
 

 
 

 

 
Öckerö 2020-01-14 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunstyrelsen 

Tid och plats Tisdag  21 januari 2020 kl 09:15 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö 
 
Förmöten:  Öckeröalliansen, Kommunhuset 08:15 
 Socialdemokraterna, Kommunhuset 08:15 

 
ÄRENDEN 1. Val av justerare 

Förslag: Bo Norrhem (L) 
 

 
Linn Wass 

2. Information 
a. Information verksamhetsplan folkhälsa (09:15-09:35) 
 

 

 Cecilia Lindblom 3.  Agenda 2030 (09:35-10:15) Bilaga 

Andréas Beutler    4. Påsk 2020 och framåt (10:30-11:00) Bilaga 

Rikard Sporre 5. Beslut om att avbryta planarbete - Detaljplan för östra Sudda 
Hult 1:524 m.fl. (11:00-11:15) 

Bilaga 

 6. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje 
kvartalet, till och med 2019-09-30 

Bilaga 

 7. Svar på motion om att öka möjligheterna till social samvaro Bilaga 

 8. Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar 
och obligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och 
funktionshinder 

Bilaga 

 9.  Val av ledamöter till Besöks- och näringslivsrådet Bilaga 

 10. Omfördelning från kommunens strategiska reserv Bilaga 

 11. Medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i 
anslutning till kommunens grönplan för tätbebyggelse 

Bilaga 

 12. Medborgarförslag om åtgärder mot cykelstölder vid Hönö 
Pinans färjeläge 

Bilaga 

 13. Medborgarförslag om allmän skräpplockning Bilaga 

 14. Medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö Bilaga 

 15. Medborgarförslag Öckerö kommun angående Kretslopp  Bilaga  

 16. Motion angående matsvinn Bilaga 

 17. Motion om mål ekologisk mat Bilaga  

 18. Motion om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till 
ett s.k. gå fartsområde 

Bilaga 

 19. Motion om att införa parkeringsavgifter och initiera p-däck 
på Burö 

Bilaga 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. 
21.  

 
22. 

 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Motion om utbildning i barnkonventionens innehåll 
Motion on källsortering inom socialnämndens verksamheter 
och övriga verksamheter inom Öckerö kommun 
Motion angående cykelparkering på Björkö 
 
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser Dnr 0036/17 
Kommundirektören informerar 
Rapporter från nämnderna 
Rapporter 
Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 0035/19 
Övriga frågor 
 
 

 

 

 

 

 
                                                             Jan Utbult                            Jacob Österlund 

Ordförande  Sekreterare 
 

 
 



1 
 

 

 
 
 
 
 
 

VERKSAMHETSPLAN 2020 

Folkhälsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 

 
Giltighetstid:  2020-01-01 - 2020-12-31 

Dokumentansvarig: Verksamhetschef fritid och kultur 

Upprättad av:  Tora Wilhelmsson, vik. Folkhälsoutvecklare 

  Linn Wass, folkhälsoutvecklare 

__________________________________________________________________ 

 



2 
 

Inledning 
Detta dokument beskriver Öckerö kommuns verksamhetsplan för folkhälsa år 2020. Syftet med 
verksamhetsplanen är att systematiskt planera folkhälsoverksamheten för att uppnå nationella, 
regionala och kommunala mål samt skapa förutsättningar för uppföljning av arbetet lokalt.  
Verksamhetsplanen presenteras årligen för kommunstyrelsen samt för Rådet för hälsa och trygghet. 
 

Folkhälsa och folkhälsoarbete 
SKL definierar folkhälsa som ett begrepp för hela befolkningens samlade hälsa med hänsyn till både 
nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså att hälsan är så god som möjligt och 
samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället. Hälsan påverkas av en 
mängd olika faktorer, som brukar benämnas hälsans bestämningsfaktorer, vilka på olika sätt och på 
olika nivåer samspelar med varandra. Figuren nedan visar hur individuella faktorer, sociala 
sammanhang, levnadsvanor, livsstil, socioekonomi, samhällsarenor och samhällsutveckling påverkar 
hälsan. Dessa faktorer kan antingen leda till hälsa eller ohälsa. 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

