommuners runt om i landet, visar att när man är 

hänvisad till ÅVS för källsortering, så innehåller 

soppåsen, som lämnas till förbränning, fortfarande 

en hel del förpackningar och tidningar.  

 

Så här mycket förpackningar och tidningar, som 

Rambo kör till förbränning, läggs varje vecka i 

snitthushållets soppåse: 

Hushåll som inte sorterar ut matavfall: ca 3,2 kg 

Hushåll som sorterar ut matavfall: ca 1,2 kg 

Hushåll med 4-fackskärl: ca 0,6 kg. 

 

Små hushåll kan dela ett abonnemang. § 43 ger 

upp till tre fastigheter möjlighet att dela på ett 

abonnemang. Varje fastighet betalar då hel 

grundavgift, medan hämtningsavgiften delas lika 

mellan de aktuella fastigheterna. 

 

Erfarenhetsutbyte med andra kommuner med 4-

fackskärl visar både på problem vid tömning av 

dessa mindre 4-fackskärl och större 

lagerhållningskostnader. Ramb föreslår istället att 

små hushåll delar abonnemang med upp till tre 

grannhushåll. 
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Om en förändring ska ske förordar vi dock 

införandet av 2 st 140 liters kärl för vardera 

matavfall och restavfall. 

 

Ett krav bör vara att hämtning ska ske enligt 

schemalagda dagar. 

Noteras. 

 

 

 

All hämtning schemaläggs. Rambo arbetar med 

kommunikation kring hämtningsschema och 

avisering inför tömning. 

6 Inger Hedén Oscarsson och Kjäll 

Oscarsson, 2016-09-02 

Samma synpunkt som nr 4 Malin och Roland 

Servin, se ovan. 

Rambos kommentarer: 

 

Samma svar som för synpunkt nr 4, se ovan. 

7 Jonas Albertsson, 2016-09-01 

Bra med sortering hemma, kommer sortera 

ännu mer, mycket bättre för miljön. Känns 

väldigt förlegat att idag 2016 slänga allt i 

samma soptunna. Det här ska vi ha! 

Rambos kommentarer: 

Noteras 

 

8 Hans-Joachim Isenheim, 2016-08-31 

Fyrfacksystem är det bästa alternativ av de 

olika förslagen till avfallshantering. 

 

Men att ni vill ta bort rabatt för egen 

kompostering är inte bra. Rabatten ska utökas 

istället. 

Rambos kommentarer: 

Noteras 

 

 

För den som vill och har nytta av näringen från det 

egna hemkomposterade matavfallet i sin trädgård 

är det fortsatt möjligt att hemkompostera. 

Skillnaden är att vi inte längre föreslår en 

avgiftsminskning för hemkomposterare, i relation 

till de hushåll som sorterar ut sitt matavfall till 

insamling.  

Vi satsar istället på att nå riksdagens miljömål om 

en kraftigt ökad insamling av matavfall till rötning 

för att därigenom kunna ta tillvara både energin 

(biogas) och näringen (biogödsel till åkermark) ur 

matavfallet. 

I förslaget till avfallsföreskrifter föreslår vi dock 

fortsatt möjlighet till längre hämtningsintervall, var 

4:e vecka för den som sorterar ut ALLT sitt 

matavfall till rötning eller hemkompostering. I 

taxeförslaget sänks samtidigt hämtningsavgiften 

med 300 kr, vilket medför en samlad 

renhållningsavgift om 2 900 kr istället för 3 200 kr. 

 

9 Kurt Mönnich, 2016-09-01 

Varför ändra ett system som fungerar 

utmärkt?  

 

 

Rambos kommentarer: 

Plockanalyser, både våra egna och andra 

kommuners runt om i landet, visar att när man 

endast har ett sopkärl för blandat mat- och 

restavfall så innehåller soppåsen, som lämnas till 
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Var skall man ställa dessa gigantiska 

behållare?  

 

 

 

 

 

 

Och hur skall man separera allt i köket där 

utrymmet också är begränsat? Skall man 

springa ut till kärlen med varje liten sak? Att 

allt kommer på rätt plats kommer dessutom 

att kräva disciplin och stor noggrannhet av 

hushållen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är totalt nöjda med det nuvarande 

systemet. Trots att vi just nu har två blöjbarn 

räcker en månatlig hämtning av vårt 190 l 

kärl. Blöjor tar mycket plats – undrar hur en 

barnfamilj skall få plats med blöjorna i de 

föreslagna kärlen.  

 

Våra tidningar (mest reklam) förpackningar, 

glas och metallburkar lämnar vi som regel en 

gång i månaden i någon återvinningscentral i 

vår närhet.  

Betr. Tidningar undrar vi också varför de 

föreslagna kärlen skall ha så mycket plats för 

dessa. Hur många har en daglig tidning 

nuförtiden? 

 

 

förbränning, fortfarande en hel del förpackningar 

och tidningar. Dessutom ställer nationella miljömål 

numera krav på kommunerna att samla in 

utsorterat matavfall till rötning för produktion av 

biogas och biogödsel. 

 

Erfarenheten visar att problematiken med 

kärlplacering inte är så stor som man tänker vid 

första anblick av sopkärlen. Vid eventuella 

problem med kärlplacering kan fastighetsägaren 

kontakta vår kundsamordnare för diskussion och 

råd om möjliga lösningar, såsom enkel förankring 

av kärlen, dragvägstillägg etc. 

 

Att i hushållet sortera förpackningar och tidningar 

är ingen skillnad mot idag. Det är sedan flera år 

tillbaka fastställt i lagen om producentansvar att 

hushållen ska lämna förpackningar och tidningar i 

de system som producenterna tillhandahåller, dvs. 

nuvarande Återvinningsstationer (ÅVS). 

Med fyrfackskärl behöver hushållen inte längre ha 

stora utrymmen i varken köket, källaren eller 

garaget för sina sorterade förpackningar innan de 

körs till ÅVS. Lägg istället alla förpackningar i en 

kasse och sortera rätt direkt i 4-fackskärlen när 

kassen är full. Disciplinen/kravet att sortera rätt är 

lika stor oavsett om det sker till fyrfackskärl eller 

till de olika behållarna på ÅVS. 

 

4-fackskärlens fack för restavfall är på 155 liter 

med tömning varannan vecka. Detta motsvarar 310 

liter i månaden. 

 

 

 

 

Det är fortfarande många hushåll som har kvar sina 

papperstidningar, även om allt fler väljer andra 

medier idag. I facket för tidningar läggs även annat 

papper såsom tidskrifter, veckotidningar, 

broschyrer, reklamblad, och skrivpapper.  

4-fackskärlens fackindelning var en av de frågor 

som noga undersöktes i testet med 485 hushåll som 

pågick under 1 års tid i Lysekil. Utvärderingen 

visade att aktuell indelning var den mest optimala 

utifrån hushållens varierande behov. 
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Nej, förslaget får tummen ner av oss. 

 

Det behövs inte och kommer dessutom kosta 

hushållen mer pengar. Att taxan för vanliga 

kärl skall vara på samma nivå som de nya 

behållarna förefaller inte vara logisk. Rambo 

får väl också en slant för avfallet som kan 

återanvändas och det borde hushållen komma 

tillgodo. 

 

Det räcker med alla dessa taxehöjningar i en 

av landets dyraste kommuner. 

 

Noteras 

 

Se Rambos kommentar om miljöstyrande avgifter i 

taxan och om nuvarande organisation kring 

återvinning av förpackningar och tidningar via 

ÅVS under synpunkt nr 11, Lotta Karlsson. 

 

 

 

 

Noteras 

10 Cecilia Sandeberg och Jöran Sandeberg, 

2016-08-26 

Fastigheten Aspeskogen 1:1 anser att dagens 

hämtningsplats är undermålig.  

(Bild på flera kärl som står uppsamlade på en 

gemensam plats är medskickad yttrandet.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hantering i fyrfackskärl är vad vi vill ha vid/i 

anslutning till vår fastighet.  

 

 

 

 

 

 

Som åretruntboende är vi inte nöjda med 

dagens sophantering. 

Rambos kommentarer: 

 

Rambo arbetar sedan flera år tillbaka med fram-

flyttning av kärl till gemensamma uppsamlings-

platser för de fastigheter som ligger längs vägar 

som varken medger framkomlighet för traditionell 

sopbil eller har tillräcklig vändmöjlighet. 

Vägen fram till er fastighet är en av dessa vägar. 

 
Vid införandet av ett nytt insamlingssystem inför 

vi också mindre sopbil för de mindre vägarna. 

Bilen kräver mindre väg- och vändutrymme än 

vanlig sopbil. Denna bil kan dock bara utrustas 

med två fack och kommer därmed endast att kunna 

hämta sorterat matavfall och restavfall via två kärl. 

 

För de fastigheter som vill ha fyrfackskärl, där 4-

facksbilen inte kan komma fram, är fortfarande 

framflyttning av kärl till närmsta framkomliga väg 

enda lösningen. 

Ett tips för att minska antalet kärl vid uppsamlings-

platsen är att dela kärl med granne. Upp till tre 

fastigheter kan dela på ett valfritt abonnemang. 

 

Noteras 

11  Lotta Karlsson, 2016-07-13 
Jättebra! Med nya sopkärl för man kan 

sortera direkt. Då borde det dessutom bli mer 

rätt sorterat än vid återvinningsstationerna.  

Rätt med en gång. Jag är helårsboende på 

landsbygden i Munkedals kommun. Jag kan 

tänka mig att betala mer för sådana kärl. Mitt 

Rambos kommentarer: 

Noteras 
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boende kan nås med en större sopbil. Jag 

källsorterar redan, men lämnar själv till 

återvinningsstation. 

 

Idag betalar jag 1913 kr/år för ett 140 l kärl 

som töms varannan vecka. För mig känns det 

för mycket med en abonnemangsavgift på 

3 200 kr/ år. Mer ok med max 2 500 kr/år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tycker även det är konstigt att 

fyrfackskärlsabonnemang och sorterat 

matavfall och restavfall ska kosta lika 

mycket. Det senare borde vara billigare. Om 

vi vill att folk ska välja något av dessa 

abonnemang föreslår jag att ni sänker den 

föreslagna abonnemangsavgiften. 

Ekonomiskt blir det svårt för mig att välja 

dessa abonnemang med föreslagen avgift – 

men jag skulle väldigt gärna ha dem.   

Såg inte abonnemangsförslaget där det endast 

är ett kärl på 190 l för restavfall för 4 700 kr. 

Det är en hutlös summa jämfört med vad jag 

idag betalar (1913 kr för ett 140 l kärl). Mer 

än dubbelt så mycket. 

Jag förstår varför ni har det abonnemanget 

som det dyraste, då kommer man ju tjäna på 

att källsortera – vilket är bra tänkt från er 

 

 

 

 

Renhållningstaxan är en samlad renhållningsavgift 

som är uppdelad i en Grundavgift och en 

Hämtningsavgift. 

 

Grundavgift utgör betalning för drift och 

underhåll av kommunens återvinningscentraler 

samt arrendekostnad, hantering och behandling av 

hushållens farliga avfall, planerings- och 

utvecklingsarbete, administration, information 

samt andra kostnader av mer övergripande karaktär 

som inte rör själva insamlingen. 

 

Hämtningsavgift utgör betalning för hämtnings- 

och behandlingskostnader för hushållsavfall. 

I hämtningsavgift för en- och tvåbostadshus ingår 

normalt kärl, utrustning för matavfall, samt 

eventuell annan källsorteringsutrustning som 

genereras av respektive abonnemangstyp. 

 

Enligt taxeskissen beräknas den samlade 

renhållningsavgiften till 3 200 kr, varav 

grundavgiften är 1 570 kr och hämtningsavgiften 

1 630 kr per år. 

 

Avgifterna i taxan är miljöstyrande. Det innebär att 

det abonnemang som ger mest miljönytta, med 

källsortering och återvinning, har den lägsta 

hämtningsavgiften. 

 

Plockanalyser, både våra egna och andra 

kommuners runt om i landet, visar att när man är 

hänvisad till ÅVS för källsortering, så innehåller 

soppåsen, som lämnas till förbränning, fortfarande 

en hel del förpackningar och tidningar.  

 

Så här mycket förpackningar och tidningar, som 

Rambo kör till förbränning, läggs varje vecka i 

snitthushållets soppåse: 

Hushåll som inte sorterar ut matavfall: ca 3,2 kg 

Hushåll som sorterar ut matavfall: ca 1,2 kg 

Hushåll med 4-fackskärl: ca 0,6 kg. 
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sida. Ibland måste man nog ta till skillnad i 

pris för att ”tvinga” folk att välja det bättre 

alternativet. 

Så om det blir en sådan prisskillnad mellan 

abonnemangen kommer jag naturligtvis att 

välja förslaget med fyrfackskärl, då slipper 

jag åka till återvinningsstationen.  

Dock tycker jag ändå att det är en alldeles för 

stor prishöjning. 

 

Har ni räknat på vad ni kommer spara på att 

det blir mindre förpackningar osv vid 

återvinningsstationerna? Kanske kan ni ändå 

”vinna” ekonomiskt på att ta ut en lägre 

abonnemangsavgift i så fall? 

 

 

 

 

 

För mig skulle en rimlig avgift/år vara: 

Fyrfackskärl                            2 500 kr/år 

Mat + restavfall                       3 000 kr/år 

Delad                                    - ingen åsikt 

Endast ett kärl för restavfall    3 500 kr/år 

Det är ändå saftiga ökningar från hur det är 

nu. (för oss som ändå redan källsorterar) 

 

Tack för att ni vill ha in synpunkter – hoppas 

ni överväger dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag ansvarar varje kommun enligt lag för 

insamling och hantering av allt hushållsavfall som 

uppstår i kommunen medan förpacknings-

producenterna i Sverige, via sin organisation FTI 

AB, ansvarar för insamling och återvinning av 

samma hushålls förpackningar och tidningar. FTI 

AB:s insamling sker på återvinningsstationer 

(ÅVS). Rambo är endast en entreprenör som utför 

tömning av behållarna på uppdrag av FTI. 

 

Rambo föreslagna avgiftsnivåer i taxeskissen är 

beräknade utifrån kostnadstäckning för 

renhållningsverksamheten i kommunen. 

 

 

 

12 Laila Moberg, 2016-08-11 

Fick se förslaget till ny lokal 

avfallsföreskrifter för insamling av 

hushållsavfall i Munkedals kommun och 

därmed uppkom det en hel del frågor som 

jag hoppas kunna få svar på. 

 

1. De skissade abonnemangsavgifterna är 

det med moms eller tillkommer det?  

 

2. Vi som har tömning endast 4 gånger per 

år hur går det för oss?  

  

 

 

Rambos kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

Moms ingår i de skissade avgifterna.  

 

 

Rambo föreslår att hämtningsintervall för 

restavfall en gång per kvartal inte längre kan 

nytecknas. Det gamla beslutet är personligt, ett så 

kallat gynnande förvaltningsbeslut. Det innebär att 

beviljade undantag enligt tidigare gällande 
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3. Vi som komposterar själva och det ingår i 

gårdens kretslopp, vi ska väl inte betala för 

något som inte används?  

Jag har svårt att förstå att det varit rabatterat 

innan, det är väl de som skickar sitt 

matavfall med soporna som har och skall 

betala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vi som redan har tillstånd för både 

kompostering och eget omhändertagande av 

avloppsfraktioner från enskild 

avloppsanläggning ska väl inte behöva söka 

på nytt om det bli nya avfallsföreskrifter?  

 

 

 

5. Ett mer rättvist system borde kanske väl 

avfallsföreskrifter, om t ex hämtning 

1 gång per kvartal, fortsätter att gälla. Sker 

förändringar på fastigheten, som gör att 

förutsättningarna inte längre uppfylls, upphör det 

gamla beslutet att gälla och kan därefter inte 

nytecknas.  

 

I Munkedals kommun har insamlingen och taxan 

varit baserade på att hushållet lämnar blandat mat- 

och restavfall. Avgiften för abonnemang med 

glesare hämtningsintervall, under förutsättning att 

matavfallet hemkomposterats, har hittills haft en 

lägre avgift, genom en miljöstyrande taxa med 

”kompostrabatt”.  

 

Miljöstyrningen vi föreslår i den nya taxeskissen 

är att avgiften för blandat mat- och restavfall 

fortsatt är högre än avgiften för den som sorterar 

ut sitt matavfall.  

 

Det nya förslaget jämställer alla som sorterar ut 

sitt matavfall, dvs lika avgift oavsett insamling till 

biogas eller hemkompostering. Anledningen är att 

ur insamlat matavfall utvinns både energi i form 

av biogas och växtnäring/ biogödsel, medan det 

vid hemkompostering utvinns endast växtnäring/ 

biogödsel.  

 

Den som vill fortsätta hemkompostera sitt 

matavfall för växtnäring/biogödsel för egen odling 

gör naturligtvis det, men avgiften blir den samma. 

 

I undantagen ger vi dock möjlighet att anmäla om 

glesare hämtningsintervall av restavfallet, till var 

4:e vecka. Hämtningsavgiften minskar då med ca 

300 kr.  

 

De gamla besluten är personliga, s.k. gynnande 

förvaltningsbeslut. Det innebär att beviljade 

undantag enligt tidigare gällande avfallsföre-

skrifter fortsätter att gälla. Sker förändringar på 

fastigheten, som gör att förutsättningarna inte 

längre uppfylls, upphör det gamla beslutet att 

gälla.  

 

Rambo har, i samarbete med kommunerna 
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vara att man betalade sina sopor efter vikt? 

 

Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Tanum, tittat på 

olika alternativ till källsortering och insamling av 

hushållavfall, bland annat insamling i olikfärgade 

påsar, viktbaserad taxa, olika typer av kärl etc. 

Erfarenhetsutbyte inom branschen i Sverige, 

liksom plockanalyser gjorda under vårt eget test 

2014/2015, visar att full källsortering och 

fastighetsnära insamling av matavfall, restavfall, 

förpackningar och tidningar ger det miljömässigt 

bästa resultatet med mest källsorterat 

hushållsavfall till återvinning och därmed minst 

blandat avfall till förbränning. 
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Jämförelse investering och driftskostnader, Munkedals kommun  
(Investering görs inom ramen för entreprenaden – betalas löpande via entreprenörsersättning) 

Bedömd investering  
enligt Rambos förslag, Alternativ 1 

(Insamlingssystem med Hemsortering i fyrfackskärl) 
 

 (kr) 

Bedömd investering  
enligt Alternativ 2 

(Insamlingssystem för enbart sorterat 
matavfall och restavfall) 

(kr) 
1 st 4-facksfordon  + 
skiftkörning 0,3 fordon 

3 000 000 1 st 2-facksfordon 1 5000 000 

1,5 st små fordon + 
skiftkörning 0,3 fordon  

1 275 000 1,5 st små fordon   1 275 000 

0,25 st stor 1-facksfordon 
(delas av 3 kommuner) 

375 000 0,25st stor 1-
facksfordon 

375 000 

1 st fordon för 
kärlutsättning mm 

500 000 1 st fordon för 
kärlutsättning mm 

500 000  

4-fackskärl, bruna och 
gröna kärl, inkl montering 
och utsättning 

8 726 000 Bruna och gröna kärl, 
inkl montering och 
utsättning 

3 680 000 

Summa bedömd 
investering 

13 876 000 Summa bedömd 
investering 

7 330 000 

 
 
 

Årlig driftkostnad 
enligt Rambos förslag, 

Alternativ 1 
som ska täckas av 
renhållningstaxans 

hämtningsavgift 
(kr/år) 

Årlig driftkostnad  
enligt Alternativ 2   

 
som ska täckas av   
renhållningstaxans  

hämtningsavgift 
(kr/år) 

Kapitalkostnad fordon 
(avskrivning och ränta*) 

765 000 
 

530 000 

Kapitalkostnad kärl 
(avskrivning och ränta*) 

1 311 000 680 000 

Insamlingskostnad 
(personal, lokal- och 
garagehyra, drivmedel, 
service och reparationer, 
gemensamma platser, 
matavfallspåsar) 

3 887 000 3 380 000 

Kostnad för uttransport 
och behandling av allt 
hushållsavfall, exkl farligt 
avfall 

1 300 000 1 300 000 

Summa driftkostnad – 
hämtningsavgift 

7 263 000 5 890 000 
 

* Kapitalkostnad utifrån 5 % kalkylränta och 8 års avskrivning på både fordon och kärl.                          
                                                                         
                                                                                          Fortsättning på Årlig driftkostnad - Se nästa sida! 
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Årlig driftkostnad  

enligt Rambos förslag, 
Alternativ 1 

som ska täckas av 
 renhållningstaxans  

grundavgift 
(kr/år) 

Årlig driftkostnad  
enligt Alternativ 2 

 
som ska täckas av  
renhållningstaxans 

grundavgift 
(kr/år) 

Kostnad för drift av 
avfallsanläggning/ÅVC 
Hästesked 
(kapitalkostnader för 
anläggningar och 
maskiner, personal, 
drivmedel, service och 
reparationer) 

3 317 000 3 317 000 

Kostnad för uttransport 
och behandling av farligt 
avfall 

458 000 458 000 

Kostnad för drift av kontor 
(personal, hyra, växel, 
telefoner, datorer, 
programlicenser, 
kopiering, porto) för 
kundservice, register-
hållning, fakturering, 
planering och utveckling 
etc 

1 053 000 1 053 000 

Kostnad för valprocess 
under införande av nytt 
insamlingssystem och 
löpande informations-
insatser 

300 000 300 000 

Arrende till Munkedals 
kommun för anläggning/ 
ÅVC Hästesked 

1 228 500 1 228 500 

Summa driftkostnad - 
grundavgift 
 

6 356 500 6 356 500 

 
Total årlig 
driftkostnad 
 

 
13 619 500 

 
12 246 500 
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Jämförelse renhållningsavgifter, Munkedals kommun 

Abonnemang  
för en- och 
tvåbostadshus 
 
 
 

 
År 2016 
 
 
 
 
Renhållningsavgift  
(kr/år)  
 

Rambos förslag,  
Alternativ 1 
(Insamlingssystem  
med Hemsortering i 
fyrfackskärl) 
 
Renhållningsavgift  
(kr/år)  
Inkl grundavgift 1570 kr 

 
Alternativ 2 
 (Insamlingssystem för  
enbart sorterat matavfall  
och restavfall) 
 
Renhållningsavgift 
(kr/år)  
Inkl grundavgift 1570 kr 

Hemsortering i fyrfackskärl 
 

Helårsboende - 3200 - 

Fritidsboende - 2700 - 

 

Sorterat matavfall och restavfall  
(grönt + brunt kärl/egen kompost) 
 

Helårsboende 1913 (tätort - kompost) 
1188 (glesbygd -kompost) 

3200 2800 

Fritidsboende 1 192 (tätort - kompost) 
  513 (glesbygd -kompost) 

2700 2300 

 

Blandat mat- och restavfall  
(grönt kärl) 
 

Helårsboende 2502 (tätort) 
1913 (glesbygd) 

4700 4300 

Fritidsboende 1545 (tätort) 
1 192 (glesbygd) 

4200 3800 

 

Del i gemensamma kärl/skåp 
 

Helårsboende - 
Sorterat matavfall 
och restavfall  

1188 (kompost) 2700 2300 

Helårsboende - 
Blandat mat- och 
restavfall 

2222 4200 3800 

Fritidsboende - 
Sorterat matavfall 
och restavfall 

  -- 2400 2000 

Fritidsboende - 
Blandat mat- och 
restavfall 

  -- 3900 3500 
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Bilaga F  

 

Skiss Renhållningstaxa, Munkedals kommun 
Insamling av hushållsavfall – Fast avfall - med nytt 
insamlingssystem som möjliggör Hemsortering i fyrfackskärl för 
hushållsavfall från en- och tvåbostadshus 
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Taxekonstruktion och förutsättningar   

Taxeskissen utgör underlag inför beslut om nya avfallsföreskrifter, med ett nytt insamlingssystem 
som möjliggör Hemsortering i fyrfackskärl, och bygger på en kostnadsnivå som om det nya 
insamlingssystemet skulle införas i januari 2017. 

Kostnaden för själva insamlingsarbetet baseras på Rambos kostnader för insamling i egen regi i 
Lysekils kommun.  

Taxans konstruktion är miljöstyrande med lägre hämtningsavgift för abonnemangsformer med krav 
på utsortering av allt matavfall till insamling eller hemkompost och högre hämtningsavgift för 
abonnemangsformer som medger blandat mat- och restavfall.  

Taxans hämtningsavgift är beräknad utifrån att ca 80 % av alla villahushåll väljer utsortering av 
matavfall och att ca 20 % väljer det dyrare alternativet med blandat mat- och restavfall.  

 
Utöver normala kostnadsförändringar är det flera kostnadsfaktorer som är svåra att förutse idag 
(december 2016). De tre största faktorerna är: 

 Insamling av hushållsavfall i Sotenäs, Munkedal och Tanums kommuner sker via gemensam 
upphandlad entreprenör. Nu gällande avtal upphör 2018-09-30. Rambo kommer under våren 
2017 därför att göra en ny upphandling av det insamlingssystem som respektive kommunen 
beslutar om. Avtalstiden kommer att vara 8 år med möjlig förlängning ytterligare 2 år, det vill 
säga en avtalstid fram till september 2026/2028. De nya entreprenörspriserna kommer att ligga 
till grund vid beräkningen av hämtningsavgiften i den kommande renhållningstaxan. 
 

 Behandlingskostnaden vid förbränning visar en stigande trend. Nationellt utreds behovet av en 
avfallsskatt på förbränning av avfall vilket ytterligare skulle öka kostnaden. Utredningen ska redovisas 
senast 1 juni 2017. 
 

 Regeringen diskuterar att överföra ansvar för insamling av förpackningar och tidningar från 
producenternas organisation Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (med insamling via 
återvinningsstationer) till kommunerna. Man föreslår samtidigt krav högre tillgänglighet (exempelvis 
genom fastighetsnära insamlingssystem) än vad dagens återvinningsstationer medger. Med 
Hemsortering i fyrfackskärl är kommunen väl förberedd inför detta eventuellt tillkommande ansvar. 
Rambo, liksom flera andra kommuner som infört fastighetsnära insamling, undersöker möjligheten 
att själva redan nu avsätta insamlat återvinningsmaterial och därigenom få en intäkt. 
 

Kommunfullmäktige kommer senast våren 2018 att få underlag till beslut om fullständig 
renhållningstaxa att börja gälla 2018-10-01. 

Införande av nytt insamlingssystem   

Nytt insamlingssystem för fast hushållsavfall för en- och tvåbostadshus avses införas etappvis för ett 
geografiskt område i taget. Detta innebär att de nya avfallsföreskrifternas bestämmelser om nya 
abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla etappvis i samband med införandet. 

Fram till att det nya insamlingssystemet införs gäller abonnemangsform och hämtningsintervall enligt 
tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 1994-02-23 samt därtill hörande renhållningstaxa. 
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1. Hushållsavfall – Fast avfall  

 

 

  

Grundavgift 
Grundavgift tas ut per hushåll eller verksamhet. Den utgör betalning för drift och underhåll av 
kommunens återvinningscentraler samt arrendekostnad, hantering och behandling av hushållens 
farliga avfall, planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra kostnader av 
mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Samtliga fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare med hushållsliknande avfall, ska erlägga 
grundavgift. 

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgift utgör betalning för hämtnings- och behandlingskostnader för hushållsavfall. 

I hämtningsavgift för en- och tvåbostadshus ingår normalt kärl, utrustning för matavfall, samt eventuell 
annan källsorteringsutrustning som genereras av respektive abonnemangstyp, såvida inget annat 
anges. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo. 

Samlad renhållningsavgift  
I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuella 
abonnemang summeras. Alla priser är inklusive lagstadgad moms om inget annat anges.  
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1.1. En- och tvåbostadshus – Helårsboende    

Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var 
fjärde vecka, året runt.  

Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, året runt. 

Vid abonnemang Blandat mat- och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, året runt. 

Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med vald abonnemangsform. 

Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag 
(42§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 300 kr per år. 

Extra hämtning kan beställas mot avgift. 

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift (kr) 

 

Hemsortering i 4-
fackskärl 

370 liter, kärl 1 
 
370 liter, kärl 2 

 
1 570 

 
1 630 

 
3 200 

 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

140 liter för 
matavfall** 
 
140 liter för 
restavfall** 

 
 
1 570 

 
 
1 630 

 
 
3 200 
 

Blandat mat- och 
restavfall 

 
190 liter ** 

 
1 570 

 
3 130 

 
4 700 

 
Delat abonnemang  
 
 
------------ 
Exempel  
Två fastigheter 
delar Hemsortering i 
4-fack – avgift per 
fastighet  
 

 
I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 
------------ 
 
370 liter, kärl 1 
 
370 liter, kärl 2 

 
 
1 570 
 
------------ 
 
 
1 570 

 
Delad 
hämtningsavgift 
 
------------ 
 
 
815 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 
------------ 
 
 
2 385  

Längre hämtnings-
intervall av restavfall 
- var 4:e vecka  
 

 
 

 
1 570 

 
1 330 

 
2 900 kr 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo.  
**Ordinarie kärlstorlek – större kärl kan beställas till särskild avgift. 

1.2. Del i Gemensamt kärl – Helårsboende  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift (kr) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 570 

 
1 130 

 
2 700 

Blandat mat- och 
restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 570 

 
2 630 

 
4 200 

100



 

 
5 (6) 

 

1.3. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende   
Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var 
fjärde vecka, under perioden april-september (vecka 14-39).  

Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, under perioden april-
september (vecka 14-39).  

Vid abonnemang Blandat mat- och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, under perioden april-
september (vecka 14-39).  

Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med vald abonnemangsform. 

Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag 
(42§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 150 kr per år. 

Extra hämtning, liksom hämtning under perioden oktober-mars, kan beställas mot avgift.  

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift (kr) 

Hemsortering i 4-
fackskärl 

370 liter Kärl 1 
 
370 liter Kärl 2 

 
1 570 

 
1 130 

 
2 700 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

140 liter för 
matavfall** 
 
140 liter för 
restavfall** 

 
 
1 570 

 
 
1 130 
 

 
 
2 700 
 

Blandat mat- och 
restavfall 

190 liter **  
1 570 

 
2 630 

 
4 200 

 
Delat abonnemang  
 
 
------------ 
Exempel  
Två fastigheter 
delar Hemsortering i 
4-fack – avgift per 
fastighet  
 

 
I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 
------------ 
 
370 liter, kärl 1 
 
370 liter, kärl 2 

 
 
1 570 
 
------------ 
 
 
1 570 

 
Delad 
hämtningsavgift 
 
------------ 
 
 
565 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 
------------ 
 
 
2 135  

Längre hämtnings-
intervall av restavfall 
- var 4:e vecka  
 

 
 

 
1 570 

 
980 

 
2 550 kr 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo..  
**Ordinarie kärlstorlek – större kärl kan beställas till särskild avgift. 

1.4. Del i Gemensamt kärl – Fritidsboende  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, under 
perioden april-september (vecka 14-39). 
Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift (kr) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

1 570 830 2 400 

Blandat mat- och 
restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

1 570 2 330 3 900 
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1.5. Flerfamiljshus  
Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  

(kr per lägenhet 
och år) 

Hämtningsavgift vid 
hämtning varannan 
vecka (kr per kärl 
och år) 

Hämtningsavgift 
vid hämtning varje 
vecka (kr per kärl 
och år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

140 liter för 
matavfall 
 
240 liter för 
restavfall 

 
 
785 

 
 
2 550  

 
 
4 200  

140 liter för 
matavfall 
 
370 liter för 
restavfall 

 
 
785 

 
 
3 050  

 
 
4 700  

190 liter för 
matavfall 
 
660 liter för 
restavfall 

 
 
785 

 
 
4 050  

 
 
5 700  

Blandat mat- och 
restavfall 

240 liter  785 3 550  5 800  
370 liter  785 4 050  6 500  
660 liter  785 5 050  7 500  

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris.  

1.6. Verksamheter med avfall som är jämförligt med hushållsavfall  
Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  
Grundavgift om 628 kr/år (785 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt 
nedan.  

Kärl* Hämtningsavgift (kr per kärl och hämtningstillfälle) 

vid schemalagd hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 

året runt eller per säsong 

vid enstaka hämtning 
 

  
Matavfall 

 
Restavfall/Blandat 
avfall 

 
Matavfall 

 
Restavfall/Blandat 
avfall 

140 liters kärl 30 55 80 105 
190 liters kärl 40 75 90 125 
240 liters kärl - 90  - 140 

370 liters kärl - 110  - 160 

660 liters kärl 
 

- 170  - 220 

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris.  

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

Container* Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

Djupbehållare Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris. 
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Förslag till Lokala Avfallsföreskrifter för Munkedals 

kommun 

Dnr: KS 2016-188 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta   

att  anta förslaget till Lokala Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun, 

 att  övergångsbestämmelser enligt 53§ kring hämtningsområde, abonnemangsformer och 

hämtningsintervall för ”Hushållsavfall - fast avfall” gäller tills nytt insamlingssystem införts och att 

tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 1994-02-23 först då upphör att gälla i sin helhet, 

att ge Rambo i uppdrag att införa det nya insamlingssystem som föreskrifterna anger, under 

förutsättning att kommande upphandling av insamlingen ger en prisnivå som överensstämmer med 

taxeskissen samt  

att ge Rambo i uppdrag att återkomma med förslag till ny Renhållningstaxa till kommunfullmäktige 

för beslut senast våren 2018.  

Ärendet 

Miljöbalkens 15 kapitel 11§ stadgar att ”för varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som 

ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan”. 

Både avfallsföreskrifter och avfallsplan ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Gällande avfallsplan, gemensam för Lysekils, Sotenäs, Munkedals och Tanums kommuner, är från år 

2008 och samtliga tidsangivelser för planens detaljerade mål har i och med 2015 års utgång 

passerats. Avfallsplanen behöver därmed revideras men omfattas inte av detta ärende. 

Gällande avfallsföreskrifter för Munkedals kommun antogs av kommunfullmäktige år 1994. Sedan 

dess har mycket hänt på avfallsområdet i Sverige.  

Den nationella avfallsförordningen, som påverkar även den kommunala avfallshanteringen, har 

reviderats i flera omgångar sedan 2008.  

Tillämpningen av arbetsmiljölagstiftningen inom renhållningsbranschen har skärpts nationellt och 

även detta behöver förtydligas i föreskrifterna för att kommunen ska kunna uppfylla kraven på en 

god arbetsmiljö för renhållningsarbetarna, vid insamling av både sopor och slam.  
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Nuvarande insamlingssystem, med hämtning enbart av blandat mat- och restavfall i ett sopkärl, lever 

inte upp till nationellt antagna miljömål om insamling av matavfall till rötning. Plockanalyser på 

hushållens sopor till förbränning visar utöver stort innehåll av matavfall även på stora mängder 

förpackningar och tidningar - som redan idag borde sorterats ut till återvinning.   

Rambo föreslår därför både en genomgripande översyn av texterna i föreskrifterna och införande av 

ett nytt insamlingssystem som möjliggör insamling av både matavfall, förpackningar och tidningar 

fastighetsnära.  

Rambo överlämnar härmed förslag till nya Lokala Avfallsföreskrifter, inklusive nytt insamlingssystem, 

för beslut i Munkedals kommun. Beslutsprocessen pågår samtidigt i kommunerna Munkedal, Sotenäs 

och Tanum. 

Nytt insamlingssystem 

Regeringen har de senaste åren diskuterat att överföra ansvar för insamling av förpackningar och 
tidningar från producenternas organisation Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (med insamling 
via återvinningsstationer) till kommunerna. Man föreslår samtidigt krav på högre tillgänglighet 
(exempelvis genom fastighetsnära insamling) än vad dagens återvinningsstationer medger. Med 
Hemsortering i fyrfackskärl är kommunen väl förberedd inför detta eventuellt tillkommande ansvar.  

Allt fler kommuner i Sverige har under senare år lämnat sina gamla insamlingssystem, med insamling 

enbart av utsorterat matavfall och restavfall, och gått över till fastighetsnära insamling även av 

förpackningar och tidningar. Det insamlingssystem som gett bäst sortering hos hushållen är insamling 

i fyrfackskärl med fyrfacksbilar. 

I december 2016 publicerades branschorganisationen Avfall Sverige en nationell sammanställning av 

109 kommuners plockanalyser av hushållens sopor, utförda under åren 2013-2016. 

Sammanställningen visar tydligt att kommunernas val av insamlingssystem avgör i hur hög grad 

hushållen sorterar ut olika slags avfall till återvinning - istället för att slänga dem i soppåsen till 

förbränning. Det insamlingssystem som visade klart bäst sorteringsresultat var just fyrfackskärlen. 

Hushåll med fyrfackskärl sorterade ut 40% mer förpackningar och tidningar till återvinning än hushåll 

som var hänvisade till en återvinningsstation. (Källa: Avfall Sveriges Rapport 2016:28 ”Vad slänger 

hushållen i soppåsen? Nationell sammanställning av plockanalyser av hushållens mat- och restavfall”)  

Rambo testade, under perioden oktober 2013 till oktober 2014, ”Hemsortering i fyrfackskärl” för 

hushållsavfall i Lysekils kommun. Syftet med testet var att se ifall detta insamlingssystem, som gör 

källsorteringen väldigt enkel för hushållen och som införs i allt fler svenska kommuner, kan vara 

aktuellt att överväga för våra bohuslänska kommuner.  

Testet genomfördes i 485 villahushåll runt om i kommunen och visade på gott resultat både vad 

gäller arbetsmiljö, miljö (sorteringsgrad och renhet på utsorterat material) och kundnöjdhet.  

De plockanalyser och enkätundersökningar som genomfördes under testet visade att utsorteringen 

av återvinningsbart material ökade med mellan 50% och 80%, beroende på tidigare abonnemangs- 
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form. Samtidigt svarade 88% att de var nöjda eller mycket nöjda med insamlingssystemet. 93% 

svarade att de ville behålla fyrfackskärlen.  

Rambo anser att både erfarenheter från testet och slutsatserna i den nationella sammanställningen 

över olika insamlingssystem, kan ligga till grund för beslut om nytt insamlingssystem i Lysekils, 

Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner. Rambo bedömer att Hemsortering i fyrfackskärl är det 

system som bäst ger ett långsiktigt hållbart insamlingssystem - både ur klimat och miljö-, arbetsmiljö- 

och på sikt även ur ekonomiskt hänseende. Rambo förslår därför att Hemsortering i fyrfackskärl 

möjliggörs i samtliga fyra kommuner. 

Aktuellt förslag till föreskrifter 

Det aktuella förslaget till reviderade föreskrifter har arbetats fram av Rambo samt diskuterats och 

förankrats dels med tjänstemän vid Miljöenheten i mellersta Bohuslän (för kommunerna Lysekil, 

Munkedal och Sotenäs), med tjänstemän vid Miljöenheten i Tanums kommun samt med respektive 

kommuns renhållningsansvarige tjänsteman. 

Förslaget innehåller ett insamlingssystem som möjliggör insamling med Hemsortering i fyrfackskärl. 

Detta innebär att utsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar, 

matavfall, restavfall, småbatterier och ljuskällor hämtas fastighetsnära där stor fyrfacks sopbil tar sig 

fram. Där endast mindre tvåfacks sopbil tar sig fram hämtas enbart utsorterat matavfall och 

restavfall.  

Möjligheten att dela kärl med andra hushåll finns i samtliga abonnemang. 

För grupper av fastigheter utmed gator/i områden där ingen sopbil tar sig fram föreslår Rambo 

gemensamma sopkärl/skåp för utsorterat matavfall och restavfall placerade utmed framkomlig väg.  

De hushåll som endast har kärl för utsorterat matavfall och restavfall ansvarar fortsatt själva för att 

transportera sina utsorterade förpackningar och tidningar till en återvinningsstation. Detta krävs av 

hushållen för att de ska leva upp till förordningar om utsortering för återvinning i lagstiftningen.    

Förslaget bygger på frivillig utsortering av matavfall med en kommande miljöstyrande taxa, där 

abonnemangsavgiften föreslås bli lägre för hushåll som sorterar ut sitt matavfall än för hushåll som 

inte gör det. Att föreslå obligatorisk utsortering av matavfall för alla hushåll, så som finns i ett antal 

kommuner idag, bedömer Rambo utifrån de samtal Rambo hittills haft med företrädare för 

kommunen inte som aktuellt. 

Förslaget innehåller även ökad tydlighet bland annat kring begreppen transportväg, hämtställe och 

dragväg samt kring reglerna för tömning av avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar.  

Förslaget i sin helhet framgår av bilaga A, medan de större föreslagna förändringarna sammanfattas i 

bilaga B. 
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Utställning och remiss 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-15, § 101, om utställning av förslaget till nya avfallsföreskrifter, 

inklusive nytt insamlingssystem. I samband med utställningen remitterades förslaget också till 

berörda nämnder och kommunala bolag. 

Förslaget till avfallsföreskrifter har varit utställt i Kommunhuset Forum, under tiden 11 juli - 2 

september 2016, för att möjliggöra för fastighetsinnehavare och andra berörda kommunmedborgare 

- helårsboende såväl som fritidsboende - att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Under 

utställningsperioden fanns Rambos personal på plats i utställningen för att förklara och svara på 

frågor en eftermiddag i veckan. Handlingarna har även funnits utlagda på kommunens och Rambos 

respektive hemsidor.  

Med anledning av utställning och remiss har 11 yttranden inkommit. Rambo tolkar därutöver 

yttrandet från den gemensamma miljönämnden, över motsvarande remiss i Sotenäs kommun, att 

gälla även för Munkedals kommun. Samtliga synpunkter, med Rambos kommentarer, framgår av 

samrådsredogörelsen, bilaga C.   

Kommande ny renhållningstaxa 
  
Renhållningsavgiften i Munkedals kommun är oförändrad sedan år 2012 och bygger på den 

gemensamma insamlingsentreprenad för Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner som 

upphandlades år 2008. Kostnadsläget har sedan dess höjts överlag inom renhållningsbranschen. 

Renhållningsavgifterna kommer att behöva höjas, oavsett vilket insamlingssystem kommunen väljer 

för de närmast 8-10 åren.  

Nytt för Munkedal blir att renhållningstaxans abonnemangsavgifter föreslås delas upp i en 

grundavgift och en hämtningsavgift, på sätt som rekommenderas av branschorganisationen Avfall 

Sverige. Grundavgiften gäller för varje kategori av hushåll; helårsboende, fritidsboende, boende i 

flerfamiljshus osv. Hämtningsavgiften kan däremot variera utifrån valt abonnemang. 

Rambos förslagna insamlingssystem bygger på frivillig utsortering av matavfallet. 

Abonnemangsavgiften föreslås därför miljöstyras så att hämtningsavgiften blir lägre för abonnemang 

som kräver utsortering av matavfallet och högre för abonnemang som tillåts lämna blandat mat- och 

restavfall. Abonnemangsavgiften förslås bli samma för hushåll som sorterar ut sitt matavfall till 

insamling för rötning som för hushåll som komposterar sitt matavfall hemma. Ur klimat- och 

miljösynpunkt är det idag bättre att kontrollerat röta matavfallet och ta tillvara både näring (gödning 

till åkermark) och energi (biogas som fordonsbränsle) än att kompostera hemma och enbart ta 

tillvara näringen i hemkompostering.  

Rambo redovisar som kostnadsjämförelse i bilaga D det föreslagna insamlingssystemet som möjliggör 

Hemsortering i fyrfackskärl (alternativ 1) med ett insamlingssystem som enbart kan hämta utsorterat  

 

106



 

5(5) 
 

 

 

matavfall och restavfall (alternativ 2). I bilaga E redovisas också en jämförelse av dagens 

renhållningsavgifter för villahushåll (helårsboende och fritidsboende) med skissade avgifter utifrån 

dessa två olika insamlingssystem. I bilaga F redovisas slutligen skiss till renhållningstaxa utifrån 

Rambos föreslagna insamlingssystem.  

Bedömda investeringar och driftkostnader, och därmed även skissen till renhållningstaxa, är 

framtagna utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i Lysekils kommun. Rambo 

bedömer att investeringsvolym och driftkostnader bör se likartade ut oavsett om insamlingen utförs 

av Rambo själv eller av en entreprenör. Dock kan rådande marknadskonkurrens vid den aktuella 

anbudstiden påverka anbudspriserna så att de blir både högre och lägre än de bedömningar som 

ligger till grund för Rambos beräkningar.    

Rambo har för avsikt att genomföra upphandling av en ny samlad insamlingsentreprenad för 

Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner under våren 2017, med entreprenadstart under hösten 

2018. Skulle upphandlingen visa anbudspriser som avsevärt skiljer sig från Rambos beräkningar 

kommer Rambo diskutera den uppkomna situationen med kommunerna.  

Rambo kommer först efter genomförd upphandling att lämna förslag till fullständig renhållningstaxa 

till kommunfullmäktige för beslut.  

Aktuellt ärende avser således enbart förslaget till avfallsföreskrifter, inte till renhållningstaxa. 

 

Lysekil 15 december 2016 

 

 

Lars Johansson, VD   Anne Svensson, Utvecklingssamordnare 

 

Bilagor 

A. Förslag till Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun med tillhörande bilagor 1, 2 och 3 

B. Sammanfattning av föreslagna förändringar och dess konsekvenser 

C. Samrådsredogörelse 

D. Jämförelse investering och driftskostnad vid nytt insamlingssystem 

E. Jämförelse renhållningsavgifter 

F. Skiss Renhållningstaxa 
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  2017-01-02 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Försäljning av fastigheter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer hela eller delar av 

lägenhetsinnehavet i Hedekas. 

 

Sammanfattning 

Styrelsen för Munkbo AB har 2016-11-11 §115 diskuterat försäljningen av 

lägenheter i Hedekas. Totalt kan ca 70 lägenheter beröras. 

 

Delar av lägenhetsbeståndet är i behov av upprustning. Munkbo inventerar för 

närvarande omfattningen av underhållsbehovet samt effekterna för bolaget av en 

försäljning. 

 

Munkbo utreder även möjligheterna för nybyggnation av bostäder. Bolaget är relativt 

kraftigt skuldsatt, ca 270 mnkr när rotrenoveringsprojektet på Jonsäng är genomfört. 

En förutsättning för att Munkbo ska genomföra försäljningen av lägenheter i Hedekas 

är att det påverkar bolagets totala ekonomi positivt. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kan komma att påverka Munkbos ekonomi och därmed kommunens borgenssituation 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

   

   

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkbo AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-11-28 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

Enhetschef gata/mark 

 

Vattenskyddsområde för Dingle grundvattentäkt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter föreläggs sakägare för yttrande. 

 

Sammanfattning 

Arbetet med att ta fram förslag till skyddsområden och skyddsföreskrifter inleddes 

2005. Arbetet har bedrivits med interna arbetsgrupper, referensgrupper, politisk 

information samt samråd med allmänhet och berörda. 

 

Efter detta samråd med sakägare sammanställs inkomna yttrande. Eventuellt 

revideras förslaget till skyddsområde och föreskrifter innan förslag till fastställande 

lämnas till Kommunfullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Möjlighet finns för markägare och verksamhetsutövare att söka skadestånd 

Miljö 

Vattentäkten skyddas på ett bättre sätt från yttre påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kungörelse 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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2016-08-23 
 

Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde för grundvattentäkten Dingle, 
Munkedals kommun 

Här anges restriktioner som är specifika för Dingle grundvattentäkt. De har utformats med 
vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden 
en tillämpning och uttolkning av de intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta 
ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§ miljöbalken. 

I hela vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för 
skyddsområden; 

 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

 Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 
2006:16, NFS 2009:3) 

Zonindelning av vattenskyddsområdet 

Vattenskyddsområdet för Dingle grundvattentäkt utgörs av följande skyddszoner; 

 Vattentäktszon  
 Sekundär skyddszon A 
 Sekundär skyddszon B 

 
Indelningen av zonerna har gjorts enligt nedan beskrivna kriterier och förklaras detaljerat i de 
tekniska underlagen. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner. 

Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska 
vara att området ska vara otillgängligt för andra än vattentäktsinnehavaren och bör därför 
skyddas mot obehöriga genom inhägnad. 