Folkhälsoarbete innebär att på olika sätt försöka förbättra folkhälsan. Att främja hälsa innebär att öka 
frisk- och skyddsfaktorer för hälsa, till exempel genom att stärka människors fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnande eller underlätta för goda levnadsvanor. Att förebygga ohälsa handlar om att 
minska riskfaktorer för ohälsa. Det kan till exempel vara vaccination, screening eller information och 
stöd för att uppmuntra till hälsosamma val. Folkhälsoarbete kan även betyda att behandla och åtgärda 
problem som har uppstått för att motverka ytterligare problem, exempelvis metoder för rökavvänjning 
eller viktminskning. Folkhälsoarbete kräver att flera aktörer samverkar genom hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för att skapa en positiv hälsoutveckling för befolkningen.  
 

Styrande riktlinjer och vägledande dokument för folkhälsoarbete 

Nedan redogörs de viktigaste nationella, regionala och kommunala styrdokumenten för 
folkhälsoarbete. 
 
Nationella 
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation. Detta har konkretiserats i åtta målområden: 

1. Det tidiga livets villkor 
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 
5. Boende och närmiljö 
6. Levnadsvanor 
7. Kontroll, inflytande och delaktighet 
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
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Sverige antog 2015 FN:s Agenda 2030 för långsiktig hållbar ekonomisk, social och miljömässig 
utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmål 
inom en mängd olika områden. Mål 3 är att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för 
alla i alla åldrar. Delaktighet och engagemang på lokal nivå är centralt då det inom många områden är 
där som agendans målsättningar omsätts i praktisk handling. Kommunerna och dess bolag ansvarar 
för flera vitala samhällsfunktioner vilka t.ex. påverkar befolkningens livsvillkor, levnadsförhållanden, 
hälsa och möjligheten att leva jämställda liv. Politiska beslut i kommuner har således i hög 
utsträckning bäring på viktiga delar av Agenda 2030.  
 
Regionala 
Regionfullmäktiges prioriterade mål kopplat till folkhälsa är att skillnader i livsvillkor och hälsa ska 
minska. Västra Götaland 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt och utveckling mellan år 2014 
och 2020 och är huvudverktyget för att, i samverkan i Västra Götaland, genomföra den gemensamma 
visionen om Det goda livet. Hållbar utveckling i dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och 
ekologiska är ram för arbetet. Hälsa är ett av visionens fem fokusområden, där bland annat ungas 
delaktighet och jämställdhet lyfts fram.  
 
I Västra Götalands budget för 2020 beskrivs samverkan som en viktig framgångsfaktor för ett lyckat 
folkhälsoarbete. Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de mänskliga rättigheterna som är viktig för 
regionens kärnverksamhet. I budgeten förtydligas att psykisk hälsa är ett fokusområde för regionen. 
Regionen fördelar årligen en viss budget till Hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) där Öckerö 
kommun tillhör HSN Västra. HSNV tilldelas 6 547 mnkr av regionen för 2020 års budget.  
 
I Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument för år 2020 tydliggörs följande 
fokus för folkhälsan:  

- Rikta satsningar för fullföljda studier med bibehållen hälsa 

- Inrikta satsningarna mot de största utmaningarna i varje kommun i arbetet för en jämlik hälsa 
och social hållbarhet  

- Folkhälsofrågorna ska lyftas in och genomsyra de beställningar/överenskommelser som 
nämnden träffar med utförarna.  

- Föräldrastöd och familjecentraler är viktiga 
- I kommunernas lokala arbete med folkhälsa och social hållbarhet är regionens verksamheter 

oerhört betydelsefulla. Det är viktigt att vårdgivarna deltar i kommunens folkhälsoarbete och 
arbete med social hållbarhet utifrån sitt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Parterna 
ska gemensamt definiera behov och utvecklingsmöjligheter.  
 

Kommunala 
Kommunens vision 
Öckerö kommuns vision, Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan i centrum. 
 
Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens utveckling 
gör Öckerö kommun till en levande skärgårdskommun året runt. Öckerö är en kommun för alla där 
hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.  
 