Vattentäktszonen Dingle vattenskyddsområde utgörs av den fastighet där brunnarna är 
belägna.  
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Sekundär skyddszon A, Sekundär skyddszon B 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 
förbättra kvaliteten. Transporttiden för grundvattnet från den sekundära skyddszonens yttre 
gräns till vattentäktszonen bedöms vara ca ett år. Vid avgränsning av sekundär skyddszon för 
Dingle grundvattentäkt har hänsyn till de geologiska förhållandena kring vattentäkterna medfört 
olika sorters sekundär skyddszon för vattentäkterna. I föreskrifterna är det skillnad på sekundär 
skyddszon som utgörs av finkorniga jordarter som överlagrar ett grundvattenmagasin med grovt 
material och om den sekundära skyddszonen huvudsakligen utgörs av ett så kallat öppet 
grundvattenmagasin utan lager av finmaterial över.  

I Dingle vattenskyddsområde finns två olika sekundära skyddszoner. Sekundär skyddszon A 
utgörs av områden med grovkorniga jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på 
markytan eller områden där vatten som rinner av från berg eller finkorniga jordarter kan infiltrera 
i området med grovkorniga jordarter. Sekundär skyddszon B utgörs av område där finkorniga 
jordarter överlagrar ett grundvattenmagasin med grovt material vilket gör vattentäkten mindre 
såbar för föroreningar på markytan. Vid Dingle vattentäkt råder också artesiska förhållanden 
vilket innebär att grundvattnet naturligt trycks upp över markytan om det skyddande lagret med 
finkorniga jordarter punkternas. Detta ger ytterligare skydd för vattentäkten mot föroreningar på 
markytan.  
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§ 1 Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. 

 

§2 För vattnet skadliga ämnen 

§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

2a Hantering av mer än 250 liter 
petroleumprodukter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller om hanteringen sker inom 
sekundärt skydd. Undantag gäller också för 
transport samt bränsle i fordonets egen 
drifttank.   

--- 

2b Hantering av mer än 250 liter för grund- 
eller yt-vattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller 
andra miljöfarliga kemiska produkter får ej 
ske utan tillstånd. 

--- 

2c Fordonstvätt med avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats 
vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. 

--- 

2d Inrättande av avloppsanläggning där bad-
, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) kan 
infiltrera i marken får ej ske utan tillstånd. 

--- 
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§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

2e Uppläggning av bark, flis, spån, timmer 
och liknande utan tät täckning under 
längre tid än en avverkningssäsong får ej 
ske utan tillstånd.  

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för två 
års förbrukning för uppvärmning av bostad 
eller motsvarande, på den aktuella fastigheten. 

--- 

2f Hantering av avfall är förbjudet.  

Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls 
sophantering eller hushållskomposter på den 
egna tomten. 

--- 

2g Uppläggning och deponering av 
förorenade massor eller massor med 
okänt föroreningsinnehåll är förbjudet. 

--- 

2h Uppläggning av asfalt och oljegrus får ej 
ske utan tillstånd. 

--- 

2i Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövnings-förordningen (2013:251) 
får ej bedrivas utan tillstånd.  

Undantag gäller för sådan miljöfarlig 
verksamhet eller åtgärd vilken anmälts till 
behörig myndighet före dagen för 
fastställandet av dessa skyddsföreskrifter den 
åå mm dd. 

Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövnings-förordningen (2013:251) 
får ej bedrivas utan tillstånd.  

Undantag gäller för sådan miljöfarlig 
verksamhet eller åtgärd vilken anmälts till 
behörig myndighet före dagen för 
fastställandet av dessa skyddsföreskrifter den 
åå mm dd. 
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§3 Mikrobiella föroreningar 

§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

3a Inrättande av avloppsanläggning där 
klosettvatten kan infiltrera i marken i 
marken får ej ske utan tillstånd. 

Inrättande av avloppsanläggning där 
klosettvatten kan infiltrera i marken i 
marken får ej ske utan tillstånd. 

3b Spridning av slam eller urin från 
reningsverk eller från enskild 
reningsanläggning får ej ske utan 
tillstånd.  

--- 

3c Spridning av naturgödsel får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller för den hantering som 
motsvarar årlig skötsel av privat tomtmark. 

--- 

3d Lagring av naturgödsel får ej ske utan 
tillstånd.   

--- 

3e Nyetablering av djurhållning med 
lantbruksdjur får ej ske utan anmälan. 

--- 
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§4 Bekämpningsmedel 
§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

4a Hantering av kemiska bekämpningsmedel 
får ej ske utan tillstånd.  

Undantag gäller för den hantering som 
motsvarar privatpersoners årliga skötsel av 
privat tomtmark.  

Undantag gäller bekämpning av skadedjur 
inomhus.  

Undantag gäller för transport. 

--- 

4b Jord- eller vattenslagning av plantor som 
behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjudet. 

--- 

 

 
§ 5 Markpartiklar mm 

§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

5a --- ---  

5b Schaktning och grävning får ej ske utan 
anmälan. 

Undantag gäller för schaktning och grävning 
med en sammanhängande jord-/bergvolym 
som är mindre än 200 mᶟ och som sker mer än 
5 meter över högsta grundvattennivå. 

Schaktning och grävning får ej ske utan 
tillstånd 

Undantag gäller för schaktning och grävning 
med en sammanhängande jord-/bergvolym 
som är mindre än 200 mᶟ och som lämnar mer 
än 10 meter finmaterial kvar över det undre 
grundvattenmagasinet.  

5c Pålning och spontning får ej ske utan 
tillstånd. 

Pålning och spontning är förbjudet. 

5d Borrning i jord eller berg får ej ske utan 
tillstånd 

Borrning i jord eller berg är förbjudet.  

5e Planerat beläggningsarbete och 
förbättringsarbeten på väg på en total yta 
av 200 m² eller mer vid samma tillfälle, 
får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för årligt underhåll och akuta 
insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet. 

--- 
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§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

5f Nyanläggning av väg eller parkeringsplats 
omfattande mer än 100 m² får ej ske utan 
tillstånd. 

--- 

 

 

§ 6 Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten 
§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

6a Ny etablering av anläggning där värme 
eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras 
i mark eller berg får ej ske utan tillstånd 

Nyetablering av anläggning där värme 
eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras 
i mark eller berg är förbjudet. 

6b Nyetablering av anläggning för uttag av 
vatten från mark eller berg får ej ske utan 
tillstånd. 

Nyetablering av anläggning för uttag av 
vatten från mark eller berg är förbjudet. 

 

§ 7 Allmänna bestämmelser  

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. I samband med sådan prövning kan nämnden 
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. Nämnden kan förelägga om särskilda 
försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän efter remiss till huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning 
kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika 
oacceptabel vattenförorening. 

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 
Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats 
eller är under pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller 
annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 
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är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 
till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 

8 § Skyltning 

a) Där statliga eller kommunala vägar passerar genom området ansvarar vattentäktens 
huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om 
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). 
Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och 
statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt 
finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 
vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering för hushållsbehov.  

9 § Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå1. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 
lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå2 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 
dd mm åå.  

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  
Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från 
förbudet senast dd mm åå. 

  

                                                      
1 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
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BILAGA 1 - GENERELLA BESTÄMMELSER INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE 
ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt 
NFS 2006:16, NFS 2009:3)  

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde  

1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan 
insamlas och omhändertas.  

2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" 
vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan 
varaktig märkning.  

3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha 
sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa föreskrifter cistern med 
tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus 
och som är under regelbunden uppsikt.  Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa 
föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som 
vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde. (NFS 2009:3)  

4 § Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätske-volym, dock minst den största 
behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att 
kontroll är möjlig.  

5 § Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledningar i mark får endast 
ha kopplingar mot cistern. Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl 
synlig.  

6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära skyddet är tätt och 
fungerar. Undantag från konstruktions- och till-verkningskontroll gäller för sådant sekundärt skydd, för 
vilken certifieringsorgan meddelat intyg om överensstämmelse enligt 6 kap. 2 §. (NFS 2006:16)  

7 § Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall som för cisterner 
och rörledningar.  

8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid installationen 
gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå återkommande kontroll med 
ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om 
anordningen saknar ett gott korrosionsskydd. (NFS 2009:3)  

11 kap, punkt 4: Kraven i 10 kap. 3, 4 och 5 § om sekundärt skydd inom vattenskyddsområde gäller inte 
generellt för befintliga anläggningar installerade före den 6 juni 1990.  
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Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)  

6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde 

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, 
primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd enligt 
första stycket inom hela vattenskyddsområdet.  

2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som har en 
sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.  

Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 eller 
vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter den 1 januari 2018. 

Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller bestämmelsen i 1 § 
inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter 
meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel. 
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BILAGA 2 - DEFINITIONER AV BEGREPP  

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa 
års knoppsprickning. 

Avfall 

Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927). Undantag gäller för hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa 
föreskrifter inte att betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. Trädgårdsavfall betraktas ej 
heller som avfall.  

Deponering 

Med deponering avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs upp 
ligger kvar under längre tid än 1 år. Deponering omfattar även användande av avfall och 
schaktmassor för anläggningsändamål. 

Fordon 

Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet transportmedel/arbetsredskap som kan 
framföras på mark, vatten eller is.  

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, 
det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och 
vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med 
förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 
tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, 
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska 
användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte 
kopplad till en volym. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som 
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ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej 
som husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

Hushållsbehov  

Med hushållsbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka för-packningar av de största 
storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband 
med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållsbehov. 

Jord- och vattenslagning  

Med jord- och vattenslagning avses i dessa föreskrifter tillfällig mellanlagring i dike eller jord av 
ett stort antal plantor vid återplantering av skog. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiska bekämpningsmedel avses i dessa föreskrifter kemiska produkter avsedda att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  

Lantbruksdjur 

Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller 
fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv 
eller andra jordarter. 

Markarbete  

Med markarbete avses i dessa föreskrifter grävning, borrning, pålning, spontning och andra 
jämförbara arbeten som påverkar markens utseende och struktur. 

Naturgödsel  

Med naturgödsel avses i dessa föreskrifter avföring och urin från husdjur vilket också innefattar 
boskap. 

Pågående verksamhet 

Med pågående avses i dessa föreskrifter den verksamhet som var aktiv det datum då  dessa 
föreskrifter fastställdes och vann laga kraft.  

Sekundärt skydd 

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter; 

a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller 
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b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala 
lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller  

c) dubbelmantlade rörledningar eller  

d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan 
uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill.  

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. Det 
sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift. Det sekundära skyddet 
utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett medie.  

Tomtmark 

Med tomtmark avses i dessa skyddsföreskrifter villatomter samt motsvarande ytor runt 
bostadshus på jordbruksfastigheter. 

Uppläggning 

Med uppläggning avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs 
upp ligger kvar under en tillfällig period på minst en vecka upp till ett år. Uppläggning omfattar 
även användande av avfall och schaktmassor för anläggningsändamål. 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

  

  2016-11-28 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

Enhetschef gata/mark 

 

Vattenskyddsområde för Hedekas grundvattentäkt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter föreläggs sakägare för yttrande. 

 

Sammanfattning 

Arbetet med att ta fram förslag till skyddsområden och skyddsföreskrifter inleddes 

2005. Arbetet har bedrivits med interna arbetsgrupper, referensgrupper, politisk 

information samt samråd med allmänhet och berörda. 

 

Efter detta samråd med sakägare sammanställs inkomna yttrande. Eventuellt 

revideras förslaget till skyddsområde och föreskrifter innan förslag till fastställande 

lämnas till Kommunfullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Möjlighet finns för markägare och verksamhetsutövare att söka skadestånd 

Miljö 

Vattentäkten skyddas på ett bättre sätt från yttre påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kungörelse 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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2016-08-23 

 

Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkten Hedekas, 
Munkedals kommun 

Här anges restriktioner som är specifika för Hedekas grundvattentäkt. De har utformats med 
vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden 
en tillämpning och uttolkning av de intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta 
ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§ miljöbalken. 

I hela vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för 
skyddsområden; 

 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

 Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 
2006:16, NFS 2009:3) 

Zonindelning av vattenskyddsområdet 

Vattenskyddsområdet för Hedekas grundvattentäkt utgörs av följande skyddszoner; 

 Vattentäktszon  
 Primär skyddszon  

 
Indelningen av zonerna har gjorts enligt nedan beskrivna kriterier och förklaras detaljerat i det 
tekniska underlaget. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner. 

Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska 
vara att området ska vara otillgängligt för andra än vattentäktsinnehavaren och bör därför 
skyddas mot obehöriga genom inhägnad. 

Vattentäktszonen Hedekas vattenskyddsområde utgörs av den fastighet där brunnen är 
belägen. 
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Primär skyddszon 

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa handlingsutrymme vid händelse av akut 
förorening. Transporttiden för grundvattnet från den primära skyddszonens yttre gräns till 
vattentäktszonen bedöms vara ca 100 dygn. 

Primär skyddszon för Hedekas vattenskyddsområden utgörs av ett område med grovkorniga 
jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på markytan. 
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§ 1 Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. 

 

§2 För vattnet skadliga ämnen 

§ Primär skyddszon  

2a Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter får ej ske utan tillstånd. 

Undantag gäller om hanteringen sker inom sekundärt skydd. Undantag gäller också för transport 
samt bränsle i fordonets egen drifttank.   

2b Hantering av mer än 25 liter för grund- eller yt-vattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter får ej 
ske utan tillstånd. 

2c Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. 

2d Uppställning av tankbilar, tankbilssläp, järnvägstankvagnar eller andra transport-
behållare, rymmande mer än 25 l, och som innehåller petroleumprodukter, övrigt farligt 
gods eller andra hälso- eller miljöfarliga produkter är förbjudet.  

Undantag gäller om hanteringen sker inom sekundärt skydd. Undantag gäller även i fastighet 
under tillsyn eller utan golvbrunn.  

Undantag gäller också för bränsle i fordon som passerar genom området. 

2e Inrättande av avloppsanläggning där bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) kan 
infiltrera i marken är förbjudet.  

2f Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning under längre tid 
än en avverkningssäsong är förbjudet. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för två års 
förbrukning för uppvärmning av bostad eller motsvarande, på den aktuella fastigheten. 

2g Hantering av avfall är förbjudet.  

Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls sophantering eller hushållskomposter på den 
egna tomten.  

2h Uppläggning och deponering av förorenade massor eller massor med okänt 
föroreningsinnehåll är förbjudet. 

2i Uppläggning och deponering av asfalt och oljegrus är förbjudet.  
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§ Primär skyddszon  

2j Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövnings-förordningen (2013:251) får ej bedrivas utan tillstånd.  

 
 
§3 Mikrobiella föroreningar 

§ Primär skyddszon  

3a Inrättande av avloppsanläggning där klosettvatten kan infiltrera i marken i marken är 
förbjudet. 

3b Spridning av slam eller urin från reningsverk eller från enskild reningsanläggning är 
förbjudet 

3c Spridning av naturgödsel får ej ske utan tillstånd. 

Undantag gäller för den hantering som motsvarar årlig skötsel av privat tomtmark. 

3d Lagring av naturgödsel är förbjudet. 

3e Nyetablering av djurhållning med lantbruksdjur får ej ske utan anmälan.  

 

§4 Bekämpningsmedel 

§ Primär skyddszon 

4a Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet. 

Undantag gäller för privatpersoners hantering inomhus.  

Undantag gäller bekämpning av skadedjur inomhus.  

Undantag gäller för transport. 

4b Jord- eller vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjudet.  
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§ 5 Markpartiklar mm 

§ Primär skyddszon 

5a Materialtäktär förbjudet.  

5b Schaktning och grävning får ej ske utan tillstånd. 

Undantag gäller för schaktning och grävning med en sammanhängande jord-/bergvolym som är 
mindre än 200 mᶟ och som sker mer än 5 meter över högsta grundvattennivå.  

5c Pålning och spontning är förbjudet.  

5d Borrning i jord eller berg är förbjudet.  

5e Planerat beläggningsarbete och förbättringsarbeten på väg på en total yta av 200 m² 
eller mer vid samma tillfälle, får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för årligt underhåll och akuta insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet. 

5f Nyanläggning av väg eller parkeringsplats omfattande mer än 100 m² får ej ske utan 
tillstånd. 

 

§ 6 Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten 
§ Primär skyddszon 

6a Nyetablering av anläggning där värme eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i 
mark eller berg är förbjudet. 

6b Nyetablering av anläggning för uttag av vatten från mark eller berg får ej ske utan 
tillstånd. 

§ 7 Allmänna bestämmelser  

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. I samband med sådan prövning kan nämnden 
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. Nämnden kan förelägga om särskilda 
försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän efter remiss till huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning 
kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika 
oacceptabel vattenförorening. 
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e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 
Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats 
eller är under pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller 
annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 
är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 
till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 

8 § Skyltning 

a) Där statliga eller kommunala vägar passerar genom området ansvarar vattentäktens 
huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om 
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). 
Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och 
statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt 
finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 
vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering för hushållsbehov.  

9 § Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå1. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 
lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå2 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 
dd mm åå.  

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  
Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från 
förbudet senast dd mm åå. 

  

                                                      
1 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
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BILAGA 1 - GENERELLA BESTÄMMELSER INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE 
ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt 
NFS 2006:16, NFS 2009:3)  

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde  

1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan 
insamlas och omhändertas.  

2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" 
vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan 
varaktig märkning.  

3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha 
sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa föreskrifter cistern med 
tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus 
och som är under regelbunden uppsikt.  Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa 
föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som 
vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde. (NFS 2009:3)  

4 § Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätske-volym, dock minst den största 
behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att 
kontroll är möjlig.  

5 § Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledningar i mark får endast 
ha kopplingar mot cistern. Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl 
synlig.  

6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära skyddet är tätt och 
fungerar. Undantag från konstruktions- och till-verkningskontroll gäller för sådant sekundärt skydd, för 
vilken certifieringsorgan meddelat intyg om överensstämmelse enligt 6 kap. 2 §. (NFS 2006:16)  

7 § Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall som för cisterner 
och rörledningar.  

8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid installationen 
gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå återkommande kontroll med 
ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om 
anordningen saknar ett gott korrosionsskydd. (NFS 2009:3)  

11 kap, punkt 4: Kraven i 10 kap. 3, 4 och 5 § om sekundärt skydd inom vattenskyddsområde gäller inte 
generellt för befintliga anläggningar installerade före den 6 juni 1990.  
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Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)  

6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde 

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, 
primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd enligt 
första stycket inom hela vattenskyddsområdet.  

2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som har en 
sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.  

Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 eller 
vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter den 1 januari 2018. 

Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller bestämmelsen i 1 § 
inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter 
meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel. 
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BILAGA 2 - DEFINITIONER AV BEGREPP  

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa 
års knoppsprickning. 

Avfall 

Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927). Undantag gäller för hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa 
föreskrifter inte att betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. Trädgårdsavfall betraktas ej 
heller som avfall.  

Deponering 

Med deponering avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs upp 
ligger kvar under längre tid än 1 år. Deponering omfattar även användande av avfall och 
schaktmassor för anläggningsändamål. 

Fordon 

Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet transportmedel/arbetsredskap som kan 
framföras på mark, vatten eller is.  

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, 
det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och 
vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med 
förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 
tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, 
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 
den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En 
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 
annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt (NFS 2003:2). 
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Hushållsbehov  

Med hushållsbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka för-packningar av de största 
storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband 
med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållsbehov. 

Hälso- och Miljöfarliga kemiska produkter  

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter enligt 
Kemikalieinspektionens definition i KIFS 2005:7, samt dess ändringar eller b) Varor som 
innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen eller c) Vätskor och fasta material som innehåller 
mikroorganismer och andra smittämnen. 

Jord- och vattenslagning  

Med jord- och vattenslagning avses i dessa föreskrifter tillfällig mellanlagring i dike eller jord av 
ett stort antal plantor vid återplantering av skog. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiska bekämpningsmedel avses i dessa föreskrifter kemiska produkter avsedda att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  

Lantbruksdjur 

Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller 
fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv 
eller andra jordarter. 

Markarbete  

Med markarbete avses i dessa föreskrifter grävning, borrning, pålning, spontning och andra 
jämförbara arbeten som påverkar markens utseende och struktur. 

Naturgödsel  

Med naturgödsel avses i dessa föreskrifter avföring och urin från husdjur vilket också innefattar 
boskap. 
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Pågående verksamhet 

Med pågående avses i dessa föreskrifter den verksamhet som var aktiv det datum då  dessa 
föreskrifter fastställdes och vann laga kraft.  

Sekundärt skydd 

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter; 

a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller 

b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala 
lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller  

c) dubbelmantlade rörledningar eller  

d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan 
uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill.  

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. Det 
sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift. Det sekundära skyddet 
utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett medie.  

Tomtmark 

Med tomtmark avses i dessa skyddsföreskrifter villatomter samt motsvarande ytor runt 
bostadshus på jordbruksfastigheter. 

Uppläggning 

Med uppläggning avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs 
upp ligger kvar under en tillfällig period på minst en vecka upp till ett år. Uppläggning omfattar 
även användande av avfall och schaktmassor för anläggningsändamål. 
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  2016-11-28 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

Enhetschef gata/mark 

 

Vattenskyddsområde för Hällevadsholms 

grundvattentäkt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter föreläggs sakägare för yttrande. 

 

Sammanfattning 

Arbetet med att ta fram förslag till skyddsområden och skyddsföreskrifter inleddes 

2005. Arbetet har bedrivits med interna arbetsgrupper, referensgrupper, politisk 

information samt samråd med allmänhet och berörda. 

 

Efter detta samråd med sakägare sammanställs inkomna yttrande. Eventuellt 

revideras förslaget till skyddsområde och föreskrifter innan förslag till fastställande 

lämnas till Kommunfullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Möjlighet finns för markägare och verksamhetsutövare att söka skadestånd 

Miljö 

Vattentäkten skyddas på ett bättre sätt från yttre påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kungörelse 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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BILAGA 4 - FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER 
FÖR HÄLLEVADSHOLMS VATTENSKYDDSOMRÅDE  

 

2016-08-23 
 

Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkten 
Hällevadsholm, Munkedals kommun 

Här anges restriktioner som är specifika för Hällevadsholm grundvattentäkt. De har utformats 
med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många 
avseenden en tillämpning och uttolkning av de intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta 
ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§ miljöbalken. 

I hela vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för 
skyddsområden; 

 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

 Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 
2006:16, NFS 2009:3) 

Zonindelning av vattenskyddsområdet 

Vattenskyddsområdet för Hällevadsholm grundvattentäkt utgörs av följande skyddszoner; 

 Vattentäktszon  
 Primär skyddszon  
 Sekundär skyddszon  

 
Indelningen av zonerna har gjorts enligt nedan beskrivna kriterier och förklaras detaljerat i det 
tekniska underlaget. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner. 

Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska 
vara att området ska vara otillgängligt för andra än vattentäktsinnehavaren och bör därför 
skyddas mot obehöriga genom inhägnad. 

Vattentäktszonen Hällevadsholm vattenskyddsområde utgörs av den fastighet där brunnen är 
belägen.  
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Primär skyddszon 

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa handlingsutrymme vid händelse av akut 
förorening. Transporttiden för grundvattnet från den primära skyddszonens yttre gräns till 
vattentäktszonen bedöms vara ca 100 dygn. 

Primär skyddszon för Hällevadsholms vattenskyddsområde utgörs av ett område med 
grovkorniga jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på markytan. 

Sekundär skyddszon  

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 
förbättra kvaliteten. Transporttiden för grundvattnet från den sekundära skyddszonens yttre 
gräns till vattentäktszonen bedöms vara ca ett år.  

Sekundär skyddszon i Hällevadsholm vattenskyddsområde utgörs av områden med grovkorniga 
jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på markytan eller områden där vatten 
som rinner av från berg eller finkorniga jordarter kan infiltrera i området med grovkorniga 
jordarter. 

  

140



   

 

 

3 (13) 

BILAGA 4 - FÖRSLAG TILL 
SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR 
HÄLLEVADSHOLMS VATTENSKYDDSOMRÅDE  
 

 

 

§ 1 Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. 

 

§2 För vattnet skadliga ämnen 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon  

2a Hantering av mer än 250 liter 
petroleumprodukter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller om hanteringen sker inom 
sekundärt skydd. Undantag gäller också för 
transport samt bränsle i fordonets egen 
drifttank.   

Hantering av mer än 250 liter 
petroleumprodukter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller om hanteringen sker inom 
sekundärt skydd. Undantag gäller också för 
transport samt bränsle i fordonets egen 
drifttank.   

2b Hantering av mer än 25 liter för grund- 
eller yt-vattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller 
andra miljöfarliga kemiska produkter får ej 
ske utan tillstånd. 

Hantering av mer än 25 liter för grund- 
eller yt-vattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller 
andra miljöfarliga kemiska produkter får ej 
ske utan tillstånd. 

2c Fordonstvätt med avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats 
vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats 
vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. 

2d 

 

Uppställning av tankbilar, tankbilssläp, 
järnvägstankvagnar eller andra 
transportbehållare, rymmande mer än 25 
l, och som innehåller petroleumprodukter, 
övrigt farligt gods eller andra hälso- eller 
miljöfarliga produkter är förbjudet.  

Undantag gäller om hanteringen sker inom 
sekundärt skydd. Undantag gäller även i 
fastighet under tillsyn eller utan golvbrunn.  

Undantag gäller också för bränsle i fordon som 
passerar genom området. 

 

2e Inrättande av avloppsanläggning där bad-
, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) kan 
infiltrera i marken är förbjudet.  

Inrättande av avloppsanläggning där bad-
, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) kan 
infiltrera i marken får ej ske utan tillstånd. 
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§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon  

2f Uppläggning av bark, flis, spån, timmer 
och liknande utan tät täckning under 
längre tid än en avverkningssäsong är 
förbjudet. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för två 
års förbrukning för uppvärmning av bostad 
eller motsvarande, på den aktuella fastigheten. 

Uppläggning av bark, flis, spån, timmer 
och liknande utan tät täckning under 
längre tid än en avverkningssäsong får ej 
ske utan tillstånd.  

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för två 
års förbrukning för uppvärmning av bostad 
eller motsvarande, på den aktuella fastigheten. 

2g Hantering av avfall är förbjudet.  

Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls 
sophantering eller hushållskomposter på den 
egna tomten.  

Hantering av avfall är förbjudet.  

Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls 
sophantering eller hushållskomposter på den 
egna tomten. 

2h Uppläggning och deponering av 
förorenade massor eller massor med 
okänt föroreningsinnehåll är förbjudet. 

Uppläggning och deponering av 
förorenade massor eller massor med 
okänt föroreningsinnehåll är förbjudet. 

2i Uppläggning och deponering av asfalt och 
oljegrus är förbjudet.  

Uppläggning av asfalt och oljegrus får ej 
ske utan tillstånd. 

2j Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövnings-förordningen (2013:251) 
får ej bedrivas utan tillstånd.  

Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövnings-förordningen (2013:251) 
får ej bedrivas utan tillstånd.  

Undantag gäller för sådan miljöfarlig 
verksamhet eller åtgärd vilken anmälts till 
behörig myndighet före dagen för 
fastställandet av dessa skyddsföreskrifter den 
åå mm dd. 
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§3 Mikrobiella föroreningar 

§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon  

3a Inrättande av avloppsanläggning där 
klosettvatten kan infiltrera i marken i 
marken är förbjudet. 

Inrättande av avloppsanläggning där 
klosettvatten kan infiltrera i marken i 
marken får ej ske utan tillstånd. 

3b Spridning av slam eller urin från 
reningsverk eller från enskild 
reningsanläggning är förbjudet 

Spridning av slam eller urin från 
reningsverk eller från enskild 
reningsanläggning får ej ske utan tillstånd.  

3c Spridning av naturgödsel får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller för den hantering som 
motsvarar årlig skötsel av privat tomtmark. 

Spridning av naturgödsel får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller för den hantering som 
motsvarar årlig skötsel av privat tomtmark. 

3d Lagring av naturgödsel är förbjudet. Lagring av naturgödsel får ej ske utan 
tillstånd.   

3e Nyetablering av djurhållning med 
lantbruksdjur får ej ske utan anmälan.  

Nyetablering av djurhållning med 
lantbruksdjur får ej ske utan anmälan. 

 

 
§4 Bekämpningsmedel 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

4a Hantering av kemiska bekämpningsmedel 
är förbjudet. 

Undantag gäller för privatpersoners hantering 
inomhus.  

Undantag gäller bekämpning av skadedjur 
inomhus.  

Undantag gäller för transport. 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel 
får ej ske utan tillstånd.  

Undantag gäller för den hantering som 
motsvarar privatpersoners årliga skötsel av 
privat tomtmark.  

Undantag gäller bekämpning av skadedjur 
inomhus.  

Undantag gäller för transport. 

4b Jord- eller vattenslagning av plantor som 
behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjudet.  

Jord- eller vattenslagning av plantor som 
behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjudet. 

 

  

143



  

 

 

6 (13) 

BILAGA 4 - FÖRSLAG TILL 
SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR 
HÄLLEVADSHOLMS 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

 

§ 5 Markpartiklar mm 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

5a Materialtäkt är förbjudet.  --- 

5b Schaktning och grävning får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller för schaktning och grävning 
med en sammanhängande jord-/bergvolym 
som är mindre än 200 mᶟ och som sker mer än 
5 meter över högsta grundvattennivå.  

Schaktning och grävning får ej ske utan 
anmälan. 

Undantag gäller för schaktning och grävning 
med en sammanhängande jord-/bergvolym 
som är mindre än 200 mᶟ och som sker mer än 
5 meter över högsta grundvattennivå. 

5c Pålning och spontning är förbjudet.  Pålning och spontning får ej ske utan 
tillstånd. 

5d Borrning i jord eller berg är förbjudet.  Borrning i jord eller berg får ej ske utan 
tillstånd 

5e Planerat beläggningsarbete och 
förbättringsarbeten på väg på en total yta 
av 200 m² eller mer vid samma tillfälle, 
får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för årligt underhåll och akuta 
insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet. 

 

Planerat beläggningsarbete och 
förbättringsarbeten på väg på en total yta 
av 200 m² eller mer vid samma tillfälle, 
får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för årligt underhåll och akuta 
insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet. 

5f Nyanläggning av väg eller parkeringsplats 
omfattande mer än 100 m² får ej ske utan 
tillstånd. 

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats 
omfattande mer än 100 m² får ej ske utan 
tillstånd. 

 

§ 6 Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten 
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon  

6a Nyetablering av anläggning där värme 
eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras 
i mark eller berg är förbjudet. 

Ny etablering av anläggning där värme 
eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i 
mark eller berg får ej ske utan tillstånd 

6b Nyetablering av anläggning för uttag av 
vatten från mark eller berg får ej ske utan 
tillstånd. 

Nyetablering av anläggning för uttag av 
vatten från mark eller berg får ej ske utan 
tillstånd. 
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§ 7 Allmänna bestämmelser  

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. I samband med sådan prövning kan nämnden 
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. Nämnden kan förelägga om särskilda 
försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän efter remiss till huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning 
kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika 
oacceptabel vattenförorening. 

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 
Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats 
eller är under pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller 
annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 
är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 
till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 

8 § Skyltning 

a) Där statliga eller kommunala vägar passerar genom området ansvarar vattentäktens 
huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om 
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). 
Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och 
statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt 
finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 
vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering för hushållsbehov.  

9 § Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
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åå1. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 
lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå2 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 
dd mm åå.  

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  
Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från 
förbudet senast dd mm åå. 

  

                                                      
1 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
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BILAGA 1 - GENERELLA BESTÄMMELSER INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE 
ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt 
NFS 2006:16, NFS 2009:3)  

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde  

1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan 
insamlas och omhändertas.  

2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" 
vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan 
varaktig märkning.  

3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha 
sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa föreskrifter cistern med 
tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus 
och som är under regelbunden uppsikt.  Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa 
föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som 
vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde. (NFS 2009:3)  

4 § Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätske-volym, dock minst den största 
behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att 
kontroll är möjlig.  

5 § Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledningar i mark får endast 
ha kopplingar mot cistern. Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl 
synlig.  

6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära skyddet är tätt och 
fungerar. Undantag från konstruktions- och till-verkningskontroll gäller för sådant sekundärt skydd, för 
vilken certifieringsorgan meddelat intyg om överensstämmelse enligt 6 kap. 2 §. (NFS 2006:16)  

7 § Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall som för cisterner 
och rörledningar.  

8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid installationen 
gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå återkommande kontroll med 
ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om 
anordningen saknar ett gott korrosionsskydd. (NFS 2009:3)  

11 kap, punkt 4: Kraven i 10 kap. 3, 4 och 5 § om sekundärt skydd inom vattenskyddsområde gäller inte 
generellt för befintliga anläggningar installerade före den 6 juni 1990.  
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Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)  

6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde 

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, 
primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd enligt 
första stycket inom hela vattenskyddsområdet.  

2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som har en 
sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.  

Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 eller 
vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter den 1 januari 2018. 

Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller bestämmelsen i 1 § 
inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter 
meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel. 
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BILAGA 2 - DEFINITIONER AV BEGREPP  

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa 
års knoppsprickning. 

Avfall 

Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927). Undantag gäller för hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa 
föreskrifter inte att betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. Trädgårdsavfall betraktas ej 
heller som avfall.  

Deponering 

Med deponering avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs upp 
ligger kvar under längre tid än 1 år. Deponering omfattar även användande av avfall och 
schaktmassor för anläggningsändamål. 

Fordon 

Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet transportmedel/arbetsredskap som kan 
framföras på mark, vatten eller is.  

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, 
det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och 
vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med 
förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 
tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, 
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 
den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En 
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 
annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt (NFS 2003:2). 
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Hushållsbehov  

Med hushållsbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka för-packningar av de största 
storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband 
med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållsbehov. 

Hälso- och Miljöfarliga kemiska produkter  

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter enligt 
Kemikalieinspektionens definition i KIFS 2005:7, samt dess ändringar eller b) Varor som 
innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen eller c) Vätskor och fasta material som innehåller 
mikroorganismer och andra smittämnen. 

Jord- och vattenslagning  

Med jord- och vattenslagning avses i dessa föreskrifter tillfällig mellanlagring i dike eller jord av 
ett stort antal plantor vid återplantering av skog. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiska bekämpningsmedel avses i dessa föreskrifter kemiska produkter avsedda att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  

Lantbruksdjur 

Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller 
fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv 
eller andra jordarter. 

Markarbete  

Med markarbete avses i dessa föreskrifter grävning, borrning, pålning, spontning och andra 
jämförbara arbeten som påverkar markens utseende och struktur. 

Naturgödsel  

Med naturgödsel avses i dessa föreskrifter avföring och urin från husdjur vilket också innefattar 
boskap. 

Pågående verksamhet 

Med pågående avses i dessa föreskrifter den verksamhet som var aktiv det datum då  dessa 
föreskrifter fastställdes och vann laga kraft.  
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Sekundärt skydd 

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter; 

a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller 

b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala 
lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller  

c) dubbelmantlade rörledningar eller  

d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan 
uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill.  

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. Det 
sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift. Det sekundära skyddet 
utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett medie.  

Tomtmark 

Med tomtmark avses i dessa skyddsföreskrifter villatomter samt motsvarande ytor runt 
bostadshus på jordbruksfastigheter. 

Uppläggning 

Med uppläggning avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs 
upp ligger kvar under en tillfällig period på minst en vecka upp till ett år. Uppläggning omfattar 
även användande av avfall och schaktmassor för anläggningsändamål. 
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  2016-11-28 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

Enhetschef gata/mark 

 

Vattenskyddsområde för Kärnsjöns grundvattentäkt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter föreläggs sakägare för yttrande. 

 

Sammanfattning 

Arbetet med att ta fram förslag till skyddsområden och skyddsföreskrifter inleddes 

2005. Arbetet har bedrivits med interna arbetsgrupper, referensgrupper, politisk 

information samt samråd med allmänhet och berörda. 

 

Efter detta samråd med sakägare sammanställs inkomna yttrande. Eventuellt 

revideras förslaget till skyddsområde och föreskrifter innan förslag till fastställande 

lämnas till Kommunfullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Möjlighet finns för markägare och verksamhetsutövare att söka skadestånd 

Miljö 

Vattentäkten skyddas på ett bättre sätt från yttre påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kungörelse 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Bilaga 3

I de fall vattenskyddsområdets gränser 
dras längs vägar och vattendrag, 

inkluderas dessa i vattenskyddsområdet.
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BILAGA 4 –  
FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR 
KÄRNSJÖNS GRUNDVATTENTÄKTS 
VATTENSKYDDSOMRÅDE  
 

2016-08-23 
 

Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområden för grundvattentäkten Kärnsjön, 
Munkedals kommun 

Här anges restriktioner som är specifika för Kärnsjön grundvattentäkt. De har utformats med 
vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden 
en tillämpning och uttolkning av de intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta 
ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§ miljöbalken. 

I hela vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för 
skyddsområden; 

 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

 Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 
2006:16, NFS 2009:3) 

Zonindelning av vattenskyddsområdet 

Vattenskyddsområdet för Kärnsjöns grundvattentäkt utgörs av följande skyddszoner; 

 Vattentäktszon  
 Primär skyddszon  
 Sekundär skyddszon  

 
Indelningen av zonerna har gjorts enligt nedan beskrivna kriterier och förklaras detaljerat i de 
tekniska underlagen. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner. 

Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska 
vara att området ska vara otillgängligt för andra än vattentäktsinnehavaren och bör därför 
skyddas mot obehöriga genom inhägnad. 

Vattentäktszonen Kärnsjöns vattenskyddsområde utgörs av den fastighet där brunnarna är 
belägna.  
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Primär skyddszon 

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa handlingsutrymme vid händelse av akut 
förorening. Transporttiden för grundvattnet från den primära skyddszonens yttre gräns till 
vattentäktszonen bedöms vara ca 100 dygn. 

Primär skyddszon för Kärnsjöns vattenskyddsområden utgörs av ett område med grovkorniga 
jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på markytan. 

Sekundär skyddszon  

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 
förbättra kvaliteten. Transporttiden för grundvattnet från den sekundära skyddszonens yttre 
gräns till vattentäktszonen bedöms vara ca ett år.  

Sekundär skyddszon för Kärnsjöns vattenskyddsområden utgörs av ett område med 
grovkorniga jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på markytan. 
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§ 1 Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. 

 

§2 För vattnet skadliga ämnen 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

2a Hantering av mer än 250 liter 
petroleumprodukter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller om hanteringen sker inom 
sekundärt skydd. Undantag gäller också för 
transport samt bränsle i fordonets egen 
drifttank.   

Hantering av mer än 250 liter 
petroleumprodukter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller om hanteringen sker inom 
sekundärt skydd. Undantag gäller också för 
transport samt bränsle i fordonets egen 
drifttank.   

2b Hantering av mer än 25 liter för grund- 
eller yt-vattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller 
andra miljöfarliga kemiska produkter får ej 
ske utan tillstånd. 

Hantering av mer än 250 liter för grund- 
eller yt-vattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller 
andra miljöfarliga kemiska produkter får ej 
ske utan tillstånd. 

2c Fordonstvätt med avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats 
vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats 
vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. 

2d Uppställning av tankbilar, tankbilssläp, 
järnvägstankvagnar eller andra transport-
behållare, rymmande mer än 25 l, och 
som innehåller petroleumprodukter, övrigt 
farligt gods eller andra hälso- eller 
miljöfarliga produkter är förbjudet.  

Undantag gäller om hanteringen sker inom 
sekundärt skydd. Undantag gäller även i 
fastighet under tillsyn eller utan golvbrunn.  

Undantag gäller också för bränsle i fordon som 
passerar genom området. 

--- 

2e Inrättande av avloppsanläggning där bad-
, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) kan 
infiltrera i marken är förbjudet.  

Inrättande av avloppsanläggning där bad-
, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) kan 
infiltrera i marken får ej ske utan tillstånd. 

156



  

 

 

4 (13) 

 

BILAGA 4  

 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

2f Uppläggning av bark, flis, spån, timmer 
och liknande utan tät täckning under 
längre tid än en avverkningssäsong är 
förbjudet. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för två 
års förbrukning för uppvärmning av bostad 
eller motsvarande, på den aktuella fastigheten. 

Uppläggning av bark, flis, spån, timmer 
och liknande utan tät täckning under 
längre tid än en avverkningssäsong får ej 
ske utan tillstånd.  

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för två 
års förbrukning för uppvärmning av bostad 
eller motsvarande, på den aktuella fastigheten. 

2g Hantering av avfall är förbjudet.  

Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls 
sophantering eller hushållskomposter på den 
egna tomten.  

Hantering av avfall är förbjudet.  

Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls 
sophantering eller hushållskomposter på den 
egna tomten. 

2h Uppläggning och deponering av 
förorenade massor eller massor med 
okänt föroreningsinnehåll är förbjudet. 

Uppläggning och deponering av 
förorenade massor eller massor med 
okänt föroreningsinnehåll är förbjudet. 

2i Uppläggning och deponering av asfalt och 
oljegrus är förbjudet.  

Uppläggning av asfalt och oljegrus får ej 
ske utan tillstånd. 

2j Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövnings-förordningen (2013:251) 
får ej bedrivas utan tillstånd.  

Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövnings-förordningen (2013:251) 
får ej bedrivas utan tillstånd.  

Undantag gäller för sådan miljöfarlig 
verksamhet eller åtgärd vilken anmälts till 
behörig myndighet före dagen för 
fastställandet av dessa skyddsföreskrifter den 
åå mm dd. 
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§3 Mikrobiella föroreningar 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

3a Inrättande av avloppsanläggning där 
klosettvatten kan infiltrera i marken i 
marken är förbjudet. 

Inrättande av avloppsanläggning där 
klosettvatten kan infiltrera i marken i 
marken får ej ske utan tillstånd. 

3b Spridning av slam eller urin från 
reningsverk eller från enskild 
reningsanläggning är förbjudet 

Spridning av slam eller urin från 
reningsverk eller från enskild 
reningsanläggning får ej ske utan 
tillstånd.  

3c Spridning av naturgödsel får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller för den hantering som 
motsvarar årlig skötsel av privat tomtmark. 

Spridning av naturgödsel får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller för den hantering som 
motsvarar årlig skötsel av privat tomtmark. 

3d Lagring av naturgödsel är förbjudet. Lagring av naturgödsel får ej ske utan 
tillstånd.   

3e Nyetablering av djurhållning med 
lantbruksdjur får ej ske utan anmälan.  

Nyetablering av djurhållning med 
lantbruksdjur får ej ske utan anmälan. 

 

 
§4 Bekämpningsmedel 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

4a Hantering av kemiska bekämpningsmedel 
är förbjudet. 

Undantag gäller för privatpersoners hantering 
inomhus.  

Undantag gäller bekämpning av skadedjur 
inomhus.  

Undantag gäller för transport. 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel 
får ej ske utan tillstånd.  

Undantag gäller för den hantering som 
motsvarar privatpersoners årliga skötsel av 
privat tomtmark.  

Undantag gäller bekämpning av skadedjur 
inomhus.  

Undantag gäller för transport. 

4b Jord- eller vattenslagning av plantor som 
behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjudet.  

Jord- eller vattenslagning av plantor som 
behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjudet. 
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§ 5 Markpartiklar mm 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

5a Materialtäkt är förbjudet.  --- 

5b Schaktning och grävning får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller för schaktning och grävning 
med en sammanhängande jord-/bergvolym 
som är mindre än 200 mᶟ och som sker mer än 
5 meter över högsta grundvattennivå.  

Schaktning och grävning får ej ske utan 
anmälan. 

Undantag gäller för schaktning och grävning 
med en sammanhängande jord-/bergvolym 
som är mindre än 200 mᶟ och som sker mer än 
5 meter över högsta grundvattennivå. 

5c Pålning och spontning är förbjudet.  Pålning och spontning får ej ske utan 
tillstånd. 

5d Borrning i jord eller berg är förbjudet.  Borrning i jord eller berg får ej ske utan 
tillstånd 

5e Planerat beläggningsarbete och 
förbättringsarbeten på väg på en total yta 
av 200 m² eller mer vid samma tillfälle, 
får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för årligt underhåll och akuta 
insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Planerat beläggningsarbete och 
förbättringsarbeten på väg på en total yta 
av 200 m² eller mer vid samma tillfälle, 
får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för årligt underhåll och akuta 
insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet. 

5f Nyanläggning av väg eller parkeringsplats 
omfattande mer än 100 m² får ej ske utan 
tillstånd. 

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats 
omfattande mer än 100 m² får ej ske utan 
tillstånd. 

 

§ 6 Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten 
§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

6a Nyetablering av anläggning där värme 
eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras 
i mark eller berg är förbjudet. 

Ny etablering av anläggning där värme 
eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i 
mark eller berg får ej ske utan tillstånd 

6b Nyetablering av anläggning för uttag av 
vatten från mark eller berg får ej ske utan 
tillstånd. 

Nyetablering av anläggning för uttag av 
vatten från mark eller berg får ej ske utan 
tillstånd. 
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§ 7 Allmänna bestämmelser  

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. I samband med sådan prövning kan nämnden 
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. Nämnden kan förelägga om särskilda 
försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän efter remiss till huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning 
kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika 
oacceptabel vattenförorening. 

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 
Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats 
eller är under pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller 
annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 
är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 
till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 

8 § Skyltning 

a) Där statliga eller kommunala vägar passerar genom området ansvarar vattentäktens 
huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om 
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). 
Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och 
statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt 
finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 
vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering för hushållsbehov.  

9 § Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
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åå1. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 
lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå2 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 
dd mm åå.  

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  
Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från 
förbudet senast dd mm åå. 

  

                                                      
1 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
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BILAGA 1 - GENERELLA BESTÄMMELSER INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE 
ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt 
NFS 2006:16, NFS 2009:3)  

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde  

1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan 
insamlas och omhändertas.  

2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" 
vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan 
varaktig märkning.  

3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha 
sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa föreskrifter cistern med 
tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus 
och som är under regelbunden uppsikt.  Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa 
föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som 
vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde. (NFS 2009:3)  

4 § Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätske-volym, dock minst den största 
behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att 
kontroll är möjlig.  

5 § Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledningar i mark får endast 
ha kopplingar mot cistern. Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl 
synlig.  

6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära skyddet är tätt och 
fungerar. Undantag från konstruktions- och till-verkningskontroll gäller för sådant sekundärt skydd, för 
vilken certifieringsorgan meddelat intyg om överensstämmelse enligt 6 kap. 2 §. (NFS 2006:16)  

7 § Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall som för cisterner 
och rörledningar.  

8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid installationen 
gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå återkommande kontroll med 
ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om 
anordningen saknar ett gott korrosionsskydd. (NFS 2009:3)  

11 kap, punkt 4: Kraven i 10 kap. 3, 4 och 5 § om sekundärt skydd inom vattenskyddsområde gäller inte 
generellt för befintliga anläggningar installerade före den 6 juni 1990.  
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Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)  

6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde 

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, 
primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd enligt 
första stycket inom hela vattenskyddsområdet.  

2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som har en 
sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.  

Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 eller 
vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter den 1 januari 2018. 

Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller bestämmelsen i 1 § 
inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter 
meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel. 

 

163



   

 

 

11 (13) 

BILAGA 4  

 

BILAGA 2 - DEFINITIONER AV BEGREPP  

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa 
års knoppsprickning. 

Avfall 

Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927). Undantag gäller för hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa 
föreskrifter inte att betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. Trädgårdsavfall betraktas ej 
heller som avfall.  

Deponering 

Med deponering avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs upp 
ligger kvar under längre tid än 1 år. Deponering omfattar även användande av avfall och 
schaktmassor för anläggningsändamål. 

Fordon 

Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet transportmedel/arbetsredskap som kan 
framföras på mark, vatten eller is.  

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, 
det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och 
vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med 
förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 
tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, 
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 
den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En 
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 
annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt (NFS 2003:2). 
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Hushållsbehov  

Med hushållsbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka för-packningar av de största 
storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband 
med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållsbehov. 

Hälso- och Miljöfarliga kemiska produkter  

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller miljöfarliga kemiska 
produkter enligt Kemikalieinspektionens definition i KIFS 2005:7, samt dess änd ringar 
eller b) Varor som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen eller c) Vätskor och fasta 
material som innehåller mikroorganismer och andra smittämnen.Jord- och 
vattenslagning  

Med jord- och vattenslagning avses i dessa föreskrifter tillfällig mellanlagring i dike eller jord av 
ett stort antal plantor vid återplantering av skog. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiska bekämpningsmedel avses i dessa föreskrifter kemiska produkter avsedda att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  

Lantbruksdjur 

Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller 
fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv 
eller andra jordarter. 