 
Mandatmål 2019-2022 
Öckeröalliansen har tagit fram mål för mandatperioden 2019-2022. Till målen finns indikatorer 
kopplade med målvärde för respektive år under mandatperioden. Dessa, tillsammans med 
genomförda satsningar, utgör underlag för uppföljning av målen. Uppföljningen varje år grundas i 
målvärde och genomförda satsningar för respektive år. Här presenteras de mål där folkhälsoarbete kan 
spela en roll: 
 
2. Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
3. Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
4. Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 
7. Kvalitén på maten ska öka 
8. Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
10. Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
12. Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
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Prioriterade områden för folkhälsa 
Under 2019 gjordes en kartläggning av folkhälsoläget i Öckerö kommun utifrån aktuell statistik. 
Kartläggningen tog fram 5 prioriterade områden som beslutades av kommunstyrelsen i juni 2019. 
Dessa fem områden ska vägleda arbetet för folkhälsan i kommunen och kan vägleda hela kommunens 
arbete med invånarnas hälsa1. De fem områdena är: 
 

- Barn och ungas uppväxtvillkor 
Det är av stor vikt för hälsan att få möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i 
livet, och eftersom levnadsvanor grundas tidigt i livet är barn och ungas uppväxtvillkor ett 
viktigt område som bör ligga i fokus i folkhälsoarbetet. 

 
- Övervikt och fetma 

Då ungefär varannan person i Öckerö kommun är överviktig eller fet, bör insatser fokusera på 
att minska övervikt och fetma i befolkningen. 

 
- Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa ökar såväl i Öckerö kommun som i övriga Sverige. Kvinnor/tjejer uppger i 
större utsträckning att de mår dåligt. Psykisk ohälsa bör således vara ett prioriterat område 
inom folkhälsoarbetet. 

 
- Ensamhet bland äldre 

Drygt varannan person (53 procent) över 65 år i kommunen besväras av ensamhet, och 
insatser för att stärka de äldres sociala sammanhang vore därmed önskvärt. 

 
- Läkemedelsanvändning 

Öckerö kommun har högre utskrivning av sömnmedel och/eller lugnande medel jämfört med 
Sverige och Västra Götalandsregionen. Förskrivningen är högre bland kvinnor än bland män. 
Läkemedelsanvändningen bland befolkningen är därmed ett område som bör ligga i fokus. 

 
 
  

                                                             
1 Här finns hela kartläggningen: 
https://www.ockero.se/download/18.5eff744c16b6635c4789253/1560947316250/Kartläggning%20fo
lkhälsa%20Öckerö%20kommun%202019.pdf  
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Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i 

Öckerö kommun 2017 – 2020 

Öckerö kommun har skrivit avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), genom Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Avtalet är ett samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Öckerö 
kommun under perioden 2017-2020. I enlighet med avtalet finansierar båda parter kommunens 
folkhälsoarbete. Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften för HSN och kommunen, vardera 
600 000 kronor per år.  
 
Avtalet beaktar särskilt att ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkor är en förutsättning för att uppnå ett 
långsiktigt socialt hållbart samhälle. Ett socialt hållbart samhälle innebär att grundläggande mänskliga 
rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller missgynnas. Rätten till bästa möjliga 
fysiska och psykiska hälsa är en mänsklig rättighet. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt 
uppmärksammas.  

Öckerö kommuns uppdrag för folkhälsoarbete 

Uppdraget är att bedriva folkhälsoarbete i Öckerö kommun och inbegriper en heltidsanställd på 
tjänsten som folkhälsoutvecklare. Folkhälsoutvecklaren är placerad under verksamheten fritid och 
kultur i kommunstyrelsens förvaltning. I tjänsten ingår verksamhets- och budgetansvar. 
Verksamheten utgörs av strategiskt och långsiktigt folkhälsoarbete där folkhälsoutvecklaren skall ses 
som stöd för andra verksamheter.  
 