Markarbete  

Med markarbete avses i dessa föreskrifter grävning, borrning, pålning, spontning och andra 
jämförbara arbeten som påverkar markens utseende och struktur. 

Naturgödsel  

Med naturgödsel avses i dessa föreskrifter avföring och urin från husdjur vilket också innefattar 
boskap. 

Pågående verksamhet 

Med pågående avses i dessa föreskrifter den verksamhet som var aktiv det datum då  dessa 
föreskrifter fastställdes och vann laga kraft.  
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Sekundärt skydd 

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter; 

a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller 

b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala 
lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller  

c) dubbelmantlade rörledningar eller  

d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan 
uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill.  

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. Det 
sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift. Det sekundära skyddet 
utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett medie.  

Tomtmark 

Med tomtmark avses i dessa skyddsföreskrifter villatomter samt motsvarande ytor runt 
bostadshus på jordbruksfastigheter. 

Uppläggning 

Med uppläggning avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs 
upp ligger kvar under en tillfällig period på minst en vecka upp till ett år. Uppläggning omfattar 
även användande av avfall och schaktmassor för anläggningsändamål. 
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skyddsföreskrifter föreläggs sakägare för yttrande. 

 

Sammanfattning 

Arbetet med att ta fram förslag till skyddsområden och skyddsföreskrifter inleddes 

2005. Arbetet har bedrivits med interna arbetsgrupper, referensgrupper, politisk 

information samt samråd med allmänhet och berörda. 

 

Efter detta samråd med sakägare sammanställs inkomna yttrande. Eventuellt 

revideras förslaget till skyddsområde och föreskrifter innan förslag till fastställande 

lämnas till Kommunfullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Möjlighet finns för markägare och verksamhetsutövare att söka skadestånd 

Miljö 

Vattentäkten skyddas på ett bättre sätt från yttre påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kungörelse 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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inkluderas dessa i vattenskyddsområdet.
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  Bilaga 4 

BILAGA 4 - FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER 
FÖR ÖBBÖNS VATTENSKYDDSOMRÅDE  

 

2016-08-23 
 

Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde för grundvattentäkten Öbbön, 
Munkedals kommun 

Här anges restriktioner som är specifika för Öbböns grundvattentäkt. De har utformats med 
vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden 
en tillämpning och uttolkning av de intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta 
ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§ miljöbalken. 

I hela vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för 
skyddsområden; 

 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

 Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 
2006:16, NFS 2009:3) 

Zonindelning av vattenskyddsområdet 

Vattenskyddsområdet för Öbbön grundvattentäkt utgörs av följande skyddszoner; 

 Vattentäktszon  
 Primär skyddszon  
 Sekundär skyddszon A 
 Sekundär skyddszon B 

 
Indelningen av zonerna har gjorts enligt nedan beskrivna kriterier och förklaras detaljerat i det 
tekniska underlaget. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner. 

Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska 
vara att området ska vara otillgängligt för andra än vattentäktsinnehavaren och bör därför 
skyddas mot obehöriga genom inhägnad. 
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Vattentäktszonen Öbböns vattenskyddsområde utgörs av den fastighet där brunnarna är 
belägna.  

Primär skyddszon 

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa handlingsutrymme vid händelse av akut 
förorening. Transporttiden för grundvattnet från den primära skyddszonens yttre gräns till 
vattentäktszonen bedöms vara ca 100 dygn. 

Primär skyddszon i Öbböns vattenskyddsområden utgörs av områden med grovkorniga 
jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på markytan eller områden där vatten 
som rinner av från berg eller finkorniga jordarter kan infiltrera i området med grovkorniga 
jordarter. 

Sekundär skyddszon A, Sekundär skyddszon B 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 
förbättra kvaliteten. Transporttiden för grundvattnet från den sekundära skyddszonens yttre 
gräns till vattentäktszonen bedöms vara ca ett år. Vid avgränsning av sekundär skyddszon för 
Öbböns grundvattentäkt har hänsyn till de geologiska förhållandena kring vattentäkten medfört 
två olika sorters sekundär skyddszon. I föreskrifterna är det skillnad på sekundär skyddszon 
som utgörs av finkorniga jordarter som överlagrar ett grundvattenmagasin med grovt material 
och om den sekundära skyddszonen huvudsakligen utgörs av ett så kallat öppet 
grundvattenmagasin utan lager av finmaterial över.  

I Öbböns vattenskyddsområden finns två olika sekundära skyddszoner. Sekundär skyddszon A 
utgörs av områden med grovkorniga jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på 
markytan eller områden där vatten som rinner av från berg eller finkorniga jordarter kan infiltrera 
i området med grovkorniga jordarter. Sekundär skyddszon B utgörs av område där finkorniga 
jordarter överlagrar ett grundvattenmagasin med grovt material vilket gör vattentäkten mindre 
sårbar för föroreningar på markytan.  
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§ 1 Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. 

 

§2 För vattnet skadliga ämnen 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

2a Hantering av mer än 250 liter 
petroleumprodukter får ej ske 
utan tillstånd. 

Undantag gäller om hanteringen 
sker inom sekundärt skydd. 
Undantag gäller också för 
transport samt bränsle i fordonets 
egen drifttank.   

Hantering av mer än 250 
liter petroleumprodukter får 
ej ske utan tillstånd. 

Undantag gäller om hanteringen 
sker inom sekundärt skydd. 
Undantag gäller också för 
transport samt bränsle i 
fordonets egen drifttank.   

---  

2b Hantering av mer än 25 liter 
för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, 
lösningsmedel eller andra 
miljöfarliga kemiska produkter 
får ej ske utan tillstånd. 

Hantering av mer än 25 liter 
för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, 
lösningsmedel eller andra 
miljöfarliga kemiska 
produkter får ej ske utan 
tillstånd. 

--- 

2c Fordonstvätt med 
avfettningsmedel eller därmed 
liknande produkter får ej ske 
utan tillstånd. 

Undantag gäller tvätt i anläggning 
som prövats vid anmälan eller 
tillstånd enligt miljöbalken. 

Fordonstvätt med 
avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter 
får ej ske utan tillstånd. 

Undantag gäller tvätt i 
anläggning som prövats vid 
anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken. 

--- 
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§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

2d Uppställning av tankbilar, 
tankbilssläp, järnvägstank-
vagnar eller andra transport-
behållare, rymmande mer än 
25 l, och som innehåller 
petroleumprodukter, övrigt 
farligt gods eller andra hälso- 
eller miljöfarliga produkter är 
förbjudet.  

Undantag gäller om hanteringen 
sker inom sekundärt skydd. 
Undantag gäller även i fastighet 
under tillsyn eller utan golvbrunn.  

Undantag gäller också för bränsle 
i fordon som passerar genom 
området. 

--- --- 

2e Inrättande av 
avloppsanläggning där bad-, 
disk- och tvättvatten (BDT-
vatten) kan infiltrera i marken 
är förbjudet.  

Inrättande av 
avloppsanläggning där bad-, 
disk- och tvättvatten (BDT-
vatten) kan infiltrera i 
marken får ej ske utan 
tillstånd. 

--- 

2f Uppläggning av bark, flis, 
spån, timmer och liknande 
utan tät täckning under längre 
tid än en avverkningssäsong 
är förbjudet. 

Undantag gäller för uppläggning 
av ved eller andra träbaserade 
produkter, avsedda för två års 
förbrukning för uppvärmning av 
bostad eller motsvarande, på den 
aktuella fastigheten. 

Uppläggning av bark, flis, 
spån, timmer och liknande 
utan tät täckning under 
längre tid än en 
avverkningssäsong får ej 
ske utan tillstånd.  

Undantag gäller för uppläggning 
av ved eller andra träbaserade 
produkter, avsedda för två års 
förbrukning för uppvärmning av 
bostad eller motsvarande, på 
den aktuella fastigheten. 

--- 
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§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

2g Hantering  av avfall är 
förbjudet.  

Undantag gäller för sopkärl för 
enskilt hushålls sophantering 
eller hushållskomposter på den 
egna tomten.  

Hantering av avfall är 
förbjudet.  

Undantag gäller för sopkärl för 
enskilt hushålls sophantering 
eller hushållskomposter på den 
egna tomten. 

--- 

2h Uppläggning och deponering 
av förorenade massor eller 
massor med okänt 
föroreningsinnehåll är 
förbjudet. 

Uppläggning och deponering 
av förorenade massor eller 
massor med okänt 
föroreningsinnehåll är 
förbjudet. 

--- 

2i Uppläggning och deponering 
av asfalt och oljegrus är 
förbjudet.  

Uppläggning av asfalt och 
oljegrus får ej ske utan 
tillstånd. 

--- 

2j Miljöfarlig verksamhet eller 
åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 
kap i miljöprövnings-
förordningen (2013:251) får ej 
bedrivas utan tillstånd.  

Miljöfarlig verksamhet eller 
åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 
kap i miljöprövnings-
förordningen (2013:251) får 
ej bedrivas utan tillstånd.  

Undantag gäller för sådan 
miljöfarlig verksamhet eller 
åtgärd vilken anmälts till behörig 
myndighet före dagen för 
fastställandet av dessa 
skyddsföreskrifter den åå mm 
dd. 

Miljöfarlig verksamhet eller 
åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 
kap i miljöprövnings-
förordningen (2013:251) får 
ej bedrivas utan tillstånd.  

Undantag gäller för sådan 
miljöfarlig verksamhet eller 
åtgärd vilken anmälts till 
behörig myndighet före dagen 
för fastställandet av dessa 
skyddsföreskrifter den åå mm 
dd. 
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§3 Mikrobiella föroreningar 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

3a Inrättande av 
avloppsanläggning där 
klosettvatten kan infiltrera i 
marken i marken är förbjudet. 

Inrättande av 
avloppsanläggning där 
klosettvatten kan infiltrera 
i marken i marken får ej 
ske utan tillstånd. 

Inrättande av 
avloppsanläggning där 
klosettvatten kan infiltrera i 
marken i marken får ej ske 
utan tillstånd. 

3b Spridning av slam eller urin 
från reningsverk eller från 
enskild reningsanläggning är 
förbjudet 

Spridning av slam eller 
urin från reningsverk eller 
från enskild 
reningsanläggning får ej 
ske utan tillstånd.  

--- 

3c Spridning av naturgödsel får 
ej ske utan tillstånd. 

Undantag gäller för den hantering 
som motsvarar årlig skötsel av 
privat tomtmark. 

Spridning av naturgödsel 
får ej ske utan tillstånd. 

Undantag gäller för den 
hantering som motsvarar 
årlig skötsel av privat 
tomtmark. 

--- 

3d Lagring av naturgödsel är 
förbjudet. 

Lagring av naturgödsel 
får ej ske utan tillstånd.   

--- 

3e Nyetablering av djurhållning 
med lantbruksdjur får ej ske 
utan anmälan.  

Nyetablering av 
djurhållning med 
lantbruksdjur får ej ske 
utan anmälan. 

--- 
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§4 Bekämpningsmedel 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

4a Hantering av kemiska 
bekämpningsmedel är 
förbjudet. 

Undantag gäller för 
privatpersoners hantering 
inomhus.  

Undantag gäller bekämpning av 
skadedjur inomhus.  

Undantag gäller för transport. 

Hantering av kemiska 
bekämpningsmedel får ej 
ske utan tillstånd.  

Undantag gäller för den 
hantering som motsvarar 
privatpersoners årliga 
skötsel av privat tomtmark.  

Undantag gäller bekämpning 
av skadedjur inomhus.  

Undantag gäller för 
transport. 

--- 

4b Jord- eller vattenslagning av 
plantor som behandlats med 
bekämpningsmedel är 
förbjudet.  

Jord- eller vattenslagning 
av plantor som 
behandlats med 
bekämpningsmedel är 
förbjudet. 

--- 
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§ 5 Markpartiklar mm 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B   

5a Materialtäkt är förbjudet.  --- ---  

5b Schaktning och grävning får ej 
ske utan tillstånd. 

Undantag gäller för schaktning 
och grävning med en 
sammanhängande jord-
/bergvolym som är mindre än 200 
mᶟ och som sker mer än 5 meter 
över högsta grundvattennivå.  

Schaktning och grävning 
får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för 
schaktning och grävning 
med en sammanhängande 
jord-/bergvolym som är 
mindre än 200 mᶟ och som 
sker mer än 5 meter över 
högsta grundvattennivå. 

Schaktning och grävning får ej 
ske utan tillstånd 

Undantag gäller för schaktning 
och grävning med en 
sammanhängande jord-
/bergvolym som är mindre än 200 
mᶟ och som lämnar mer än 10 
meter finmaterial kvar över det 
undre grundvattenmagasinet.  

5c Pålning och spontning är 
förbjudet.  

Pålning och spontning får 
ej ske utan tillstånd. 

Pålning och spontning är 
förbjudet. 

5d Borrning i jord eller berg är 
förbjudet.  

Borrning i jord eller berg 
får ej ske utan tillstånd 

Borrning i jord eller berg är 
förbjudet.  

5e Planerat beläggningsarbete 
och förbättringsarbeten på väg 
på en total yta av 200 m² eller 
mer vid samma tillfälle, får ej 
ske utan anmälan. 

Undantag gäller för årligt 
underhåll och akuta insatser för 
trafiksäkerhet och framkomlighet. 

 

Planerat 
beläggningsarbete och 
förbättringsarbeten på väg 
på en total yta av 200 m² 
eller mer vid samma 
tillfälle, får ej ske utan 
anmälan. 

Undantag gäller för årligt 
underhåll och akuta insatser 
för trafiksäkerhet och 
framkomlighet. 

--- 

5f Nyanläggning av väg eller 
parkeringsplats omfattande 
mer än 100 m² får ej ske utan 
tillstånd. 

Nyanläggning av väg eller 
parkeringsplats 
omfattande mer än 100 
m² får ej ske utan 
tillstånd. 

--- 
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§ 6 Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten 
§ Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B 

6a Nyetablering av anläggning 
där värme eller kyla utvinns 
ur, tillförs till eller lagras i 
mark eller berg är förbjudet. 

Ny etablering av 
anläggning där värme 
eller kyla utvinns ur, 
tillförs till eller lagras i 
mark eller berg får ej ske 
utan tillstånd 

Nyetablering av anläggning 
där värme eller kyla utvinns ur, 
tillförs till eller lagras i mark 
eller berg är förbjudet. 

6b Nyetablering av anläggning 
för uttag av vatten från mark 
eller berg får ej ske utan 
tillstånd. 

Nyetablering av 
anläggning för uttag av 
vatten från mark eller berg 
får ej ske utan tillstånd. 

Nyetablering av anläggning för 
uttag av vatten från mark eller 
berg är förbjudet. 

 

§ 7 Allmänna bestämmelser  

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. I samband med sådan prövning kan nämnden 
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. Nämnden kan förelägga om särskilda 
försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän efter remiss till huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning 
kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika 
oacceptabel vattenförorening. 

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 
Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats 
eller är under pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller 
annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 
är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 
till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 
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8 § Skyltning 

a) Där statliga eller kommunala vägar passerar genom området ansvarar vattentäktens 
huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om 
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). 
Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och 
statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt 
finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 
vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering för hushållsbehov.  

9 § Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå1. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 
lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå2 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 
dd mm åå.  

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  
Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från 
förbudet senast dd mm åå. 

  

                                                      
1 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
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BILAGA 1 - GENERELLA BESTÄMMELSER INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE 
ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt 
NFS 2006:16, NFS 2009:3)  

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde  

1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan 
insamlas och omhändertas.  

2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" 
vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan 
varaktig märkning.  

3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha 
sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa föreskrifter cistern med 
tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus 
och som är under regelbunden uppsikt.  Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa 
föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som 
vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde. (NFS 2009:3)  

4 § Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätske-volym, dock minst den största 
behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att 
kontroll är möjlig.  

5 § Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledningar i mark får endast 
ha kopplingar mot cistern. Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl 
synlig.  

6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära skyddet är tätt och 
fungerar. Undantag från konstruktions- och till-verkningskontroll gäller för sådant sekundärt skydd, för 
vilken certifieringsorgan meddelat intyg om överensstämmelse enligt 6 kap. 2 §. (NFS 2006:16)  

7 § Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall som för cisterner 
och rörledningar.  

8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid installationen 
gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå återkommande kontroll med 
ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om 
anordningen saknar ett gott korrosionsskydd. (NFS 2009:3)  

11 kap, punkt 4: Kraven i 10 kap. 3, 4 och 5 § om sekundärt skydd inom vattenskyddsområde gäller inte 
generellt för befintliga anläggningar installerade före den 6 juni 1990.  
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Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)  

6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde 

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, 
primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd enligt 
första stycket inom hela vattenskyddsområdet.  

2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som har en 
sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.  

Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 eller 
vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter den 1 januari 2018. 

Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller bestämmelsen i 1 § 
inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter 
meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel. 
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BILAGA 2 - DEFINITIONER AV BEGREPP  

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa 
års knoppsprickning. 

Avfall 

Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927). Undantag gäller för hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa 
föreskrifter inte att betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. Trädgårdsavfall betraktas ej 
heller som avfall.  

Deponering 

Med deponering avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs upp 
ligger kvar under längre tid än 1 år. Deponering omfattar även användande av avfall och 
schaktmassor för anläggningsändamål. 

Fordon 

Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet transportmedel/arbetsredskap som kan 
framföras på mark, vatten eller is.  

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, 
det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och 
vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med 
förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 
tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, 
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 
den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En 
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 
annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt (NFS 2003:2). 
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Hushållsbehov  

Med hushållsbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka för-packningar av de största 
storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband 
med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållsbehov. 

Hälso- och Miljöfarliga kemiska produkter  

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter enligt 
Kemikalieinspektionens definition i KIFS 2005:7, samt dess ändringar eller b) Varor som 
innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen eller c) Vätskor och fasta material som innehåller 
mikroorganismer och andra smittämnen. 

Jord- och vattenslagning  

Med jord- och vattenslagning avses i dessa föreskrifter tillfällig mellanlagring i dike eller jord av 
ett stort antal plantor vid återplantering av skog. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiska bekämpningsmedel avses i dessa föreskrifter kemiska produkter avsedda att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  

Lantbruksdjur 

Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller 
fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv 
eller andra jordarter. 

Markarbete  

Med markarbete avses i dessa föreskrifter grävning, borrning, pålning, spontning och andra 
jämförbara arbeten som påverkar markens utseende och struktur. 

Naturgödsel  

Med naturgödsel avses i dessa föreskrifter avföring och urin från husdjur vilket också innefattar 
boskap. 

Pågående verksamhet 

Med pågående avses i dessa föreskrifter den verksamhet som var aktiv det datum då  dessa 
föreskrifter fastställdes och vann laga kraft.  
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Sekundärt skydd 

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter; 

a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller 

b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala 
lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller  

c) dubbelmantlade rörledningar eller  

d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan 
uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill.  

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. Det 
sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift. Det sekundära skyddet 
utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett medie.  

Tomtmark 

Med tomtmark avses i dessa skyddsföreskrifter villatomter samt motsvarande ytor runt 
bostadshus på jordbruksfastigheter. 

Uppläggning 

Med uppläggning avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs 
upp ligger kvar under en tillfällig period på minst en vecka upp till ett år. Uppläggning omfattar 
även användande av avfall och schaktmassor för anläggningsändamål. 
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  2016-11-28 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

Enhetschef gata/mark 

 

Vattenskyddsområde för Fisketorps grundvattentäkt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter föreläggs sakägare för yttrande. 

 

Sammanfattning 

Arbetet med att ta fram förslag till skyddsområden och skyddsföreskrifter inleddes 

2005. Arbetet har bedrivits med interna arbetsgrupper, referensgrupper, politisk 

information samt samråd med allmänhet och berörda. 

 

Efter detta samråd med sakägare sammanställs inkomna yttrande. Eventuellt 

revideras förslaget till skyddsområde och föreskrifter innan förslag till fastställande 

lämnas till Kommunfullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Möjlighet finns för markägare och verksamhetsutövare att söka skadestånd 

Miljö 

Vattentäkten skyddas på ett bättre sätt från yttre påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kungörelse 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Datum: 20151217Förslag till vattenskyddsområde för Fisketorp grundvattentäkt 
Munkedals kommun

0 100 20050 m

Vattentäktszon

Sekundär skyddszon 

Vattenskyddsområde

I de fall vattenskyddsområdets gränser 
dras längs vägar och vattendrag, 

inkluderas dessa i vattenskyddsområdet.
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2016-08-23 
 

Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde för grundvattentäkten Fisketorp, 
Munkedals kommun 

Här anges restriktioner som är specifika för Fisketorp grundvattentäkt. De har utformats med 
vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden 
en tillämpning och uttolkning av de intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta 
ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§ miljöbalken. 

I hela vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för 
skyddsområden; 

 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

 Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 
2006:16, NFS 2009:3) 

Zonindelning av vattenskyddsområdet 

Vattenskyddsområdet för Fisketorp grundvattentäkt utgörs av följande skyddszoner; 

 Vattentäktszon  
 Sekundär skyddszon  

 
Indelningen av zonerna har gjorts enligt nedan beskrivna kriterier och förklaras detaljerat i det 
tekniska underlaget. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner. 

Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska 
vara att området ska vara otillgängligt för andra än vattentäktsinnehavaren och bör därför 
skyddas mot obehöriga genom inhägnad. 

Vattentäktszonen Fisketorp vattenskyddsområde utgörs av ett område 40 × 40 m runt 
uttagsbrunnen.  
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Sekundär skyddszon  

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 
förbättra kvaliteten. Transporttiden för grundvattnet från den sekundära skyddszonens yttre 
gräns till vattentäktszonen bedöms vara ca ett år.  

Sekundär skyddszon i Fisketorp vattenskyddsområde utgörs av ett område där finkorniga 
jordarter överlagrar ett grundvattenmagasin med grovt material vilket gör vattentäkten mindre 
såbar för föroreningar på markytan. 
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§ 1 Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. 
 

§2 För vattnet skadliga ämnen 

§ Sekundär skyddszon 

2a Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövnings-förordningen (2013:251) får ej bedrivas utan tillstånd.  

Undantag gäller för sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd vilken anmälts till behörig 
myndighet före dagen för fastställandet av dessa skyddsföreskrifter den åå mm dd. 

 
§3 Mikrobiella föroreningar 

§ Sekundär skyddszon 

3a Inrättande av avloppsanläggning där klosettvatten kan infiltrera i marken i marken får 
ej ske utan tillstånd. 

 

§ 4 Markpartiklar mm 

§ Sekundär skyddszon  

4a Schaktning och grävning får ej ske utan tillstånd 

Undantag gäller för schaktning och grävning med en sammanhängande jord-/bergvolym som är 
mindre än 200 mᶟ och som lämnar mer än 10 meter finmaterial kvar över det undre 
grundvattenmagasinet. 

4b  Pålning och spontning är förbjudet. 

4c Borrning i jord eller berg är förbjudet. 

 

§ 5 Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten 
§ Sekundär skyddszon  

5a Nyetablering av anläggning där värme eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i 
mark eller berg är förbjudet. 

5b Nyetablering av anläggning för uttag av vatten från mark eller berg är förbjudet. 
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§ 6 Allmänna bestämmelser  

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. I samband med sådan prövning kan nämnden 
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. Nämnden kan förelägga om särskilda 
försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän efter remiss till huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning 
kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika 
oacceptabel vattenförorening. 

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 
Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats 
eller är under pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller 
annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 
är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 
till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 

7 § Skyltning 

a) Där statliga eller kommunala vägar passerar genom området ansvarar vattentäktens 
huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om 
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). 
Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och 
statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt 
finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 
vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering för hushållsbehov.  

8 § Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
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åå1. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 
lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå2 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 
dd mm åå.  

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  
Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från 
förbudet senast dd mm åå. 

  

                                                      
1 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
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BILAGA 1 - GENERELLA BESTÄMMELSER INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE 
ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt 
NFS 2006:16, NFS 2009:3)  

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde  

1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan 
insamlas och omhändertas.  

2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" 
vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan 
varaktig märkning.  

3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha 
sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa föreskrifter cistern med 
tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus 
och som är under regelbunden uppsikt.  Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa 
föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som 
vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde. (NFS 2009:3)  

4 § Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätske-volym, dock minst den största 
behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att 
kontroll är möjlig.  

5 § Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledningar i mark får endast 
ha kopplingar mot cistern. Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl 
synlig.  

6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära skyddet är tätt och 
fungerar. Undantag från konstruktions- och till-verkningskontroll gäller för sådant sekundärt skydd, för 
vilken certifieringsorgan meddelat intyg om överensstämmelse enligt 6 kap. 2 §. (NFS 2006:16)  

7 § Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall som för cisterner 
och rörledningar.  

8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid installationen 
gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå återkommande kontroll med 
ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om 
anordningen saknar ett gott korrosionsskydd. (NFS 2009:3)  

11 kap, punkt 4: Kraven i 10 kap. 3, 4 och 5 § om sekundärt skydd inom vattenskyddsområde gäller inte 
generellt för befintliga anläggningar installerade före den 6 juni 1990.  
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Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)  

6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde 

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, 
primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd enligt 
första stycket inom hela vattenskyddsområdet.  

2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som har en 
sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.  

Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 eller 
vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter den 1 januari 2018. 

Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller bestämmelsen i 1 § 
inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter 
meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel. 
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BILAGA 2 - DEFINITIONER AV BEGREPP  
 

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa 
års knoppsprickning. 

Avfall 

Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927). Undantag gäller för hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa 
föreskrifter inte att betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. Trädgårdsavfall betraktas ej 
heller som avfall.  

Deponering 

Med deponering avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs upp 
ligger kvar under längre tid än 1 år. Deponering omfattar även användande av avfall och 
schaktmassor för anläggningsändamål. 

Fordon 

Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet transportmedel/arbetsredskap som kan 
framföras på mark, vatten eller is.  

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, 
det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och 
vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med 
förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 
tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, 
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 
den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En 
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 
annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt. 
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 (NFS 2003:2). 

Hushållsbehov  

Med hushållsbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka för-packningar av de största 
storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband 
med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållsbehov. 

Jord- och vattenslagning  

Med jord- och vattenslagning avses i dessa föreskrifter tillfällig mellanlagring i dike eller jord av 
ett stort antal plantor vid återplantering av skog. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiska bekämpningsmedel avses i dessa föreskrifter kemiska produkter avsedda att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  

Lantbruksdjur 

Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller 
fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv 
eller andra jordarter. 

Markarbete  

Med markarbete avses i dessa föreskrifter grävning, borrning, pålning, spontning och andra 
jämförbara arbeten som påverkar markens utseende och struktur. 

Naturgödsel  

Med naturgödsel avses i dessa föreskrifter avföring och urin från husdjur vilket också innefattar 
boskap. 

Pågående verksamhet 

Med pågående avses i dessa föreskrifter den verksamhet som var aktiv det datum då  dessa 
föreskrifter fastställdes och vann laga kraft.  

Sekundärt skydd 

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter; 

a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller 
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b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala 
lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller  

c) dubbelmantlade rörledningar eller  

d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan 
uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill.  

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. Det 
sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift. Det sekundära skyddet 
utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett medie.  

Tomtmark 

Med tomtmark avses i dessa skyddsföreskrifter villatomter samt motsvarande ytor runt 
bostadshus på jordbruksfastigheter. 

Uppläggning 

Med uppläggning avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs 
upp ligger kvar under en tillfällig period på minst en vecka upp till ett år. Uppläggning omfattar 
även användande av avfall och schaktmassor för anläggningsändamål. 
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  2016-11-28 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

Enhetschef gata/mark 

 

Vattenskyddsområde för Håby grundvattentäkt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter föreläggs sakägare för yttrande. 

 

Sammanfattning 

Arbetet med att ta fram förslag till skyddsområden och skyddsföreskrifter inleddes 

2005. Arbetet har bedrivits med interna arbetsgrupper, referensgrupper, politisk 

information samt samråd med allmänhet och berörda. 

 

Efter detta samråd med sakägare sammanställs inkomna yttrande. Eventuellt 

revideras förslaget till skyddsområde och föreskrifter innan förslag till fastställande 

lämnas till Kommunfullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Möjlighet finns för markägare och verksamhetsutövare att söka skadestånd 

Miljö 

Vattentäkten skyddas på ett bättre sätt från yttre påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kungörelse 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Datum: 20160823Förslag till vattenskyddsområde för Håby grundvattentäkt 
Munkedals kommun

0 150 30075 m

Vattenskyddsområde

Vattentäkszon

Sekundär skyddszon A

Sekundär skyddszon B

I de fall vattenskyddsområdets gränser 
dras längs vägar och vattendrag, 

inkluderas dessa i vattenskyddsområdet.
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2016-08-23 

 

Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområden för grundvattentäkten Håby, 
Munkedals kommun 

Här anges restriktioner som är specifika för Håby grundvattentäkt. De har utformats med 
vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden 
en tillämpning och uttolkning av de intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta 
ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§ miljöbalken. 

I hela vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för 
skyddsområden; 

 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

 Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 
2006:16, NFS 2009:3) 

Zonindelning av vattenskyddsområdet 

Vattenskyddsområdet för Håby grundvattentäkt utgörs av följande skyddszoner; 

 Vattentäktszon  
 Sekundär skyddszon A 
 Sekundär skyddszon B 

 
Indelningen av zonerna har gjorts enligt nedan beskrivna kriterier och förklaras detaljerat i de 
tekniska underlagen. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner. 

Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska 
vara att området ska vara otillgängligt för andra än vattentäktsinnehavaren och bör därför 
skyddas mot obehöriga genom inhägnad. 

Vattentäktszonen Håby vattenskyddsområde utgörs av den fastighet där brunnarna är belägna.  
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Sekundär skyddszon A, Sekundär skyddszon B 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 
förbättra kvaliteten. Transporttiden för grundvattnet från den sekundära skyddszonens yttre 
gräns till vattentäktszonen bedöms vara ca ett år. Vid avgränsning av sekundär skyddszon för 
Håby grundvattentäkt har hänsyn till de geologiska förhållandena kring vattentäkterna medfört 
två olika sorters sekundär skyddszon. I föreskrifterna är det skillnad på sekundär skyddszon 
som utgörs av finkorniga jordarter som överlagrar ett grundvattenmagasin med grovt material 
och om den sekundära skyddszonen huvudsakligen utgörs av ett så kallat öppet 
grundvattenmagasin utan lager av finmaterial över.  

I Håby vattenskyddsområde finns två olika sekundära skyddszoner. Sekundär skyddszon A 
utgörs av områden med grovkorniga jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på 
markytan eller områden där vatten som rinner av från berg eller finkorniga jordarter kan infiltrera 
i området med grovkorniga jordarter. Sekundär skyddszon B utgörs av område där finkorniga 
jordarter överlagrar ett grundvattenmagasin med grovt material vilket gör vattentäkten mindre 
såbar för föroreningar på markytan. Vid vattentäkten råder också artesiska förhållanden vilket 
innebär att grundvattnet naturligt trycks upp över markytan om det skyddande lagret med 
finkorniga jordarter punkternas. Detta ger ytterligare skydd för vattentäkten mot föroreningar på 
markytan.  
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§ 1 Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. 

 

§2 För vattnet skadliga ämnen 

§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

2a Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter får 
ej ske utan tillstånd. 

Undantag gäller om hanteringen sker inom sekundärt skydd. 
Undantag gäller också för transport samt bränsle i fordonets 
egen drifttank.   

--- 

2b Hantering av mer än 25 liter för grund- eller yt-vattnet 
skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 
lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska 
produkter får ej ske utan tillstånd. 

--- 

2c Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed 
liknande produkter får ej ske utan tillstånd. 

Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats vid anmälan 
eller tillstånd enligt miljöbalken. 

--- 

2d Inrättande av avloppsanläggning där bad-, disk- och 
tvättvatten (BDT-vatten) kan infiltrera i marken får ej 
ske utan tillstånd. 

--- 

2e Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och liknande 
utan tät täckning under längre tid än en 
avverkningssäsong får ej ske utan tillstånd.  

Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra 
träbaserade produkter, avsedda för två års förbrukning för 
uppvärmning av bostad eller motsvarande, på den aktuella 
fastigheten. 

--- 

2f Hantering av avfall är förbjudet.  

Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls sophantering 
eller hushållskomposter på den egna tomten. 

--- 

2g Uppläggning och deponering av förorenade massor 
eller massor med okänt föroreningsinnehåll är 
förbjudet. 

--- 
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§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

2h Uppläggning av asfalt och oljegrus får ej ske utan 
tillstånd. 

--- 

2i Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-
förordningen (2013:251) får ej bedrivas utan tillstånd.  

Undantag gäller för sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd 
vilken anmälts till behörig myndighet före dagen för 
fastställandet av dessa skyddsföreskrifter den åå mm dd. 

Miljöfarlig verksamhet eller 
åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 
kap i miljöprövnings-
förordningen (2013:251) får 
ej bedrivas utan tillstånd.  

Undantag gäller för sådan 
miljöfarlig verksamhet eller 
åtgärd vilken anmälts till behörig 
myndighet före dagen för 
fastställandet av dessa 
skyddsföreskrifter den åå mm 
dd. 

 
 
§3 Mikrobiella föroreningar 

§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

3a Inrättande av avloppsanläggning där klosettvatten kan 
infiltrera i marken i marken får ej ske utan tillstånd. 

Inrättande av 
avloppsanläggning där 
klosettvatten kan infiltrera i 
marken i marken får ej ske 
utan tillstånd. 

3b Spridning av slam eller urin från reningsverk eller från 
enskild reningsanläggning får ej ske utan tillstånd.  

--- 

3c Spridning av naturgödsel får ej ske utan tillstånd. 

Undantag gäller för den hantering som motsvarar årlig 
skötsel av privat tomtmark. 

--- 

3d Lagring av naturgödsel får ej ske utan tillstånd.   --- 

3e Nyetablering av djurhållning med lantbruksdjur får ej 
ske utan anmälan. 

--- 
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§4 Bekämpningsmedel 

§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

4a Hantering av kemiska bekämpningsmedel får ej ske 
utan tillstånd.  

Undantag gäller för den hantering som motsvarar 
privatpersoners årliga skötsel av privat tomtmark.  

Undantag gäller bekämpning av skadedjur inomhus.  

Undantag gäller för transport. 

--- 

4b Jord- eller vattenslagning av plantor som behandlats 
med bekämpningsmedel är förbjudet. 

--- 

 

 
§ 5 Markpartiklar mm 

§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

5a Schaktning och grävning får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för schaktning och grävning med en 
sammanhängande jord-/bergvolym som är mindre än 200 mᶟ 
och som sker mer än 5 meter över högsta grundvattennivå. 

Schaktning och grävning får 
ej ske utan tillstånd 

Undantag gäller för schaktning 
och grävning med en 
sammanhängande jord-
/bergvolym som är mindre än 
200 mᶟ och som lämnar mer än 
10 meter finmaterial kvar över 
det undre 
grundvattenmagasinet.  

5b Pålning och spontning får ej ske utan tillstånd. Pålning och spontning är 
förbjudet. 

5c Borrning i jord eller berg får ej ske utan tillstånd Borrning i jord eller berg är 
förbjudet.  

5d Planerat beläggningsarbete och förbättringsarbeten på 
väg på en total yta av 200 m² eller mer vid samma 
tillfälle, får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för årligt underhåll och akuta insatser för 
trafiksäkerhet och framkomlighet. 

--- 
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§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

5e Nyanläggning av väg eller parkeringsplats omfattande 
mer än 100 m² får ej ske utan tillstånd. 

--- 

 

 

§ 6 Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten 
§ Sekundär skyddszon A  Sekundär skyddszon B  

6a Ny etablering av anläggning där värme eller kyla 
utvinns ur, tillförs till eller lagras i mark eller berg får ej 
ske utan tillstånd 

Nyetablering av anläggning 
där värme eller kyla utvinns 
ur, tillförs till eller lagras i 
mark eller berg är förbjudet. 

6b Nyetablering av anläggning för uttag av vatten från 
mark eller berg får ej ske utan tillstånd. 

Nyetablering av anläggning 
för uttag av vatten från mark 
eller berg är förbjudet. 

 

§ 7 Allmänna bestämmelser  

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. I samband med sådan prövning kan nämnden 
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. Nämnden kan förelägga om särskilda 
försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän efter remiss till huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning 
kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika 
oacceptabel vattenförorening. 

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 
Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats 
eller är under pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller 
annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 
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är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 
till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 

8 § Skyltning 

a) Där statliga eller kommunala vägar passerar genom området ansvarar vattentäktens 
huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om 
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). 
Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och 
statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt 
finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 
vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering för hushållsbehov.  

9 § Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå1. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 
lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
åå2 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 
dd mm åå.  

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  
Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från 
förbudet senast dd mm åå. 

  

                                                      
1 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
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BILAGA 1 - GENERELLA BESTÄMMELSER INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE 
ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt 
NFS 2006:16, NFS 2009:3)  

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde  

1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan 
insamlas och omhändertas.  

2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" 
vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan 
varaktig märkning.  

3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha 
sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa föreskrifter cistern med 
tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus 
och som är under regelbunden uppsikt.  Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa 
föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som 
vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde. (NFS 2009:3)  

4 § Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätske-volym, dock minst den största 
behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att 
kontroll är möjlig.  

5 § Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledningar i mark får endast 
ha kopplingar mot cistern. Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl 
synlig.  

6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära skyddet är tätt och 
fungerar. Undantag från konstruktions- och till-verkningskontroll gäller för sådant sekundärt skydd, för 
vilken certifieringsorgan meddelat intyg om överensstämmelse enligt 6 kap. 2 §. (NFS 2006:16)  

7 § Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall som för cisterner 
och rörledningar.  

8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid installationen 
gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå återkommande kontroll med 
ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om 
anordningen saknar ett gott korrosionsskydd. (NFS 2009:3)  

11 kap, punkt 4: Kraven i 10 kap. 3, 4 och 5 § om sekundärt skydd inom vattenskyddsområde gäller inte 
generellt för befintliga anläggningar installerade före den 6 juni 1990.  
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Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)  

6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde 

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, 
primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd enligt 
första stycket inom hela vattenskyddsområdet.  

2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som har en 
sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.  

Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 eller 
vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter den 1 januari 2018. 

Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller bestämmelsen i 1 § 
inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter 
meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel. 

 

206



  

 

 

10 (12) 

BILAGA 4 - FÖRSLAG TILL 
SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR HÅBY 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

 

BILAGA 2 - DEFINITIONER AV BEGREPP  

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa 
års knoppsprickning. 

Avfall 

Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927). Undantag gäller för hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa 
föreskrifter inte att betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. Trädgårdsavfall betraktas ej 
heller som avfall.  

Deponering 

Med deponering avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs upp 
ligger kvar under längre tid än 1 år. Deponering omfattar även användande av avfall och 
schaktmassor för anläggningsändamål. 

Fordon 

Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet transportmedel/arbetsredskap som kan 
framföras på mark, vatten eller is.  

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, 
det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och 
vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med 
förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 
tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, 
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 
den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En 
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 
annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

 

207



   

 

 

11 (12) 

BILAGA 4 - FÖRSLAG TILL 
SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR HÅBY 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 
 

 

 

Hushållsbehov  

Med hushållsbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka för-packningar av de största 
storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband 
med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållsbehov. 

Hälso- och Miljöfarliga kemiska produkter  

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter enligt 
Kemikalieinspektionens definition i KIFS 2005:7, samt dess ändringar eller b) Varor som 
innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen eller c) Vätskor och fasta material som innehåller 
mikroorganismer och andra smittämnen. 

Jord- och vattenslagning  

Med jord- och vattenslagning avses i dessa föreskrifter tillfällig mellanlag-ring i dike eller jord av 
ett stort antal plantor vid återplantering av skog. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiska bekämpningsmedel avses i dessa föreskrifter kemiska produkter avsedda att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  

Lantbruksdjur 

Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller 
fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv 
eller andra jordarter. 

Markarbete  

Med markarbete avses i dessa föreskrifter grävning, borrning, pålning, spontning och andra 
jämförbara arbeten som påverkar markens utseende och struktur. 

Naturgödsel  

Med naturgödsel avses i dessa föreskrifter avföring och urin från husdjur vilket också innefattar 
boskap. 

Pågående verksamhet 

Med pågående avses i dessa föreskrifter den verksamhet som var aktiv det datum då  dessa 
föreskrifter fastställdes och vann laga kraft.  

208



  

 

 

12 (12) 

BILAGA 4 - FÖRSLAG TILL 
SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR HÅBY 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

 

Sekundärt skydd 

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter; 

a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller 

b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala 
lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller  

c) dubbelmantlade rörledningar eller  

d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan 
uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill.  

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. Det 
sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift. Det sekundära skyddet 
utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett medie.  

Tomtmark 

Med tomtmark avses i dessa skyddsföreskrifter villatomter samt motsvarande ytor runt 
bostadshus på jordbruksfastigheter. 

Uppläggning 

Med uppläggning avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs 
upp ligger kvar under en tillfällig period på minst en vecka upp till ett år. Uppläggning omfattar 
även användande av avfall och schaktmassor för anläggningsändamål. 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Remiss - förslag till åtgärdsprogram för ålgräsängar 

Dnr LST 511-35476-2015 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ingen erinran mot förslaget till åtgärdsprogram 

för ålgräs. 

Beskrivning av ärendet 

Havs- och vattenmyndigheten ha låtit ta fram ett åtgärdsprogram för ålgräsängar 

som en del i arbetet med konventionen om biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet 

presenterar Havs- och vattenmyndighetens syn på vilka åtgärder som behöver 

genomföras, och är ett led i att förbättra bevarandearbetet och utöka kunskapen om 

ålgräsängar. Programmet är ett vägledande, ej formellt bindande dokument och är 

tänkt att gälla under åren 2017–2021. Miljönämnden har lämnat förslag till yttrande.  

Ålgräs är det dominerande sjögräset i Sverige och utgör basen för mycket artrika 

biotoper som förser naturen och människan med flera viktiga ekosystemfunktioner 

och tjänster. Ålgräsängar är hotade ekosystem vars utbredning har minskat 

dramatiskt över norra halvklotet de senaste 30 åren. I Bohuslän har mer än 60 % av 

allt ålgräs försvunnit sedan 1980-talet, vilket motsvarar en förlust på 

uppskattningsvis 12 500 ha. Eftersom ålgräs växer i grunda kustnära miljöer, och är 

anpassat för levnadsbetingelser i klara och näringsfattiga hav, är det känsligt för 

flera typer av mänskliga aktiviteter och störningar, bl.a. övergödning, överfiske, 

muddring och kustexploatering. 

Åtgärdsprogamet nämner bland annat behovet av att använda ålgräs som en 

biologisk kvalitetsfaktor i statusklassningen av kustvattnet i vattenförvaltningen. 

Ålgräser behöver därför kartläggas och följas upp minst vart sjätte år. 

Åtgärdsprogrammet pekar även på behovet av ett starkare skydd för ålgräset vid 

prövning av olika åtgärder i vattnet. Åtgärder för att förbättra skyddet för 

ålgräsängar och öka utbredningen av dessa kan stå i konflikt med intressen hos 

berörda markägare och verksamhetsutövare, då det kan innebära inskränkningar för 

t.ex. enskilda bryggägare och småbåtshamnar. 
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Åtgärdsprogrammet föreslå ett antal åtgärder (se bilaga). Tre av åtgärderna har 

kommunen möjlighet att delta i genomförandet. Det gäller revidering och 

framtagning av områdesskydd t.ex. nya biotopskyddsområden, införa skydd av 

ålgräs i befintliga reservatsföreskrifter. Kommunen kan även ta initiativ till 

restaurering av ålgräsängar samt efterföljande uppföljning. Dessa åtgärder är tänkt 

att finansieras genom pengar från havs och vattenmyndigheten, avsatta pengar för 

åtgärdsprogrammet samt EU-life projekt pengar. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen kommunal kostnad. Programmet kan påverka tex möjligheten att bygga ut 

småbåtshamnar 

Miljö 

Ska innebära ett bättre skydd av havsmiljön 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

     

 

Beslutet expedieras till: 

Länsstyrelsen 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 Sotenäs kommun 
Lysekils kommun 
Munkedals kommun 

 
 
 
Remiss, förslag till åtgärdsprogram för ålgräsängar 
Dnr LST 511-35476-2015 

Svar senast: 2017-01-31 
 
Yttrande 
Miljönämnden ingen erinran mot förslaget till åtgärdsprogram för Ålgräs. 
 
Delegationshänvisning 
Yttrande lämnas med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän fastställd 2016-02-24 § 8 enligt punkt M.7.2.  
 
Beskrivning av ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten ha låtit ta fram ett åtgärdsprogram för ålgräsängar som en 
del i arbetet med konventionen om biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet presenterar 
Havs- och vattenmyndighetens syn på vilka åtgärder som behöver genomföras, och är 
ett led i att förbättra bevarandearbetet och utöka kunskapen om ålgräsängar. 
Programmet är ett vägledande, ej formellt bindande dokument och är tänkt att gälla 
under åren 2017–2021. Miljönämnden lämnas nu utrymme att yttra sig över framtagen 
remisshandling.  
 
Ålgräs är det dominerande sjögräset i Sverige och utgör basen för mycket artrika 
biotoper som förser naturen och människan med flera viktiga ekosystemfunktioner och 
tjänster. Ålgräsängar är hotade ekosystem vars utbredning har minskat dramatiskt över 
norra halvklotet de senaste 30 åren. I Bohuslän har mer än 60 % av allt ålgräs försvunnit 
sedan 1980-talet, vilket motsvarar en förlust på uppskattningsvis 12 500 ha. Eftersom 
ålgräs växer i grunda kustnära miljöer, och är anpassat för levnadsbetingelser i klara och 
näringsfattiga hav, är det känsligt för flera typer av mänskliga aktiviteter och störningar, 
bl.a. övergödning, överfiske, muddring och kustexploatering. 
 
Åtgärdsprogamet nämner bland annat behovet av att använda ålgräs som en biologisk 
kvalitetsfaktor i statusklassningen av kustvattnet i vattenförvaltningen. Ålgräser behöver 
därför kartläggas och följas upp minst vart sjätte år. Åtgärdsprogrammet pekar även på 
behovet av ett starkare skydd för ålgräset vid prövning av olika åtgärder i vattnet. 
Åtgärder för att förbättra skyddet för ålgräsängar och öka utbredningen av dessa kan stå 
i konflikt med intressen hos berörda markägare och verksamhetsutövare, då det kan 
innebära inskränkningar för t.ex. enskilda bryggägare och småbåtshamnar. 
 
Åtgärdsprogrammet föreslå ett antal åtgärder (se bilaga). Tre av åtgärderna har 
kommunen möjlighet att delta i genomförandet. Det gäller revidering och framtagning 
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av områdesskydd t.ex. nya biotopskyddsområden, införa skydd av ålgräs i befintliga 
reservatsföreskrifter. Kommunen kan även ta initiativ till restaurering av ålgräsängar 
samt efterföljande uppföljning. Dessa åtgärder är tänkt att finansieras genom pengar 
från havs och vattenmyndigheten, avsatta pengar för åtgärdsprogrammet samt EU-life 
projekt pengar. 
 
 
 
FÖR MILJÖNÄMNDEN I MELLERSTA BOHUSLÄN 

2016-12-22

X
Magnus Karlsson
Miljöhandläggare
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Förord 
Sverige har undertecknat Konventionen om biologisk mångfald, och därmed 

åtagit oss att främja skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer och 

bibehållandet av livskraftiga populationer av arter. Livskraftiga populationer är 

ett kvitto på att arter har god tillgång på naturliga livsmiljöer, att de har 

möjlighet att sprida sig och att viktiga funktioner och processer i ekosystemen 

fungerar. Cirka fem procent av Sveriges djur- och växtarter saknar idag dessa 

förutsättningar och hotas av utrotning. 

 

Särskilda insatser krävs för att klara de mest hotade arterna. Åtgärdsprogram 

för hotade arter är en satsning på arter vars existens inte kan säkerställas 

genom pågående åtgärder för hållbar mark- och vattenanvändning, eller 

befintligt områdesskydd. Programmen är ett viktigt verktyg i Havs- och 

vattenmyndighetens och länsstyrelsernas arbete för att nå det av regeringen 

beslutade miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” och övriga sex 

ekosystemrelaterade miljökvalitetsmål. 

 

Åtgärdsprogrammet för ålgräsängar har på Havs- och vattenmyndighetens 

uppdrag upprättats av Per-Olav Moksnes, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs 

universitet samt Fredrik Larson och Anita Tullrot, Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Programmet presenterar Havs- och vattenmyndighetens syn på 

mål och angelägna åtgärder för ålgräsängar.  
 

Åtgärdsprogrammet innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och 

presentation av angelägna åtgärder under 2017-2021 för att i Sverige förbättra 

rådande bevarandestatus för ålgräsängar. Åtgärderna samordnas mellan olika 

intressenter, vilket får till följd att kunskapen om och förståelsen för arten eller 

naturtypen ökar. Förankring av åtgärderna har skett genom samråd och en 

bred remissprocess där statliga myndigheter, kommuner, experter och 

intresseorganisationer haft möjlighet att bidra till utformningen av 

programmet. 

 

Åtgärdsprogrammet presenterar Havs- och vattenmyndighetens syn på vilka 

åtgärder som behöver genomföras, och är ett led i att förbättra 

bevarandearbetet och utöka kunskapen om ålgräsängar. Det är Havs- och 

vattenmyndighetens förhoppning att programmet kommer att stimulera till 

engagemang och konkreta åtgärder på regional och lokal nivå, så att arten 

långsiktigt kan få en gynnsam bevarandestatus. Havs- och vattenmyndigheten 

tackar alla de som har bidragit med synpunkter vid framtagandet av 

åtgärdsprogrammet och de som kommer att bidra till genomförandet av 

detsamma.     

Göteborg, månad, 2017 

Björn Sjöberg 

Chef för Avdelningen för Havs- och vattenförvaltning 

 

219



 

6 
 

Fastställelse, giltighet, 
utvärdering och tillgänglighet  
Hav- och vattenmyndigheten beslutade den xx månad, 2017 (Dnr xxxx-xx), att 

fastställa/ giltighetstiden för åtgärdsprogrammet för ålgräsängar. 

Programmet är ett vägledande, ej formellt bindande dokument och gäller under 

åren 2017–2021 Utvärdering och/eller revidering sker under det sista året 

programmet är giltigt. Om behov uppstår kan åtgärdsprogrammet utvärderas 

och/eller revideras tidigare. 

På www.havochvatten.se kan det här och andra åtgärdsprogram laddas ned. 
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Sammanfattning 
Text  
De åtgärder som förutsätts finansieras av Havs- och vattenmyndighetens medel 
för genomförande av åtgärdsprogram för hotade arter beräknas totalt uppgå till 
xxxx¤ kr under programmets giltighetsperiod 2017–2021¤. 
 

Skrivs efter remissomgång  

223



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:XX 
 

10 

Summary 
Text  
The cost for the conservation measures, to be funded from the Swedish Agency 

for Water and Marine management allocation for action plans is estimated at € 

x during the actions plans' validity period 2017-2021. 

 

Skrivs efter remissomgång 
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Naturtypsfakta 
Inledning 
Ålgräs är det dominerande sjögräset i Sverige och utgör basen för mycket 

artrika biotoper som förser naturen och människan med flera viktiga 

ekosystemfunktioner och tjänster. Ålgräsets unika förmåga att växa på 

mjukbotten gör att det kan tillföra ett strukturellt habitat och en livsmiljö för 

många olika organismer, vilket höjer artrikedomen och produktionen i 

området. Bland annat fungerar ålgräsängarna som en viktig uppväxtmiljö för 

ett stort antal  olika fisk- och kräftdjursarter. Ålgräs tar också upp 

näringsämnen och koldioxid ur vattnet, vilka till stor del binds i sedimentet, 

varför ålgräsängar minskar övergödning och växthuseffekten. Ålgräsängars 

blad dämpar strömmar och vågenergi, och rhizom och rötter stabiliserar 

botten, vilket minskar resuspension och erosion av sediment och ger klarare 

vatten lokalt.  

 

Ålgräsängar är hotade ekosystem vars utbredning har minskat dramatiskt över 

norra halvklotet de senaste 30 åren. I Bohuslän har mer än 60 % av allt ålgräs 

försvunnit sedan 1980-talet, vilket motsvarar en förlust på uppskattningsvis 

12 500 ha. Eftersom ålgräs växer i grunda kustnära miljöer, och är anpassat för 

levnadsbetingelser i klara och näringsfattiga hav, är det känsligt för flera typer 

av mänskliga aktiviter och störningar, bl.a. övergödning, överfiske (som leder 

till övergödningslika kaskadeffekter) och kustexploatering. 

Sammanfattningsvis utgör ålgräsängar unika  livsmiljöer med viktiga 

ekosystemfunktioner som är i stort behov av skydd och stödjande åtgärder. 

 

För en mer utförlig beskrivning på svenska av ålgräsets ekologi, utbredning och 

hotsituation, samt skyddsstatus i lagar och konventioner m.m., se rapporten 

Förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige: Ekologisk, juridisk och 

ekonomisk bakgrund (Moksnes m.fl. 2016a). 

 

Översiktlig morfologisk beskrivning 
Beskrivning av arterna 
Ålgräs (Zostera marina L.) är en enhjärtbladig, marin fröväxt inom 

svaltingordningen (Alismatales) som växer, blommar och pollineras under 

vattenytan. Ålgräset, också benämnd bandtång, är den vanligaste och största 

sjögräsarten i svenska vatten och bildar täta bestånd i grunda 

mjukbottensområden i både Västerhavet och i Egentliga Östersjön. Ålgräset 

förankrar sig i sedimentet med hjälp av jordstammar (rhizom) och rötter, med 

vilka den också kan ta upp och transportera näring. Bladen är ogrenade, runt 

en halv centimeter breda och över en meter långa i djupa, skyddade miljöer, 

men endast två till tre decimeter långa på grunda, mer exponerade bottnar. 

 

I Västra Götalands län och Hallands län förekommer små bestånd av den 

mindre arten dvärgålgräs (Zostera noltii) på ett 30-tal kända lokaler. Arten 

hittas främst grunt på skyddade lokaler med finkorniga silt- eller lersediment. 
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Dvärgålgräs är vanligt förekommande i tidvattensområden i Västeuropa, och 

når sin ostliga utbredningsgräns i Västerhavet. Ett minskande antal fynd av 

arten i svenska vatten gör att den idag är rödlistad och bedöms som Sårbar 

(VU; ArtDatabanken 2015). I Västra Götalands län hittas även smalt ålgräs 

(Z. angustifolia) på ett fåtal lokaler. Arten är liksom dvärgålgräs rödlistad och 

bedöms som Starkt hotad (EN) av ArtDatabanken. Det är dock oklart om den 

utgör en egen art eller en underart av Z. marina (se nedan).   

 

Ålgräsängar i Västerhavet domineras oftast helt av Z. marina, men i grunda, 

mer utsötade miljöer är ängarna ofta blandade med hårnating (Ruppia 

maritima) och skruvnating (R. cirrhosa). I Östersjöns bräckta vatten växer 

ålgräs ofta i blandade bestånd tillsammans med sötvattensfröväxter som 

borstnate (Potamogeton pectinatus), ålnate (P. perfoliatus), trådnate (P. 

filiformis), hårsärvar (Zannichellia spp.) havsnajas (Najas marina), tre arter 

av slingor (Myriophyllum spp.), samt ett stort antal arter av kransalger.  

Underarter och varieteter  
Smalt ålgräs (Z. angustifolia) som återfinns längs västkusten har oklar 

taxonomisk status då många anser att den är en mindre och smalbladigare 

variant av Z. marina (WoRMS 2016). 

Förväxlingsarter 
Dvärgålgräs urskiljs från ålgräset genom mindre storlek, smalare blad 

(1−2 mm) som har en urgröpning i toppen, samt frön som är släta till skillnad 

från ålgräset som har räfflade frön. Smalt ålgräs har blad som är 1−3 mm breda 

med 3 nerver (att jämföra med 5−9 nerver hos ålgräs). Natingar skiljer sig från 

ålgräs genom att de har en mer busklik struktur med trådformiga spetsiga blad. 

 

För uppgifter om skillnader mellan förväxlingsarter, se lämplig 

bestämningslitteratur såsom Mossberg & Stenberg 2005.  

 

I resterande delar av texten avses med ålgräs endast arten Z. marina eftersom 

den oftast är helt dominerande i ålgräsängar, och det är den svenska sjögräsart 

som det finns mest kunskap om. 

 

Bevaranderelevant genetik 
Genetisk variation 
Den genetiska variationen hos ålgräs i Västerhavet är relativt hög, där små 

skillnader hittas mellan olika ängar, och där storleken på enskilda kloner 

(genetiskt identiska individer) varierar mellan 2 och 10 meter i de 

undersökningar som gjorts (Boström m.fl. 2014, Eriander m.fl. 2016). De små 

skillnaderna mellan olika bestånd tyder på regelbunden sexuell reproduktion 

och frekvent genetisk utbyte mellan populationer, troligen via spridning av 

flytande blomskott med frön. Den genetiska variationen är betydligt lägre i 

Östersjön där den sexuella reproduktionen är låg. Längs den svenska ostkusten 

i Egentliga Östersjön hittas större skillnader mellan olika ålgräsängar och i 
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Ålandshav, vid gränsen av artens utbredningsområde, kan hela ängar utgöras 

av enskilda kloner. De största av dessa ängar skattas vara över 1000 år gamla 

(Reusch m.fl. 1999, Boström m.fl. 2014).  

 

Genetiska problem 
Den låga genetiska variationen hos ålgräsängar i norra Egentliga Östersjön 

tyder på mycket lågt genetiskt utbyte mellan olika ängar och områden. Även 

om den höga åldern på de gamla ängarna i Ålands hav tyder på att dessa kloner 

är motståndskraftiga, så kan den låga genetiska variationen göra dessa ängar 

känsliga, t.ex. för klimatförändringar.  

 

 

Biologi och ekologi 

Livscykel 
Sexuell förökning hos ålgräset sker genom blombildning på speciella 

reproduktiva skott som bildas under våren och försommaren. Från dessa skott 

släpper hanblommor trådformigt pollen som transporteras med strömmar 

genom vattenmassan till honblommor på en annan planta. Efter befruktningen 

utvecklas fröna i hölstret över sommaren tills de är mogna på hösten. De 

släpper då från blomskottet och faller till botten. Ett skott som blommar dör 

efter frösättningen varför blomning representerar ett slutstadium i skottets 

livshistoria. Medellivslängden för ett ålgrässkott är runt 1,5 år (DeCock 1980, 

Borum m.fl. 2004). I svenska vatten vilar de flesta frön över vintern, och gror 

först i mars–april nästföljande år. Studier i Bohuslän visar att mindre än 1 % av 

fröna som släpps på hösten överlever och gror på våren. De viktigaste 

orsakerna till de höga förlusterna av frön anses vara predation från 

strandkrabbor (Carcinus maenas) och transport av vågor och strömmar bort 

från lämpliga områden. Fröskotten som överlever tillväxer snabbt till vuxna 

plantor, och kan bilda reproduktiva skott samma år, även om de flesta skott gör 

det först under den andra tillväxtsäsongen (Infantes m.fl. 2016). 

Föröknings- och spridningssätt 
Ålgräset förökar och sprider sig både asexuellt (vegetativt) och sexuellt via frön. 

Vegetativ tillväxt är den vanligaste formen av förökning i Sverige. I Bohuslän 

utgörs nya skott till ca 65 % av asexuell tillväxt och 35 % av frötillväxt 

(Källström m.fl. 2008). I Egentliga Östersjön sker förökningen nästan 

uteslutande genom asexuell tillväxt (Boström m.fl. 2014). 

 

Den vegetativa tillväxten sker genom förgreningar längs med jordstammen, där 

nya skott skjuter upp. Horisontell utbredning via vegetativ tillväxt är relativt 

långsam och varierar mellan 16 och 31 cm per år (Olesen & Sand-Jensen 1994, 

Borum m.fl. 2004). Vid restaurering kan dock enskilt planterade skott i 

frånvaron av konkurrens tillväxa mycket snabbt och sätta upp till 10 nya skott 

inom 3 månader och bilda meterlånga rhizom efter 14 månader i miljöer med 

god ljustillgång (Moksnes m.fl. 2016b). 
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Enskilda frön sprids generellt inte långt från blomskotten. Studier visar att 

80 % av ålgräsfröna stannar inom 5 m från platsen de släpptes 

(Orth m.fl. 1994). Studier som visar en explosiv utbredning av ålgräs tyder dock 

på att stora mängder frön sprids flera kilometer under speciella 

omständigheter (Orth m.fl. 2012). Däremot kan frön regelbundet spridas 

avsevärt längre via flytande blomställningar. Studier i Bohuslän visar att 

ålgräsets reproduktiva skott lätt lossnar när fröna är mogna, och att de har 

positiv flytkraft i minst 26 dagar, vilket skulle ge en potentiell spridning upp till 

150 km med hjälp av vinddrivna ytströmmar (Källström m.fl. 2008). Dock 

sprids endast ett mindre antal frön med blomställningar (Harwell & Orth 2001) 

så även om denna spridningsmekanism är viktig från ett genetiskt perspektiv 

(Reusch 2002), så är den normalt en mycket långsam mekanism för t.ex. 

återetablering av förlorade ålgräsbestånd. 

Livsmiljö 
Ålgräset återfinns på grunda mjukbottensområden från ca 0,5 m djup ned till 

ca 10 m i opåverkade områden och kan växa såväl på finkorniga sediment med 

hög halt av organiskt material i skyddade områden som på mer exponerade 

miljöer med sediment bestående av sand och grus. Ålgräsets utbredning längs 

Sveriges kust sträcker sig från norska gränsen (salthalt 20−30 ‰) till 

Stockholms norra skärgård (salthalt ca 5 ‰; Boström m.fl. 2014). I Skagerrak 

finns ålgräset framför allt i skyddade vikar med leriga till sandiga sediment, 

vanligen på 1 till 4 meters djup. Längs Hallands exponerade kust har ålgräs en 

begränsad förekomst och hittas där i skyddade miljöer, medan stora ängar 

förekommer i Öresund på sandiga sediment, där arten regelbundet 

förekommer ned till 6 m djup. Stora ängar hittas också i mer skyddade miljöer 

längs Skånes sydkust vid Trelleborg, längs skånes kust i norra delarna av 

Hanöbukten, i stora delar av Blekinge samt i Kalmarsund. Till skillnad från på 

västkusten återfinns ålgräs i Östersjön ofta i mer exponerade, sandiga miljöer 

på 2 till 6 meters djup (Boström m.fl. 2014). Längs den svenska ostkusten i 

Egentliga Östersjön är ålgräset vanligt förekommande i många områden, men 

det är sällan den dominerande fröväxten i skyddade miljöer. 

Viktiga mellanartsförhållanden 
Snabbväxande påväxtalger och drivande mattor av fintrådiga alger kan utgöra 

ett allvarligt hot mot ålgräs, då de minskar tillgången på ljus och näringsämnen 

och kan orsaka syrebrist som snabbt kan slå ut stora bestånd. Snabbväxande 

fintrådiga alger är främst ett problem i övergödda kustområden, samt i 

områden där avsaknad av stora rovfiskar orsakat en s.k. trofisk kedjereaktion, 

vilket medför att förekomsten av små rovfiskar och krabbor ökar vilket i sin tur 

minskar små betande kräftdjur som kan kontrollera tillväxten av snabbväxande 

alger (se nedan). Små rovfiskar som kan orsaka problem om de blir för talrika 

är t.ex. storspigg (Gasterosteus aculeatus) och svart smörbult (Gobius niger). 

De viktigaste algbetarna i svenska vatten som kan skydda ålgräset från påväxt 

är märlkräftor av släktet Gammarus och vattengråsuggor av släktet Idotea. 

Snabbväxande alger som dominerar i algmattor är grönalger av släktet Ulva 

och Cladophora, samt brunalger av släktet Ectocarpus (Moksnes m.fl. 2016a). 
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Strandkrabbor kan påverka ålgräs negativt genom att äta upp ålgräsfrön och 

minska ålgräsets reproduktion och spridningsmöjligheter (Moksnes m.fl. 

2016b). Strandkrabbor kan även konsumera vuxna ålgrässkott och gräva upp 

plantor och därigenom orsaka skador på naturliga bestånd och på planteringar 

av ålgräs (Garbary m.fl. 2014). Strandkrabba är en av de arter som ökat till 

följd av att bland annat torsken i Västerhavet har minskat (Eriksson m.fl. 2011). 

Det saknas dock studier på hur strandkrabbor påverkar ålgräskott i svenska 

vatten.  
 

Betande sjöfåglar, som svanar och gäss, kan också utgöra ett hot mot grunt 

växande ålgräsängar som fåglarna kan nå från ytan. Detta kan möjligen utgöra 

ett speciellt hot mot det rödlistade dvärgålgräset som växer grunt. Det saknas 

dock studier på hur betning från dessa arter påverkar ålgräs i svenska vatten. 

 

I områden som förlorat ålgräsängar kan botten till stora delar täckas av mattor 

av drivande fleråriga alger, som ofta domineras av sågtång (Fucus serratus) 

och rödalgen kräkel (Furcellaria lumbricalis). Dessa drivande algmattor kan 

effektivt motverka återetablering av ålgräs i ett område då de skuggar eller river 

loss nyrekryterade ålgräsplantor (Moksnes m.fl. 2016b). 

 

Infektion av slemsvampen Labyrinthula zosterae utgör också ett potentiellt hot 

mot ålgräs. Ett massutbrott av slemsvampen på 1930-talet slog ut runt 90 % av 

ålgräset i Nordatlanten, och mindre utbrott förekommer än i vissa delar av 

världen. Idag är slemsvampen vanligt förekommande i små koncentrationer 

hos ålgräs utan att orsaka någon dödlighet. Studier i Västerhavet visar i nuläget 

på låga koncentrationer och inget tyder på att Labyrinthula-infektionen varit 

involverad i de förluster av ålgräs som skett under senare tid (Moksnes m.fl. 

2016a). 

Artens lämplighet som signal- eller indikatorart 
Eftersom ålgräs har en stor geografisk utbredning, växer i grunda områden där 

den mänskliga aktiviteten är stor och är känslig för flera typer av mänskliga 

störningar är den mycket lämplig som indikatorart. Den används inom marin 

miljöövervakning i många länder både i Europa och i Nordamerika (Orth m.fl. 

2006). 

 

I Europa används ålgräs bl.a. som en indikator för klassning av ekologisk status 

enligt Vattendirektivet i många länder (Marba m.fl. 2013). I exempelvis 

Danmark övervakas årligen djuputbredningen av ålgräs vid totalt 65 olika 

lokaler, vilket utgör en central indikator för att bedöma om danska kustvatten 

uppnår god status (Krause-Jensen m.fl. 2005, Naturstyrelsen 2011). Ålgräs är 

en viktig status indikator för deskriptor 5 (ingen övergödning) i EU-

kommissionens beslut om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i 

marina vatten enligt havsmiljödirektivet. Den areella utbredningen och 

utsträckningen av ålgräs som habitatbildande art är en viktig statusindikator 

för deskriptor 1 (biologisk mångfald) eftersom förändringar i utbredningen 

påverkar många av de arter som använder ålgräs som livsmiljö (EU 2010).  

Till skillnad från många länder i Nordeuropa saknar Sverige idag nationell 

miljöövervakning av ålgräs (Moksnes m.fl. 2016a). 
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Utbredning och hotsituation 

Historik och trender  
Förändringar sedan 1880-tal i Västerhavet  

I Sverige saknas data på ålgräsets utbredning i början av 1900-talet, men 

troligen har det historiska förloppet varit jämförbart med det i Danmark. 

Utbredningen av ålgräs i de danska kustvattnen har kartlagts i mer än 100 år 

och visar att dagens utbredning bara är 20−25 % av den vid 1900-talets början 

(Frederiksen m.fl. 2004). På 1930-talet försvann det mesta av ålgräset i 

Danmark i vad som tros ha varit en infektion av slemsvampen Labyrinthula 

zosterae i kombination med en period av höga temperaturer (Rasmussen 1977). 

Ålgräset återkoloniserade därefter delar av det tidigare utbredningsområdet 

fram till 1960-talet, men återtog aldrig helt den forna utbredningen, möjligen 

på grund av att en del lämpligt substrat hade eroderat bort. Efter 1960-talet 

minskade återigen utbredningen av ålgräs, troligen i huvudsak på grund av 

övergödning och minskad ljustillgång. I jämförelse med bestånden av ålgräs på 

1930-talet har djuputbredningen halverats i dagens bestånd, från en maximal 

djuputbredning på runt 5−7 m i fjordar och 8−10 m i öppet vatten i Kattegatt 

på 1930-talet, till 2−3 m, respektive 4−5 m (Boström m.fl. 2003). Nya analyser 

tyder på att ålgräset i nordvästra Kattegatt regelbundet hittades på djup runt 15 

m på 1880-talet, vilket indikerar en dramatisk försämring av siktdjupet i 

Kattegatt, och att ålgräset historiskt kan ha växt över stora delar av västra 

Kattegatt där det inte återfinns idag (Loo 2015).  

 

Förändringar sedan 1980-talet i Bohuslän  

Under 1980-talet genomfördes inventeringar av grunda havsområden i flera 

kommuner i Bohuslän, då bland annat utbredningen av ålgräs inventerades 

noggrant. År 2000–2004 upprepades fältinventeringarna i forskningssyfte och 

det kunde då konstateras att 62 % av ålgräset försvunnit sedan 1980-talet 

(Baden m.fl. 2003, Nyqvist m.fl. 2009), vilket motsvarar en förlust på ca 12 500 

ha ålgräs (Moksnes m.fl. 2016a). Graden av förlust varierade dock stort mellan 

olika områden. I Kungälvs kommun hade 87 % av ålgräset i inventerade 

områden försvunnit, vilket motsvarar mer än hälften av den totala förlusten i 

Bohuslän. I Lysekils och Stenungsunds kommun hade ålgräset minskat med 

mindre än 20 %. Förlusterna av ålgräs i Bohuslän sedan 1980-talet består i 

huvudsak av att hela ålgräsängar försvunnit eller att de grundare delarna av 

ängen förlorats och inte av en minskad djuputbredning.  

 

Fältkarteringar utförda i Kungälvs kommun och i den angränsande 

Hakefjorden i Stenungsunds kommun 2015 visade att förluster av ålgräs 

fortsatt i området. Totalt hade utbredningen av ålgräs minskat med ca 80 % 

(motsvarande ca 290 ha) sedan 2004. I Kungälvs kommun återstår idag 

mindre än 2 % (ca 13 ha) av de 770 ha ålgräs som hittades inom det 

inventerade området i början av 1980-talet. Flertalet av dessa ängar är 

dessutom svårt fragmenterade och består av meterstora fläckar av ålgräs 

(Moksnes m.fl. 2016a). 
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Förändringar i övriga delar av Sverige  

Det saknas historisk data på den areella utbredningen av ålgräs från övriga 

delar av landet, varför det är svårt att utvärdera om några förluster har skett. 

Det finns dock inga indikationer på att förluster liknande de som har 

observerats i Bohuslän sedan 1980-talet ska ha skett i någon annan del av 

landet. Den begränsade regionala övervakningen av ålgräs, som i huvudsak 

hittas i södra Sverige indikerar inga betydande förluster under de senaste 10-

20 åren. 

 

Intervjuer med äldre personer tyder på att det historiskt har funnits stora 

ålgräsängar längs Ölands östkust, i områden där drivande mattor av rödalger 

nu dominerar (pers. komm. R.B. Jönsson, Länsstyrelsen i Kalmar län, 2016). 

Övervakning av ålgräs runt Mörbylånga i Kalmarsund 1982−1988 visade också 

en tydlig minskning av ålgräs (Persson m.fl. 1989). I övrigt saknas historiska 

uppgifter från Kalmar län. 

 

Det får också antas att minskningen i siktdjup på nästan 4 m mellan 1914 och 

1991 som dokumenterats i Egentliga Östersjön (Sandén & Håkansson 1996) har 

minskat djuputbredning av ålgräs i samma omfattning, och troligen också fått 

stora negativa effekter på den areella utbredningen av ålgräs i långgrunda 

områden.  

Aktuell utbredning 
Det finns ingen heltäckande nationell inventering eller kartläggning av ålgräs i 

Sverige, men på regional och kommunal nivå har det gjorts en del 

inventeringar, framför allt i Västra Götaland, Halland, Skåne, Kalmar och 

Gotlands län. I Västra Götalands och Hallands län finns även skattningar av 

arealen ålgräs, även om de är osäkra. Utbredningen av ålgräs är mindre känd 

längs den svenska ostkusten norr om Öland.  

Västra Götalands län  

I Västerhavet har utbredningen av ålgräs och natingar (Ruppia spp.) skattats 

med hjälps av fältstudier (vattenkikare, droppvideo och ekolod) där 

stickprovstagningar genomfördes på 0−10 m djup mellan norska gränsen och 

Kullen åren 2002−2003. I studien hittades 86 % av allt sjögräs (till 

övervägande del bestående av ålgräs) grundare än 3 m och endast vid enstaka 

tillfällen djupare än 6 m. I denna studie skattades arealen sjögräs till ca 13 400 

ha i Västra Götalands län, där majoriteten återfanns i fjordarna runt Orust och 

Tjörn (ca 8 400 ha; Stål & Pihl 2007).  

 

Försök har också gjorts på att kartera ålgräsets utbredning från 0 till 6 m djup i 

Västra Götalands län med hjälp av satellitbilder (SPOT-5), vilket år 2008 gav 

en skattning på ca 6 300 ha sjögräs (ålgräs och natingar; Lawett m.fl. 2013).  

Det finns alltså stora skillnader i skattningarna av arealen ålgräs och natingar i 

Västra Götalands län som under perioden 2002–2008, från ca 6 000 till 

13 000 ha. 
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Hallands län 

I studien med fältprovtagningar skattades arealen sjögräs i Hallands län till ca 

5 300 ha (Stål & Pihl 2007). I den studien återfanns nästan allt sjögräs i de 

norra delarna i Kungsbacka kommun, framför allt i Kungsbackafjorden, medan 

mycket lite sjögräs hittades i de mer exponerade södra delarna av länet.  

Länsstyrelsen skattar att det finns ca 2 100–2 500 ha ålgräs i Hallands län, där 

ängar hittas ned till 7 m djup och enstaka plantor ned till 9 m djup. Även 

mindre ängar av dvärgålgräs har noterats på djup grundare än 1 m (pers. 

komm. B. Gustavsson, Länsstyrelsen i Hallands län, 2016). Baserat på dessa två 

tillgängliga inventeringar skattas arealen av ålgräs i Hallands län till mellan 

2 000 och 5 000 ha.  

 

Skåne län 

Länsstyrelsen i Skåne har tillsammans med ett antal kommuner utfört 

inventering av ålgräs i Skånes kustvatten under 2000-talet med hjälp av 

stickprov av täckningsgrad och utbredningsdjup i vissa områden (Olsson 2005, 

Svensson 2014). Skattningar av den areella utbredningen av ålgräs saknas 

dock. Ålgräs undersöks kontinuerligt inom kustkontrollprogrammen i Öresund 

och längs sydkusten och det finns relativt god kännedom om var ålgräs växer i 

länet. 

 

Längs Skånes västkust hittas ålgräsängar i Laholmsbukten, Skälderviken och 

runt Hallands Väderö. Stora ålgräsängar hittas i större delen av Öresund där 

ängarna i de södra delarna växer ned till 7,5 m djup. Längs Skånes kust hittas 

stora ängar framför allt i skyddade miljöer, bl.a. vid Trelleborg (Fredshög), 

Ystad och i norra delarna av Hanöbukten (pers. komm. C. Carlsson, 

Länsstyrelsen i Skåne län, 2016). 

 

Blekinge län 

Det förekommer stora ålgräsängar i Blekinge län, men heltäckande 

fältinventeringar och skattningar av arealer saknas. Utbredningskartor har 

modellerats inom Marmoni-projektet, men verifiering av modelleringen har 

inte genomförts. I Blekinge hittas ålgräs ofta i blandbestånd med bl.a. 

borstnate i grundare områden, medan rena ålgräsängar hittas djupare, ner till 

9−10 m (pers. komm. U. Lindahl, Länsstyrelsen i Blekinge län, 2016).  

 

Kalmar Län 

Den största förekomsten av ålgräs längs den svenska ostkusten hittas i de östra 

delarna av Kalmarsund (Boström m.fl. 2003), men det saknas en skattning av 

den areella utbredningen i Kalmar län. Länsstyrelsen inventerade förekomst 

och täckningsgrad av ålgräs i Kalmarsund 2006. Inventeringen visade mer eller 

mindre kontinuerlig förekomst i de östra delarna från Mörbylånga i söder till 

Borgholm i norr. Regional övervakning av ålgräs längs Ölands kuster sedan 

2002, tillsammans med data från basinventeringen visar en huvudsaklig 

utbredning av ålgräs i Kalmarsund på mellan 2,5 och 4 m djup, med en 

maximal djuputbredning runt 8 m. På Ölands östkust hittas endast mindre 
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bestånd som tycks variera mycket i utbredning mellan åren (pers. komm. R.B. 

Jönsson, Länsstyrelsen i Kalmar län, 2016). 

 

Gotlands län 

På Gotland är ålgräs vanligt förekommande i mer skyddade miljöer, främst 

längs de östra delarna, där förekomst och utbredning har inventerats vid flera 

tillfällen sedan 2006. På de flesta undersökta lokalerna hittas ålgräs från ca 3 

till 6 m djup, med en maximal djuputbredning på ca 8 m, och ingen klar trend 

på förändrad djuputbredning kan ses sedan 2006 (Pettersson 2013).  

I Vägumviken i nordöstra Gotland skattades den areella utbredningen av ålgräs 

till ca 150 ha. Det saknas kunskap om den totala utbredningen av ålgräs i länet 

(pers. komm. D. Johansson, Länsstyrelsen i Gotlands län, 2016).  

Östergötlands, Södermanlands och Stockholms län 

Ålgräs förekommer längs kusten i Östergötlands och Södermanlands län upp 

till Norrtäljeviken i Stockholms län, men förekomst och djuputbredning är 

dåligt undersökt. Ålgräs har inventerats i vissa skyddade områden, och i 

Stockholms skärgård ingår ålgräs i miljöövervakningen på vissa lokaler och 

ingen större förändring i djuputbredning har noterats (pers. komm. S. Råberg, 

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2016).  

Aktuell hotsituation 
I svenska havsområden anses övergödning i kombination med överfiske 

(genom övergödningslika kaskadeffekter) utgöra huvudorsaken till observerade 

förluster av ålgräs i Västerhavet, och fortsatt utgör detta det största hotet mot 

ålgräs (se ovan). Även i Östersjön anses storskaliga förändringar orsakade av 

övergödning och överfiske utgöra ett allvarligt hot. 

 

I tillägg anses kustexploatering, muddring och dumpning av muddermassor, 

ankring och propellerskador från fritidsbåtar, samt eventuellt förändrad 

landavrinning och klimatförändringar utgöra allvarliga hot i både Västerhavet 

och Östersjön.  

 

Exploatering av kustzonen sker ofta i områden som är skyddade från 

vågexponering, vilket drabbar ålgräset extra hårt eftersom det är just i dessa 

miljöer som ålgräset i huvudsak växer. Anläggande av hamnar med muddring 

av farleder och terminalområden där grundområden fylls ut kan leda till 

permanenta förluster av ålgräshabitat. Likaså kan anläggningen av 

småbåtshamnar och utbyggnad av befintliga marinor längs kusten leda till 

permanenta förluster till exempel på grund av muddringsverksamhet, 

anläggande av vågbrytare eller skuggning från bryggor och båtar. Även 

upprättandet av en enskild brygga innebär en permanent skuggning av botten 

som, beroende av bryggans konstruktion kan innebära förluster av sjögräs 

direkt under och en bit ut från bryggan (se nedan). Ökade båtaktiviteter i ett 

område skapar en större risk för skador från exempelvis ankring och 

propellerdriven suspension av sediment. Förutom dessa direkta effekter leder 

muddringen ofta till försämrad vattenkvalitet på grund av ökad grumlighet och 
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en ökad sannolikhet för resuspension av sediment. Om dumpning av 

muddermassor sker inomskärs kan det innebära en allvarlig försämring av 

vattenkvaliteten då sediment kan spridas långt ifrån dumpningsplatsen. Detta 

gör att även ålgräsängar som ligger långt ifrån det exploaterade området kan 

påverkas negativt av försämrad vattenkvalitet eller sedimenterande partiklar 

(Moksnes m.fl. 2016a). Andra verksamheter i kustzonen som kan påverka 

ålgräshabitat är kabeldragningar där kablar eller rörledningar behöver grävas 

eller spolas ner i botten.  

 

Avrinning från land kan, förutom näringsämnen, föra med sig sediment och 

organiskt material som försämrar ljusförhållandena i vattnet med skadliga 

följder för ålgräs och annan vegetation. Stora förluster av sjögräs har 

rapporterats från flera delar av världen som ett resultat av ökad tillförsel av 

sediment genom landavrinning (Borum m.fl. 2004). I Sverige är dock 

effekterna av sediment och organiska ämnen från landavrinning på ålgräs 

dåligt undersökta. 

Orsaker till tillbakagång 
Den dokumenterade halveringen av ålgräsets djuputbredning i Kattegatt sedan 

i början av 1900-talet anses i huvudsak vara orsakad av förminskat siktdjup till 

följd av övergödning (Baden m.fl. 2003, Boström m.fl. 2003). 

Näringsbelastningen på Västerhavet har ökat 4−8 gånger sedan 1930-talet 

vilket har resulterat i stora ekologiska effekter, bl.a. annat minskad 

djuputbredning av makrovegetation (Rosenberg m.fl. 1990).  

Huvudorsaken till de omfattande förluster av ålgräs som skett i Bohuslän sedan 

1980-talet anses vara en kombination av övergödning och överfiske. 

Övergödning anses vara en viktig förklaring till en dramatisk ökning av 

fintrådiga algmattor i grunda kustområden i Bohuslän (Pihl m.fl. 1999). 

Ökningen av algmattor har skett under samma period som ålgräset har minskat 

och mattorna täcker många ålgräsängar under sommaren (Baden m.fl. 2003). 

Nya studier visar att den ökade utbredningen av algmattor har en tydlig 

koppling till det omfattande fisket, som har minskat biomassan av bl.a. torsk i 

Västerhavet med 90 % sedan 1980-talet (Moksnes m.fl. 2011). När stora 

rovfiskar försvinner sker en s.k. trofisk kedjereaktion i kustekosystemet, som 

leder till en ökning av förekomsten av små rovfiskar och krabbor, vilket 

minskar förekomsten av små algbetande kräftdjur och därmed ökar mängden 

snabbväxande algmattor (Moksnes m.fl. 2008, Baden m.fl. 2012). För att 

komma tillrätta med de negativa förändringarna av kustvegetationen behövs 

därför åtgärder både mot närsaltsutsläpp och åtgärder för att säkerställa ett 

fungerande ekosystem med friska bestånd av stora rovfiskar och algbetande 

kräftdjur (Moksnes m.fl. 2011). 

I tillägg anses kustexploatering vara en viktig anledning till ålgräsets 

tillbakagång. I Västerhavet växer ålgräs i huvudsak i grunda, skyddade 

mjukbottensområden där exploateringstrycket är stort för hamnar, marinor, 

bryggor och annan konstruktion. Idag är en betydande andel av grundområden 

längst den svenska kusten exploaterade, och andelen fortsätter att öka. År 

2008 genomförde länsstyrelserna en inventering av den småskaliga 
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exploateringen i Västerhavet och fann totalt ca 7000 bryggor och 600 

båthamnar mellan Strömstad och Malmö, där antalet hade ökat med 200 

bryggor och 9 hamnar under de sista 5 åren (Pettersson 2011). Nya studier 

visar att den sammanlagda effekten av småskalig exploatering är betydande. 

Preliminära resultat från studier i Västra Götalands län tyder på att enbart 

skuggningseffekten från bryggor har orsakat en förlust på över 50 ha ålgräs och 

att ytterligare 350 ha har påverkats negativt (ca 50 % reduktion i 

täckningsgrad) (L. Eriander m.fl., opubl. data).  Arealen av ålgräsängar som 

påverkas av bryggor utgör nästan 7 % av allt ålgräs i länet (ca 6 300 ha utifrån 

fjärranalys), varför denna småskaliga exploatering måste ses som ett betydande 

hot mot ålgräsängarna. Detta gäller framför allt i områden där stora förluster 

av ålgräs har skett, som t.ex. i Kungälvs kommun där över 98 % av ålgräset 

försvunnit inom inventerade områden sedan 1980-talet och där det idag endast 

återstår ca 13 ha ålgräs (Moksnes m.fl. 2016a). 

Sammantaget så medför denna småskaliga exploatering att tillgängligt 

livsutrymme för ålgräs kontinuerligt minskar. Det indikerar också att det 

rättsliga skyddet för ålgräs inte fungerar på ett tillfredställande sätt 

(se Moksnes m.fl. 2016a för mer information).  

Övergödning och kustexploatering anses också vara de huvudsakliga hoten mot 

ålgräs i Öresund och längs den svenska ostkusten. Längs Ölands östra kust 

anses en ökad förekomst av drivande mattor av rödalger vara en förklaring till 

en möjlig tillbakagång av ålgräs (se nedan). Längs Skånes västkust anses 

stormar ha orsakat naturlig tillbakagång av ålgräs på vissa lokaler (pers. komm. 

C. Carlsson, Länsstyrelsen i Skåne län, 2016).  

Troliga effekter av olika förväntade klimatförändringar 
Klimatförändringar förväntas främst påverka ålgräset genom global 

uppvärmning, höjning av havsnivån, förändrade nederbördsmängder samt 

ökad styrka och frekvens på stormar (Duarte 2002, Orth m.fl. 2006). 

Konsekvensen av dessa förändringar kan vara svåra att förutse, speciellt då de 

sker i kombination med annan mänsklig påverkan såsom övergödning, 

omfattande fiske och exploatering av kustzonen (Carr m.fl. 2012). I Sverige 

förväntas nederbörd och avrinning från land att öka, vilket kan leda till ett mer 

utsötat tillstånd där salthaltsgradienterna i Östersjön kommer att förskjutas 

söderut, vilket skulle få mycket stora effekter på ålgräsets nordliga utbredning i 

Östersjön. Förhöjda sommartemperaturer kan gynna tillväxten av fintrådiga 

algmattor, vilket indirekt kan missgynna ålgräset, speciellt om högra 

temperaturer samtidigt leder till låga syrehalter i vattnet (Moksnes m.fl. 

2016a). 

 

Skyddsstatus i lagar och konventioner 
Här beskrivs kort vad ålgräs har för status i nationell lagstiftning, EU-direktiv, 

EU-förordningar och internationella överenskommelser som Sverige har 

ratificerat. Texten hanterar endast den lagstiftning etc. där arten eller 
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naturtypen har pekats ut särskilt i bilagor till direktiv och förordningar. Den 

generella lagstiftning som kan påverka en art eller den naturtyp eller område 

där arten förekommer finns inte med i detta program.  

Nationell lagstiftning 
Det finns ingen lagstiftning som syftar till att skydda enbart habitatet 

ålgräsängar. Däremot finns det en stor mängd lagstiftning som anger vilket 

rättsligt skydd dessa habitat har mot olika typer av påverkan. Ofta finns det 

generella krav på verksamhetsutövare att iaktta försiktighet och visa hänsyn, i 

andra fall specifika krav för ett visst geografiskt område (se Moksnes m.fl. 

2016a för detaljer). I texten nedan med förslag på åtgärder hänvisas till 

relevant nationell lagstiftning. 

EU-lagstiftning 
Enligt Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) ska utbredningen av bl.a. 

gömfröiga växter, där ålgräs ingår, utgöra en biologisk kvalitetsfaktor för att 

bedöma ekologisk status i kustvatten.  

 

Ålgräs nämns specifikt som en viktig indikator för deskriptor 5 (ingen 

övergödning) i EU-kommissionens beslut om kriterier och metodstandarder 

för god miljöstatus i marina vatten enligt havsmiljödirektivet. Den areella 

utbredningen och utsträckningen av ålgräs som habitatbildande art ansågs 

också vara en viktig indikator för deskriptor 1 (biologisk mångfald) eftersom 

förändringar i utbredning påverkar många av de arter som använder ålgräs 

som livsmiljö (EU 2010). 

 

Sverige har ett ansvar för att bevara de naturtyper som 

listas i bilaga 1 till EU:s art- och habitatdirektiv (1992/43/EEG). Ålgräs kan 

förekomma i följande naturtyper: 1110 Sublittorala sandbankar, 1130 Estuarier  

och 1160 Vikar och sund (Naturvårdsverket 2011). 

Internationella konventioner och aktionsprogram (Action plans) 

Ålgräs är upptagen på Ospars lista över hotade arter och habitat, vilket medför 

att medlemsländerna (inkl. Sverige) förbinder sig att övervaka biotopens 

utbredning och status (OSPAR 2008, 2012). Eftersom biotopen ålgräsäng 

anses vara en viktig livsmiljö för många arter också i Östersjöområdet, 

inkluderas den i Helsingforskonventionens (Helcom) generella skydd, där den 

är upptagen på Helcoms rödlista över viktiga livsmiljöer (Helcom 2013).  

Övriga fakta 

Tillståndskrav 
För att få starta och driva verksamheter eller genomföra åtgärder som kan 

skada miljön, krävs tillstånd enligt miljöbalken. De verksamheter som kan 

påverka ålgräsängar kan delas in i vattenverksamhet och miljöfarlig 

verksamhet. 
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Vattenverksamhet 

Vattenverksamhet är alla fysiskt påverkande verksamheter och åtgärder i 

vattenområden, t.ex. muddring, utfyllnad, rör- och kabeldragning och 

anläggande av bryggor. All vattenverksamhet, som inte särskilt är undantagen 

enligt 11 kap. 11 § i miljöbalken, är tillståndspliktig. I de fall en 

vattenverksamhet endast berör en mindre areal, i havet gäller gränsen 

3000 m2, är verksamheten anmälningspliktig och en anmälan om 

verksamheten ska lämnas till länsstyrelsen. Bedöms åtgärden, oavsett påverkad 

areal, medföra betydande miljöpåverkan är den tillståndspliktig. Alla 

verksamheter som påverkar mer än 3000 m2 bottenareal är tillståndspliktiga 

och kräver ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning till mark- och 

miljödomstolen. 

Miljöfarlig verksamhet 

Miljöfarlig verksamhet är verksamhet som leder till utsläpp av t.ex. skadliga 

substanser som gifter, syreförbrukande substanser eller närsalter som kväve- 

och fosforföreningar. Miljöfarlig verksamhet prövas av 

miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen eller av mark- och 

miljödomstolen. Miljöfarlig verksamhet prövas enligt reglerna i 9 kap. 

miljöbalken. 

Erfarenheter från tidigare åtgärder som kan påverka 
bevarandearbetet 

Skyddade områden med ålgräsängar i Västra Götalands län 

Det saknas en nationell sammanställning på hur mycket ålgräs som skyddas av 

marina områdesskydd i Sverige idag, samt hur väl detta skydd fungerar i 

praktiken. I Västra Götalands län har länsstyrelsen utfört preliminära 

beräkningar av skyddet. I länets kustområden finns idag ca 90 olika skyddade 

områden med ålgräs (ca 30 Natura 2000-områden, 1 nationalpark, 62 

naturreservat/naturvårdsområden och 1 biotopskydd). Flertalet naturreservat 

och Natura 2000-områden överlappar helt eller delvis i vattenområdet, varför 

det i praktiken finns ca 70 olika marina områden med skydd i kustområdet, 

dessa täcker ca 1 191 km2 marina miljöer (ca 36 % utgörs av nationalparken 

Kosterhavet). Av länets skattade ca 39 000 ha grunda bottnar inom intervallet 

0–6 m ligger ca 18 000 ha (46 %) inom dessa områdesskydd. Den totala 

arealen av ålgräs i länet skattades via fjärranalys (Lawett m.fl. 2013) under 

perioden 2008−2014 till ca 6 324 ha, varav 3 023 ha (48 %) återfanns inom 

skyddade områden. Av totalt ca 60 skyddade områden med ålgräs bedömdes 

fler än 20 naturreservat ha bristande föreskrifter eller helt sakna föreskrifter 

för den marina miljön. Dessa områden uppskattas innehålla över 500 ha ålgräs 

(pers. komm. E. Lawett, Länsstyrelsen i Västra Götalands län).  

 

Analysen visar att även om en stor andel av länets grunda bottnar och 

ålgräsängar återfinns inom skyddade områden, saknar många av dessa 

formella skydd i reservatens föreskrifter. Sannolikt ser situationen ut på ett 

liknande sätt även i andra delar av landet. Det är därför angeläget att 

identifiera naturreservat med marina miljöer som har bristande skydd för 

grunda mjukbottensmiljöer och revidera föreskrifterna. Det är också viktigt att 

237

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:XX 
 

24 

arbeta vidare med att utöka områdesskyddet för ålgräsängar, speciellt i 

områden där stora förluster skett. I Västra Götalands län gör länsstyrelsen 

bedömningen att det är motiverat att inkludera en stor andel av grunda 

havsmiljöer och i synnerhet ålgräsängar inom marina områdesskydd. Detta 

eftersom dessa miljöer har mycket höga naturvärden, endast utgör en liten 

andel av den totala havsmiljön (under 5 % av Västra Götalands havsområde) 

och befinner sig närmast kusten där den mänskliga påverkan är störst. 

Analys av det rättsliga skyddet för ålgräsängar i Västra Götalands län 

Preliminära resultat från en nyligen genomförd studie av runt 150 ärenden 

avseende ansökningar om dispens från strandskyddet och anmälan om 

vattenverksamhet för konstruktion av bryggor i Bohuslän mellan 2011 och 2015 

visade att endast ca 25 % av bryggärendena stoppades. Även då ärendena var 

inom marina områdesskydd stoppades mindre än häften av bryggorna. 

Förekomsten av ålgräs beaktades i mycket liten omfattning i de undersökta 

ärendena. Andelen ärenden som stoppades var till och med lägre i områden 

med ålgräs (20 %) än i områden utan vegetation (Eriander m.fl. i manuskript). 

Resultaten tyder på att det saknas ett fungerande rättsligt skydd för ålgräs och 

att handläggningen av dessa ärenden behöver ses över så att man tar en 

tydligare hänsyn till förekomsten av ålgräs. 

Erfarenheter av ålgräsrestaurering i USA 

I USA har transplantering av sjögräs använts som metod för att restaurera 

skadade eller förlorade habitat sedan 1940-talet, och idag finns väl fungerande, 

vetenskapligt baserade metoder (Fonseca m.fl. 1998). De flesta projekt har varit 

relativt små (mindre än 1 ha), men flera större projekt upp till 400 ha har också 

genomförts, dock ofta med endast 50 % lyckat utfall. 

Det finns exempel på när kompensationsrestaurering har tillämpats särskilt 

framgångsrikt, t.ex. i södra Kalifornien där runt 90 % av alla 

ålgräsrestaureringar sedan 1980-talet har uppnått satta mål. Det som skiljer 

Kalifornien från andra delar av USA är att statliga och federala myndigheter, 

tillsammans med olika privata aktörer, har utvecklat en detaljerad vägledning 

för restaurering av ålgräs som har använts i alla kompensationsärenden sedan 

1991. Vägledningen är i sig inget juridiskt bindande dokument, men den ligger 

till grund för de råd som National Marine Fisheries Service lämnar i ärenden 

som rör kompensation av ålgräs. För mer information om tidigare erfarenheter 

hänvisas till Handbok för ekologisk restaurering och kompensation av ålgräs i 

Sverige (Moksnes m.fl. 2016a). 
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Vision och mål 
Vision  
Livskraftiga ålgräsängar växer på historiska utbredningsdjup och arealer över 

hela sitt potentiella utbredningsområde i Sverige, från norska gränsen till 

Norrtäljeviken i Stockholms län, och förser naturen och människan med 

ekosystemfunktioner och tjänster. 

Långsiktigt mål (2035) 
Artrika ålgräsängar har gynnsam bevarandestatus enligt Art- och 

habitatdirektivet och det finns inte längre skäl för att ha någon av ålgräsarterna 

på rödlistan. Regionala och lokala åtgärder mot näringsbelastning har minskat 

övergödningen i svenska kustområden. Åtgärder har ökat förekomsten av stora 

rovfiskar i kustekosystem och näringsvävarna är i balans, vilket har lett till att 

förekomsten av fintrådiga algmattor har minskat. 