Folkhälsoutvecklaren skall samordna, planera, initiera, kvalitetssäkra och utveckla det övergripande 
folkhälsoarbetet i kommunen. Uppdraget innebär bl.a. att samordna kommunens folkhälsoarbete 
inom ram för politiskt prioriterade och finansierade områden så att kommunen skapar förutsättningar 
för en god hälsa för alla kommuninvånare. Inom folkhälsa finns också det drogförebyggande arbetet. 
Det drogförebyggande arbetet finansieras av egen budget och området har en drogförebyggande 
samordnare och en drogförebyggare. 
 
Folkhälsoutvecklaren skall också följa utvecklingen inom folkhälsoområdet samt fånga upp behov från 
regional och central nivå. Exempelvis genom att vara aktiv i nätverksgrupper och lokala arbetsgrupper 
för att bidra med folkhälsoperspektiv och utveckla det lokala folkhälsoarbetet genom samverkan.  
 
Rådet för hälsa och trygghet   
Rådet för hälsa och trygghet (RHT) är Öckerö kommuns tvärsektoriella samverkansforum och 
fungerar som ett folkhälsoråd, brottsförebyggande råd och krishanteringsråd. Ledamöterna består av 
politiker och tjänstemän från kommun och region i ledande position med mandat att ställa sig bakom 
de förslag och satsningar som rådet diskuterar. Rådet i sig är inte ett beslutande organ.  
Syftet med arbetet i rådet är att nå samsyn kring hur god folkhälsa, brottsförebyggande och 
krisberedskap ska uppnås i Öckerö kommun utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv. 
Rådet för hälsa och trygghet ska arbeta med strategiska frågor utefter kommunens antagna vision, mål 
och satsningar inom respektive område.  
Målet är att främja en god utveckling inom områdena folkhälsa, brottförebyggande och krisberedskap i 
relation till lokala, regionala och nationella förändringar. 
 
Folkhälsoutvecklaren är kontaktlänk mellan Rådet för hälsa och trygghet (RHT) och andra 
verksamheter och aktörer i kommunen och Västra Götalandsregionen. Årligen sammanträder RHT 
under fyra mötestillfällen samt vid två konferenser. Tanken med konferenserna är att sprida kunskap 
och skapa handling samt öppna upp för erfarenhets- och rapportåterföring från olika arbetsgrupper. 
Folkhälsoutvecklaren har tillsammans med säkerhetssamordnaren ansvar för att planera, finansiera, 
kalla till och utföra möten och konferenser för RHT. 
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Plan för folkhälsoverksamhet 2020 

Öckerö kommuns plan för folkhälsoverksamheten år 2020 utgår ifrån de prioriterade lokala 
målområdena, samt de regionala och nationella målen för folkhälsa. I Öckerö kommuns 
uppföljningssystem Stratsys finns vision och uppgifter för folkhälsoverksamheten beskrivet.  
 
Folkhälsoverksamheten ska bidra till att: 
 

- kommunförvaltningarna arbetar långsiktigt och hälsofrämjande med fokus på 
kommunens/regionens prioriterade folkhälsoområden: barns och ungas uppväxtvillkor, 
övervikt och fetma, psykisk ohälsa, ensamhet bland äldre och läkemedelsanvändning 

- ingen under 18 använder alkohol, narkotika, doping eller tobak (ANDT) och på så sätt minska 
den allmänna användningen av ANDT 
 

För att uppnå detta ska folkhälsoverksamheten göra följande uppgifter: 
 

- Möjliggöra dialog mellan ungdomar och politiker  
- Följa utvecklingen inom folkhälsoområdet samt fånga upp behov från kommunal, regional och 

central nivå  
- Vara koordinator för folkhälsofrågor i Rådet för Hälsa och Trygghet  
- Vara sammanhållande och utveckla det tvärsektoriella föräldrastödsarbetet  
- Processleda Barn- och ungdomsgruppen  
- Bedriva drogförebyggande arbete  
- Samordna kommunens jämställdhetsarbete 
- Samordna utåtriktade aktiviteter och kampanjer inom folkhälsoområdet 
- Samverka med lokala och regionala aktörer inom folkhälsorelaterade frågor 

 