 

Miljöförhållandena för tillväxt av ålgräs är goda i alla svenska kustområden. En 

storskalig återhämtning av ålgräs har skett där grunda mjukbottenområden 

som har naturligt goda förutsättningar för ålgräsängar är beväxta, och 

siktdjupet vid kusten medger den historiska djuputbredningen. Den mycket 

begränsade exploatering av grunda mjukbottnar med ålgräsängar, eller med 

potential för ålgrästillväxt, som ändå sker kompenseras fullt ut genom 

restaurering. Genomförda kompensationsåtgärder planeras så att det inte sker 

någon nettoförlust av potentiellt ålgräshabitat. Minst 100 ha ålgräs har 

restaurerats i Sverige till år 2030. 

Kortsiktiga mål (2021) 
 Ålgräset är kartlagt inom hela utbredningsområdet. 

 Den areella utbredningen och djuputbredningen av ålgräs övervakas 

inom nationell och regional miljöövervakning och används vid 

statusklassning enligt vattenförvaltningsförordningen och 

havsmiljöförordningen. 

 Antalet inrättade biotopskyddsområden för ålgräs har ökat kraftigt, 

framför allt i södra Bohuslän. 

 Merparten av skyddade områden med förekomst av ålgräs har skydd 

för ålgräset inskrivet i syfte och föreskrift. 

 Riktad tillsyn över ålgräsets skydd bedrivs. 

 Ytor med dvärgålgräs har fullt skydd mot all exploatering. 

 Nya metoder är utvecklade som förbättrar miljön för ålgrästillväxt 

lokalt och tillåter restaurering och naturlig återväxt av ålgräs. 

 Minst 10 ha ålgräs har framgångsrikt restaurerats i Västerhavet till år 

2021.  

 Information om ålgräsets värden och status är väl spridd till berörda 

som har en direkt eller indirekt påverkan på dess utbredning. 

 Utbildning om ålgräsets samhällsekonomiska värde, känslighet och 

tekniska möjligheter i händelse av behov av kompensation ges till 

personal vid mark- och miljödomstolar, handläggare av 
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vattenverksamhet och strandskyddsdispenser, samt planerare vid 

länsstyrelser och kustkommuner vars distrikt omfattar ålgräsets 

utbredningsområde.  

 Vid prövning av ärenden enligt miljöbalken undviks exploatering av 

ålgräsängar så långt som möjligt. 

 Förlust som trots allt uppstår (skadelindringshierarkin ska användas 

vid prövningen) på grund av tillståndsgiven verksamhet 

kompenseras med restaurering av ålgräsängar så att ingen 

nettoförlust av ålgräshabitat sker. 

 

Bristanalys 

Inventeringsbrist 

Heltäckande kartor över påverkanstryck och marina livsmiljöers 

utbredningsområden och areal är av största vikt för en fungerande 

havsförvaltning. Idag finns ingen heltäckande nationell inventering eller 

kartläggning av ålgräs i Sverige, men inventeringar av areell utbredning eller 

förekomst har utförts i flera län. I Västra Götalands län och i Hallands län finns 

skattningar av areell utbredning av ålgräs baserad på fjärranalys och 

fältinventeringar. I Skåne, Blekinge, Kalmar och Gotlands län finns en relativt 

god uppfattning om var ålgräset förekommer, men skattningar av areell 

utbredning saknas. Längs den svenska ostkusten norr om Öland är 

utbredningen av ålgräs sämre känd. 

Kunskapsbrist 

Kunskapen kring vilka faktorer som varit mest avgörande för minskningen av 

ålgräsets utbredning i Bohuslän under senare decennier är långt ifrån 

fullständig, t.ex. saknas kunskap om hur stor effekten är av förändrade mönster 

i landavrinning, samt av dumpning av muddermassor. Det saknas också 

kunskap om omfattning och effekter av illegala verksamheter som t.ex. 

tillståndslösa bryggor och muddring, samt hur olika aktiviteter från fritidsbåtar 

påverkar ålgräsängar. Kunskapen om hur naturliga störningar från andfåglar 

och strandkrabbor påverkar återetableringen av ålgräs är också dålig. 

 

Restaureringsmetodiken är idag väl fungerande i de dominerande miljöerna i 

Västerhavet, men ännu relativt oprövad i Östersjön, där lämpliga 

planteringsmetoder behöver undersökas innan det kan rekommenderas i 

kompensationsärenden.  Det finns processer som t. ex. bottendrivande 

makroalger och förhöjd sedimentresuspension, vilka motverkar möjlig 

restaurering och som kräver att andra åtgärder vidtas först. Kunskap om 

lämpliga åtgärder mot sådana processer behöver byggas upp. 

Förvaltningsbrist 

I de flesta havsområden ingår inte ålgräsängar som en indikator inom 

statusklassningar enligt vattendirektivet eller havsmiljödirektivet, trots att 

direktiven föreskriver att gömfröiga växter ska användas. 
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Ett annat problem med dagens förvaltning av ålgräs är att det saknas ett 

landskapsperspektiv över utbredning och historiska förluster, liksom hur 

exploatering och andra hot mot ålgräs fördelar sig geografiskt. En effekt av 

detta är att den kumulativa påverkan från småskalig exploatering för t.ex. 

bryggor, småbåtshamnar och sjöbodar inte har uppmärksammats tillräckligt. 

Varje enskild exploatering har hanterats separat och därför inte bedömts som 

en allvarlig påverkan (Moksnes m.fl. 2016a). Nya studier visar dock att den 

sammanlagda effekten är betydande (se ovan under Orsaker till tillbakagång). 

 

Åtgärder och rekommendationer 
Sammanfattning av åtgärder 
I det här avsnittet ges en övergripande beskrivning av de åtgärder som föreslås 

genomföras under åtgärdsprogrammets giltighetstid. I Bilaga 1 finns en tabell 

med mer information om de planerade åtgärderna. 

 

Förvaltningen bör i första hand fokusera på förebyggande åtgärder för att 

stoppa den pågående förlusten av ålgräsängar. Den viktigaste åtgärden i detta 

avseende är att förbättra miljön och tillväxtförhållandena för ålgräs i Sveriges 

kustområden så att en storskalig naturlig återhämtning av ålgräs blir möjlig. 

Här krävs i första hand en intensifiering av arbetet med att minska 

näringsbelastningen till kusten, men också kraftfullare åtgärder för att återfå 

bestånd av stora rovfiskar i kustekosystemen. Här behövs även ökad kunskap 

om effekten av ökad landavrinning, dumpning av muddermassor inomskärs, 

samt lokala åtgärder som kan förbättra möjligheterna för ålgräs att tillväxa. 

 

Parallellt med dessa åtgärder bör skyddet av ålgräs stärkas för att stoppa den 

kontinuerliga förlusten av ålgräsängar orsakad av en ökande kustexploatering. 

Detta gäller speciellt i områden där stora förluster av ålgräs har skett. För att ta 

hänsyn till den kumulativa effekten av många små exploateringar är det viktigt 

att samordna förvaltningen av ålgräs mellan kommunerna inom varje län. 

Genom att upprätta samordnade handlingsplaner där underlag med 

utbredning av ålgräs och olika påverkansfaktorer sammanställs kommer 

förvaltningen att underlättas. För att öka skyddet av ålgräs är inrättande av 

biotopskydd för ålgräs och ett förstärkt skydd för ålgräs i befintliga marina 

naturreservat, samt utvidgat strandskydd viktiga redskap. Vidare är det viktigt 

att undersöka omfattningen och öka tillsynen av både tillståndsgivna samt 

otillåtna vattenverksamheter som kan påverka ålgräsängar, t.ex. bryggor och 

muddringar. Det är också viktigt att se över möjligheten att återställa större 

sammanhängande grundområden som är fragmenterade av bryggor och 

muddrade farleder. 

 

För en fungerande förvaltning av ålgräs är det centralt att ha kunskap om var 

ålgräset växer idag, samt hur utbredningen har förändrats över tid. Det är 

därför angeläget att en fullständig fysisk kartering av ålgräs sker inom hela 
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utbredningsområdet i Sverige, samt att arealen ålgräs skattas i alla 

kustvattentyper minst vart sjätte år i fas med förvaltningscyklerna enligt 

vattenförvaltnings- och havsmiljöförordningarna. Lika viktigt är det att den 

nationella övervakningen av kustvegetationen revideras så att grunda 

mjukbottensområden och utbredningen av ålgräs inkluderas och kan påverka 

statusklassningen av kustvatten enligt EU-direktiven.  

 

Om miljön tillåter tillväxt av ålgräs kan restaurering av förlorade ålgräsängar, 

genom transplantering av plantor från friska ängar, vara ett sätt att möjliggöra 

och påskynda en naturlig återhämtning av livsmiljön. Idag finns fungerande 

restaureringsmetoder för Västerhavet, och arbete pågår för att utveckla 

metoder för Östersjön. Restaurering kan också användas som 

kompensationsåtgärd om ålgräsängar förstörs vid t.ex. exploatering, för att 

minska en stegvis nettoförlust av miljön. Det är dock centralt att 

kompensationen inte påverkar prövningen av tillåtligheten av en verksamhet, 

utan endast används som en sista åtgärd efter att krav ställts på att undvika 

eller minska skadan. Detta är speciellt viktigt i södra Bohuslän där studier visar 

att restaurering kanske inte längre är möjlig i alla områden. 

 

 

Information och rådgivning 
Det finns ett stort behov av att förbättra den allmänna kunskapsnivån om 

ålgräsängarnas betydelse, värdet av att bevara dem, hur de kan påverkas av 

olika verksamheter och hur man bäst kan skydda dem. Sådan information bör 

riktas till både allmänheten, intresseorganisationer och myndigheter. Särskilt 

viktigt är kunskapsuppbyggnad och informationsspridning till 

tillståndsmyndigheter som stöd i handläggning av strandskydds- och 

tillståndsärenden för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. 

 

Lämpliga kanaler att sprida denna information är via TV, radio, tidningar, 

myndigheters webbplatser, Sveriges Ekokommuner, Miljösamverkan Sverige, 

regionala nätverk för samarbete kring hållbarhet och via kustvattenråd. Nedan 

följer förslag på informationsmaterial: 

 

 Informationsfilmer och broschyrer om ålgräsets stora värde som 

livsmiljö och de viktiga ekosystemtjänster de ger samhället. Dessa bör 

riktas till politiker och handläggare på kommuner (översikts- och 

detaljplanerare), länsstyrelser, verksamhetsutövare såsom 

hamnföreningar och hamnbolag samt till allmänheten. 

 Populärvetenskaplig broschyr/folder som kopplar samman 

åtgärdsprogrammet med Handboken för ålgräsrestaurering som riktas 

till kommuner, länsstyrelser och mark- och miljödomstolar.  

 Broschyr med rekommendation för ökad användning av båtramper och 

båtförvaring på land istället för egen bryggplats riktas till allmänheten, 

handläggare på kommuner och länsstyrelser. 
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 Informationsspridning kring vad som är anmälnings-/tillståndspliktig 

vattenverksamhet samt vad strandskyddet innebär till bland annat 

fastighetsägare med strandfastigheter.  

 Broschyr med rekommendation om hur bryggor bör utformas för att 

minimera påverkan på ålgräs och grunda bottnar riktad till 

allmänheten, handläggare på kommuner och länsstyrelser. 

 Ankringsförbud, förtöjningsbojar och hastighetsbegränsningar 

markeras på sjökorten för att minska påverkan från båtlivet. 

Utbildning 
Utbildning om ålgräsängarnas viktiga funktioner för fungerande kustekosystem 

och viktiga aspekter vid kompensationsärenden bör riktas till personal vid 

mark- och miljödomstolar, kommunpolitiker, konsulter och handläggare av 

ärenden kring fysisk planering, vattenverksamhet, strandskydd och miljöfarlig 

verksamhet inom den offentliga förvaltningen.  

 

Det är viktigt att handböckerna kring ålgräsrestaurering (Moksnes m.fl. 

2016a,b) tillsammans med detta åtgärdsprogram får en bred spridning, då 

handböckerna förutom den rent tekniska informationen om hur restaurering 

bör genomföras också innehåller en omfattande kunskapssammanställning 

rörande ålgräsängar, hoten mot dessa och hur man kan skydda och bevara 

dem. Speciellt viktigt är att rekommendationerna för ekologisk kompensation 

av ålgräs (se bilaga 2 i Moksnes m.fl. 2016a; 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-

vagledningar/algras.html) når tillsyns- och prövningsmyndigheter samt 

verksamhetsutövare som kan komma att påverka ålgräs. 

Ny kunskap 
Även om kunskapsläget om ålgräs förbättrats väsentligt under senare år finns 

det fortfarande en rad områden där ny kunskap krävs för en effektiv förvaltning 

av svenska ålgräsekosystem. Nedanstående potentiella hot och åtgärder för 

ålgräs är dåligt undersökta idag och forskning behövs för att förbättra 

kunskapsläget (se Moksnes m.fl. 2016a,b för mer information): 

 Direkta och indirekta effekter av landavrinning på vattenkvaliteten i 

kustzonen och tillväxten av ålgräs. 

 Direkta och indirekta effekter på ålgräsängar från dumpning av 

muddermassor inomskärs. 

 Omfattning och effekter av illegala överträdelser som skadar ålgräs.  

 Hur effektiva dagens påföljder vid överträdelser är och om det krävs 

justering för att ge önskad effekt. 

 Effekter av aktiviteter från fritidsbåtar (ankring, propellerskador m.m.). 

 Effekter av betning och grävaktiviteter på ålgräs från andfåglar och 

strandkrabbor. 
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 Utveckling av storskaliga åtgärder som förbättrar miljön lokalt innan 

en restaurering kan genomföras, t.ex. att täcka över botten med grövre 

sediment, konstruktion av fysiskt skydd som motverkar vågerosion, 

avlägsna drivande mattor av alger, minska tätheter av strandkrabbor, 

m.m. (se bilaga 2 i Moksnes m.fl. 2016b). 

 Utveckling av metoder som minimerar negativ påverkan från bryggor 

och småbåtshamnar, såväl vid nyanläggning som i befintliga hamnar. 

Övervakning 
Förvaltningen av ålgräsekosystem försvåras av att Sverige saknar nationell 

miljöövervakning av ålgräs och mycket sällan har inkluderat ålgräs vid 

bedömning av ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen. Även om 

ålgräs är en av flera olika indikatorarter vars djuputbredning kan ingå för 

klassning av status av svenska kustvatten enligt vattendirektivet och 

havsmiljödirektivet, så ingår den i praktiken i mycket liten omfattning på grund 

av bedömningsgrundens utformning (se Moksnes m.fl. 2016a för mer 

information). Generellt är grunda mjukbottnar, där ålgräs och andra gömfröiga 

växter lever, kraftigt underrepresenterade inom dagens nationella övervakning 

och i Västerhavet saknas de helt (Havs- och vattenmyndigheten 2012, 2014). 

Dessa brister medför bl.a. att den dokumenterade förlusten av ålgräs i 

Västerhavet inte har påverkat statusklassningen av svenska kustvatten, vilket 

försvårar tillämpningen av EU-direktivens icke-försämringskrav och 

möjligheterna att stoppa exploatering av kvarvarande ålgräsängar. 

Övervakningen av ålgräs och bedömningsgrunderna för statusklassning bör 

därför förändras så att de uppfyller de krav som ställs från EU-direktiv och 

internationella konventioner (Moksnes m.fl. 2016a).  

 

Idag pågår ett arbete med att förbättra kvalitetsfaktorerna som används i 

Sverige inom vattendirektivet, där bl.a. bedömningsgrunderna för makrofyter 

utvärderas (se waters.gu.se) och under 2017 planeras ett nytt delprogram för 

övervakning av vegetationsklädda sedimentbottnar. I de inledande förslagen 

inkluderas djuputbredning och areell utbredning av ålgräs som indikatorer för 

grunda mjukbottensområden (Blomqvist m.fl. 2012).  

 

För att förbättra förvaltningen av ålgräs i Sverige föreslås följande förändringar 

av svensk övervakning och statusklassning enligt EU-direktiven (se Moksnes 

m.fl. 2016a för detaljer kring förslagen): 

1. Övervakning och kartering 

 Inkludera övervakning av ålgräsets utbredning i nationella/regionala 

övervakningsprogram i alla kustvattentyper inom ålgräsets 

utbredningsområde. 

 Årlig övervakning av den maximala djuputbredningen av ålgräs i 

representativa områden i alla kustvattentyper  

 Skattning av ålgräsets areella utbredning minst en gång per sexårig 

förvaltningscykel i alla kustvattentyper, via fjärranalys och/eller via 

fältinventering. 
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2. Statusklassning 

a. Revidera kvalitetsfaktorer/indikatorer och bedömningsgrunder/kriterier 

inom vattenförvaltningsförordningen och havsmiljöförordningen så att: 

 

 Vegetationen i grunda mjukbottensområden inkluderas i 

statusklassningen i alla Sveriges kustvatten. 

 Djuputbredning av ålgräs används vid statusklassning i alla 

kustvattentyper inom ålgräsets utbredningsområde. 

 Areell utbredning av ålgräs används vid statusklassningen i alla 

kustvattentyper inom ålgräsets utbredningsområde. 

b. Använd tillgänglig data på förändringar av ålgräsets utbredning och 

expertbedömning vid statusklassning av vattenförvaltningens 

vattenförekomster och havsmiljöförvaltningens kustvattentyper tills 

övervakningsdata med nya bedömningsgrunder blir tillgängliga. 

Kartering 
Idag är utbredningen av ålgräs endast delvis känd i vissa län, och den areella 

utbredningen endast skattad i Västra Götalands län och Hallands län. En 

fullständig fysisk kartering av ålgräs och regelbundet återkommande 

arealskattningar är nödvändiga inom hela utbredningsområdet. Detta bedöms 

vara fullt möjligt med dagens tekniker (se nedan). 

 

Den traditionella metoden att kartera ålgräs är med hjälp av båt och 

vattenkikare där ytterkanterna av ängarna markeras med GPS-punkter, och 

transekter tas genom ängen för att bedöma täckningsgrad. Om siktdjupet är 

dåligt kan vattenkikaren kombineras med skattning från ekolod eller dropp-

video. Även om denna metod är tid- och resurskrävande, så är den idag den 

bästa metoden för tillförlitliga skattningar av areell utbredning. I många 

områden kan effektiviteten höjas avsevärt om karteringen från båt kombineras 

med flygfoton, t.ex. från en drönare med högupplöst kamera. Med ett flygfoto 

som visar vegetationens utbredning kan det räcka att bekräfta förekomsten av 

ålgräs med hjälp av vattenkikare i stickprov (se Moksnes m.fl. 2016b för 

detaljer). Även fjärranalys med satellitbilder är på väg att utvecklas till ett 

viktigt komplement till kartering från båt (se nedan).  

 

Länsstyrelserna i Västra Götalands län, Östergötland och Kalmar arbetar idag 

inom biogeografisk uppföljning med att utveckla och testa metoder för att 

kartera ålgräs med fjärranalys av satellitbilder. Det aktuella bildanalysverktyget 

som bygger på spektrumidentifiering ger förbättrad identifieringskvalitet 

genom att resultat från slumpvisa  stickprover från fält matas in i systemet. En 

tidigare brist med metoden har varit kvaliteten och bildtagningsfrekvensen från 

bildlevererande satelliter. Satellitsystemet Copernicus som nu har lanserats 

inom EU, och ytterligare kommer att förbättras under de närmaste åren, 

kommer att leverera satellitbilder av högre kvalitet och framförallt med en 

tätare frekvens. Detta gör det möjligt att genomföra analyser på bilder från den 

del av säsongen då ålgräsängarna är som mest uppvuxna och utbredda. Även 

fjärranalysmetoden kräver verifiering genom slumpvisa stickprov i fält. Hur 

omfattande verifiering som krävs för ett tillräckligt säkert analyssvar är i 
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dagsläget inte klart, men oavsett så kommer analys enligt denna metod att 

kunna leverera en klart bättre bild av variation över tid i utbredning av 

ålgräsängar än vad vi har idag. De problem som finns med denna 

satellitbaserade fjärranalys är bland annat att fel kan uppstå i analysen på 

grund av algpåväxt på ålgräset, begränsningar i siktdjupet vid bildtagning samt 

att det i områden med andra kärlväxter i undervattensvegetationen kan vara 

svårt att avgöra vad som är ålgräs eller andra arter. 

 

Ett tredje verktyg är modellering för att förutsäga var ålgräs bör kunna 

förekomma. Nyttan med sådan modellering är helt avhängig kvaliteten på 

indata som används i modellen och att modellen är uppbyggd efter relevanta 

faktorer. Modellering kan vara ett verktyg för att identifiera potentiella ytor för 

ekologisk restaurering av ålgräs, förutsatt att de faktorer som 

ålgräsforskningen har observerat som begränsande finns med i modellen, t.ex. 

förekomst av bottendrivande alger och lokala förändringar i medelsiktdjup. 

Upprätta digitala kartor 

För att få en bra bild över nutida och historisk utbredning av ålgräsängar bör 

inventeringsdata och utbredningskartor från både aktuella inventeringar och 

från äldre rapporter digitaliseras till GIS-skikt och historisk basdata 

sammanställs i en enkel rapport. Detta bör göras länsvis i de län där ålgräs 

förekommer. Kartmaterialet ska sedan användas i ärenden om tillsyn, 

anmälan, dispens, områdesskydd, vid fysisk planering m.m. (se Moksnes m.fl. 

2016a). 

Områdesskydd 
Det behövs ett ökat rättsligt skydd för ålgräsängar och grunda 

mjukbottenområden. Kommuner och länsstyrelser bör därför inrätta nya 

områdesskydd, eller ompröva och kanske utöka befintliga områdesskydd där 

ålgräsängar förekommer och i områden med god potential för nyetablering 

eller återkolonisation av ålgräs. De områdesskydd som kan vara aktuella för att 

skydda ålgräsängar är främst naturreservat och biotopskydd. Även övriga typer 

av områdesskydd som strandskydd, nationalpark och Natura 2000 kan 

användas för att skydda ålgräsängar. Miljöbalkens 7 kapitel definierar vilka 

former av skydd som kan bildas och när och hur de kan användas (se Moksnes 

m.fl. 2016a för mer information). 

 
I alla skyddsformer finns möjlighet att lägga till föreskrifter som riktar sig till 

allmänheten. Med dessa föreskrifter kan man förbjuda ankring eller endast 

tillåta angöring vid fasta förtöjningsbojar och t.ex. reglera båtarnas hastighet 

för att minimera svall och grumling i känsliga områden med värdefull 

bottenvegetation. Vid inrättande av nya, eller omprövning av gällande 

områdesskydd är det lämpligt att samtidigt driva frågan om fiskeregleringar (se 

vidare under rubrik Fiskeregleringar nedan). 
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Inrättande av nya områdesskydd 

Naturreservat (7 kap. 4 § MB) 

Länsstyrelser eller kommuner kan inrätta nya naturreservat för att skydda 

kvarvarande ålgräsängar. Naturreservat kan också vara en användbar 

skyddsform då en ålgräsäng restaureras och behöver skydd (Moksnes m.fl. 

2016a). Naturreservat skyddar dock inte mot sådan påverkan där källan ligger 

utanför reservatet. 

I naturreservat har man möjlighet att reglera rätten att använda mark och 

vatten med föreskrifter. Med dessa föreskrifter kan man t.ex. förbjuda 

anläggning av bryggor, muddring och ledningsdragning som kan skada 

ålgräset. Det finns också möjlighet att reglera rätten att vistas i ett 

naturreservat med föreskrifter för allmänheten, där man t.ex. kan förbjuda 

ankring och införa hastighetsbegränsningar. 

Biotopskydd (7 kap. 11 § MB) 

Inrättande av biotopskyddsområden enligt miljöbalken, har använts länge på 

land, men har hittills haft mycket begränsad användning i havsmiljön. Det kan 

användas för att skydda små mark- och vattenområden (biotoper) som på 

grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- 

eller växtarter, eller på annat sätt är särskilt skyddsvärda. Genom att bilda 

biotopskydd för ålgräsängar kan länsstyrelser eller kommuner påskynda 

arbetet med att skydda dessa miljöer. Inrättandet av biotopskydd är en enklare 

och därmed snabbare process jämfört med att inrätta andra typer av 

områdesskydd som t.ex. naturreservat. Skyddet innebär att verksamheter och 

åtgärder som kan skada naturmiljön inte är tillåtna i utpekade områden.  Även 

i biotopskyddsområden kan man införa föreskrifter för allmänheten, t.ex. 

ankringsförbud och hastighetsbegränsningar. I ett biotopskyddsområde behövs 

ingen skötselplan, vilket också påskyndar skyddsprocessen. Naturvårdsverket 

och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en specifik vägledning för 

inrättande av biotopskydd för ålgräsängar (Naturvårdsverket 2014), där det 

framgår att ett biotopskydd för ålgräsängar kan vara upp till ca 20 hektar stora. 

Skyddet bör, förutom själva ålgräsängen, även innefatta potentiella områden 

för ålgräs, eftersom den areella utbredningen delvis förändras från år till år. 

Genom att peka ut ålgräsängar som biotopskyddsområden ökar möjligheterna 

att kräva ekologisk kompensation för intrång som ändå kan komma att tillåtas, 

vilket är vanligt när det gäller det generella biotopskyddet (Naturvårdsverket 

2015; Moksnes m.fl. 2016a). 

 

I vissa områden, särskilt i södra Bohuslän är behovet av att skydda kvarvarande 

ålgräs mycket stort. Arbetet med att inrätta biotopskydd för ålgräsängar bör 

därför prioriteras och intensifieras. Havs- och vattenmyndigheten har i sitt 

åtgärdsprogram för havsmiljön (rapport 2015:30) beräknat kostnaden för 

införande av biotopskydd för ålgräsängar till 500 tkr. Landets första marina 

biotopskydd inrättades i april 2016 i Sunningesund utanför Uddevalla i syfte att 

skydda grunda havsvikar med ålgräsängar och blåmusselbankar. Inom 

biotopskyddsområdet är det förbjudet att bedriva verksamhet med redskap 

som omlagrar eller på annat sätt skadar bottensubstratet och de marina djur- 
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och växtsamhällen som lever där, samt att utplantera växt- eller djurarter. 

(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2016). 

Natura 2000 (7 kap. 27§ MB) 

Enligt art- och habitatdirektiv ska alla EUs medlemsstater peka ut områden 

som representerar viktiga naturmiljöer med arter eller naturtyper som är 

särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I ett Natura 2000-område 

ska utpekade arter och naturtyper uppnå fastställda bevarandemål, vilket gör 

att åtgärder måste vidtas för att en sådan status ska kunna uppnås och 

bibehållas. Enligt miljöbalken är verksamheter och åtgärder som på ett 

betydande sätt kan komma att påverka utpekade arter och naturtyper i ett 

Natura 2000-område inte tillåtna. Undantag kräver tillstånd från länsstyrelsen 

och kan ges under mycket speciella omständigheter, men då måste dessa 

intrång kompenseras. Detta gäller både i själva området och utanför. I ett 

Natura 2000-område finns möjlighet att ha föreskrifter för allmänheten (7 kap. 

30§ MB och förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. 22§). 

Översyn av gällande områdesskydd och bestämmelser  

Det finns ett stort behov av att se över och i vissa fall utvidga redan befintliga 

områdesskydd så att de omfattar ålgräsängar och har föreskrifter som skyddar 

ålgräsängarna. Det finns behov av att revidera de befintliga skötselplaner som 

inte är förenliga med de åtgärder som behövs för att gynna ålgräs. Nedan görs 

en kort beskrivning av vilka områdesskydd det kan gälla och vad som kan 

kompletteras. 

Naturreservat (7 kap. 4§ MB) 

Många äldre naturreservat finns avsatta för landmiljöer och för friluftslivet 

samtidigt som de kan omfatta mindre havsområden, men där det i många fall 

saknas syfte och föreskrifter för marina värden. Reservatsföreskrifterna är 

därför sällan utformade för att hindra påverkan på ålgräset. Genom en översyn 

av befintliga föreskrifter skulle skyddet av ålgräs inom befintliga reservat 

kunna stärkas. Föreskrifter med t.ex. förbud mot bryggor, hamnar, muddring, 

utfyllnad, kablar, ankring, bojförtöjning och hastighetsbegränsningar skulle då 

öka skyddet för ålgräsängarna. Kompensationskrav för påverkan på ålgräs 

inom naturreservat är beroende av hur reservatets föreskrifter är utformade. 

Om föreskrifterna skyddar ålgräs, blir kompensation lättare att besluta om i ett 

läge där någon form av exploatering ändå är aktuell. 

Strandskydd (7 kap.13-18h §§ MB) 

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt miljöbalken. Det 

generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter ut i 

vatten och 100 meter in på land från strandlinjen. I vissa områden har skyddet 

utökats till upp till 300 m från strandlinjen, t.ex. gäller detta längs kusten i 

Västra Götalands län. Strandskyddet syftar till att värna det rörliga friluftslivet 

och livsmiljöer för växt- och djurliv. Inom strandskyddszonen (100−300 meter 

från strandlinjen) är åtgärder som väsentligt förändrar villkoren för djur och 

växter (exempelvis ålgräs) förbjudna. Detta medför att muddring, anläggande 
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av bryggor, igenfyllnad etc. inte är tillåtet såvida inte dispens från 

strandskyddet beviljats (Moksnes m.fl. 2016a). 

 

Länsstyrelsen får besluta att utvidga det generella strandskyddsområdet till 

högst 300 meter från strandlinjen om det behövs för att säkerställa något av 

strandskyddets syften. Beslut om utvidgat strandskydd kan t.ex. avse grunda 

havsbottnar av betydelse för flora och fauna och ekologiskt känsliga områden 

som inte omfattas av annat områdesskydd (se Naturvårdsverkets Handbok om 

utvidgat strandskydd, rapport 2010:4 ). I områden med ålgräsängar kan ett 

utökat strandskydd ut till 300 meter förstärka skyddet av ålgräs. Det finns 

också möjlighet att komplettera med föreskrifter för allmänheten i form av t.ex. 

ankringsförbud eller hastighetsbegränsningar för att skydda ålgräsängarna. 

 

Natura 2000 (7 kap. 27§ MB) 

I befintliga Natura 2000-områden har länsstyrelsen möjlighet att komplettera 

med föreskrifter för allmänheten, om dessa inte redan finns.  Det kan t.ex. 

finnas behov av ankringsförbud eller hastighetsbegränsningar för att skydda 

ålgräsängarna (7 kap. 30§ MB ordningsföreskrifter och förordning (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 22§).   

Om någon vill göra ett ingrepp i en ålgräsäng strax utanför ett Natura 2000-

område, kan de behöva göra en Natura 2000-prövning. Detta om ålgräsängen 

gynnar habitaten inne i Natura 2000-området och att dessa riskerar att 

missgynnas om ålgräsängen tas bort eller minskar kraftigt. 

 

Skötsel och uppföljning i formellt skyddade områden  

Åtgärdsprogrammet är vägledande för åtgärder i skyddade områden. I 

skyddade områden måste de åtgärder som genomförs stämma överens med de 

styrande dokumenten för området, t.ex. syfte, föreskrifter och skötselplan, som 

är framtagna för att främja områdets samlade bevarandevärden. I första hand 

bör åtgärder för ålgräs riktas mot skyddade områden där dessa åtgärder 

stämmer överens med områdenas syften, föreskrifter och skötselplaner. 

 

Uppföljning i skyddade områden ska ske enligt riktlinjer beslutade av 

Naturvårdsverket (2010), och ska vara kopplad till syftet med skyddet, vilket 

innebär att syftet ska preciseras i bevarandemålen för naturtyper, arter och 

friluftsliv. Uppföljningen av dessa ska fylla länsstyrelsens behov av kunskap för 

att kunna genomföra skötsel och förvaltning så att syftet med skyddet uppnås. 

Genom att se till att skydd av ålgräsängar finns med i bevarandemålen för det 

skyddade området är det möjligt att följa upp ålgräsängar inom 

uppföljningssystemet för skyddade områden. Tyvärr saknas det i många fall 

resurser för denna uppföljning. 
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Dispenser från gällande bestämmelser 
Det finns under vissa förutsättningar möjlighet att få dispens från restriktioner 

och förbud. Vid prövning av dispens från strandskydd eller andra typer av 

områdesskydd samt dumpningsförbud bör information om nutida och historisk 

förekomst av ålgräs, strömförhållanden på platsen samt påverkan på ålgräset 

tillhandahållas. Bra kunskap och underlag till handläggning av dispenser är 

viktigt (se kapitel 6, Moksnes m.fl. 2016a för mer information). Tidigare 

föreslagna informationsinsatser kan bidra till ökad kunskap hos både 

handläggare, beslutsfattare och exploatörer. 

 

Idag råder dumpningsförbud inom Sveriges sjöterritorium (15 kap. 31 §, MB), 

men dispens kan erhållas för dumpning av muddermassor som inte innehåller 

gifter. Dispens kan endast ges under förutsättning att det saknas lämpliga 

alternativ, samt om den som söker om dispensen kan visa att dumpningen inte 

medför någon olägenhet för människors hälsa och miljön (Handläggning av 

dumpningsdispens, HaV rapport 2015:28). Dispens till dumpning av 

muddermassor inomskärs bör generellt inte lämnas i områden där ålgräs 

förekommer eller kan förekomma, eftersom ålgräs är känsliga för nedsatta 

ljusförhållanden och sedimentation på bladen. Om finkornigt sediment från 

muddermassor sprids till grundområden kan de resuspenderas och påverka 

miljön under en lång tid. 

 

Dispens från strandskyddet utanför skyddade områden söks hos kommunen, 

men prövningen av dispens bör i den mån verksamheten ska prövas av annan 

myndighet eller domstol överlåtas på denna myndighet. Mer vägledning finns i 

Naturvårdsverkets Handbok om strandskydd (2012). Dispens från övrigt 

områdesskydd söks hos länsstyrelsen.  

 

I områden där ålgräset kraftigt minskat, t.ex. i södra Bohuslän bör 

strandskyddsdispens för verksamheter som kan påverka ålgräs (olika typer av 

exploatering t.ex. bryggor, hamnar, kablar, muddring och dumpning av 

muddermassor, ankring från båtar, se s. 19) om än i liten omfattning, endast 

ges under mycket speciella omständigheter och då med krav på 

försiktighetsmått och eventuellt kompensationsrestaurering (Moksnes m.fl. 

2016a). 

Förhindra illegal verksamhet 
I områden med känd ålgräsförekomst bör tillsynen över bland annat 

tillståndslösa bryggor och pirar öka. Även tillsyn av illegal muddring och 

propellermuddring i anslutning till sådana områden bör öka. En inledande 

tillsyn kan göras genom att gå igenom årsvisa ortofoton där förändringar kring 

bryggor, pirar och regelrätta grävmuddringar normalt är fullt synliga, för att 

välja ut objekt för fälttillsyn. Det bör också vara fullt möjligt att använda sig av 

automatiserade bildanalysverktyg för att hitta förändringar mellan år för snabb 

analys av stora kustområden. Generellt krävs det att ökade resurser läggs på 

tillsyn av vattenverksamheter för att minska risken för fortsatta illegala 

verksamheter. Det bör tydliggöras vilka påföljder som överträdelser av reglerna 

kring vattenverksamhet leder till. Det kan också behövas en skärpning av 

påföljderna i det fall det visar sig att de i dagsläget är alltför lindriga.  
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Åtgärder mot förlust av grunda mjukbottenområden 
Stor restriktivitet mot ytterligare fysisk exploatering av grunda mjukbottnar 

bör gälla i allmänhet och i synnerhet i områden med ålgräsängar, även i 

områden utan formellt skydd. Det måste alltid ställas särskilt stora krav på 

redovisning av alternativ lokalisering och alternativa lösningar vid 

tillståndsansökningar som kan påverka ålgräsängar. Användning av båtramper 

och båtförvaring på land istället för egen bryggplats kan vara ett sätt att minska 

trycket på ytterligare exploatering på grunda bottnar.  

 

Ett sätt att gynna ålgräsängar kan vara att förbättra flöden genom vägbankar 

för att öka vattencirkulationen i ett område, vilket ger bättre 

tillväxtförhållanden för ålgräs, och minskar lokal näringsbelastning och 

ansamling av fintrådiga algmattor. Även omprövning av bryggor och muddrade 

farleder för att återställa fragmenterade grundområden till stora 

sammanhängande grundområdesytor gynnar ålgräsängar. 

Kommunala och länsvisa handlingsplaner 

Det är av största vikt att samordna förvaltningen av ålgräs inom varje län. Varje 

kommun och varje län bör upprätta en plan för hur man ska övervaka, skydda 

och förvalta sina ålgräsängar. Planen bör kopplas ihop med arbetet för grön 

infrastruktur och med kommunernas blå översiktsplanering där man bör peka 

ut kända platser med ålgräsängar och platser där det har funnits eller kan 

etableras ålgräs. I dessa områden bör man ta hänsyn till ålgräset och inte tillåta 

exploatering. Man bör även se över behovet av områdesskydd. Ett 

policydokument med rekommendation om stor restriktivitet för nya bryggor, 

muddringar och dumpningar bör dessutom tas fram och finnas hos alla 

länsstyrelser och kommuner, i enlighet med ÅPH 29 i åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön (HaV, rapport 2015:30). 

Åtgärder som motverkar storskaliga miljöförändringar 

De kanske viktigaste åtgärderna för att stoppa den pågående förlusten och 

återfå förlorade bestånd av ålgräs är åtgärder som förbättrar miljön och 

tillväxtförhållandena för ålgräs i kustområdet. Det är viktigt att fortsätta 

arbetet med att minska näringstillförseln till havet både nationellt, regionalt 

och lokalt, samt att parallellt genomföra åtgärder som ökar förekomsten av 

stora rovfiskar längs kusten. När det gäller att minska tillförseln av 

näringsämnen måste detta ske främst genom landbaserade åtgärder, vilka 

hanteras inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Även inom 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön finns flera förslag på åtgärder som kan 

förbättra förhållandena för ålgräsängar (Havs- och vattenmyndigheten 2015). 

Åtgärder mot övergödning 

Det finns många lokala åtgärder för att minska näringstillförseln till havet, bl.a. 

reglering av enskilda avlopp samt att förändra markanvändningen för att 

minska näringsläckaget, t.ex. genom att använda fångstgrödor runt 

jordbruksmark, vegetation längs vattendrag, anläggning av våtmarker, m.m.  
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I skyddade områden där fintrådiga algmattor kan tillväxa på näringsämnen 

som läcker från sediment skulle näringsbelastningen lokalt kunna minskas 

genom att skörda algerna (Jöborn m.fl. 2001). Näringsläckaget från sediment 

skulle också kunna minskas genom tillsatser av aluminiumklorid eller genom 

att avlägsna näringsrikt ytsediment med lågflödesmuddring (Havs- och 

vattenmyndigheten 2015). Avlägsnande av ytsediment kan dock innebära 

betydande skada på biologisk mångfald, även om metoden minskar de lokala 

närsaltshalterna. Nämnda metoder är än så länge relativt oprövade.  

 

Odling av t.ex. alger, musslor och sjöpungar som sedan skördas kan vara ett 

sätt att ta upp närsalter och minska belastningen lokalt. Odling av sjöpungar 

ska dock inte bedrivas i områden med musselodling. Även restaurering av 

ålgräs utgör en åtgärd som minskar den lokala belastningen av näringsämnen 

eftersom ålgräsängar binder stora mängder närsalter i både sin biomassa och i 

sedimentet under ängen (Cole & Moksnes 2016). 

Fiskeregleringar 

Ett minskat fisketryck på rovfiskar eller stödåtgärder för att öka rovfiskbestånd 

längs kusten kan motverka uppkomsten av fintrådiga algmattor och därmed 

indirekt bidra till att förbättra tillväxtförhållandena för ålgräsängar. 

Rovfiskarna spelar en nyckelroll i kustekosystemen genom att de kan minska 

förekomsten av små rovfiskar och krabbor, som i sin tur äter upp små 

algbetande kräftdjur vilka kan reglera tillväxten och minska förekomsten av 

fintrådiga alger.  

 

För att stärka lokala rovfiskbestånd kan fler fiskefredningsområden inrättas, 

kombinerade med exempelvis biotopskyddsområden. Fiskefredningsområden 

kan också vara aktuella för fiskarter som leker på bestämda platser, t.ex. för 

lokala lekbestånd av torsk i fjordområden. För att stärka rovfisken kan man 

också införa nätfiskeförbud, fiskeförbud vissa tider på året, eller andra 

begränsningar. Det är Havs- och Vattenmyndigheten som tar beslut om 

fiskeregleringar. 

 

Biomanipulation 

Ett riktat fiske mot små fiskar som t.ex. storspigg skulle kunna utgöra en åtgärd 

för att både gynna den större rovfiskens reproduktion (eftersom spiggen kan 

äta både ägg och larver av dessa), samt för att minska predationen på 

algbetande kräftdjur. Även ett riktat fiske efter strandkrabba kan gynna ålgräs 

eftersom strandkrabban äter stora mängder ålgräsfrön och kan skada vuxna 

ålgrässkott (Moksnes m.fl. 2016b). 

 

Restaurering 
För ålgräs, som har begränsade spridningsmöjligheter på naturlig väg, kan 

restaurering av förlorade ålgräsängar genom transplantering av plantor eller 

sådd av frön från friska ängar vara ett effektivt sätt att möjliggöra och påskynda 

en naturlig återhämtning. Detta förutsätter dock att miljön där ängen förlorats 
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fortfarande är en lämplig miljö. Eftersom miljöförhållandena kan försämras 

kraftigt lokalt till följd av att en stor ålgräsäng och dess ekosystemfunktioner 

försvinner, går det inte alltid att restaurera en förlorad äng (Moksnes m.fl. 

2016b). Det är därför viktigt att förvaltningen i första hand fokuserar 

på skydd av befintliga ålgräsängar.  

 

Idag finns en detaljerad teknisk vägledning för restaurering av ålgräs i 

Västerhavet som tar upp alla viktiga steg i restaureringsprocessen, från 

utvärdering och val av lokaler, samråd och tillstånd, skörd och plantering, till 

övervakning och utvärdering av resultaten (Moksnes m.fl. 2016b). 

Rekommenderade metoder är baserade på omfattande studier i Bohuslän 

2010−2015, och är sannolikt tillämpbara för kustområden i hela Skagerrak och 

Kattegatt samt Öresund. Delar av de metoder som beskrivs är troligen också 

användbara i Östersjön, men kompletterande studier behöver utföras innan 

metoderna kan rekommenderas också för detta område. Under 2016 kommer 

Länsstyrelsen i Kalmar, i samarbete med Linnéuniversitet starta ett sådant 

projekt med medel från Havs- och vattenmyndigheten (Länsstyrelsen i Kalmar 

län 2016). 

 

Även om väl fungerande metoder för ålgräsrestaurering nu finns tillgängliga för 

svenska förhållande är restaurering av ålgräs tidskrävande och kostsamt då det 

kräver plantering för hand med dykning, vilket starkt begränsar hur stora 

områden som kan restaureras. Ett dykarlag på 6 personer kan skörda och 

plantera ett hektar ålgräs på mellan 10 och 40 arbetsdagar (beroende på 

planteringstäthet; Moksnes m.fl. 2016b). Kostnaden för att utvärdera lokaler, 

skörda och plantera en hektar ålgräs, samt att utvärdera resultaten under en 

tioårs period skattas till mellan ca 1,2 och 2,5 miljoner kr beroende på de 

metoder som krävs på lokalen. Uppskattningsvis kan därför endast ett tiotal 

hektar restaureras per år inom en region, vilket är en mycket liten andel i 

jämförelse med de 1000-tals hektar ålgräs som har förlorats bara i Bohuslän. 

Förvaltningen bör därför fokusera på åtgärder som förbättrar miljön och 

tillväxtförhållandena för ålgräs i kustområdet, där restaurering på strategiskt 

valda platser utgör ett viktigt komplement som möjliggör och påskyndar en 

naturlig återhämtning av livsmiljön. Havs- och vattenmyndigheten har i sitt 

åtgärdsprogram för havsmiljön enligt havsmiljödirektivet (HaV rapport 

2015:30, s. 122-125) uppskattat kostnaderna för den restaurering av 

ålgräsängar som föreslås för att bidra till att miljökvalitetsnormen biologisk 

mångfald ska kunna följas i Västerhavet till ca 110 miljoner kr för plantering 

samt 1,2 miljoner kr för uppföljning av restaureringen fram till år 2020. 

 

Ekologisk kompensation 
Restaurering av ålgräs kan användas som kompensationsåtgärd för en skada 

som en verksamhetsutövare har eller kommer att orsaka på en ålgräsäng. 

Kompensationsrestaurering av ålgräs kan vara ett verktyg för att tillämpa 

principen att förorenaren betalar och bidra till att motverka en stegvis 

nettoförlust av ålgräsängar till följd av exploatering. Till skillnad från en 

fiskeavgift som i första hand ersätter skador på fisket så kan en 

253

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:XX 
 

40 

kompensationsrestaurering åtminstone teoretiskt ersätta förluster av samtliga 

ekosystemtjänster. Kompensation är dock inte oproblematiskt, och det är 

centralt att det inte påverkar prövningen av tillåtligheten av en verksamhet, 

utan endast används som en sista åtgärd efter att så långtgående krav som 

möjligt har ställts på att undvika eller minska skadan. Detta är speciellt viktigt i 

södra Bohuslän där studier visar att restaurering kanske inte längre är möjlig i 

alla områden. Dessutom utgörs de flesta områden där restaurering skulle 

kunna utföras av bottnar där ålgräs växte på 1980-talet varför kompensationen 

i dessa områden fortfarande skulle leda till en nettoförlust av den historiska 

utbredningen (Moksnes m.fl. 2016a).  

 

I svensk lagstiftning finns flera alternativa regler att lägga till grund för krav på 

kompensation i fall då ålgräs kan komma att påverkas negativt 

(Naturvårdsverket 2016). Miljöbalkens 16 kap. 9 § utgör det bästa stödet för att 

kräva full ekologisk kompensation eftersom alla ekosystemtjänster där kan 

användas som argument för kompensation. Idag utgör bristen på praxis ett 

problem för att ställa långtgående krav på kompensation, men det är på väg att 

förändras i och med att kompensationskrav nu prövas allt oftare i domstol. Att 

utpeka ålgräsängar som biotopskyddsområden skulle stärka möjligheten att 

kräva kompensation, men framförallt ställa större krav på att undvika och 

minimera förlusterna (Moksnes m.fl. 2016a). 

 

Baserat på erfarenheter från USA, där kompensationsrestaurering av ålgräs 

används som förvaltningsredskap sedan 1970-talet, har rekommendationer för 

hur kompensationsrestaurering av ålgräs bör utföras i Sverige tagits fram 

(Moksnes m.fl. 2016a). Dessa utgör idag Havs- och vattenmyndighetens  

vägledning för kompensationsrestaurering av ålgräs i Sverige. För mer 

information se: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--

lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/algras.html 
 

Nedan summeras de viktigaste delarna av vägledningen. 

 Kompensationsrestaurering av ålgräs bör krävas i alla ärenden där 

skadan på ålgräs omfattar minst 1000 m2, samt övervägas om skadan 

omfattar minst 100 m2.  

 Kompensationsrestaurering bör utföras med bästa tillgängliga 

vetenskapligt utprövade metoder för skandinaviska förhållanden, och 

inkludera utvärdering av lämpliga lokaler samt övervakning i 10 år för 

att utvärdera resultaten.  

 Kompensationer som startar efter att skadan skett behöver motsvara en 

areal som är minst 30 % större än den förlorade ålgräsängen, 

(förhållande 1,3:1) för att kompensera för tillfälliga förluster av 

ekosystemtjänster 

 Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att restaurering lyckas. 

Om inte målet uppnåtts efter 10 år bör nya åtgärder genomföras enligt 

riktlinjer från ansvarig myndighet. 

 

254

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/algras.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/algras.html
SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering

SPMAKA01
Markering



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:XX 
 

41 

Finansiering av åtgärder 
I Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön enligt 

havsmiljödirektivet finns uppskattade kostnader för åtgärder för att gynna 

ålgräsängar. Föreslagna åtgärder för ålgräs omfattar kostnader fram till år 

2020 om 110 miljoner kr för restaurering, 500 000 kr till inrättande av 

biotopskyddsområden för ålgräsängar och 400 000 kr per år för uppföljning av 

genomförd restaurering (Åtgärdsprogram för Havsmiljön, HaV rapport 

2015:30). Viktigt att notera är att det där ej handlar om medel som redan har 

avsatts i budget utan att det är en målnivå för att kunna bidra till 

miljökvalitetsnormen biologisk mångfald. 

 

Finansiering av åtgärder för att gynna ålgräsängar går att söka från respektive 

länsstyrelse alternativt från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Länsstyrelsen i 

Västernorrland eller Länsstyrelsen i Norrbotten som har särskild delegation att 

besluta om medel från ett större antal domar i form av bidrag ur 

fiskeavgiftsmedel. Fiskeavgiftsmedel är medel som exploatörer genom 

vattendom, senare miljödom, har ålagts att betala som skadeersättning för 

förstörda habitat av vikt för fiskproduktion, som t.ex. ålgräsängar och grunda 

obevuxna mjukbottnar. Då åtgärder kring ålgräs i många fall kräver betydande 

belopp så kan fiskeavgiftsmedel endast utgöra en del av finansieringen. Medel 

från Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsanslag 1:11 är en annan 

delfinansieringsmöjlighet. 

Utöver nationell finansiering finns den Europeiska Havs- och Fiskerifonden 

(EHFF) där det är möjligt att söka medel för åtgärder för att förbättra 

förvaltning och bevarande av marina biologiska resurser och återställa 

specifika havsmiljöer till stöd för hållbara fiskbestånd, inom åtgärdsområdet 

”Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald”. Stödtaket för projekt 

inom detta område är satt till 5 miljoner kronor per ansökan och 

Jordbruksverket har viss andel nationella medfinansieringsmedel avsatta för 

detta åtgärdsområde. När Jordbruksverkets nationella medfinansieringsmedel 

är förbrukade innebär det att offentligt drivna projekt måste hitta annan 

offentlig finansiering som täcker 40 % av projektkostnaden, där t.ex. Havs- och 

vattenmyndighetens åtgärdsanslag 1:12 och fiskeavgiftsmedel kan komma in.  

Via EHFF går det att söka medel inom åtgärdsområdet ”Utveckling av 

bevarandeåtgärder och regionalt samarbete” för utformning, utveckling och 

övervakning av de tekniska och administrativa hjälpmedel som krävs för en 

hållbar förvaltning för att kunna bevara och skydda havsmiljön, däribland 

ålgräsängar. Stöd kan också ges för regionalt samarbete inom detta område. 

Inget stödtak per ansökan för detta åtgärdsområde. Inom åtgärdsområdet 

”Skydd av havsmiljön” kan medel beviljas till att driva projekt som skyddar 

den marina miljön, särskilt den biologiska mångfalden och marina 

skyddsområden som Natura 2000-områden och har ett stödtak på 4 miljoner 

kronor per ansökan. 
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Allmänna rekommendationer 
Det här kapitlet vänder sig till alla de utanför myndighetssfären som genom sitt 

jobb eller under fritiden kommer i kontakt med de ålgräsängar som 

programmet handlar om, och som genom sitt agerande kan påverka 

ålgräsängarnas situation och som vill ha vägledning för hur de bör agera för att 

gynna ålgräsängar.  

 

Myndigheterna kan ge information om gällande lagstiftning 
Den fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare som brukar mark eller 

vatten där hotade arter och deras livsmiljö finns bör vara uppmärksam på hur 

området brukas. En brukare som sätter sig in i naturvärdenas behov av skötsel 

eller frånvaro av ingrepp och visar hänsyn i sitt brukande är oftast en god 

garant för att arterna ska kunna bibehållas i området. 

 

Oavsett verksamhetsutövarens kunskap och intresse för att bibehålla 

naturvärdena kan det finnas krav på verksamhetsutövaren enligt gällande 

lagar, förordningar och föreskrifter. Vilken myndighet som i så fall ska 

kontaktas avgörs av vilken myndighet som har tillsyn över den verksamhet eller 

åtgärd det gäller. Länsstyrelsen är den myndighet som oftast är 

tillsynsmyndighet. För verksamhet som omfattas av skogsvårdslagen är 

Skogsstyrelsen tillsynsmyndighet. Det går alltid att kontakta länsstyrelsen för 

att få besked om vilken myndighet som är ansvarig. 

 
Tillsynsmyndigheterna kan ge upplysningar om vilka regelverk som gäller i det 

aktuella fallet. Det kan finnas krav på tillstånd, anmälningsplikt eller samråd. 

Den berörda myndigheten kan ge information om vad en anmälan eller 

ansökan bör innehålla och i hur god tid den bör lämnas in innan verksamheten 

planeras sättas igång. 

Råd om hantering av kunskap om observationer 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 20 kap. § 1 gäller sekretess 

för uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av skydd och som det finns 

ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd. Kännedom om förekomster 

av hotade arter kräver omdöme vid spridning av information, då illegal jakt och 

insamling kan vara ett hot mot arten. 

Havs-och vattenmyndighetens policy är att information om artförekomster så 

långt det är möjligt ska spridas till markägare och nyttjanderättshavare av 

områden där arten förekommer permanent eller tillfälligt, så att dessa kan ta 

hänsyn till arten i sitt brukande. 

 

När det gäller ålgräsängar i det här programmet så bör inga restriktioner 

tillämpas vad gäller utlämning eller publicering av förekomstuppgifter. 
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Konsekvenser och samordning 
Konsekvenser 

Åtgärdsprogrammets effekter på olika naturtyper och på andra 
rödlistade arter 
Åtgärdsprogrammet för ålgräsängar har positiva effekter för det kustlevande 

beståndet av ål (Akut hotad CR), då ålgräsängar som namnet antyder är en 

uppväxtmiljö av betydelse för arten. Åtgärdsprogrammet ger också ökad 

tillgång till uppväxt- och födosöksområden för blekan (Akut hotad CR) och 

torsk (Sårbar VU). 

Arter som har ålgräsängar som enda habitat som t. ex. havsanemonen 

Sagartiogeton viduatus gynnas. Ökade arealer med ålgräsängar kan i någon 

mån ses som negativt för habitatet obevuxna grunda mjukbottnar då etablering 

av ålgräs minskar arealen av bottnar utan makrovegetation som är av vikt för 

såväl bottenlevande mikroalger som plattfiskar. På det stora hela får det ses 

som ett mindre problem då de viktigare delarna av obevuxna mjukbottnar 

alltjämt ligger grundare än ålgräsets naturliga övre utbredningsgräns i djupled. 

Intressekonflikter 
Åtgärder för att förbättra skyddet för ålgräsängar och öka utbredningen av 

dessa kan stå i konflikt med intressen hos berörda markägare och 

verksamhetsutövare, då det kan innebära inskränkningar för t.ex. enskilda 

bryggägare och småbåtshamnar. Intressekonflikt kommer att föreligga i 

samtliga fall där någon önskar genomföra vattenverksamheter som riskerar att 

påverka befintliga ålgräsängar eller omöjliggöra framtida etablering av 

ålgräsängar på lämpliga substrat, t.ex. i fall med utfyllnader i grundområden. 

Samordning 

Samordning som bör ske med andra åtgärdsprogram 
Samordning av åtgärder bör ske mellan åtgärdsprogrammet för ålgräsängar 

och åtgärdsprogrammet för kransalger då dessa förekommer eller ska 

förekomma i likartade miljöer i delar av Östersjön. 

Samordning som bör ske med miljöövervakningen och annan 
uppföljning än ÅGP:s 
Programmet samordnas med åtgärdsprogrammet för havsmiljön enligt 

havsmiljödirektivet (HaV rapport 2015:30) som bl.a. omfattar åtgärder kring 

restaurering av ålgräs (ÅPH 29-31) och inrättande av biotopskyddsområden 

(ÅPH 27-28). 
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Bilaga 1 Föreslagna åtgärder 
 
 

Åtgärd Län Område 
/Lokal 

Aktör Finansiär Uppskattad 
kostnad 

Prioritet Genomförs 
senast 

Information och 
rådgivning 

O-
AB 

 Lst HaV 1:11 1 Mkr 1 2018 

Utbildning O-
AB 

 Universitet HaV 1:11 1 Mkr 1 2018 

Ny kunskap O-
AB 

 Universitet HaV 1:11 10 Mkr 2 2021 

Kartläggning O-
AB 

Alla Lst HaV 1:11 15 Mkr 1 2019 

Övervakning O-
AB 

Alla Lst NV-ÅGP 5 Mkr 1 2021 

Områdesskydd O-
AB 

 Lst / 
kommun 

EHFF / 
HaV 1:11 

15 Mkr 1 2019 

Tillsyn O-
AB 

Alla Lst HaV 1:11 5 Mkr 2 2021 

Restaurering O+N Utvalda Lst O+N / 
kommun 

EHFF / 
EU-Life / 
HaV 1:11 

20 Mkr 2 2021 

Uppföljning 
restaurering 

O+N Restaurerade Lst O+N / 
kommun 

HaV 1:11 / 
NV-ÅGP 

2 Mkr 2 2031 

Total 
uppskattad 
kostnad 

    74 Mkr   

 

I Havs- och vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för havsmiljön (HaV 

rapport 2015:30) finns åtgärder för att skydda och restaurera ålgräsängar till år 

2020 medtagna. Kostnaden för områdesskydd/biotopskydd för ålgräsängar är 

beräknat till 500 000 kr, för restaurering av ålgräs 110 miljoner kr och 400 

000 kr/år för uppföljning av restaureringen. I detta åtgärdsprogram för 

ålgräsängar föreslås en ökad satsning på att skydda befintligt ålgräs och 

potentiella ålgräsbiotoper på bekostnad av restaureringsinsats jämfört med 

förslagen i Åtgärdsprogram för havsmiljön. 
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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Finansiering av överföringsledning VA i Tungenäset 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar om finansieringsalternativet 1a som innebär en helt 

skattefinansierad överföringsledning, ökning av anläggningsavgiften samt höjning av 

brukningsavgiften med hänsyn till den samhällsnytta som reservoaren ger. 

Kommunfullmäktige uppdrar att planera för att påbörja projektet hösten 2017. 

Frågan om borgen, revers eller annan lösning får förvaltningen i uppdrag att utreda 

samt återkomma till Kommunfullmäktige med förslag 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB fick i juni 2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att redovisa 

hur överföringsledningen mellan Faleby och Gårvik ska finansieras och hur det 

påverkar VA-taxorna. Bolaget har gjort beräkningar och jämfört fyra olika 

finansieringsalternativ. I samtliga alternativ behöver både bruknings- och 

anläggningsavgifterna höjas. Munkedal Vatten AB har det 5 december 2016 §6 

beslutat att förorda finansieringsalternativ 1a) med hänsyn till den samhällsnytta 

som överföringsledningen ger.  

Detta innebär en helt skattefinansierad överföringsledning. Vattenreservoar 

finansieras med höjda brukningsavgifter. Övriga delar av utbyggnaden – det lokala 

ledningsnätet -  finansieras genom ökning av anläggningsavgiften samt höjning av 

brukningsavgiften. 

Förslaget skulle medföra en höjning av brukningsavgiften, utöver den budgeterade, 

med ca 430 kr per fastighet och år samt en höjning av anläggningsavgiften med ca 

22 % vid utbyggt kommunalt VA i Tungenäset (överföringsledning Faleby-Gårvik, 

Bergsvik, Gårvik västra, Gårvik östra och en vattenreservoar). 

Förutsättningar 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08 följande:  

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-utredningen för 

Tungenäset. 

- Kommunfullmäktige beslutar att överföringsledningar mellan Faleby 

och Gårvik byggs ut. Skälet är att överföringsledningarna är 

ekonomiskt och driftsmässigt överlägset lokala lösningar. 
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- Kommunstyrelsen ger Munkedal Vatten AB 

att redovisa hur överföringsledningen finansieras och hur det 

påverkar VA-taxorna. 

 

Kostnader och intäkter för utbyggnad av kommunalt VA i hela Tungenäset 

(överföringsledning Faleby-Gårvik, Bergsvik, Gårvik västra, Gårvik östra och en 

vattenreservoar) har bedömts. Därefter har en sammanställning gjorts med fyra 

olika finansieringsalternativ, se nedan. 

 

 

** 80 % av kostnaderna för de lokala ledningsnäten täcks av anläggningsavgiften, resterande 

20 % täcks av brukningsavgiften 

*** Typhus A = Vatten, spill- och dagvatten, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3, 

inkl. moms 

 

Observera att de angivna anläggningskostnaderna är kalkylerade. De verkliga 

anläggningskostnaderna fås först efter entreprenadupphandlingarna.  

Beräkningen av anläggnings- och brukningsavgifterna är baserade på nuvarande 

avgiftsnivåer. De verkliga avgiftsnivåerna kommer att beräknas utifrån de då 

gällande avgiftsnivåerna, som i sin tur påverkats av faktorer så som ränta, 

avskrivningstider, VA-utbyggnad och övriga taxejusteringar. 

 

Höjningen av brukningsavgiften kan ske i takt med investeringarna.  

Höjningen av anläggningsavgiften måste ske innan de första fastigheterna längs 

överföringsledningen ansluts, vilket bedöms bli 2018-2019. 

 

Finansieringsalter-
nativ, uppskattade 
värden (kr) 

Ny årsavgift 
Typhus A***  
inkl. moms 

Ny 
anläggningsavgift 
Typhus A*** 
inkl. moms 

Ny anläggningsavgift 
vatten och spillvatten  
inkl. moms 

Skatte-
finansiering/år  
exkl. moms 

1a) Skattefinansierad 
överföringsledning + 
ökning 
anläggningsavgift (till 
80%**) + höjda 
brukningsavgifter 

Ca 9 300 
(ökning 

brukningsavgift ca 
430 kr) 

Ca 260 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 47500 kr) 

Ca 230 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 41800) 

Ca 1 750 000 

1b) Skattefinansierad 
överföringsledning och 
reservoar + ökning 
anläggningsavgift (till 
80%**) + höjda 
brukningsavgifter 

Ca 9 200 
(ökning 

brukningsavgift ca 
330 kr) 

Ca 260 000 
 

Ca 230 000 
 

Ca 2 060 000 

1c) Delvis 
skattefinansierad 
överföringsledning + 
ökning 
anläggningsavgift (till 
80%**) + höjda 
brukningsavgifter 

Ca 9 700 
(ökning 

brukningsavgift ca 
830 kr) 

Ca 260 000 
 

Ca 230 000 Ca 870 000 

2) Ökning 
anläggningsavgift (till 
80%**) + höjda 
brukningsavgifter 

Ca 10 100 
(ökning 

brukningsavgift ca 
1230 kr, varav 

överföringsledning 
770 kr) 

Ca 260 000 
 

Ca 230 000 
 

0 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

En stor investering som finansieras delvis av va-kollektivet och delvis av 

skattekollektivet 

Miljö 

Positiva effekter för den lokala miljön samt för Gullmarn 

 

 

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Finansiering av överföringsledning VA i Tungenäset 

 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB fick i juni 2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att 

redovisa hur överföringsledningen mellan Faleby och Gårvik ska finansieras och 

hur det påverkar VA-taxorna. Bolaget har gjort beräkningar och jämfört fyra 

olika finansieringsalternativ. I samtliga alternativ behöver både bruknings- och 

anläggningsavgifterna höjas. Munkedal Vatten AB anser att 

finansieringsalternativ 1b) ska väljas med hänsyn till den samhällsnytta som 

överföringsledningen ger.  

Detta innebär en helt skattefinansierad överföringsledning och vattenreservoar, 

ökning av anläggningsavgiften samt höjning av brukningsavgiften. 

Förslaget skulle medföra en höjning av brukningsavgiften, utöver den 

budgeterade, med ca 3,5 % och anläggningsavgiften med ca 22 % vid utbyggt 

kommunalt VA i Tungenäset (överföringsledning Faleby-Gårvik, Bergsvik, Gårvik 

västra, Gårvik östra och en vattenreservoar). 

 

 

Förutsättningar 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08 följande:  

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-utredningen för Tungenäset. 

- Kommunfullmäktige beslutar att överföringsledningar mellan Faleby och 

Gårvik byggs ut. Skälet är att överföringsledningarna är ekonomiskt och 

driftsmässigt överlägset lokala lösningar. 

- Kommunstyrelsen ger Munkedal Vatten AB 

att redovisa hur överföringsledningen finansieras och hur det påverkar VA-

taxorna. 

 

Kostnader och intäkter för utbyggnad av kommunalt VA i hela Tungenäset 

(överföringsledning Faleby-Gårvik, Bergsvik, Gårvik västra, Gårvik östra och en 

vattenreservoar) har bedömts. Därefter har en sammanställning gjorts med fyra 

olika finansieringsalternativ, se nedan. 
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** 80 % av kostnaderna för de lokala ledningsnäten täcks av anläggningsavgiften, resterande 20 % 

täcks av brukningsavgiften 

*** Typhus A = Vatten, spill- och dagvatten, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3, inkl. moms 

 

Nuvarande nivå på brukningsavgiften: 8 870 kr/år 

Nuvarande nivå på anläggningsavgiften Typhus A: 212 450 kr 

Nuvarande nivå på anläggningsavgiften vatten och spill: 188 244 kr 

 

Följande indata har använts för beräkningarna ovan: 

Beräknad anläggningskostnad för hela Tungenäset: ca 90 Mkr 

Beräknad anläggningskostnad för enbart överföringsledningen: ca 28 Mkr 

Beräknad anläggningskostnad för vattenreservoar: ca 5 Mkr 

Beräknad anläggningsavgift (2016 års taxa) räknat på ca 250 st fastigheter: ca 

37,5 Mkr 

Ränta: 4 %, avskrivningstid: 45 år 

 

Observera att de angivna anläggningskostnaderna är kalkylerade. De verkliga 

anläggningskostnaderna fås först efter entreprenadupphandlingarna.  

Beräkningen av anläggnings- och brukningsavgifterna är baserade på nuvarande 

avgiftsnivåer. De verkliga avgiftsnivåerna kommer att beräknas utifrån de då 

gällande avgiftsnivåerna, som i sin tur påverkats av faktorer så som ränta, 

avskrivningstider, VA-utbyggnad och övriga taxejusteringar. 

 

Bolaget har sammanställt hur nivån på de ovan föreslagna nya nivåerna för VA-

taxan står sig i jämförelse med andra kommuner i Västra Götaland och med 10 

andra kommuner i landet med hög nivå på taxorna, se bilaga 2 och 3. 

 

Finansieringsalter-
nativ, uppskattade 
värden (kr) 

Ny årsavgift 
Typhus A***  
inkl. moms 

Ny 
anläggningsavgift 
Typhus A*** 
inkl. moms 

Ny anläggningsavgift 
vatten och spillvatten  
inkl. moms 

Skatte-
finansiering/år  
exkl. moms 

1a) Skattefinansierad 
överföringsledning + 
ökning 
anläggningsavgift (till 
80%**) + höjda 
brukningsavgifter 

Ca 9 300 
(ökning 

brukningsavgift ca 
5,1 %) 

Ca 260 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 230 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 1 750 000 

1b) Skattefinansierad 
överföringsledning och 
reservoar + ökning 
anläggningsavgift (till 
80%**) + höjda 
brukningsavgifter 

Ca 9 200 
(ökning 

brukningsavgift ca 
3,5 %) 

Ca 260 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 230 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 2 060 000 

1c) Delvis 
skattefinansierad 
överföringsledning + 
ökning 
anläggningsavgift (till 
80%**) + höjda 
brukningsavgifter 

Ca 9 700 
(ökning 

brukningsavgift ca 
9,4 %) 

Ca 260 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 230 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 870 000 

2) Ökning 
anläggningsavgift (till 
80%**) + höjda 
brukningsavgifter 

Ca 10 100 
(ökning 

brukningsavgift ca 
13,8 %, varav 

överföringsledning 
8,7 %) 

Ca 260 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 230 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

0 
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Nivån på den föreslagna anläggningsavgiften för typhus A ligger i dagsläget högt 

upp på listan och för brukningsavgiften hamnar Munkedal också relativt högt 

upp. Observera dock att jämförelsen är mot 2016 års taxor.  

Höjningen av brukningsavgiften kan ske i takt med investeringarna.  

Höjningen av anläggningsavgiften måste ske innan de första fastigheterna längs 

överföringsledningen ansluts, vilket bedöms bli 2018-2019. 

 

Ekonomisk konsekvens 

Under projektets genomförande krävs likvida medel för att hantera de löpande 

utbetalningarna. Det slutliga likviditetsbehovet beräknas till ca 45 Mkr. Under 

perioden förväntas dock ett tillfälligt likviditetsbehov uppstå på ca 60 Mkr.  

Den kommunala borgen behöver höjas från 100 Mkr till 140 Mkr (nyttjad borgen 

80 Mkr). Detta beslut fattas av Kommunfullmäktige. Se även Bilaga 4. 

 

Konsekvenser 

Om kommunfullmäktige inte beslutar om något av finansieringsalternativen så 

innebär det enligt LAV (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, att VA-

verksamheten automatiskt blir skattefinansierad om eventuella underskott inte 

regleras inom tre år. 

 

Slutsats 

Munkedal Vatten förordar alternativ 1b) där överföringsledningen föreslås 

skattefinansieras. Bolaget anser inte att VA-kollektivet ska bära kostnaderna för 

överföringsledningen med hänsyn till den samhällsnytta och möjligheter för 

kommunen som ledningen ger. Att lösa VA-frågan (i ett större sammanhang) för 

hela Tungenäset är en förutsättning för de nya detaljplaner som håller på att 

upprättas i aktuellt område. Dessa detaljplaner medger ökade byggrätter vilket 

med all säkerhet kommer medföra ett ökat antal året runt boende i området och 

ev. en viss inflyttning till orten. Vilket i sin tur kan ge ökade skatteintäkter för 

Munkedal kommun i framtiden. 

 

Förslag till beslut 

Munkedal Vatten AB föreslår 

 

att kommunfullmäktige beslutar om finansieringsalternativet 1b) som innebär en 

helt skattefinansierad överföringsledning och vattenreservoar, ökning av 

anläggningsavgiften samt höjning av brukningsavgiften med hänsyn till den 

samhällsnytta som överföringsledningen ger. 

 

att utöka den kommunala borgen för Munkedal Vatten AB till 140 Mkr. 

 

 

VÄSTVATTEN AB 

 

 

 

Marianne Erlandson 

VD 
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Bilaga 1: Översiktskarta 

Bilaga 2: Jämförelse av brukningsavgifterna 2016 för Västra Götaland och tio 

andra kommuner i landet med hög taxa. 

Bilaga 3: Jämförelse av anläggningsavgifterna 2016 för Västra Götaland och tio 

andra kommuner i landet med hög taxa. 

Bilaga 4: Sammanställning ekonomi, dat 2016-11-07 
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HANDLÄGGARE:  
Projektledare Robert Börjesson  
TELEFON 0522-63 88 34  

Robert.borjesson@vastvatten.se 

 

 

Finansiering av överföringsledning VA i Tungenäset 

 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB fick i juni 2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att 

redovisa hur överföringsledningen mellan Faleby och Gårvik ska finansieras och 

hur det påverkar VA-taxorna. Bolaget har gjort beräkningar och jämfört fyra 

olika finansieringsalternativ. I samtliga alternativ behöver både bruknings- och 

anläggningsavgifterna höjas. Munkedal Vatten AB anser att 

finansieringsalternativ 1b) ska väljas med hänsyn till den samhällsnytta som 

överföringsledningen ger.  

Detta innebär en helt skattefinansierad överföringsledning och vattenreservoar, 

ökning av anläggningsavgiften samt höjning av brukningsavgiften. 

Förslaget skulle medföra en höjning av brukningsavgiften, utöver den 

budgeterade, med ca 3,5 % och anläggningsavgiften med ca 22 % vid utbyggt 

kommunalt VA i Tungenäset (överföringsledning Faleby-Gårvik, Bergsvik, Gårvik 

västra, Gårvik östra och en vattenreservoar). 

 

 

Förutsättningar 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08 följande:  

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-utredningen för Tungenäset. 

- Kommunfullmäktige beslutar att överföringsledningar mellan Faleby och 

Gårvik byggs ut. Skälet är att överföringsledningarna är ekonomiskt och 

driftsmässigt överlägset lokala lösningar. 

- Kommunstyrelsen ger Munkedal Vatten AB 

att redovisa hur överföringsledningen finansieras och hur det påverkar VA-

taxorna. 

 

Kostnader och intäkter för utbyggnad av kommunalt VA i hela Tungenäset 

(överföringsledning Faleby-Gårvik, Bergsvik, Gårvik västra, Gårvik östra och en 

vattenreservoar) har bedömts. Därefter har en sammanställning gjorts med fyra 

olika finansieringsalternativ, se nedan. 
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** 80 % av kostnaderna för de lokala ledningsnäten täcks av anläggningsavgiften, resterande 20 % 

täcks av brukningsavgiften 

*** Typhus A = Vatten, spill- och dagvatten, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3, inkl. moms 

 

Nuvarande nivå på brukningsavgiften: 8 870 kr/år 

Nuvarande nivå på anläggningsavgiften Typhus A: 212 450 kr 

Nuvarande nivå på anläggningsavgiften vatten och spill: 188 244 kr 

 

Följande indata har använts för beräkningarna ovan: 

Beräknad anläggningskostnad för hela Tungenäset: ca 90 Mkr 

Beräknad anläggningskostnad för enbart överföringsledningen: ca 28 Mkr 

Beräknad anläggningskostnad för vattenreservoar: ca 5 Mkr 

Beräknad anläggningsavgift (2016 års taxa) räknat på ca 250 st fastigheter: ca 

37,5 Mkr 

Ränta: 4 %, avskrivningstid: 45 år 

 

Observera att de angivna anläggningskostnaderna är kalkylerade. De verkliga 

anläggningskostnaderna fås först efter entreprenadupphandlingarna.  

Beräkningen av anläggnings- och brukningsavgifterna är baserade på nuvarande 

avgiftsnivåer. De verkliga avgiftsnivåerna kommer att beräknas utifrån de då 

gällande avgiftsnivåerna, som i sin tur påverkats av faktorer så som ränta, 

avskrivningstider, VA-utbyggnad och övriga taxejusteringar. 

 

Bolaget har sammanställt hur nivån på de ovan föreslagna nya nivåerna för VA-

taxan står sig i jämförelse med andra kommuner i Västra Götaland och med 10 

andra kommuner i landet med hög nivå på taxorna, se bilaga 2 och 3. 

 

Finansieringsalter-
nativ, uppskattade 
värden (kr) 

Ny årsavgift 
Typhus A***  
inkl. moms 

Ny 
anläggningsavgift 
Typhus A*** 
inkl. moms 

Ny anläggningsavgift 
vatten och spillvatten  
inkl. moms 

Skatte-
finansiering/år  
exkl. moms 

1a) Skattefinansierad 
överföringsledning + 
ökning 
anläggningsavgift (till 
80%**) + höjda 
brukningsavgifter 

Ca 9 300 
(ökning 

brukningsavgift ca 
5,1 %) 

Ca 260 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 230 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 1 750 000 

1b) Skattefinansierad 
överföringsledning och 
reservoar + ökning 
anläggningsavgift (till 
80%**) + höjda 
brukningsavgifter 

Ca 9 200 
(ökning 

brukningsavgift ca 
3,5 %) 

Ca 260 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 230 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 2 060 000 

1c) Delvis 
skattefinansierad 
överföringsledning + 
ökning 
anläggningsavgift (till 
80%**) + höjda 
brukningsavgifter 

Ca 9 700 
(ökning 

brukningsavgift ca 
9,4 %) 

Ca 260 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 230 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 870 000 

2) Ökning 
anläggningsavgift (till 
80%**) + höjda 
brukningsavgifter 

Ca 10 100 
(ökning 

brukningsavgift ca 
13,8 %, varav 

överföringsledning 
8,7 %) 

Ca 260 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

Ca 230 000 
(ökning 

anläggningsavgift  
ca 22 %) 

0 
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Nivån på den föreslagna anläggningsavgiften för typhus A ligger i dagsläget högt 

upp på listan och för brukningsavgiften hamnar Munkedal också relativt högt 

upp. Observera dock att jämförelsen är mot 2016 års taxor.  

Höjningen av brukningsavgiften kan ske i takt med investeringarna.  

Höjningen av anläggningsavgiften måste ske innan de första fastigheterna längs 

överföringsledningen ansluts, vilket bedöms bli 2018-2019. 

 

Ekonomisk konsekvens 

Under projektets genomförande krävs likvida medel för att hantera de löpande 

utbetalningarna. Det slutliga likviditetsbehovet beräknas till ca 45 Mkr. Under 

perioden förväntas dock ett tillfälligt likviditetsbehov uppstå på ca 60 Mkr.  

Den kommunala borgen behöver höjas från 100 Mkr till 140 Mkr (nyttjad borgen 

80 Mkr). Detta beslut fattas av Kommunfullmäktige. Se även Bilaga 4. 

 

Konsekvenser 

Om kommunfullmäktige inte beslutar om något av finansieringsalternativen så 

innebär det enligt LAV (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, att VA-

verksamheten automatiskt blir skattefinansierad om eventuella underskott inte 

regleras inom tre år. 

 

Slutsats 

Munkedal Vatten förordar alternativ 1b) där överföringsledningen föreslås 

skattefinansieras. Bolaget anser inte att VA-kollektivet ska bära kostnaderna för 

överföringsledningen med hänsyn till den samhällsnytta och möjligheter för 

kommunen som ledningen ger. Att lösa VA-frågan (i ett större sammanhang) för 

hela Tungenäset är en förutsättning för de nya detaljplaner som håller på att 

upprättas i aktuellt område. Dessa detaljplaner medger ökade byggrätter vilket 

med all säkerhet kommer medföra ett ökat antal året runt boende i området och 

ev. en viss inflyttning till orten. Vilket i sin tur kan ge ökade skatteintäkter för 

Munkedal kommun i framtiden. 

 

Förslag till beslut 

Munkedal Vatten AB föreslår 

 

att kommunfullmäktige beslutar om finansieringsalternativet 1b) som innebär en 

helt skattefinansierad överföringsledning och vattenreservoar, ökning av 

anläggningsavgiften samt höjning av brukningsavgiften med hänsyn till den 

samhällsnytta som överföringsledningen ger. 

 

att utöka den kommunala borgen för Munkedal Vatten AB till 140 Mkr. 

 

 

VÄSTVATTEN AB 

 

 

 

Marianne Erlandson 

VD 
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Bilaga 1: Översiktskarta 

Bilaga 2: Jämförelse av brukningsavgifterna 2016 för Västra Götaland och tio 

andra kommuner i landet med hög taxa. 

Bilaga 3: Jämförelse av anläggningsavgifterna 2016 för Västra Götaland och tio 

andra kommuner i landet med hög taxa. 

Bilaga 4: Sammanställning ekonomi, dat 2016-11-07 
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Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2016 BILAGA 2
Brukningsavgifter för en normalvilla, Typhus A
Västra Götaland samt tio andra kommuner med hög taxa
Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus
omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage.
Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år
Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.

Månadskostnad Literkostnad Årskostnad

Län Namn Folkmängd kr/månad öre/liter kr/år

Kalmar län Högsby 5 803 991 7,9 11 893 kr       

Västra Götalands län Tjörn 15 303 981 7,8 11 766 kr       

Västra Götalands län Tanum 12 454 968 7,7 11 610 kr       

Västmanlands län Norberg 5 792 913 7,3 10 958 kr       

Dalarnas län Vansbro 6 704 901 7,2 10 817 kr       

Västra Götalands län Lilla Edet 13 111 868 6,9 10 412 kr       

Gävleborgs län Nordanstig 9 491 861 6,9 10 330 kr       

Stockholms län Norrtälje 58 478 857 6,9 10 286 kr       

Hallands län Hylte 10 501 841 6,7 10 093 kr       

Västra Götalands län Svenljunga 10 472 815 6,5 9 774 kr         

Västernorrlands län Örnsköldsvik 55 599 808 6,5 9 696 kr         

Västra Götalands län Tranemo 11 620 808 6,5 9 693 kr         

Västerbottens län Dorotea 2 745 800 6,4 9 595 kr         

Skåne län Osby 12 915 799 6,4 9 590 kr         

Västra Götalands län Öckerö 12 681 788 6,3 9 450 kr         

Västra Götalands län Strömstad 12 837 786 6,3 9 433 kr         

Västra Götalands län Orust 15 011 771 6,2 9 248 kr         

Västra Götalands län Kungälv 42 639 766 6,1 9 194 kr         

Västra Götalands län Uddevalla 54 071 755 6,0 9 060 kr         

Västra Götalands län Bollebygd 8 751 746 6,0 8 949 kr         

Västra Götalands län Munkedal 10 204 739 5,9 8 870 kr         

Västra Götalands län Färgelanda 6 494 726 5,8 8 710 kr         

Västra Götalands län Bengtsfors 9 605 721 5,8 8 658 kr         

Västra Götalands län Lerum 40 107 719 5,8 8 630 kr         

Västra Götalands län Ale 28 722 699 5,6 8 390 kr         

Västra Götalands län Sotenäs 8 976 699 5,6 8 385 kr         

Västra Götalands län Ulricehamn 23 419 694 5,6 8 326 kr         

Västra Götalands län Dals‐Ed 4 782 690 5,5 8 281 kr         

Västra Götalands län Lysekil 14 438 689 5,5 8 268 kr         

Västra Götalands län Töreboda 9 249 680 5,4 8 155 kr         

Västra Götalands län Gullspång 5 238 675 5,4 8 105 kr         

Västra Götalands län Mark 33 872 666 5,3 7 997 kr         

Västra Götalands län Mellerud 9 147 624 5,0 7 492 kr         

Västra Götalands län Essunga 5 591 587 4,7 7 040 kr         

Västra Götalands län Falköping 32 461 556 4,4 6 669 kr         

Västra Götalands län Mariestad 24 027 554 4,4 6 644 kr         

Västra Götalands län Härryda 36 519 550 4,4 6 600 kr         

Västra Götalands län Skara 18 709 535 4,3 6 419 kr         

Västra Götalands län Vara 15 633 532 4,3 6 387 kr         

Västra Götalands län Borås 108 234 531 4,2 6 367 kr         

Västra Götalands län Vårgårda 11 158 529 4,2 6 345 kr         

Västra Götalands län Grästorp 5 642 522 4,2 6 264 kr         

Västra Götalands län Åmål 12 563 515 4,1 6 182 kr         

Västra Götalands län Hjo 8 969 503 4,0 6 030 kr         

Västra Götalands län Trollhättan 57 082 482 3,9 5 790 kr         

Västra Götalands län Göteborg 547 558 482 3,9 5 784 kr         

Västra Götalands län Karlsborg 6 760 481 3,9 5 775 kr         

Västra Götalands län Alingsås 39 557 465 3,7 5 576 kr         

Västra Götalands län Herrljunga 9 362 464 3,7 5 569 kr         

Västra Götalands län Stenungsund 25 458 461 3,7 5 530 kr         

Västra Götalands län Mölndal 63 263 454 3,6 5 443 kr         

Västra Götalands län Skövde 53 539 454 3,6 5 443 kr         

Västra Götalands län Götene 13 132 425 3,4 5 098 kr         

Västra Götalands län Partille 36 919 418 3,3 5 019 kr         

Västra Götalands län Vänersborg 38 258 393 3,1 4 710 kr         

Västra Götalands län Tidaholm 12 678 383 3,1 4 596 kr         

Västra Götalands län Lidköping 38 923 365 2,9 4 385 kr         

Västra Götalands län Tibro 10 955 283 2,3 3 401 kr         

En normalvilla "Typhus A"
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Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2016 BILAGA 3
Anläggningsavgifter för en normalvilla, Typhus A
Västra Götaland samt tio andra kommuner med hög taxa

Län Namn Folkmängd kr

Stockholms län Värmdö 40 997 273 971

Hallands län Kungsbacka 79 015 270 026

Västra Götalands län Tjörn 15 303 269 948

Västra Götalands län Tanum 12 454 264 900

Stockholms län Vaxholm 11 402 260 000
Västra Götalands län Strömstad 12 837 257 790

Västra Götalands län Uddevalla 54 071 249 940

Västra Götalands län Sotenäs 8 976 246 675

Västra Götalands län Kungälv 42 639 242 688

Blekinge län Ronneby 28 620 238 246

Västra Götalands län Öckerö 12 681 229 896

Västra Götalands län Orust 15 011 229 300

Västra Götalands län Lysekil 14 438 220 500

Stockholms län Nynäshamn 27 439 217 650

Stockholms län Vallentuna 32 364 216 000

Stockholms län Österåker 41 944 216 000

Stockholms län Nykvarn 10 079 215 717

Västra Götalands län Munkedal 10 204 212 450

Värmlands län Hammarö 15 344 210 000

Stockholms län Norrtälje 58 478 207 039

Västra Götalands län Ale 28 722 195 700

Västra Götalands län Trollhättan 57 082 192 758

Västra Götalands län Mark 33 872 186 000

Västra Götalands län Mölndal 63 263 175 000

Västra Götalands län Göteborg 547 558 173 500

Västra Götalands län Bollebygd 8 751 170 800

Västra Götalands län Lerum 40 107 170 005

Västra Götalands län Härryda 36 519 157 017

Västra Götalands län Stenungsund 25 458 154 000

Västra Götalands län Partille 36 919 151 616

Västra Götalands län Lilla Edet 13 111 150 400

Västra Götalands län Vänersborg 38 258 149 801

Västra Götalands län Alingsås 39 557 146 188

Västra Götalands län Borås 108 234 142 090

Västra Götalands län Dals‐Ed 4 782 136 933

Västra Götalands län Götene 13 132 133 142

Västra Götalands län Svenljunga 10 472 129 188

Västra Götalands län Mellerud 9 147 127 311

Västra Götalands län Ulricehamn 23 419 126 350

Västra Götalands län Vara 15 633 117 400

Västra Götalands län Tranemo 11 620 111 350

Västra Götalands län Vårgårda 11 158 107 165

Västra Götalands län Mariestad 24 027 105 645

Västra Götalands län Skövde 53 539 105 508

Västra Götalands län Färgelanda 6 494 105 470

Västra Götalands län Falköping 32 461 101 344

Västra Götalands län Gullspång 5 238 100 664

Västra Götalands län Lidköping 38 923 87 800

Västra Götalands län Hjo 8 969 85 000

Västra Götalands län Essunga 5 591 82 500

Västra Götalands län Bengtsfors 9 605 82 400

Västra Götalands län Karlsborg 6 760 76 250

Västra Götalands län Grästorp 5 642 76 000

Västra Götalands län Töreboda 9 249 73 857

Västra Götalands län Herrljunga 9 362 68 826

Västra Götalands län Tidaholm 12 678 55 000

Västra Götalands län Skara 18 709 54 288

Västra Götalands län Tibro 10 955 49 800

Västra Götalands län Åmål 12 563 46 313

Definition: Typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus 

omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt 

garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2. Fastigheten är 

ansluten till vatten, spill‐ och dagvatten.
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Tungenäset, sammanställning ekonomi (exkl moms kr) BILAGA 4
2016-11-28

Område

Bedömd 

kostnad sep 

2016

Bedömd 

utförandeår
Vattentjänst Antal fast*  Förslag anl avg Förslag likviditetsbehov

Tungenäset öledning 28 100 000 2017-2018 VS 20 3 675 502 28 100 000

Gårvik östra 9 300 000 2018-2019 VS 33 6 064 578 33 724 498

Gårvik västra 18 600 000 2019-2020 VS 86 15 804 659 46 259 920

Bergsvik 29 300 000 2020-2021 VS 110 20 215 261 59 755 261

Reservoar 5 000 000 2020 - 0 44 540 000

Ökad vattenproduktion VAF

90 300 000 249 45 760 000
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  2016-11-29 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Aktualisering av Översiktsplan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt Byggnadsnämnden att pröva om Översiktsplanen för 

Munkedals kommun är aktuell enligt kraven i PBL kap3 §5. Om Översiktsplanen 

behöver aktualiseras i del eller sin helhet ingår det i uppdraget att genomföra detta. 

 

Sammanfattning 

Nu gällande Översiktsplan för Munkedals kommun (Framtidsplan 2014) antogs av 

Kommunfullmäktige i december 2014. Efter överklagande vann Översiktsplanen laga 

kraft i början av 2016. 

 

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) kap 3 §27 ska Kommunfullmäktige minst en gång 

per mandatperiod pröva om planen är aktuell i förhållande till §5. 

 

Punkterna i §5 gäller tex hur kommunen ser på utvecklingen av den bebyggda miljö, 

hur kommunen ska tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder samt frågor om 

landsbygdsutveckling. Översiktsplanen är inte bindande. 

 

Byggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att pröva omfattningen av aktualiseringen 

ska omfatta delar eller hela planen. Den första prövningen bör därför kunna 

genomföras inom ramen för redan beviljade anslag. Byggnadsnämnden bör kunna 

redovisa denna första prövning maj 2017. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Bör kunna utföras med beviljade anslag 

Miljö 

Redovisas i planarbetet 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

     

 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-12-16 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Arvode för kommunala bolag 

Kommunfullmäktige antog 2014-09-24 §56 ”Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda”. Bestämmelserna gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § 

kommunallagen 

1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, 

nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, 

förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt 

revisorer i ett kommunalförbund. 

En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha 

benämningen kommunalråd, landstingsråd eller oppositionsråd eller en annan 

benämning som fullmäktige bestämmer. Lag (2013:1053). 

Som framgår avser definitionen inte ledamöter och ersättare i kommunala bolag även om 

dessa valts av kommunfullmäktige. 

Av ”tradition” ersätts ledamöter och ersättare i bolagen enligt de kommunala 

bestämmelserna. Fast arvode för ordförande i de kommunala bolagen Munkbo AB, 

DILAB samt Munkedal Vatten AB har utgått från den beslutade ersättningen för 

ordförande i tex byggnadsnämnden eller lönenämnden (25% av kommunalrådets 

månadsarvode per år). 

Förvaltningen upplever att det finns behov av att klargöra och slå fast vilka 

ersättningsregler som gäller för de kommunala bolagen. 

    

     

 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-12-20 Dnr:KS 2016-86 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Henriette Alsterlin 

Administratör 

Administrativa enheten 

Motion – tillgänglighet i kommunens lokaler 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen 

 

Sammanfattning 

Karin Blomstrand, Liberalerna i Munkedal, föreslår i en motion att informationsskyltar 

i och i anslutning till kommunala lokaler kompletteras med blindskrift samt att 

tillgänglighetsdatabasen uppdateras. 

 

Informationen som finns i Tillgänglighetsdatabasen riktar sig även till de som har en 

synnedsättning. Möjlighet finns att få texten uppläst. Tanken är att 

tillgänglighetsdatabasen ska uppdateras en gång per året. En ljushetsmätare 

kommer att köpas in under 2017 vilket medför att informationen till synskadade kan 

utökas och förbättras. Tillgängligheten är viktig och berör alla verksamheter. 

Att komplettera skyltar med blindskrift är ett bra sätt att förbättra information och 

tillgänglighet för synskadade. I vissa fall måste skyltarna bytas ut vilket innebär 

kostnader för respektive verksamhet. Eftersom dessa kompletteringar sannolikt 

kommer att utföras inom befintlig driftsbudget kommer arbetet att ske under några 

år och utifrån en prioriteringsordning. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Alla åtgärder vidtas inom befintlig budget 

Folkhälsa 

Förbättrad situation för synnedsatta och synsvaga 

 

    

     

 

 

 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-12-05 Dnr:       

     

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Astrid Edström 

Kommunsekreterare 

Adm enheten

Förslag till svar på motion om minskat antal 

ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Motionen avslås.  

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där man yrkar 

 Att minska antalet ordinarie ledamöter i Munkedals kommunfullmäktige från 

35 till 31. 

 Att minska antalet ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen till 13. 

 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda nödvändiga åtgärder som bör 

vidtas till följd av ett minskat fullmäktige och kommunstyrelse. 

Man menar att en sådan åtgärd skulle ge en besparing på arvoden. Vidare att det 

redan i dag är svårt att fylla, i valet, erhållna platser i kommunfullmäktige. Utifrån 

antalet röstberättigade 2014 är det möjligt att minska antalet platser till 31. 

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer har fått motionen på remiss.  

Förutsättningar 

Kommunallagen anger det minsta antalet ledamöter som kommunfullmäktige ska ha. 

Antalet grundar sig på antalet röstberättigade i kommunen;  

 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare 

och i landsting med 140 000 röstberättigade invånare eller därunder, 

 21 i kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder, 

Munkedal hade 8 211 röstberättigade vid valet 2014 och har 35 platser i 

kommunfullmäktige och 15 ledamöter i kommunstyrelsen. 

Konsekvenser av minskat antal ledamöter 

Beredningen ställer sig inte positiv till att minska antalet platser i 

kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Idag är den politiska organisationen 

under utredning och pekar på att fler fullmäktigeberedningar kommer att skapas. 

Färre platser skulle medföra färre personer att tillsätta i beredningarna. Vidare anser 

beredningen att kommunfullmäktige är en inkörsport för nya till politiken och ett 

minskat antal platser skulle begränsa den möjligheten.Färre mandat i 

kommunfullmäktige skulle också missgynna små partier som får det svårare att ta 
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sig in i fullmäktige och systemet blir mindre representativt, d v s en nackdel för en 

levande demokrati. 

Den ekonomiska effekten av en minskning med 4 ledamöter är marginellt. En 

överslagsberäkning enligt nedan visar att en minskning med 4 platser skulle 

innebära en besparing på arvoden på knappt 19 000 kr/år. 

10 sammanträden x 35 platser x 468 kr = 163 800 

10 sammanträden x 31 platser x 468 kr = 145 080 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

      

Sektorchefens namn 

 

 

 

Kommunchefens namn 

Titel Kommunchef 

Sektor             
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 2016-03-14 Dnr: KS 2015-323
  

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE
 

Svar på motion från Matheus Enholm (SD) och Heikki 
Klaavuniemi (SD) om att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige och -styrelse 
Matheus Enholm (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) inkom 2015-10-01 med motion 
om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 31 och att minska 
antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 15 till 13 ledamöter. 
 
Som argument för minskat anta ledamöter i kommunfullmäktige och -styrelse 
framför motionärerna att många partier har svårt med medlemstillväxten, minskad 
administration och att det var länge sedan antalet ledamöter förändrades i 
Munkedals kommun. Motionärerna menar också att det demokratiska uppdraget 
inte skulle påverkas i någon nämnvärd utsträckning. 
 
Det är kommunfullmäktige som bestämmer hur många ledamöter 
kommunfullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst:  
- 21 i kommuner med 8000 röstberättigade invånare eller därunder 
- 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare och 

i landsting med 140 000 röstberättigade invånare eller därunder, 
- 41 i kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare, 
- 51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invånare 

och i landsting med över 140 000 till och med 200 000 röstberättigade invånare, 
- 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare, och 
- 71 i landsting med över 200 000 röstberättigade invånare. 
- I Stockholms kommun och i landsting med över 300 000 röstberättigade 

invånare ska dock antalet ledamöter bestämmas till minst 101. 
 
Enligt kommunallagen (KL) 5kap 3§ ska ett kommunfullmäktigebeslut om ändrat 
antal ledamöter tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela 
landet. Ett sådant beslut ska fattas före utgången av februari månad det år ett 
sådan val förrättas. 
 
Generellt kan framföras att en minskning av antal ledamöter i politiska organ 
drabbar de små partierna mest vad gälle inflytande. Hur detta skulle slå i 
Munkedals kommun nästa val är inte möjligt att förutspå. 
 
Antalet kommunfullmäktigeledamöter är ett rent politiskt beslut.  
Förvaltningen väljer därför att inte lämna något förslag till beslut.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

1. Ekonomi 
Färre antal ledamöter minskar arvodeskostnader och utbetalning av förlora 
arbetsförtjänst något. 
Vad gäller kostnaderna för administration bedömer förvaltningen att den förslagna 
minskningen av ledamöter inte gör någon märkbar skillnad. 

2. Miljö 
Inte aktuellt. 
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3. Folkhälsa 
Ingen påverkan.  

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt. 
 

Förslag till beslut 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
       
     

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Administrativa enheten 
 
Om motionen bifalls: 
Länsstyrelsen 

Aya Norvell Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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  2016-10-16 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Ulrika Gellerstedt  

Ekonomichef 

 

Taxa för rengöring (sotning) och brandskydds-kontroll för 

Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

att årligen, from 2017-01-01, justera taxan med det index (”Sotningsindex”) som 

årligen fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2016-02-25 § 3 taxor för Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän avseende tillsyn- och tillståndsprövning enligt LSO och LBE samt fastställde 

timavgiften för tillsyn samt tillståndsprövning enligt LSO och LBE. Timavgiften gällde 

från och med 2016-04-01. 

 

Detta beslut kompletteras nu med förslag på att kommunfullmäktige dessutom 

bemyndigar Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän att besluta om årlig justering av 

taxan baserat på det s.k. sotningsindexet.  Beslutanderätten för årlig justering av 

taxan föreslås härmed övergå till förbundet. Detta innebär att den angivna taxan 

gäller från 2017-01-01 och att den därefter justeras med fastställt index from visst 

ikraftträdandedatum under 2016 enligt beslut i Mitt Bohuslän. 

 

Taxorna framgår i underlaget från Mitt Bohuslän.    

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen ytterligare påverkan.  

Inga ytterligare konsekvenser 

 

     

 

Beslutet expedieras till: 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Ekonomienheten 

 

Ulrika  

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef/Biträdande kommunchef Kommunchef 
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  2017-01-03 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Liselott Sörensen Ringi 

Sektorchef 

Barn och Utbildning 

Utökad ram för fler barn inom förskoleverksamheten 

samt modul i anslutning till förskolan i Dingle 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka ramtilldelning till Barn och Utbildning utifrån 

att förskolans verksamhet är i behov av en utökning av avdelningar. En avdelning i 

Dingle, en avdelning i centrala Munkedal samt återöppnande av avdelning i Hedekas 

efter årsskiftet 16/17 så länge behovet kvarstår.  

 

Kommunfullmäktige utökar ramtilldelningen till Barns och Utbildning för Friförskolans 

etablering och fortsatta verksamhet. 

 

Den totala kostnaden beräknas till 5,957 milj kronor för fortsatt verksamhet. Medel 

anslås ur anslaget till Kommunfullmäktiges förfogande. 

 

Sammanfattning 

Munkedals kommun bedriver förskola inom följande områden: 

Syd (Stale) 

Önnebacka 7 avd 

Montessori 1 avd (i modul vid Bruksskolan) 

Centrum 

Inspiratören 4 avd 

Kungshöjden 4 avd (inklusive Ugglan vid Bruksvägen) 

Älgen 1 avd 

Norr 

Hällevadsholm 3 avd 

Dingle 4 avd (varav en i gamla brandstationen) 

Sörbygden 

Hedekas 3 avd (varav en i malpåse sedan ht-16) 

 

Det finns även 5 dagbarnvårdare i kommunen som tillsammans för närvarande 

har 27 barn. Riktlinjerna är ca 5 barn/dagbarnvårdare. 

 

Utöver vår egen kommunala verksamhet finns även friförskolan Skorpan på Stale 

med totalt ca 30 barn placerade från och med januari. 

 

Antal anmälda barn med behov av barnomsorg efter årsskiftet ökar stort, främst i 

Dingle och centrala Munkedal. Vi har i dagsläget redan så pass många sökande att det 

motsvarar mer än två avdelningar och behovet kommer troligtvis fortsätta öka då alla 

sökande inför våren inte ansökt ännu. Dessutom får vi ofta förfrågningar från externa 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kostnader för tillkommande nya avdelningar och friförskola (Tkr) 

 

Dingle och Ugglan 2 mån är förskoleavdelningar beräknade på helårsbasis. Beslut 

Förskola Ugglan sedan tidigare mars-dec samt finansiering med asylpengar i 

inledningsskedet. År 2017 kan BoU inte räkna med full ersättning från 

Migrationsverket för lokaler samt enhetschef. Beroende på osäkerhet vad gäller 

nyanlända beräknas behov av Brudås och modul Önnebacka på halvårsbasis.  

Etablering av Friförskolan enligt KS 2016-06-15 §97, saknar kommunbidrag för 

verksamheten från och med år 2017 

halvår helår helår halvår

Avdelning Brudås Dingle Ugglan 2 mån Modul Önnebacka Summa

Personal 714,2 1 428,4 582,8 714,2
Omkostn 3,0 5,9 1,0 3,0

Ped material 6,1 12,1 2,0 6,1

Städmaterial 2,2 4,3 0,7 2,2

Kost 148,2 296,4 200,0 25,2

Städ 51,5 103,0 103,0 51,5

Lokalhyra 0,0 360,0 265,0 48,0

Summa förskolor 925,1 2 210,1 1 154,5 850,1 5 139,8

Friförskola 2 695,5

Intäkter -630,0

Ersättning från Migrationsverket -960,0

Summa totalt BO 6 245,3

Förändring från våren  2016 
  

      

      

Antal placerade 1 feb 2016 
   

      

Fsk  463 
    

Dbv 27 
    

Totalt 490 
    

      

      

      

Antal placerade enligt prognos VT 2017 (varav ca 15 

efter feb)       

Fsk 560 
    

Dbv 26 
    

Totalt 586 
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Beslut är taget av KSAU angående modul för Dingle förskola med kostnader 360 

tkr/år. 

Hyran för modul i anslutning till Önnebacka ( Montessoriavdelningen som finns som 

modul vid Bruksskolan) har höjts till 20 tkr/mån i stället för 8 tkr/mån. Vilket innebär 

en lokalhyra på halvårsbasis om 120 tkr i stället för angivet 48 tkr.  

 

Barnkonventionen 

Barnens rätt till barnomsorg med rimliga gruppstorlekar. Då föräldrar till asylsökande 

barn ges möjlighet till förskoleplats möjliggörs SFI-studier och arbete. 

Betydelsebärande faktorer för god integration i Munkedal. Hänsyn har tagits till 

barnperspektivet.  

Folkhälsa 

Kommunen har ett ansvar enligt lag att efterkomma föräldrars behov av 

förskoleplats inom fyra månader för barns rätt till allmän förskola och föräldrars 

möjlighet att komma i arbete och studier.  

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Sektorchef BoU 

Liselott Sörensen Ringi 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Sektorchef Kommunchef 

Barn och Utbildning 
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  2017-01-03 Dnr: KS 2016–390

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Joakim Hagetoft 

Säkerhetssamordnare 

Administrativa enheten 

Krisledningsplan – Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad Krisledningsplan för Munkedals 

kommun. 

Sammanfattning 

Krisledningsplanen för Munkedals kommun är framtagen utifrån krav i lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. Den bygger på gemensamma grunder för 

ledning och samverkan som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit 

fram. 

Denna krisledningsplan ersätter den tidigare krisledningsplanen benämnd ”Plan för 

samhällsstörning och extraordinära händelser – ledningsplan” med diarienummer KS 

2009–69. 

Den nya krisledningsplanen utgör grunden för hur extraordinära händelser och andra 

kriser ska hanteras centralt i Munkedals kommun. Den utgår ifrån fyra 

krisberedskapsnivåer och fastställer krisledningsorganisationens utformning och 

arbetsuppgifter. Med Krisledningsplanen för Munkedals kommun har vi skapat en 

förmåga att agera proaktivt och med flexibilitet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Krisledningsplanen för Munkedals kommun innebär inga extra utgifter.   

Utifrån utvärdering av inträffade händelser kan det framkomma behov av åtgärder 

för att ytterligare utveckla krishanteringsförmågan. Dessa kommer då att prövas och 

kostnadsbedömas i särskild ordning. 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Diariet och säkerhetssamordnaren 

Peter Berborn 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommunchef 

Kommunledningskontoret  
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Inledning 
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att 

förutse. Två framgångsfaktorer för att på ett lyckat sätt hantera uppkomna kriser 

är att man är flexibel och proaktiv. Hantering av kriser kan ofta även innebära att 

kommunen behöver anpassa sin organisation för att få effektivare beslutsvägar. 

Detta dokument beskriver hur Munkedals kommun organiserar, samordnar, 

samverkar och leder arbetet vid en kris eller vid hot om en kris, på en central nivå. 

Krisledningsplanen har upprättats i enlighet med gällande lagstiftning1 och utifrån 

gemensamma grunder för samverkan och ledning som Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap tagit fram.  

Följande ledningsplan har tagits fram för att möta de nya samverkans- och 

samordningsbehoven som kräver en tydlig kontaktväg in till 

krisledningsorganisationen samt en dynamisk struktur för att hantera händelser 

med hög kunskapsnivå och tydligt ansvar i samverkan med andra aktörer. 

Dokumentets disposition 

Inledningsvis beskriver krisledningsplanen dess egna syfte och målsättning. Den 

förklarar även i den inledande delen hur svensk krisberedskap är uppbyggd och 

vilka principer som krisberedskapsarbetet vilar på. Utifrån detta tydliggörs var i 

kommunens olika delar kriser hanteras och vem som har ansvaret för att hantera 

dem. 

Därefter beskrivs de olika krisberedskapsnivåerna som den centrala 

krisberedskapsorganisationen ska arbeta efter för att möjliggöra proaktivitet och 

struktur i arbetet.  

I nästa steg förklaras hur kommunens centrala krisledningsorganisation är 

uppbyggd, vilka funktioner den består av, vad dessa funktioner ska utföra samt 

vilka ytterligare resurser och aktörer man kan begära stöd av. 

Avslutningsvis följer en beskrivning av hur krisledningsorganisationen är tänkt att 

arbete utifrån en förväntad eller inträffad händelse. Även vissa förkortningar och 

begrepp definieras. 

Dokument kopplade till krisledningsplanen 

För en mer omfattande beskrivning av kommunens övergripande arbete med 

krisberedskap, se ”Munkedals kommuns plan för arbete med krisberedskap”. 

För en mer omfattande beskrivning av hur kommunikationsbehov i samband med 

kriser hanteras, se Munkedals kommuns ”Informationsplan vid extraordinär 

händelse”. 

 

  

                                           
1 2 kap 1 § 2 st. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

330



5 
 

Syfte 

Syftet med Munkedals kommuns centrala krisledningsplan är att: 

• före krisen inträffar klargöra kommunens krishanteringsorganisation och 

förtydliga dess uppgifter och ansvarsförhållanden vid en kris eller 

extraordinär händelse, 

• under krisen ha en god förmåga att flexibelt och proaktivt hantera 

händelsen, samt 

• efter krisen tillvarata erfarenheterna från händelsen och dra lärdom av 

dessa.  

 

Målsättning 

Munkedals kommuns målsättning med krisledningsplanen är att: 

• skapa en förmåga att tidigt få kännedom om och överblicka krisen, 

• säkerställa bevarat förtroende för och driften av den kommunala 

verksamheten, 

• vid behov initiera och aktivt samordna och koordinera krishanteringen 

med andra aktörer samt, 

• ge alla medborgare och andra aktörer bästa möjliga förutsättningar att 

fatta egna kloka beslut genom att förse dem med snabb, öppen och 

korrekt information. 
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Krishantering i Munkedals kommun 

Grundläggande principer i krishantering 

Ansvaret flyttar inte vid en kris. Den som har ansvaret för en verksamhet under 

normala förhållanden har det också vid en kris. Enligt grundprinciperna för svensk 

krishantering ska en kris så långt som möjligt hanteras av den som drabbats. 

Ansvarsprincipen Principen innebär att den som ansvarar för en verksamhet 

under normala förhållanden, ska ha motsvarande ansvar 

under en krissituation. I ansvaret ligger även att samverka 

och samordna arbetet med andra aktörer för att samhällets 

samlade resurser ska kunna tillvaratas på bästa sätt och 

användas effektivt. 

Likhetsprincipen  Principen innebär att organisationen och arbetssättet under en 

kris bör så långt som det är möjligt bygga på det som gäller 

under normala förhållanden. 

Närhetsprincipen  Principen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar, av 

de närmast berörda och ansvariga. 

 

Kommunens geografiska områdesansvar 

Geografiskt områdesansvar finns på nationell, regional och lokal nivå. I enlighet 

med gällande lagstiftning2 har Munkedals kommun ett geografiskt områdesansvar 

på lokal nivå som innebär att kommunen vid extraordinära händelser i fredstid ska 

verka för att: 

1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- 

och förberedelsearbetet,  

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 

händelse samordnas, och 

3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 

Det är viktigt att poängtera att de verksamheter och aktörer som blir drabbade i 

dessa situationer fortfarande har ett ansvar att lösa de problem som drabbat dem. 

Detta är kopplat till viktiga grundläggande principer i svensk krishantering.  

Det är av avgörande betydelse att kommunen vid extraordinära händelser och 

andra större kriser, där många aktörer ska lösa problem samtidigt, faktiskt tar 

initiativet och följer de ovanstående punkterna för att samverka och samordna 

krishanteringsåtgärder samt informera allmänheten. Det innebär att 

krishanteringsåtgärderna effektiviseras genom att de utförs där de bäst behövs 

samtidigt som allmänheten kan ta kloka beslut utifrån den samordnade 

informationen från kommunen. 

                                           
2 2 kap 7 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
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Ansvar vid en kris 

I enlighet med krishanteringsprinciperna ska en kris inom Munkedals kommun, så 

långt som det är möjligt, hanteras av den sektor eller bolag som drabbats. 

Varje sektor och bolag ska upprätta en egen krisledningsplan för att kunna 

tillgodose effektiv krishantering. Deras krisledningsplan ska revideras varje 

mandatperiod, i förekommande fall fastställas av respektive nämnd och vara 

förenlig med den centrala krisledningsplanen. Säkerhetssamordnaren finns 

tillgänglig som stöd för sektorerna vid upprättande av nya krisledningsplaner. 

Munkedals kommuns centrala krisledning bör exempelvis aktiveras i de fall flera 

sektorer eller bolag är berörda och krishanteringsåtgärderna behöver samordnas 

eller när informationsbehovet är stort. 
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Krisberedskapsnivåer 
För att kunna anpassa kommunens krisledning finns fyra krisberedskapsnivåer som 

Munkedals kommun arbetar efter. Kommunchefen beslutar om nivå 1–3. 

Krisledningsnämnden beslutar om nivå 4. 

Syftet med de framtagna krisberedskapsnivåerna är att skapa en mental 

förberedelse hos den personal som ingår i kommunens centrala 

krisledningsorganisation. Det syftar även till att skapa en förutsägbarhet för vilka 

åtgärder som kan komma att vidtas vid en viss typ av händelse. 

 Vad som sägs om Kommunchefens ansvar och befogenheter i detta dokument 

gäller i samma utsträckning Kommunchefens ersättare. 

De fyra (4) beredskapsnivåerna är: 

Nivå 1 – Grundberedskap 

Munkedals kommuns krisberedskap upprätthålls normalt på denna nivå. Vid 

grundberedskap bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner och 

verksamhetsmål. 

Nivå 2 – Störning 

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben och dess stödfunktioner i beredskap. Larm 

eller information om en förestående samhällsstörning utgör grund för att inta denna 

beredskapsnivå, likväl som vädervarningar klass 2 från SMHI eller en händelse i en 

kommunal verksamhet som sektorn själv hanterar. I övrigt arbetar kommunens 

verksamheter enligt ordinarie rutiner och verksamhetsmål. 

Vid beredskapsnivå 2 ska: 

• Kommunchefen löpande bevaka händelsen genom att 

säkerhetssamordnare, eller annan utpekad, följer händelseutvecklingen 

och återkopplar till kommunchef. Loggbok ska föras vid löpande 

bevakning. (Berörda sektorer eller bolag för egen logg.) 

• Övriga i krisledningsstaben ska underrättas om situationen och bereda sig 

på att inställa sig inom max tre (3) timmar efter Kommunchefens beslut 

att aktivera hela krisledningsstaben. 

• Informationsfunktionen förbereda en kommunikationsstrategi och arbeta 

enligt kriskommunikationsplanen om situationen kräver 

kommunikationsinsatser. 

• Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation ska 

informeras av säkerhetssamordnare, eller annan utpekad som följer 

händelseutvecklingen enligt första punkten, att krisberedskapsnivå 2 har 

intagits. 

• Informationsfunktionen vid behov informera internt via intranät och 

eventuellt andra lämpliga informationsvägar om rådande beredskapsläge 

och orsakerna till detta. 
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Nivå 3 – Stabsläge 

Vid denna nivå har kommunchefen beslutat att den centrala krisledningsstaben ska 

samlas enligt angiven plats och tidpunkt. Larm eller information om en förestående 

samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens verksamhet kan 

utgöra grund för att man intar denna krisberedskapsnivå. Andra omständigheter 

som kan utgöra grund för att inta stabslägen är exempelvis svårigheter att bedriva 

verksamhet enligt ordinarie rutiner till följd av en särskild yttre händelse eller det 

finns ett starkt behov av samordning. 

Vid beredskapsnivå 3 ska: 

• Krisledningsstaben larmas efter beslut från kommunchefen och samlas 

vid ledningsplatsen och påbörja arbete enligt krisledningsplanen. 

• Kommunchefen informerar Krisledningsnämndens ordförande om 

händelsen. Vid behov bör Krisledningsnämndens ordförande meddela 

övriga ledamöter och förbereda nämnden på att inställa sig för 

sammanträde. 

• Kommunchefen utser en stabschef och besätter de övriga 

stabsfunktionerna som är aktuella. 

• Kommunchefen leder ett startmöte för att ställa samman lägesbild och 

redogör därefter för ett Beslut i Stort (BiS). 

• Stabschefen tar över ansvaret för det operativa arbetet i 

Krisledningsstaben och upprättar en stabsarbetsplan. 

• Informationsfunktionen ta fram en kommunikationsstrategi och arbeta 

enligt informationsplanen. 

• Funktionerna Information, Bemanning- och Service samt Lägesuppföljning 

stärkas upp med ytterligare personal och bilda arbetsgrupper för att 

stödja samt stå till krisledningsstabens förfogande. 

• Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation informeras 

av stabschefen, eller den som denne utser, att beredskapsnivån intagits 

och varför. Information till Länsstyrelsen är prioriterad. Vid behov 

avropas inriktning- och samordningspersoner från andra aktörer till 

kommunens centrala krisledning. 

• Stabschefen informerar kommunal personal om att beredskapsnivån 

intagits och varför. 

• Stabschefen ska planera för långsiktighet i arbetet och vara redo att 

införa skifttjänstgöring vid behov. 

• Kommunchefen ha möjlighet att återkalla beviljade ledigheter samt 

omfördela personella resurser. 
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Nivå 4 – Extraordinär händelse  

Hela krisledningsstaben träder i kraft fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande 

beslutar när detta läge ska intas. Kommunchefen bedömer huruvida 

krisledningsgrupperna på sektornivå ska aktiveras. Exempel på när 

krisberedskapsnivå 4 kan tillämpas är vid kraftigt behov av prioritering mellan 

kommunens krishantering och ordinarie verksamhet. 

Förutom vad som anges vid krisberedskapsnivå 3 ska vid nivå 4: 

• Kommunchefen informera Krisledningsnämndens ordförande om 

situationen som utifrån uppgifterna beslutar att Krisledningsnämnden 

aktiveras. 

• Om Kommunchefen bedömer att behovet kräver det, ska 

krisledningsgrupper på sektornivå aktiveras. Dessa grupper ska följa sina 

krisledningsplaner på sektornivå.  

 Kommunens centrala krisledningsstab skapar riktlinjer för tydliga och 

långsiktiga prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet. 

• Skifttjänstgöring tillämpas efter behov. 

• Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för personal vid 

drabbade verksamheter. 
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Organisation av kommunens krisledning 
Den centrala krisledningen i Munkedals kommun utgörs av en Krisledningsnämnd 

och en Krisledningsstab med, vid behov, förstärkta arbetsgrupper till funktionerna 

Information, Lägesuppföljning samt Bemanning- och Service. 

Krisledningsnämnden 

Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag och förtydligas i nämndens 

reglemente. Nämnden har fem (5) ordinarie ledamöter och fem (5) ersättare. De 

utses av valberedningen inför varje ny mandatperiod. 

Nämndens ordförande, eller i dennes frånvaro vice ordförande, bedömer 

tillsammans med kommunchefen om en viss händelse ska betraktas som 

extraordinär3. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att 

Krisledningsnämnden ska aktiveras. Omständigheterna i det särskilda fallet avgör. 

Nämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är vid handen. 

Viktigt att förstå är att syftet då enbart är att informera nämnden och att hålla den 

förberedd om läget förvärras. 

Bedömer Krisledningsnämnden att den ska träda i funktion får nämnden överta 

beslutanderätten för hela eller delar av verksamheter från kommunens nämnder, 

enligt nämndens reglemente och med hänsyn till händelsens art och omfattning. 

Beslut som tas av Krisledningsnämnden måste enligt reglementet snarast anmälas 

till berörd ordinarie nämnd. 

Krisledningsnämndens beslut ska utgöras av normativa beslut, det vill säga 

principiella och övergripande beslut. De fastställer inriktning och sätter ramar för 

den strategiska ledningen. Krisledningsnämnden ska vara beslutsför inom max tre 

(3) timmar efter beslut om aktivering. 

Krisledningsnämndens uppgifter i stort är att: 

• Besluta om inriktning för kommunens krishantering. 

• Ta beslut i frågor där åtgärderna kan få betydande ekonomiska 

konsekvenser, väsentliga miljövärden förstörs eller betydande enskilda 

intressen skadas. 

• Beslut i principiella frågor. 

• Ta beslut om förändrade servicenivåer och omfördelning av kommunens 

resurser. 

• Vid behov begära externt stöd. 

• Besluta om stöd till enskilda. 

När Krisledningsnämnden trätt i funktion ska ett ledningsstöd kopplas till denna för 

att dokumentera. Kommunchefen är föredragande tjänsteman i nämnden. 

Krisledningsnämnden beslutar om när extraordinär händelse upphör. Vid beslut om 

avveckling ska nämnden informera kommunchefen. Krisledningsnämndens beslut 

ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Även Kommunstyrelsen 

                                           
3 Definitionen av extraordinär händelse återfinns under stycket ”Definitioner”. 
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samt Kommunfullmäktige har rätt att besluta om Krisledningsnämndens 

upphörande. 

Krisledningsstab 

Krisledningsstaben är en tjänstemannastab bestående av Kommunchefens 

ledningsgrupp, kommunikatör samt säkerhetssamordnare.  

Krisledningsstaben ska utifrån händelsens art även kompletteras med en önskvärd 

resurs. Den önskvärda resursen kan vara från flera olika aktörer som alla är 

inblandade i händelsen. Deras närvaro i krisledningsstaben syftar till att skapa en 

gemensam inriktning och samordning i krishanteringsåtgärderna mellan kommunen 

och andra berörda aktörer. Den önskvärda resursen har ingen beslutanderätt i 

kommunens krisledningsstab, men ska ha ett mandat från den egna organisationen 

att kunna besluta om samordning av deras åtgärder. 

Krisledningsstaben ska på samma sätt vara redo att utse någon från kommunen 

med lämplig kompetens och mandat att utgöra en inriktnings- och 

samordningsfunktion åt andra aktörer som till exempel Länsstyrelsen eller annan 

aktör som kallar till ett samverkansmöte. 

Krisledningsstabens arbete leds av en stabschef som utses av kommunchefen från 

händelse till händelse. I krisledningsstaben ingår funktionerna Kommunchef, 

Stabschef, Ledningsstöd, Ekonomifunktion, Informationsfunktion, 

Lägesuppföljningsfunktion samt Bemannings- och servicefunktion. De tre 

sistnämnda kan vid behov stärkas med ytterligare personal och bildar då 

Informationsgrupp, Lägesuppföljningsgrupp samt Bemannings- och servicegrupp 

där motsvarande funktion i Krisledningsstaben leder gruppens arbete. 

Kommunchefen äger rätten att dimensionera krisledningsstaben utifrån behovet för 

händelsen för att möjliggöra en flexibilitet i organisationen. Vid beslut om att inta 

krisberedskapsnivå 4 ska hela krisledningsstaben aktiveras. 

Krisledningsstaben bereder ärenden åt Krisledningsnämnden och ansvarar för 

kommunens strategiska ledning. Den fattar beslut om verkställighet av normativa 

beslut och följer upp dessa. Krisledningsstaben samverkar med externa aktörer, 

samordnar arbetet, svarar för kriskommunikation, dokumentation samt beslutar om 

inriktning för omfallsplanering. 

Krisledningsstabens avveckling beslutas av Kommunchefen. Krisledningsstabens 

arbete kan fortsätta även efter att Krisledningsnämnden fattat beslut om att 

extraordinär händelse har upphört.  

Krisledningsstabens uppgifter i stort är att: 

• Bedöma den akuta situationen och analysera den på kort och lång sikt. 

• Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen. 

• Följa och dokumentera händelseutvecklingen samt arbeta med 

omfallsplanering, det vill säga tänkbara alternativa händelseutvecklingar. 

• Ta fram underlag för beslut samt förbereda föredragningar till 

Krisledningsnämnden. 
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• Planera för åtgärder på längre sikt och analysera behovet av insatser och 

resurser inom den centrala krisledningsorganisationen och för 

kommunens verksamheter. 

• Samverka och samordna krishanteringsarbetet med externa aktörer och 

skapa underlag för krisinformation. 

 Skapa underlag för krisinformation. 

• Planera för uthållighet i organisationen. 

• Planera för avveckling av krisledningsorganisationen. 

Tjänsteman i Beredskap 

Munkedals kommuns Tjänsteman i Beredskap (TiB) är tillika Räddningschef i 

Beredskap vid Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Avtal (KS 2016–385) finns 

upprättat och tydliggör förväntningar, krav och kontaktvägar mellan kommun och 

räddningstjänsten.  

Kommunens TiB kan enklast förklaras som en ”trycka på knappen”-funktion. Den 

har inget mandat att fatta beslut om aktivering av kommunens centrala 

krisledningsorganisation eller andra åtgärder. Dess uppgift är att larma kommunens 

centrala krisledningsorganisation enligt en särskild larmrutin och inledningsvis 

stötta Kommunchefens beslutsfattande genom en redogörelse av händelsen som 

utgör en första lägesbild över situationen. Därefter träder Tjänsteman i Beredskap 

tillbaka. 

Syftet med Tjänsteman i Beredskap är att säkerställa att Munkedals kommun har 

en tydlig kontaktväg in i den centrala krisledningsorganisationen som är tillgänglig 

dygnet runt, året runt. Det är särskilt viktigt gentemot externa aktörer som 

Länsstyrelsen, Trafikverket, Vattenfall med mera. Även internt finns det en klar 

fördel att larma via Tjänsteman i Beredskap genom att man når hela 

krisledningsorganisationen med ett enda samtal. När man har lämnat sin 

redogörelse kan man återgå till att hantera den inträffade händelsen. 

Tjänsteman i Beredskap ansvarar även, under avtalade tider på dygnet, för 

Munkedals kommuns omvärldsbevakning. 
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Krisledningsstabens funktioner 

Kommunchef 

Kommunchefen har det övergripande ansvaret för att leda krisledningsarbetet och 

hålla Krisledningsnämnden informerad. Kommunchefen ska skapa en inriktning för 

krishanteringsarbetet genom ett Beslut i Stort (BiS). 

Kommunchefen har rätt att verkställa beslut inom all verksamhet i Munkedals 

kommun vid en extraordinär händelse, krisberedskapsnivå 4, i enlighet med 

Krisledningsnämndens beslut. 

Vid Krisberedskapsnivå 1–3 är Kommunchefen beslutsfattare i krisledningsstaben. 

Kommunchefen har rätt att oberoende av krisberedskapsnivå adjungera personal 

från kommunens bolag och efterfråga samverkanspersoner från externa aktörer. 

Kommunchefen har även rätt att ta ytterligare personal i anspråk inom kommunens 

organisation för att tjänstgöra inom krisledningsorganisationen. 

Kommunchefens arbetsuppgifter består i att: 

• Vara ytterst ansvarig för arbetet i krisledningsstaben 

• Vara beslutsfattare (Vid mindre händelser kan Kommunchefen välja att 

själv utgöra stabschef, men i normalfallet delegerar Kommunchef 

stabschefsuppgiften till annan medlem i krisledningsstaben) 

• Skapa ett inriktningsbeslut, benämnt Beslut i Stort (BiS) 

• Kommunicera med Krisledningsnämnden och vara föredragande 

tjänsteman vid deras sammanträden 

• Följa upp arbetet och säkerställa att det egna inriktningsbeslutet eller 

beslut från Krisledningsnämnden omsätts i åtgärder och/eller aktiviteter  

• Utifrån händelsen adjungera personal från kommunala bolag eller externa 

aktörer 

• Ta i anspråk annan personal inom kommunens verksamhet för 

tjänstgöring inom krisledningsorganisationen 

 

Stabschef 

Kommunchefen utser en stabschef bland medlemmarna i krisledningsstaben. Vem 

som utses kan variera från händelse till händelse. 

Stabschefens arbetsuppgifter består i att: 

• Leda, samordna och planera det operativa arbetet i krisledningsstaben 

• Ansvara för att stabsorienteringar blir utförda 

• Rapportera till Kommunchef 

• Ansvarig för att lägesbilden uppdateras och hålls tillgänglig 
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 Beakta behovet av att bemanna grupper till Information, Lägesuppföljning 

samt Bemanning- och Servicefunktionerna 

• I samråd med informationsfunktionen samordna informationen till 

allmänhet, media och kommunens personal 

• Planera för uthållighet i staben och vid behov förbereda och aktivera 

skifttjänstgöring 

 

Ledningsstöd 

Ledningsstödets arbetsuppgifter består i att: 

• Hantera dokumentationen för Krisledningsstaben 

• Dokumentera inkommande information, vilka beslut som tas och vem 

som gör vad. Det ska i efterhand vara möjligt att utläsa vart 

informationen kom ifrån, vad den gällde och till vem informationen 

delgavs 

• Dokumentera kommunens åtgärder i WIS 

 

Informationsfunktion (Leder informationsgrupp) 

Funktionen ansvarar för att informationsarbetet sker enligt gällande 

informationsplan. Funktionen besätts utifrån gällande informationsplan. I samråd 

med stabschef ska informationsfunktionen samordna informationen till allmänhet, 

media och kommunens personal. Se Munkedals kommuns Informationsplan vid 

extraordinär händelse för mer detaljerad information. 

Lägesuppföljningsfunktion (Leder lägesuppföljningsgrupp) 

Kan utgöras av enskild medlem i krisledningsstaben. Vid behov bemannas den med 

ytterligare personal och stabsmedlemmen blir då ansvarig för 

lägesuppföljningsgruppens arbete.  

Arbetsuppgifterna består i att: 

• Vara kontaktvägen in i krisledningsstaben när den är upprättad 

• Hantera inkommande ärenden 

• Underrätta Länsstyrelsen och andra lämpliga aktörer om att vi aktiverat 

krisledningsstab 

• Säkerställa att krisledningsstaben har samband med involverade aktörer 

• Bevaka händelseutvecklingen genom att följa nyhetsflöde och andra 

aktörers lägesbilder i WIS  

• Genomföra omfallsplanering 
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Ekonomifunktion 

I Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor anges att kommunen under vissa 

förutsättningar har rätt till ersättning av staten för kostsamma räddningsinsatser. 

Det är därför mycket viktigt att samtliga kostnader som uppstår i samband med 

krisledningsarbetet redovisas på ett särskilt konto. Det ökar möjligheterna att i 

efterhand direkt se vad beslut och åtgärder har kostat och underlättar arbetet att 

ansöka om statsbidrag efter att krisen är över.  

Funktionens arbetsuppgifter består i att: 

• Säkerställa att ett särskilt konto finns upprättat  

• Förmedla behovet av särredovisning av kostnaderna till berörda parter 

inom kommunens verksamhet 

 

Bemannings- och servicefunktion (Leder Bemannings- och Servicegrupp) 

Funktionen aktiveras vid behov. Har till uppgift att säkerställa en bemanning över 

tid och skapa uthållighet i den centrala krisorganisationen med tillhörande 

stödfunktioner. Svarar även för förplägnad till krisledningsstaben. Vid behov 

funktionen upp av ytterligare personal och bildar då Bemannings- och 

Servicegrupp. Stabsmedlemmen som innehar Bemannings- och servicefunktionen 

ansvarar då för gruppens arbete. 

Arbetsuppgifterna för Bemannings- och servicefunktionen består i att: 

• Planera för arbete i skift över tid 

• Säkerställa att nyckelfunktioner inom krisledningsstaben inte arbetar för 

länge och att avlösning sker 

• Ansvara för förplägnad till krisledningsstaben 

• Genom servicegruppen ansvara för övrig service till 

krisledningsorganisation. Övrig service kan exempelvis utgöras av 

iordningställande av lokaler och praktikaliteter som IT och kontorsservice 

Ianspråktagande av personal 

Informationsgrupp, Lägesuppföljningsgrupp samt Bemannings- och Servicegrupp 

bemannas efter behov. Kommunchefen beslutar om ianspråktagande av ytterligare 

personal inom kommunen för tjänstgöring i krisledningsorganisationen. 
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Andra aktörer och resurser 

POSOM 

Sektor omsorg, genom avdelningschefen för IFO, ansvarar för POSOM-

verksamheten i Munkedals kommun. Beslutsfattare gällande aktivering av POSOM 

är avdelningschefen för IFO, eller dennes ersättare, samt Kommunchef när 

Krisledningsstaben är aktiverad. POSOM kan aktiveras utan att någon del av 

kommunens krisledningsorganisation är igång. 

POSOM är en förkortning för psykiskt och social omhändertagande. Enligt ramarna 

för POSOM Munkedal ska gruppen aktiveras vid större händelser av allvarligare art, 

som genererar omfattande stödinsatser av psykosocial karaktär som inte 

samhällets normala resurser kan hantera. 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 

Räddningstjänsten kan vid behov stötta kommunens krisledning med kompetent 

personal som kan tilldelas arbetsuppgifter som exempelvis stabsarbete där de vid 

skiftestjänstgöring kan agera både stabschef och stabsmedlem. De kan även utföra 

omvärldsbevakning, analys- och bedömningsstöd samt säkerställa samverkan och 

samband. 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten kan i fredstid ha en stödjande funktion till samhället. Stödet kan 

bestå av manskap, terränggående fordon med mera. Vid en räddningsinsats kan 

Försvarsmakten enligt lagen om skydd mot olyckor bistå räddningstjänsten. Det 

utgår då inte någon ersättning till Försvarsmakten.  

Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan kommunen begära stöd. 

Försvarsmakten är då enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till 

civil verksamhet skyldig att ta ut en avgift som innebär full kostnadsbetäckning för 

deras utgifter i samband med stödinsatsen till kommunen. 

VG Stab 

VG Stab är en regional, frivillig resurspool som kan förstärka, komplettera och 

avlasta befintliga ledningsorganisationer vid samhällsstörningar.  

Poolen består i dagsläget av närmare femtio personer från kommuner, 

räddningstjänster, Västra Götalandsregionen och några myndigheter i länet. I 

poolen finns personer med kompetens inom bland annat stabsledning, 

räddningstjänst, kommunikation samt analys och bedömning.  

VG Stab förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och förfrågan om stöd 

görs via Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap. 
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Samhällsviktig verksamhet som utförs av privata 

aktörer 
För att säkerställa driften av samhällsviktig kommunal verksamhet som utförs av 

en privat aktör, är det viktigt att ställa samma krav gällande genomtänkt 

krisberedskap, uppdaterad krisledningsplan samt utbildning och övning på dessa. 

Detta är en särskilt viktigt vid upprättande av avtal mellan kommunen och den 

privata aktören. Upphandlaren och annan involverad personal ansvarar för att detta 

förtydligas i avtalet.  

Säkerhetssamordnaren finns tillgänglig som stöd vid upprättande av avtal för att 

bidra med krisberedskapsperspektivet och ansvarar för att detta följs upp av den 

privata aktören efter att avtalet börjat gälla. 
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Krisledningsorganisationens arbete 
Munkedals kommuns krisledningsorganisation ska dygnet runt, året runt, kunna 

aktiveras och inom max tre (3) timmar påbörja krishanteringsarbete. 

Krisledningsorganisationens arbetssätt ska vara tydligt och kännetecknas av ett 

tidigt agerande med förmåga till flexibel anpassning av krisledningsorganisationen 

uppbyggnad utifrån händelsens omfattning och art. 

 

Beslutsmodell inom Munkedals kommuns 

krisledningsorganisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Händelse eller förvarning om händelse  

Vid signaler om förestående händelse eller redan inträffad händelse, som fångas 
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Tjänsteman i Beredskap. Innan man larmar kommunens TiB ska 
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Följande kriterier utgör stöd i bedömningen: 

• Ordinarie rutiner eller ledningsstrukturer inte svarar mot situationens krav 
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• Stort informationsbehov 

Den som larmar TiB ska vara beredd på att svara på följande frågor: 

• Vad har hänt?  

• Vilka åtgärder har vidtagits? 

• Hur kan händelsen utvecklas på kort och lång sikt? 

• Eventuell övrig lämplig fråga 

Tjänsteman i Beredskap kontaktar krisledningsorganisationen enligt särskild 

larmrutin och återger då den lämnade redogörelsen. Kommunchefen beslutar efter 

samråd med aktuell sektorchef, eller bolagschef, att krisledningsplanen ska 

tillämpas helt eller delvis och enligt vilken krisberedskapsnivå. 

2. Larm och larmning – Sammankallande av krisledningsstab 

För beredskapsnivå 1–3 beslutar kommunchef om att larma aktuella delar av 

krisledningsstaben med tillhörande stödfunktioner. 

För nivå 4 beslutar Kommunchef och Krisledningsnämndens ordförande i samråd 

om att kalla in hela krisledningsorganisationen. Finns behovet kan Kommunchefen 

även besluta att aktivera en eller flera sektorers egna krisledningsgrupper. 

Aktuell personal larmas in enligt särskild larmrutin. Om Kommunchefen bedömer, 

utifrån händelsens art, att Krisledningsstaben är i behov av annan önskvärd resurs 

ska den kallas in så tidigt som möjligt. 

3. Lokaler 

Den centrala krisledningsorganisationen nyttjar förutbestämda lokaler i Forum. 

Krisledningsorganisationen har en absolut förtursrätt till dessa lokaler om annan 

verksamhet redan är inbokad. Kommunchefen beslutar om vilka av de 

förutbestämda lokalerna som ska nyttjas eller om alternativ ledningsplats ska tas i 

bruk. Se bilaga för lokalfördelning. 

4. Krisledningsstaben är samlad – Uppstartsarbete påbörjas 

När Krisledningsstaben är samlad ska ett startmöte hållas. Kommunchefen utser en 

stabschef och fördelar ut stabens andra funktioner till övriga stabsmedlemmar. Se 

stycket ”Organisationsstruktur Munkedals Krisledningsstab”. 

Kommunchefen leder en genomgång av den aktuella händelsen för att skapa en 

lägesbild som omfattar följande punkter: 

• Vad har hänt? Vad utgör fakta av det som vi vet och vad utgör ett 

antagande?  

• Vad är gjort av oss och vad är gjort av andra? 

• Ser vi ett behov av samverkan med annan aktör? 

• Finns det ett behov av att bemanna arbetsgrupper till de olika 

stödfunktionerna? 

• Hur kan händelsen utvecklas? 
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o På kort sikt? 

o På lång sikt? 

• Omfallsplanering – på vilka olika sätt kan händelsen 

utveckla sig? 

 Vilken tänkbar utveckling kan vi se? Finns det olika? 

• Kan vi förhindra att det inträffar? 

• Vad gör vi om det inträffar? 

• Har vi några begränsningar att ta hänsyn till? 

• Vilket informationsbehov ser vi?  

Därefter redogör Kommunchefen för ett Beslut i Stort (BiS) som syftar till att skapa 

en övergripande inriktning och målsättning för krisledningsarbetet. Det möjliggör 

för övriga parter att kunna verka i Kommunchefens anda. 

BIS ger besked om varför krishanteringsarbetet ska genomföras och vad som skall 

uppnås. BIS bör uttrycka en så klar och tydlig förklaring som möjligt av uppdragets 

övergripande syfte, resurser, önskat slutläge och en övergripande beskrivning av 

hur man skall nå dit. Om det är möjligt bör kriterier på framgång nämnas. 

Beslut i stort ska innehålla målsättning och genomförande. Följande bör framgå:  

• syftet och målet med krishanteringsarbetet 

• delsyften och huvuddragen av hur krishanteringsarbetet ska genomföras 

• riktlinjer och eventuella begränsningar, 

• kriterier på framgång. 

Den utsedde stabschefen tar över ansvaret för det operativa arbetet i 

Krisledningsstaben och Kommunchefen intar funktionen som beslutsfattare. Vid 

krisberedskapsnivå 4 utgör Kommunchefen verkställare av Krisledningsnämndens 

beslut. 

Stabschefen upprättar en stabsarbetsplan utifrån Kommunchefens Beslut i Stort. 

Stabsarbetsplanen klargör vad som ska göras, vem som gör det, när det ska vara 

utfört och eventuellt hur det ska göras. Stabschefen anger även tid och plats för 

nästa stabsorientering. 

Dokumentation ska ske löpande i ledningsarbetet. Av bland annat juridiska skäl är 

dokumentationen av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktiga. Information i 

Krisledningsstaben om åtgärder, händelser eller beslut med mera ska 

dokumenteras och ges en identitet för att underlätta att beslutsgrunder och dylikt 

återfinns i efterhand. 

Exempel på praktiska former för dokumentation är: 

• Användande av kommunens ordinarie dokumentationsrutiner 
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• Lägga upp viktiga dokument och anteckningar i WIS 

• Skriva på whiteboardtavla som fotograferas 

• Skriva direkt i dokument på dator 

• Skriva på papper 

Alla sidor upprättade på papper och i dator ska dateras med datum och tidpunkt. 

5. Fortsatt arbete Krisledningsstab 

Det är viktigt att stabschefen säkerställer att Krisledningsorganisationen kan arbeta 

långsiktigt och över tid. Denne bör därför tillse att Bemannings- och 

servicefunktionen har ett tydligt uppdrag för att organisera bemanningen i 

krisledningsorganisationen. 

Det är även viktigt att ha en förståelse för att den framtagna lägesbilden inte är ett 

statiskt fenomen. Lägesbilden förändras över tid och det är stabschefens ansvar att 

lägesbilden är uppdaterad. 

Stabsorientering ska genomföras kontinuerligt och vid dessa orienteringar är 

krisledningsstaben, annan aktuell personal och samverkande aktörer samlade. 

Syftet med stabsorienteringen är att klargöra händelseutvecklingen sedan förra 

mötet, följa upp vilka arbetsuppgifter som har blivit utförda och återigen skapa en 

inriktning och prioritering av krishanteringsarbetet. Se mall för stabsorientering. 

Om krisledningsorganisationen har övergått i skiftestjänstgöring ska avlösande 

personal vara på plats i god tid innan för att läsa in sig på lägesbilden samt 

genomförda, pågående och planerade aktiviteter. Med god tid menas minst 30 

minuter. Målsättningen ska vara att hålla en gemensam lägesgenomgång med båda 

skiftlag närvarande. Därefter sker funktionsvis överlämning. 

6. Information 

Kriser och extraordinära händelser ställer stora krav på informationsarbetet hos 

drabbade aktörer. Munkedals kommun har dessutom, utifrån det geografiska 

områdesansvaret, ansvar för att samordna informationen till allmänheten. Är 

många aktörer drabbade är det viktigt att samverkan sker med dessa för att kunna 

samordna informationen.  

Målsättningen är att kommunens information till allmänhet och personal är snabb, 

öppen och korrekt. Det underlättar beslutsfattandet hos kommuninvånarna om de 

har tillgång till väsentlig information. Samtidigt som det motverkar oro hos 

densamma när vi berättar vad vi vet och vad vi gör för att hantera det. 

Se Munkedals kommuns ”Informationsplan för extraordinära händelser” för 

informationsfunktionens organisation och upplägg. 

7. Beredning och analys 

Krisledningsstaben bereder ärenden åt Krisledningsnämnden och Kommunchefen är 

föredragande tjänsteman. 

I samband med beredning av ett eller flera ärenden är det mycket sannolikt att en 

analys eller någon form av bedömning behöver göras innan. Viktiga punkter att 

förhålla sig till då är: 
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• Vilket scenario eller problem ska analyseras? När ska det vara klart? 

• Finns det ett behov av kontakt med någon annan aktör för att göra 

analysen? 

• Vilket underlag behöver vi för analysen? 

• Vilka överväganden behöver man göra? Vad kan effekterna bli av ett visst 

beslut? 

• Sammanfattande resultat 

• Förslag till beslut eller motsvarande 

Det är även viktigt att krisledningsstaben i sitt arbete har en beredskap för 

eventuella omfall. Alternativa händelseutvecklingar än den mest sannolika ska 

beaktas. Tänkbara alternativa händelseutvecklingar av planerade eller redan 

fattade beslut och genomförda åtgärder ska tas fram. Omfallsplaneringen bör 

omfatta aspekter som händelsens varaktighet, omfattningen av skador, hur 

allmänheten berörs, tidsåtgång för genomförande av åtgärd med mera. 

8. Lägesuppföljning 

Lägesuppföljning ska ske kontinuerligt. Den ska omfatta den egna verksamheten 

och samverkande aktörer. Målsättningen är att följa upp händelseutvecklingen för 

att se effekterna av de vidtagna åtgärderna och skapa underlag för den fortsatta 

planeringen av stabsarbetet. 

9. Samverkan och samordning 

Krisledningsstaben har en viktig uppgift att samordna krishanteringsarbetet internt 

med sektorer och bolag samt externt med samverkande aktörer. 

Krisledningsstaben ska utgöra informationsvägen in till kommunen och även 

informationsvägen ut ur kommunen. Detta är viktigt för att på ett effektivt sätt 

kunna samordna krishanteringsarbetet. 

10. Ekonomi och bistånd 

Krisledningsnämnden beslutar om händelsens ekonomiska ramar när den är i 

funktion. Är Krisledningsnämnden inte aktiverad bärs kostnaderna av respektive 

nämnd. Oavsett vilket ska ett särskilt nummer (aktivitet) användas för att 

underlätta redovisningen av kostnader kopplat till krishanteringsarbetet. 

På begäran får en kommun lämna hjälp till andra kommuner som drabbats av en 

extraordinär händelse. För detta har kommunen rätt till skälig ersättning från den 

andra kommunen. 

Krisledningsnämnden i Munkedals kommun fattar beslut om att begära stöd från 

annan kommun.  

I en situation där Munkedals kommun inte är drabbad av en extraordinär händelse, 

men en annan kommun är drabbad och inkommer med en begäran om stöd från 

Munkedals kommun, beslutar i brådskande fall Kommunstyrelsens ordförande om 

stöd ska lämnas. I dennes frånvaro beslutar Kommunstyrelsens vice ordförande om 

stöd ska lämnas. 
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11. Rapportering och ledningsinformation 

Krisledningsstaben är skyldig enligt lag att rapportera till Länsstyrelsen. WIS är den 

prioriterade informationsvägen, men andra kontaktvägar som telefon och mail kan 

också användas. Länsstyrelsen har en Tjänsteman i Beredskap som ska kontaktas 

när Munkedals kommun har aktiverat Krisledningsstaben. 

12. Reservdrift och resurser 

Störningar kan mycket väl inträffa och påverka ledningsarbetet. Alternativa rutiner 

för stabsarbete, kommunikation och samverkan bör tas fram. Forum är försett med 

reservkraftverk för elförsörjning och Rakel för samband med samverkande aktörer. 

13. Avveckling av krisledningsorganisationen 

Krisledningsnämnden beslutar om när den extraordinära händelsen upphör och 

nämnden träder ur funktion. Beslutet ska dokumenteras.  

Kommunchefen beslutar om när krisledningsstaben och dess stödfunktioner ska 

avvecklas. Beslutet ska aktiveras. Krisledningsstaben ska inte avvecklas per 

automatik bara för att krisledningsnämnden avvecklar. Krisledningsstabens 

avveckling ska beslutas utifrån vart vi befinner oss i krishanteringsarbetet och ske 

stegvis. Beslutet att avveckla krisledningsstaben och i vilken omfattning ska 

dokumenteras. Följande punkter bör följas vid avveckling av krisledningsstaben: 

• Stegvis avveckling 

• Funktionerna stabschef, ledningsstöd och informationsansvarig bör 

avvecklas sist 

• Dokumentationen ska samlas in och sparas. Ledningsstödet ansvarar för 

detta 

• Överföring av uppgifter och information från krisledningsstaben till 

ordinarie verksamhet sker i samverkan med Kommunchef och ordinarie 

sektorchef. 

• Stabschefen ansvarar för att lokaler och övrigt på ledningsplatsen 

återställs. 

14. Utvärdering och krisstöd 

Utvärdering av händelser som föranlett krisberedskapsnivå 3–4 ska alltid 

utvärderas för att dra lärdom av händelsen och utveckla 

krisledningsorganisationen. Utvärderingen leds av säkerhetssamordnaren. 

Vid händelser som föranlett att en sektor aktiverat krisledningsgrupp och således 

aktiverat krisberedskapsnivå 2 i den centrala krisledningsorganisationen ska 

krishanteringsarbetet utvärderas av sektorn själv. Säkerhetssamordnaren utgör ett 

stöd i utvärderingsarbetet. 

Har ett behov av krisstöd uppstått med anledning av krishanteringsarbetet bör 

detta uppmärksammas av ordinarie chef i den drabbades ordinarie verksamhet och 

hanteras enligt gällande rutiner. 
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Definitioner 

Extraordinär händelse 

Händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 

skyndsamma insatser av en kommun4. 

Kris – Samhällsstörning 

Kris, ibland benämnd samhällsstörning, är en händelse som drabbar många 

människor och stora delar av samhället och som kan hota grundläggande värden 

(som vår demokrati) och viktiga samhällsfunktioner (som elförsörjningen). Kris är 

ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisationer. En 

kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att hantera krisen kräver 

samordnade åtgärder från flera myndigheter, organisationer och företag och på alla 

nivåer i samhället5. 

Rakel 

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan 

aktörer som bedriver samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög 

driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av fler än 500 organisationer. 

Vädervarning klass 2 - Mycket besvärligt väder (SMHI) 

Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella 

skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att 

följa ny information på internet, radio eller TV. 

Vädervarning klass 3 - Extremt väder (SMHI) 

Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och 

mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att 

följa ny information på internet, radio eller TV. 

WIS 

WIS är ett krypterat nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att 

underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystem 

före, under och efter en kris. Lägesbilderna som läggs upp i WIS ska ha tagits fram 

i samråd med informationsfunktionen. Ingen sekretessbelagd information får 

hanteras i WIS. 

Informationssystemet möjliggör för myndigheter, kommuner och landsting att 

skapa sig en gemensam lägesuppfattning vid en kris genom aktiv delning av 

ledningsinformation. Genom denna informationsdelning möjliggörs samordning av 

verksamheter samt snabb, korrekt och samordnad information till både allmänhet 

och media. Genom att använda WIS ges man dessutom en möjlighet att i efterhand 

kunna följa upp en händelse och hur den har hanterats. 

  

                                           
4 1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap 
5 ”Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull” prop. 2007/08:92 s. 77 
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Gällande denna plan 
Detta är Munkedals kommuns plan för extraordinära händelser enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. Den beskriver kommunens organisation 

vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Den ska revideras och 

fastställas av Kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. 

Säkerhetssamordnaren ansvarar för att detta sker. 

Utbildning och övning 

Den centrala krisledningsorganisationen ska utbildas och övas för uppgiften. 

Ansvaret för detta åligger säkerhetssamordnaren. 

Bilagor 

Bilagor till denna plan fastställs av Kommunchef och omfattar bland annat 

checklistor, funktionslistor, kontaktlistor, mallar med mera och är tänkt att utgöra 

ett stöd i krishanteringsarbetets olika skeenden. 

Dessa bilagor uppdateras två gånger per år eller när ett uppenbart behov av 

uppdatering har uppstått. 
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Våld i nära relationer 
Våld förekommer i alla typer av nära relationer, mellan kvinnor och män, mellan män och män och 

mellan kvinnor och kvinnor. Äldre personer kan utsättas för våld av make/maka, av vuxna barn eller 

andra anhöriga, av medboende i särskilda boenden eller andra i deras närhet. Både svensk och 

internationell forskning visar att grovt och upprepat våld inklusive dödligt våld i heterosexuella 

parrelationer i de flesta fall handlar om en mans våld mot en kvinna.  

Den 1 oktober 2014 trädde nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära 
relationer i kraft. Författningen gäller för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld 
i nära relationer. Syftet med den nya författningen är att höja kvaliteten i stödet till våldsutsatta barn 
och vuxna samt barn som bevittnat våld och att stödja våldsutövare att upphöra med våldet. 

Våld i nära relationer är ett brott mot mänskliga rättigheter(www.fn.se). Det är ett globalt 

samhällsproblem och ett folkhälsoproblem eftersom det drabbar den utsatta personens hälsa, 

välbefinnande och liv.  

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Lag (2014:958). 

Under 2015 anmäldes omkring 17 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära 

relation med offret. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 16 procent av de som utsatts 

för misshandel att gärningspersonen var en närstående (www.bra.se). Att gärningspersonen är en 

närstående gäller för kvinnor i 37 procent av händelserna, medan motsvarande andel för män endast 

är 3 procent. Det är svårt att urskilja några tydliga trender över en längre tid för såväl män som för 

kvinnor (www.bra.se). 

I Brås nationella kartläggning av brott i nära relationer (2014) uppgav 6,8 procent av befolkningen att 

de utsattes för brott i en nära relation under 2012. Andelen kvinnor som utsattes för brott i en nära 

relation under 2012 var i princip jämnstor med andelen utsatta män (7,0 procent av kvinnorna och 

6,7 procent av männen). När man studerar utsatthet för brott i nära relationer under livstiden är det 

dock en större andel kvinnor som uppger att de varit utsatta; drygt 25 procent av kvinnorna och 

knappt 17 procent av männen i befolkningen (www.bra.se). 

Även när man studerar psykiskt våld och fysiskt våld separat visar sig utsattheten under 2012 vara 

jämnt fördelad mellan könen; 6,8 procent av kvinnorna och 6,2 procent av männen utsattes för 

psykiskt våld, medan 2,2 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen utsattes för fysiskt våld 

(www.bra.se).  

De två vanligaste brottstyperna är systematiska kränkningar och försök att inskränka friheten. En del 

utsätts för både fysiskt och psykiskt våld inom relationen. Av dem som utsattes för fysiskt våld under 

2012 blev närmare 85 procent även utsatta för psykiskt våld, medan knappt 28 procent av dem som 

utsattes för psykiskt våld även blev utsatta för fysiskt våld (www.bra.se). 

Vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld 
Även om utsattheten under 2012 verkar vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män, är det 

vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld som leder till behov av hjälp och stödinsatser, och då 

framför allt sjukvård. Bland de personer som blev utsatta för grov misshandel uppgav 29,1 procent av 

kvinnorna och 2,4 procent av männen att de uppsökte, eller hade behövt uppsöka, en läkare, 

sjuksköterska eller tandläkare (www.bra.se). 
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De bakgrundsfaktorer som verkar ha starkast relevans är ålder, familjerelation, utbildning, 

boendeform och ekonomiska förutsättningar. Utsattheten är högst bland personer i åldrarna 16–34 

år, ensamstående föräldrar, personer med högst gymnasial utbildning och personer boende i 

flerfamiljshus. Utsatta kvinnor har ofta sämre ekonomiska förutsättningar än kvinnor som inte blivit 

utsatta. Det verkar inte finnas några tydliga skillnader i utsatthet mellan personer som är födda i 

Sverige och utrikesfödda (www.bra.se). 

Nästan hälften av de personer som varit utsatta för psykiskt våld under 2012 uppger att våldet har 

varit återkommande under året. Kvinnor uppger i högre utsträckning att de blivit utsatta för 

återkommande psykiskt våld, 56 procent av de utsatta kvinnorna jämfört med 40 procent av de 

utsatta männen (www.bra.se).  

Merparten polisanmäler inte 
Av de som blev utsatta för brott i en nära relation under 2012 uppgav 3,9 procent att de hade 

polisanmält händelsen eller någon av händelserna. Andelen kvinnor som gjort en anmälan var något 

större än andelen män. Det i särklass vanligaste skälet till att man inte polisanmält det man utsatts 

för, är enligt denna kartläggning att man betraktar händelsen som en småsak. Att man i stället redde 

ut händelsen på egen hand anges också ofta som skäl (www.bra.se). 

Brottsplats 
Allmän plats är den typ av brottsplats som är vanligast vid misshandel. Därefter följer arbetet/skolan. 

Minst vanligt är att ett misshandelsbrott har ägt rum i den utsattas, gärningspersonens eller någon 

annans bostad, respektive på någon annan plats. Skillnaderna är dock stora mellan könen. Utsatta 

kvinnor uppger i betydligt högre grad än utsatta män att de har blivit utsatta för misshandel i en 

bostad (36 jämfört med 6 %). När män utsätts för misshandel är brottsplatsen en allmän plats i mer 

än hälften av fallen (62 %), medan motsvarande andel för kvinnor är en tredjedel (33 %). 

Arbetsplatsen eller skolan är en ungefär lika vanlig brottsplats för män och kvinnor, 23 respektive 26 

% (www.bra.se). 

Fakta om våld i nära relationer 
 Drygt var femte person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära 

relation (Brå 2014). 

 6,8 procent av befolkningen uppger att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. 

(Brå 2014) 

 16 procent av de som blivit utsatta för misshandel uppger att gärningspersonen var 

närstående (NTU 2014).  

 En nära relation avser här att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en flickvän, 

pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sammanboende eller ej (www.bra.se). 

Osynligt problem 
Våld i nära relationer är oftast ett osynligt problem, de flesta söker inte hjälp eller polisanmäler 

självmant. Partnervåld kan drabba kvinnor ur alla samhällsklasser, men samtidigt finns det en 

samvariation med vissa sociala och ekonomiska omständigheter. Enligt en omfångsundersökning som 

gjordes 2001, En slagen dam, så framkom att var tionde kvinna var utsatt för våld av sin nuvarande 

partner. Var tionde barn har upplevt våld i sin familj. Våldet kan även fortsätta efter en separation.  

Dubbelt utsatta 
Äldre kvinnor och män är en bland andra grupper i samhället som är extra sårbara för våld och 

övergrepp, och är på det sättet dubbelt utsatta. Det kan handla om dennes hälsotillstånd eller 

beroendesituationer som gör att äldre har svårare att skydda sig, berätta om våldet eller ta sig ur 

situationer där de är utsatt för våld.  
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Exempel på andra grupper som är dubbelt utsatta är invandrare, personer med funktionshinder, 

personer med missbruksproblematik och personer som lever i samkönade relationer. Där är det extra 

viktigt att omgivning och samhälle är uppmärksamma och agerar för stöd och skydd för dessa 

dubbelt utsatta grupper.  

Beskrivning av brott i nära relation 
Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en 

nära relation. Socialstyrelsen anger att utgångspunkten för om någon ska betraktas som närstående 

eller inte, är om det finns eller har funnits en nära och förtroendefull relation mellan den som utövat 

våldet och den som utsatts för brottet. Exempelvis omfattas makar, sambor och pojk- eller 

flickvänner, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, barn och barnbarn eller andra personer som 

personen har en nära och förtroendefull relation med. Även personal kan ha en förtroendefull och 

nära relation till personen/brukaren varför även personal kan omfattas av begreppet. Bedömningen 

av vem som ska betraktas som närstående ska göras utifrån familje- och levnadsförhållanden i det 

enskilda fallet. Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara brott där man 

tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan lov.  

Hedersrelaterade brott sker inom familjen där motivet är att upprätta familjens heder. 

Hedersrelaterade brott är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av brott.  

Våld mot äldre 
I brottsoffermyndighetens undersökning ”Ofrid” som gjordes 2001 uppgav 16 % av kvinnorna och 13 

% av männen att de efter sin 65-års dag hade varit utsatt för våld och övergrepp. Det är tre gånger så 

många kvinnor som män som lider av en bestående rädsla av utsatthet efter sin 65-års dag och 

kvinnorna har i högre grad än männen en försämrad hälsa pga. av konsekvenser av våld eller 

övergrepp. Undersökningen visade att den vanligaste förövaren var en familjemedlem. Våldet kan ha 

uppstått när mannen eller kvinnan har blivit sjuk eller dement vilket innebär påfrestningar för 

relationen eller pågått en längre tid.  

Alla som är utsatta för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället och så här 

säger Socialtjänstlagens paragraf (5 kap 11§) om stöd till brottsoffer: 

 Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den 
som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och 
hjälp. 

 Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har 
varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

 Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för 
brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de 
behöver. 

 Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som 
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående 
är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och 
den hjälp som barnet behöver. Lag (2012:776).  

Hur ser våld i nära relation ut 
Våld och övergrepp är inte enbart av fysisk art, det kan även förekomma andra former av övergrepp 

som till exempel psykiskt våld, verbala kränkningar och hot och som måste uppmärksammas innan 
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det övergår till fysiskt våld. I många situationer kan våldet vara gränsöverskridande och innehålla 

olika former av våld och övergrepp samtidigt.  

Definition av våld 
”Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka 

annan person att göra något mot sin vilja eller avstå att göra något den vill” Per Isdal, Alternativ til 

vold. 

Våldet kan se olika ut, här kommer några exempel men det finns många fler: 

 Psykiskt våld 

verbala kränkningar, isolering, kontroll, förstöra ägodelar, hot, skambeläggande, gester, 

metodisk nedtryckning, utfrysning, ”tala över huvudet”, inte få sova 

 Fysiskt våld 

kasta saker, knuffa, hålla fast eller släpa, dra i håret, nypa, slå, skaka, ta strypgrepp, sparka, 

hota med vapen, tvångsmata 

 Försummelse 

medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, sakna hjälpmedel som t ex 

tandproteser, hörapparat, glasögon, försvåra i stället för att underlätta vardagen 

 Ekonomiskt utnyttjande 

stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, kontroll över ekonomin, påtvungna i ändringar 

testamente, god man överskrider befogenheter 

 Sexuellt våld 

tvingas utföra eller genomlida sexuella aktiviteter som man inte vill ha del i, sexuellt 

kränkande språk 

Signaler 
Våld och övergrepp i nära relation är oftast inte en enstaka händelse utan snarare ett mönster av 

olika grad. När äldre eller funktionsnedsatta personer utsätts för våld är det oftast mycket svårare att 

upptäcka, eftersom personerna oftare är i beroendeställning, vilket minskar deras möjligheter att 

söka hjälp. 

Det kan också vara så att personerna lever ett mer isolerat liv som försvårar upptäckt. Sjukdomen 

eller funktionsnedsättningen kan i sig innebära svårigheter för personen att uttrycka sig och berätta 

om sin situation.  

Det finns många signaler på våldsutsatthet. Nedan beskrivs några exempel på signaler att vara 

uppmärksam på, det finns naturligtvis fler.  

 Blåmärken, rodnader, klösmärken, svullnader och andra tecken på fysiskt våld 

 Förändring av personlighet eller beteenden 

 Psykosomatiska symtom som ont i magen, ökad oro, klängighet, isolering, personen säger 

och gör saker hon inte brukar, otrygghet 

 Lågt självförtroende, osäkerhet 

 Depression 

 Interaktionen med partnern (han/hon talar över huvudet eller säger nedsättande saker) 

 Pengar tar slut hela tiden 

 Tillbakadragenhet, isolering 

 Sömnlöshet, ätstörningar 

 Ovilja att tala om relationen eller ett krampaktigt sätt att tala om hur bra relationer är  
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 Självskadebeteende 

 Utagerande beteende 

 Undviker vissa personer eller platser 

 Stress och koncentrationssvårigheter, förvirring 

 Motsätter sig fysisk kontakt t ex vill inte bli tvättad 

 Ändrat beteende då närstående är med 

 Svårt att prata enskilt med den närstående 

 Tackar nej till insatser – insynen är begränsad 

 Närstående verkar utmattad och uttrycker maktlöshet/trötthet 

Hur frågar man? 
Det kan kännas svårt och känsligt att ställa frågor om våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld i 

nära relationer är ett dolt problem och att många brottsoffer inte berättar om de inte får frågan. 

Därför kan det vara avgörande för våldsutsatta att personal ges förutsättningar att berätta genom att 

ställa frågor. 

Det kan vara smärtsamt för den utsatta att redogöra för hur han/hon har det. Därför kan samtalet 

behöva ta tid. Det är viktigt att utgå från vilken person man har framför sig. Man kan behöva 

formulera sig olika beroende på kommunikationsförmåga, ålder med mera. Demens, psykisk 

sjukdom, funktionsnedsättning eller utländsk härkomst kan försvåra samtalet.  

I vissa fall kan den utsatta personen behöva få information om olika handlingsalternativ på en gång, 

till exempel om att söka insatser genom socialtjänsten eller att göra en polisanmälan. Om det är 

svårigheter att ta dessa kontakter själv, är det viktigt att den utsatta får hjälp med det.  

Bemötande 
Bemötande, lyhördhet och inlevelseförmåga är av grundläggande betydelse. En förutsättning för 

samtal om så känsliga frågor är att man kan skapa en känsla av förtroende i samtalet. 

Det är inte säkert att den utsatta betraktar sig som ”en misshandlad” eller identifierar sig som en 

som har blivit utsatt för våld. Det kan därför vara bra att undvika ord som ”misshandel” eller 

”våldtäkt” och hålla sig på en mer konkret nivå. 

Det är mycket viktigt att bekräfta allvaret i berättelsen man får ta del av.  

Inledande frågor 
Ibland kan det vara lämpligt att börja med mer allmänna frågor innan man ställer mer direkta frågor 

om våld.  

 Hur mår du? 

 Jag känner mig orolig för dig, hur har du det? 

 Många blir på olika sätt utsatta för våld av sin partner eller någon annan närstående, är det 

något du känner igen? 

Fortsätt samtalet med mer direkta frågor som till exempel 
 Har någon i din omgivning gjort dig illa? 

 Jag ser att du har blåmärke på armen, vill du berätta hur du fått det? 

 Du ser ledsen ut. Vill du berätta vad som hänt? 

 Är du rädd för någon i din omgivning eller någon närstående? 

 Händer det att någon tar i dig för hårt eller gör dig illa? 

 Jag har märkt att du blir orolig när din partner är i närheten.  
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Att tänka på 
 Se till att ni kan tala enskilt 

 Ha gott om tid att lyssna 

 Var förberedd på ett nekande svar 

 Våga fråga flera gånger om du misstänker våld 

 Berätta att det finns hjälp att få, ge hopp 

Frågor till anhöriga 
 Fråga om trötthet/utmattning 

 Erbjud stöd och hjälp 

 Finns avlastning/hjälp att få? 

Om det framkommer att våld förekommit 
Bekräfta för personen att det inte är ok att bli utsatt för våld. Berätta att våld är en brottslig handling.  

Det är alltid den som äger handen som slår som är ansvarig för våldet, aldrig den som blir utsatt. 

Ifrågasätt aldrig den som berättar eftersom det kan späda på skuld- och skamkänslor. Tänk på att det 

kan vara första gången han/hon berättar.  

Var noga med att inte fördöma människan utan handlingen. Annars kommer den som är utsatt att 

börja försvara den som gjort övergreppet. Det är ju någon hon/han tycker om och kanske levt ett helt 

liv med. 

Ställ följdfrågor så att det blir tydligt att du vill veta vad som hänt. Fråga t ex när det hände första 

gången, om våldet har förändrats över tid och om det har blivit värre. Ett bra bemötande och 

omhändertagande med uppföljande stöd och hjälp kan vara avgörande för personens möjligheter att 

förändra sin situation.  

I arbetet måste du alltid bemöta personen med respekt, empati, tolerans. Oftast behövs det fler 

samtal för att skapa förtroende.  
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Om det är akut, se punkt 5 

1. Om personen säger ja 
 Informera om att det finns stöd och hjälp enligt kontaktlistan. 

 Kontakta och rapportera till din närmaste arbetsledare, nästkommande vardag. 

 Chefen sammankallar till ett möte med berörda personer som t ex biståndshandläggare och 

kontaktpersoner. Om det förekommer demens eller psykisk sjukdom, samverka med 

demenssjuksköterska eller annan berörd personal. 

 Diskutera förhållningssätt och lämplig stödinsats som erbjuds den utsatta. 

 Dokumentera i den sociala dokumentationen enligt Socialtjänstlagen. 

 Behövs sjukvård eller om våldet skett nyligen – var behjälplig med att kontakta sjukvården, 

be läkaren dokumentera skadorna.  

 Erbjud stöd för den som utsätter enligt kontaktlistan. 

2. Om våldet upprepas 
 Uppmuntra till samtal genom att lyssna, ge tid, tålamod och omtanke. 

 Upprepa informationen om att det finns stöd och hjälp. 

 Kontakta och rapportera till din närmsta arbetsledare, nästkommande vardag. 

 Chefen sammankallar till ett möte med berörda personer.  

 Diskutera förhållningssätt och lämplig stödinsats som erbjuds den utsatta. 

 Dokumentera i den sociala dokumentationen enligt Socialtjänstlagen.  

 Ge inte upp, för en person som utsatts för upprepat våld av en närstående kan det vara en 

lång process att ta sig ur relationen.  

 Håll kontakt med omsorgstagaren och följ upp situationen om det är du som har fått 

förtroendet.  

3. Personen förnekar våld 
 Förmedla att du hör vad som sägs, men att din upplevelse är att något har hänt.  

 Informera att du är orolig och att det finns andra att samtala med.  

 Kontakta och rapportera till din närmsta arbetsledare.  

 Dokumentera i den sociala dokumentationen enligt socialtjänstlagen. 

4. Var tydlig med 
 Dokumentation/sekretess. 

 Om personen befinner sig i kris/chock förvänta dig inte att han/hon ska komma ihåg 

information. 

 Det finns hopp och möjligheter. 

 Att du tror henne/honom och tar våldet på allvar. 

5. Om det är akut 
Om du bevittnar fysiskt och/eller sexuellt våld, ring 112 och begär polis och ambulans om någon är 

skadad! Tänk på att lämna adressuppgift, eventuell portkod och andra upplysningar som är viktiga. 

 Lämna inte personen ensam. 

 Ställ frågor om vad som har hänt. 

 Dokumentera i den sociala dokumentationen enligt socialtjänstlagen. 
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Anmälan och sekretess 

Läkarundersökning och polisanmälan 
Om det finns behov av läkarundersökning skall personal erbjuda stöd genom att följa med personen 

till undersökningen. Vill personen polisanmäla är det viktigt att ge stöd genom att följa med hen till 

polisen eller be polisen komma hem.  

Behöver du hjälp och stöd kontakta din chef. 

Om personen inte vill men du anser att du måste anmäla: 
Kontakta din chef för hjälp och stöd. Var uppriktig mot omsorgstagaren och säg att du inte kan ta 

ansvar för vad som kan hända och att du, beroende på brottets art, kanske måste anmäla. Rådgör 

med din chef, ”kvinnofridsinstruktör” eller polis. Sekretesslagen hindrar inte att en uppgift som gäller 

misstanke om brott lämnas till åklagarmyndighet eller polis om straffet för brottet är minst fängelse i 

ett år. Om du är osäker på straffpåföljden kan du alltid kontakta polisen för en diskussion kring detta. 

Rådgör alltid med polis för en riskbedömning av våldssituationen om personen väljer att inte flytta 

hemifrån omgående. Du kan alltid rådfråga polisen och behöver inte uppge vem det gäller.  

Om du som personal behöver stöd och hjälp när det gäller våld i nära relationer skall du alltid vända 

dig till din närmaste chef! 

Barn och unga som far illa 
Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn 

eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller ung 

person far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den som arbetar inom privat 

verksamhet som berör barn och unga samt personal i vård och omsorg. Den som har 

anmälningsskyldighet kan inte vara anonym. 

Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Den kan göras 

 Telefonledes, skriftligt via brev eller skriftligt via e-post. 

Avvikelserapportering 
Du som arbetar inom omsorg har ett ansvar och en skyldighet att rapportera avvikelser.  

Lex Sarah 
Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. 
 
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, ska  

 anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till 
den som bedriver verksamheten. 

 den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade 
missförhållandet utan dröjsmål. 

 den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast 
anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
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Lex Maria 
Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 

till Socialstyrelsen. Denna regel kallas lex Maria. 

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska  

 hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har 

medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. 

 vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller 

hade kunnat medföra en vårdskada. 

 vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada till Socialstyrelsen. 

Händelser som bör föranleda anmälan är t.ex. 
 

 fallskador som lett till allvarliga konsekvenser för patienten och som föranletts av brister i 
samband med undersökning, vård eller behandling 

 förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar 

 sådana där läkemedel är inblandade, om de föranlett eller borde ha föranlett aktiva 
behandlingsåtgärder eller överföring av patienten till en annan vårdenhet 

 utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling eller rehabilitering som varit 
motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet 

 felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling 

 felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patienten eller närstående 

 felaktig, otillräcklig eller vilseledande instruktion eller information till personalen vid 
behandlande eller mottagande vårdenhet 

 felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter eller annan 
utrustning som tekniska försörjningssystem, nödkraftaggregat och informationssystem 

 tidigare okända eller mindre kända skador eller risker vid tillämpningen av metoder eller 
rutiner som är i allmänt bruk 

 sådana som förorsakats av brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet 
mellan olika vårdenheter 

 vårdrelaterade infektioner 

 handling som av behandlingsansvarig yrkesutövare bedömts som försök till självmord och 
som föranletts av brister i undersökning, vård eller behandling. (SOSFS 2013:3) 
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Vart kan jag vända mig 

 

Kontaktlista 
 IFO (Individ- och familjeomsorgen) 0524-180 00 (dagtid) 

 Socialjouren kväll/natt/helg  0522-69 74 44 

 Kvinnojouren Uddevalla  0522 – 302 83 
http://www.kvinnojouren.se 

 Polis och Ambulans   Akut 112 

 Polisanmälan   114 14 

 Kvinnofridslinjen, samtalstelefon 
Dygnet runt   020 – 50 50 50 
http://www.kvinnofridslinjen.se 

 

Länkar 
http://www.valdinararelationer.se 
http://www.nck.uu.se 
http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf 
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-i-nara-relationer.html 
https://polisen.se/Kom-till-oss/Startsida/ 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20252/2016-6-37.pdf, 

http://www.regeringen.se/contentassets/96404117067a4a61a3d62d4be18bc826/socialtjanstens-

stod-till-valdutsatta-kvinnor-prop.-20060738. 
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Våld i nära relationer 
Våld förekommer i alla typer av nära relationer, mellan kvinnor och män, mellan män och män och 

mellan kvinnor och kvinnor. Äldre personer kan utsättas för våld av make/maka, av vuxna barn eller 

andra anhöriga, av medboende i särskilda boenden eller andra i deras närhet. Både svensk och 

internationell forskning visar att grovt och upprepat våld inklusive dödligt våld i heterosexuella 

parrelationer i de flesta fall handlar om en mans våld mot en kvinna.  

Den 1 oktober 2014 trädde nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära 
relationer i kraft. Författningen gäller för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld 
i nära relationer. Syftet med den nya författningen är att höja kvaliteten i stödet till våldsutsatta barn 
och vuxna samt barn som bevittnat våld och att stödja våldsutövare att upphöra med våldet. 

Våld i nära relationer är ett brott mot mänskliga rättigheter(www.fn.se). Det är ett globalt 

samhällsproblem och ett folkhälsoproblem eftersom det drabbar den utsatta personens hälsa, 

välbefinnande och liv.  

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Lag (2014:958). 

Under 2015 anmäldes omkring 17 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära 

relation med offret. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 16 procent av de som utsatts 

för misshandel att gärningspersonen var en närstående (www.bra.se). Att gärningspersonen är en 

närstående gäller för kvinnor i 37 procent av händelserna, medan motsvarande andel för män endast 

är 3 procent. Det är svårt att urskilja några tydliga trender över en längre tid för såväl män som för 

kvinnor (www.bra.se). 

I Brås nationella kartläggning av brott i nära relationer (2014) uppgav 6,8 procent av befolkningen att 

de utsattes för brott i en nära relation under 2012. Andelen kvinnor som utsattes för brott i en nära 

relation under 2012 var i princip jämnstor med andelen utsatta män (7,0 procent av kvinnorna och 

6,7 procent av männen). När man studerar utsatthet för brott i nära relationer under livstiden är det 

dock en större andel kvinnor som uppger att de varit utsatta; drygt 25 procent av kvinnorna och 

knappt 17 procent av männen i befolkningen (www.bra.se). 

Även när man studerar psykiskt våld och fysiskt våld separat visar sig utsattheten under 2012 vara 

jämnt fördelad mellan könen; 6,8 procent av kvinnorna och 6,2 procent av männen utsattes för 

psykiskt våld, medan 2,2 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen utsattes för fysiskt våld 

(www.bra.se).  

De två vanligaste brottstyperna är systematiska kränkningar och försök att inskränka friheten. En del 

utsätts för både fysiskt och psykiskt våld inom relationen. Av dem som utsattes för fysiskt våld under 

2012 blev närmare 85 procent även utsatta för psykiskt våld, medan knappt 28 procent av dem som 

utsattes för psykiskt våld även blev utsatta för fysiskt våld (www.bra.se). 

Vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld 
Även om utsattheten under 2012 verkar vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män, är det 

vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld som leder till behov av hjälp och stödinsatser, och då 

framför allt sjukvård. Bland de personer som blev utsatta för grov misshandel uppgav 29,1 procent av 

kvinnorna och 2,4 procent av männen att de uppsökte, eller hade behövt uppsöka, en läkare, 

sjuksköterska eller tandläkare (www.bra.se). 
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De bakgrundsfaktorer som verkar ha starkast relevans är ålder, familjerelation, utbildning, 

boendeform och ekonomiska förutsättningar. Utsattheten är högst bland personer i åldrarna 16–34 

år, ensamstående föräldrar, personer med högst gymnasial utbildning och personer boende i 

flerfamiljshus. Utsatta kvinnor har ofta sämre ekonomiska förutsättningar än kvinnor som inte blivit 

utsatta. Det verkar inte finnas några tydliga skillnader i utsatthet mellan personer som är födda i 

Sverige och utrikesfödda (www.bra.se). 

Nästan hälften av de personer som varit utsatta för psykiskt våld under 2012 uppger att våldet har 

varit återkommande under året. Kvinnor uppger i högre utsträckning att de blivit utsatta för 

återkommande psykiskt våld, 56 procent av de utsatta kvinnorna jämfört med 40 procent av de 

utsatta männen (www.bra.se).  

Merparten polisanmäler inte 
Av de som blev utsatta för brott i en nära relation under 2012 uppgav 3,9 procent att de hade 

polisanmält händelsen eller någon av händelserna. Andelen kvinnor som gjort en anmälan var något 

större än andelen män. Det i särklass vanligaste skälet till att man inte polisanmält det man utsatts 

för, är enligt denna kartläggning att man betraktar händelsen som en småsak. Att man i stället redde 

ut händelsen på egen hand anges också ofta som skäl (www.bra.se). 

Brottsplats 
Allmän plats är den typ av brottsplats som är vanligast vid misshandel. Därefter följer arbetet/skolan. 

Minst vanligt är att ett misshandelsbrott har ägt rum i den utsattas, gärningspersonens eller någon 

annans bostad, respektive på någon annan plats. Skillnaderna är dock stora mellan könen. Utsatta 

kvinnor uppger i betydligt högre grad än utsatta män att de har blivit utsatta för misshandel i en 

bostad (36 jämfört med 6 %). När män utsätts för misshandel är brottsplatsen en allmän plats i mer 

än hälften av fallen (62 %), medan motsvarande andel för kvinnor är en tredjedel (33 %). 

Arbetsplatsen eller skolan är en ungefär lika vanlig brottsplats för män och kvinnor, 23 respektive 26 

% (www.bra.se). 

Fakta om våld i nära relationer 
 Drygt var femte person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära 

relation (Brå 2014). 

 6,8 procent av befolkningen uppger att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. 

(Brå 2014) 

 16 procent av de som blivit utsatta för misshandel uppger att gärningspersonen var 

närstående (NTU 2014).  

 En nära relation avser här att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en flickvän, 

pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sammanboende eller ej (www.bra.se). 

Osynligt problem 
Våld i nära relationer är oftast ett osynligt problem, de flesta söker inte hjälp eller polisanmäler 

självmant. Partnervåld kan drabba kvinnor ur alla samhällsklasser, men samtidigt finns det en 

samvariation med vissa sociala och ekonomiska omständigheter. Enligt en omfångsundersökning som 

gjordes 2001, En slagen dam, så framkom att var tionde kvinna var utsatt för våld av sin nuvarande 

partner. Var tionde barn har upplevt våld i sin familj. Våldet kan även fortsätta efter en separation.  

Dubbelt utsatta 
Äldre kvinnor och män är en bland andra grupper i samhället som är extra sårbara för våld och 

övergrepp, och är på det sättet dubbelt utsatta. Det kan handla om dennes hälsotillstånd eller 

beroendesituationer som gör att äldre har svårare att skydda sig, berätta om våldet eller ta sig ur 

situationer där de är utsatt för våld.  
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Exempel på andra grupper som är dubbelt utsatta är invandrare, personer med funktionshinder, 

personer med missbruksproblematik och personer som lever i samkönade relationer. Där är det extra 

viktigt att omgivning och samhälle är uppmärksamma och agerar för stöd och skydd för dessa 

dubbelt utsatta grupper.  

Beskrivning av brott i nära relation 
Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en 

nära relation. Socialstyrelsen anger att utgångspunkten för om någon ska betraktas som närstående 

eller inte, är om det finns eller har funnits en nära och förtroendefull relation mellan den som utövat 

våldet och den som utsatts för brottet. Exempelvis omfattas makar, sambor och pojk- eller 

flickvänner, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, barn och barnbarn eller andra personer som 

personen har en nära och förtroendefull relation med. Även personal kan ha en förtroendefull och 

nära relation till personen/brukaren varför även personal kan omfattas av begreppet. Bedömningen 

av vem som ska betraktas som närstående ska göras utifrån familje- och levnadsförhållanden i det 

enskilda fallet. Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara brott där man 

tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan lov.  

Hedersrelaterade brott sker inom familjen där motivet är att upprätta familjens heder. 

Hedersrelaterade brott är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av brott.  

Våld mot äldre 
I brottsoffermyndighetens undersökning ”Ofrid” som gjordes 2001 uppgav 16 % av kvinnorna och 13 

% av männen att de efter sin 65-års dag hade varit utsatt för våld och övergrepp. Det är tre gånger så 

många kvinnor som män som lider av en bestående rädsla av utsatthet efter sin 65-års dag och 

kvinnorna har i högre grad än männen en försämrad hälsa pga. av konsekvenser av våld eller 

övergrepp. Undersökningen visade att den vanligaste förövaren var en familjemedlem. Våldet kan ha 

uppstått när mannen eller kvinnan har blivit sjuk eller dement vilket innebär påfrestningar för 

relationen eller pågått en längre tid.  

Alla som är utsatta för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället och så här 

säger Socialtjänstlagens paragraf (5 kap 11§) om stöd till brottsoffer: 

 Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den 
som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och 
hjälp. 

 Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har 
varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

 Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för 
brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de 
behöver. 

 Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som 
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående 
är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och 
den hjälp som barnet behöver. Lag (2012:776).  

Hur ser våld i nära relation ut 
Våld och övergrepp är inte enbart av fysisk art, det kan även förekomma andra former av övergrepp 

som till exempel psykiskt våld, verbala kränkningar och hot och som måste uppmärksammas innan 
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det övergår till fysiskt våld. I många situationer kan våldet vara gränsöverskridande och innehålla 

olika former av våld och övergrepp samtidigt.  

Definition av våld 
”Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka 

annan person att göra något mot sin vilja eller avstå att göra något den vill” Per Isdal, Alternativ til 

vold. 

Våldet kan se olika ut, här kommer några exempel men det finns många fler: 

 Psykiskt våld 

verbala kränkningar, isolering, kontroll, förstöra ägodelar, hot, skambeläggande, gester, 

metodisk nedtryckning, utfrysning, ”tala över huvudet”, inte få sova 

 Fysiskt våld 

kasta saker, knuffa, hålla fast eller släpa, dra i håret, nypa, slå, skaka, ta strypgrepp, sparka, 

hota med vapen, tvångsmata 

 Försummelse 

medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, sakna hjälpmedel som t ex 

tandproteser, hörapparat, glasögon, försvåra i stället för att underlätta vardagen 

 Ekonomiskt utnyttjande 

stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, kontroll över ekonomin, påtvungna i ändringar 

testamente, god man överskrider befogenheter 

 Sexuellt våld 

tvingas utföra eller genomlida sexuella aktiviteter som man inte vill ha del i, sexuellt 

kränkande språk 

Signaler 
Våld och övergrepp i nära relation är oftast inte en enstaka händelse utan snarare ett mönster av 

olika grad. När äldre eller funktionsnedsatta personer utsätts för våld är det oftast mycket svårare att 

upptäcka, eftersom personerna oftare är i beroendeställning, vilket minskar deras möjligheter att 

söka hjälp. 

Det kan också vara så att personerna lever ett mer isolerat liv som försvårar upptäckt. Sjukdomen 

eller funktionsnedsättningen kan i sig innebära svårigheter för personen att uttrycka sig och berätta 

om sin situation.  

Det finns många signaler på våldsutsatthet. Nedan beskrivs några exempel på signaler att vara 

uppmärksam på, det finns naturligtvis fler.  

 Blåmärken, rodnader, klösmärken, svullnader och andra tecken på fysiskt våld 

 Förändring av personlighet eller beteenden 

 Psykosomatiska symtom som ont i magen, ökad oro, klängighet, isolering, personen säger 

och gör saker hon inte brukar, otrygghet 

 Lågt självförtroende, osäkerhet 

 Depression 

 Interaktionen med partnern (han/hon talar över huvudet eller säger nedsättande saker) 

 Pengar tar slut hela tiden 

 Tillbakadragenhet, isolering 

 Sömnlöshet, ätstörningar 

 Ovilja att tala om relationen eller ett krampaktigt sätt att tala om hur bra relationer är  
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 Självskadebeteende 

 Utagerande beteende 

 Undviker vissa personer eller platser 

 Stress och koncentrationssvårigheter, förvirring 

 Motsätter sig fysisk kontakt t ex vill inte bli tvättad 

 Ändrat beteende då närstående är med 

 Svårt att prata enskilt med den närstående 

 Tackar nej till insatser – insynen är begränsad 

 Närstående verkar utmattad och uttrycker maktlöshet/trötthet 

Hur frågar man? 
Det kan kännas svårt och känsligt att ställa frågor om våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld i 

nära relationer är ett dolt problem och att många brottsoffer inte berättar om de inte får frågan. 

Därför kan det vara avgörande för våldsutsatta att personal ges förutsättningar att berätta genom att 

ställa frågor. 

Det kan vara smärtsamt för den utsatta att redogöra för hur han/hon har det. Därför kan samtalet 

behöva ta tid. Det är viktigt att utgå från vilken person man har framför sig. Man kan behöva 

formulera sig olika beroende på kommunikationsförmåga, ålder med mera. Demens, psykisk 

sjukdom, funktionsnedsättning eller utländsk härkomst kan försvåra samtalet.  

I vissa fall kan den utsatta personen behöva få information om olika handlingsalternativ på en gång, 

till exempel om att söka insatser genom socialtjänsten eller att göra en polisanmälan. Om det är 

svårigheter att ta dessa kontakter själv, är det viktigt att den utsatta får hjälp med det.  

Bemötande 
Bemötande, lyhördhet och inlevelseförmåga är av grundläggande betydelse. En förutsättning för 

samtal om så känsliga frågor är att man kan skapa en känsla av förtroende i samtalet. 

Det är inte säkert att den utsatta betraktar sig som ”en misshandlad” eller identifierar sig som en 

som har blivit utsatt för våld. Det kan därför vara bra att undvika ord som ”misshandel” eller 

”våldtäkt” och hålla sig på en mer konkret nivå. 

Det är mycket viktigt att bekräfta allvaret i berättelsen man får ta del av.  

Inledande frågor 
Ibland kan det vara lämpligt att börja med mer allmänna frågor innan man ställer mer direkta frågor 

om våld.  

 Hur mår du? 

 Jag känner mig orolig för dig, hur har du det? 

 Många blir på olika sätt utsatta för våld av sin partner eller någon annan närstående, är det 

något du känner igen? 

Fortsätt samtalet med mer direkta frågor som till exempel 
 Har någon i din omgivning gjort dig illa? 

 Jag ser att du har blåmärke på armen, vill du berätta hur du fått det? 

 Du ser ledsen ut. Vill du berätta vad som hänt? 

 Är du rädd för någon i din omgivning eller någon närstående? 

 Händer det att någon tar i dig för hårt eller gör dig illa? 

 Jag har märkt att du blir orolig när din partner är i närheten.  
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Att tänka på 
 Se till att ni kan tala enskilt 

 Ha gott om tid att lyssna 

 Var förberedd på ett nekande svar 

 Våga fråga flera gånger om du misstänker våld 

 Berätta att det finns hjälp att få, ge hopp 

Frågor till anhöriga 
 Fråga om trötthet/utmattning 

 Erbjud stöd och hjälp 

 Finns avlastning/hjälp att få? 

Om det framkommer att våld förekommit 
Bekräfta för personen att det inte är ok att bli utsatt för våld. Berätta att våld är en brottslig handling.  

Det är alltid den som äger handen som slår som är ansvarig för våldet, aldrig den som blir utsatt. 

Ifrågasätt aldrig den som berättar eftersom det kan späda på skuld- och skamkänslor. Tänk på att det 

kan vara första gången han/hon berättar.  

Var noga med att inte fördöma människan utan handlingen. Annars kommer den som är utsatt att 

börja försvara den som gjort övergreppet. Det är ju någon hon/han tycker om och kanske levt ett helt 

liv med. 

Ställ följdfrågor så att det blir tydligt att du vill veta vad som hänt. Fråga t ex när det hände första 

gången, om våldet har förändrats över tid och om det har blivit värre. Ett bra bemötande och 

omhändertagande med uppföljande stöd och hjälp kan vara avgörande för personens möjligheter att 

förändra sin situation.  

I arbetet måste du alltid bemöta personen med respekt, empati, tolerans. Oftast behövs det fler 

samtal för att skapa förtroende.  
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Om det är akut, se punkt 5 

1. Om personen säger ja 
 Informera om att det finns stöd och hjälp enligt kontaktlistan. 

 Kontakta och rapportera till din närmaste arbetsledare, nästkommande vardag. 

 Chefen sammankallar till ett möte med berörda personer som t ex biståndshandläggare och 

kontaktpersoner. Om det förekommer demens eller psykisk sjukdom, samverka med 

demenssjuksköterska eller annan berörd personal. 

 Diskutera förhållningssätt och lämplig stödinsats som erbjuds den utsatta. 

 Dokumentera i den sociala dokumentationen enligt Socialtjänstlagen. 

 Behövs sjukvård eller om våldet skett nyligen – var behjälplig med att kontakta sjukvården, 

be läkaren dokumentera skadorna.  

 Erbjud stöd för den som utsätter enligt kontaktlistan. 

2. Om våldet upprepas 
 Uppmuntra till samtal genom att lyssna, ge tid, tålamod och omtanke. 

 Upprepa informationen om att det finns stöd och hjälp. 

 Kontakta och rapportera till din närmsta arbetsledare, nästkommande vardag. 

 Chefen sammankallar till ett möte med berörda personer.  

 Diskutera förhållningssätt och lämplig stödinsats som erbjuds den utsatta. 

 Dokumentera i den sociala dokumentationen enligt Socialtjänstlagen.  

 Ge inte upp, för en person som utsatts för upprepat våld av en närstående kan det vara en 

lång process att ta sig ur relationen.  

 Håll kontakt med omsorgstagaren och följ upp situationen om det är du som har fått 

förtroendet.  

3. Personen förnekar våld 
 Förmedla att du hör vad som sägs, men att din upplevelse är att något har hänt.  

 Informera att du är orolig och att det finns andra att samtala med.  

 Kontakta och rapportera till din närmsta arbetsledare.  

 Dokumentera i den sociala dokumentationen enligt socialtjänstlagen. 

4. Var tydlig med 
 Dokumentation/sekretess. 

 Om personen befinner sig i kris/chock förvänta dig inte att han/hon ska komma ihåg 

information. 

 Det finns hopp och möjligheter. 

 Att du tror henne/honom och tar våldet på allvar. 

5. Om det är akut 
Om du bevittnar fysiskt och/eller sexuellt våld, ring 112 och begär polis och ambulans om någon är 

skadad! Tänk på att lämna adressuppgift, eventuell portkod och andra upplysningar som är viktiga. 

 Lämna inte personen ensam. 

 Ställ frågor om vad som har hänt. 

 Dokumentera i den sociala dokumentationen enligt socialtjänstlagen. 
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Anmälan och sekretess 

Läkarundersökning och polisanmälan 
Om det finns behov av läkarundersökning skall personal erbjuda stöd genom att följa med personen 

till undersökningen. Vill personen polisanmäla är det viktigt att ge stöd genom att följa med hen till 

polisen eller be polisen komma hem.  

Behöver du hjälp och stöd kontakta din chef. 

Om personen inte vill men du anser att du måste anmäla: 
Kontakta din chef för hjälp och stöd. Var uppriktig mot omsorgstagaren och säg att du inte kan ta 

ansvar för vad som kan hända och att du, beroende på brottets art, kanske måste anmäla. Rådgör 

med din chef, ”kvinnofridsinstruktör” eller polis. Sekretesslagen hindrar inte att en uppgift som gäller 

misstanke om brott lämnas till åklagarmyndighet eller polis om straffet för brottet är minst fängelse i 

ett år. Om du är osäker på straffpåföljden kan du alltid kontakta polisen för en diskussion kring detta. 

Rådgör alltid med polis för en riskbedömning av våldssituationen om personen väljer att inte flytta 

hemifrån omgående. Du kan alltid rådfråga polisen och behöver inte uppge vem det gäller.  

Om du som personal behöver stöd och hjälp när det gäller våld i nära relationer skall du alltid vända 

dig till din närmaste chef! 

Barn och unga som far illa 
Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn 

eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller ung 

person far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den som arbetar inom privat 

verksamhet som berör barn och unga samt personal i vård och omsorg. Den som har 

anmälningsskyldighet kan inte vara anonym. 

Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Den kan göras 

 Telefonledes, skriftligt via brev eller skriftligt via e-post. 

Avvikelserapportering 
Du som arbetar inom omsorg har ett ansvar och en skyldighet att rapportera avvikelser.  

Lex Sarah 
Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. 
 
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, ska  

 anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till 
den som bedriver verksamheten. 

 den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade 
missförhållandet utan dröjsmål. 

 den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast 
anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
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Lex Maria 
Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 

till Socialstyrelsen. Denna regel kallas lex Maria. 

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska  

 hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har 

medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. 

 vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller 

hade kunnat medföra en vårdskada. 

 vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada till Socialstyrelsen. 

Händelser som bör föranleda anmälan är t.ex. 
 

 fallskador som lett till allvarliga konsekvenser för patienten och som föranletts av brister i 
samband med undersökning, vård eller behandling 

 förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar 

 sådana där läkemedel är inblandade, om de föranlett eller borde ha föranlett aktiva 
behandlingsåtgärder eller överföring av patienten till en annan vårdenhet 

 utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling eller rehabilitering som varit 
motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet 

 felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling 

 felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patienten eller närstående 

 felaktig, otillräcklig eller vilseledande instruktion eller information till personalen vid 
behandlande eller mottagande vårdenhet 

 felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter eller annan 
utrustning som tekniska försörjningssystem, nödkraftaggregat och informationssystem 

 tidigare okända eller mindre kända skador eller risker vid tillämpningen av metoder eller 
rutiner som är i allmänt bruk 

 sådana som förorsakats av brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet 
mellan olika vårdenheter 

 vårdrelaterade infektioner 

 handling som av behandlingsansvarig yrkesutövare bedömts som försök till självmord och 
som föranletts av brister i undersökning, vård eller behandling. (SOSFS 2013:3) 
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Vart kan jag vända mig 

 

Kontaktlista 
 IFO (Individ- och familjeomsorgen) 0524-180 00 (dagtid) 

 Socialjouren kväll/natt/helg  0522-69 74 44 

 Kvinnojouren Uddevalla  0522 – 302 83 
http://www.kvinnojouren.se 

 Polis och Ambulans   Akut 112 

 Polisanmälan   114 14 

 Kvinnofridslinjen, samtalstelefon 
Dygnet runt   020 – 50 50 50 
http://www.kvinnofridslinjen.se 

 

Länkar 
http://www.valdinararelationer.se 
http://www.nck.uu.se 
http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf 
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-i-nara-relationer.html 
https://polisen.se/Kom-till-oss/Startsida/ 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20252/2016-6-37.pdf, 

http://www.regeringen.se/contentassets/96404117067a4a61a3d62d4be18bc826/socialtjanstens-

stod-till-valdutsatta-kvinnor-prop.-20060738. 
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