Aktiviteter och budget 
I aktivitetsplanen nedan finns en presentation av de aktiviteter som folkhälsan ämnar genomföra 
under 2020. Aktiviteterna utgår från målområdena samt från de uppgifter som folkhälsan har enligt 
Öckerömodellen. Många av aktiviteterna sker i samverkan med andra verksamheter inom kommunen. 
Här framgår också ansvar, tid, budget och uppföljning 
 
Den sammanlagda budgeten för verksamheten uppgår till 1 200 000 kr, där kommunen och HSN står 
för hälften var. I aktivitetsplanen framgår fördelningen av medlen för 2020 års verksamhet. En 
betydande del av medlen går till tjänsten folkhälsoutvecklare. Övriga medel finns fördelade enligt 
aktivitetsplanen nedan.  
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Handläggare: Cecilia Lindblom 
Ärende: Agenda 2030 
Diarienummer: 0152/18   

 

Förslag på arbete enligt Agenda 2030 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att under år 2020 integrera 
Agenda 2030 i ordinarie styrning via befintliga mål och styrdokument enligt 
alternativ 1 i förstudierapporten. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och dess 17 globala mål för 
hållbar utveckling. Mål som på olika sätt berör myndigheter, landsting och 
kommuner, arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället och 
forskarsamhället. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
 
Regeringen har antagit FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Regeringen poängterar att delaktighet och engagemang på lokal nivå är 
centralt då det inom många områden är där som agendans målsättningar omsätts i 
praktisk handling. Kommunerna och dess bolag ansvarar för flera vitala 
samhällsfunktioner vilka påverkar befolkningens livsvillkor, levnadsförhållanden, 
hälsa och möjligheten att leva jämställda liv. Politiska beslut i kommuner har i hög 
utsträckning bäring på viktiga delar av Agenda 2030. I kommunerna finns viktig 
kunskap och erfarenhet för att få till stånd fortsatt kunskapsutveckling och 
förändring. Kommunerna har även en betydelsefull roll i och för samverkan med det 
lokala näringslivet och civilsamhälleorganisationerna. 
 
I juni 2018 fastställde regeringen en handlingsplan för hur genomförandet av 
agendan kan stärkas i vårt land. I handlingsplanen för 2018-2020 beskriver 
regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som under kommande 
år förväntas ge resultat och effekter och bidra till en fortsatt omställning. 
 
Den kommunala självstyrelsen möjliggör lokala anpassningar utifrån olika behov 
och förutsättningar. Med denna bakgrund genomför kommuner Agenda 2030 på 
frivillig grund, med möjlighet att definiera och prioritera genomförandet av det 
sammanhållna hållbarhetsarbetet utifrån sina egna utmaningar. 



 
 

 

 
Nästan hälften av kommunerna uppgav 2017 att de använder sig av Agenda 2030 
som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling. Vissa kommuner har inkluderat 
agendan i planer, policy- och styrdokument medan andra är i uppstartsfas. 24 
kommuner hade 2017 beslut om att arbeta med Agenda 2030 fattats av styrelsen 
eller fullmäktige. Viktigt är även att innefatta den verksamhet kommuner bedriver i 
företagsform. 
 
Öckerö kommun har inte påbörjat ett sammanhållet arbete med Agenda 2030. För 
att kunna bidra till att Sverige ska vara ett land i hållbar utveckling behöver vi ta 
fram förslag på hur kommunen ska arbeta med Agenda 2030. 
 
Kommundirektören fick enligt beslutsparagraf KS § 212, dnr 152/18 i uppdrag att ta 
fram förslag på hur kommunen ska arbeta med FN:s globala utvecklingsagenda, 
Agenda 2030. Kommundirektören tillsatte en förstudie att utreda frågan. 
 
Förstudierapporten resulterade i tre alternativa lösningsförslag.  
 
Alt 1: Integrerad i ordinarie styrning via befintliga mål 
Alt 2: Integrerad i ordinarie styrning via ett program för Agenda 2030 
Alt 3: Agenda 2030 bedrivs i projektform 
 
Förslagen beskrivs i bifogad förstudierapport. 
 
Kommundirektören har utifrån förstudierapporten valt att rekommendera 
alternativ 1 med följande motivering:  
 

Utifrån det tydliga ställningstagande som Sverige tagit nationellt 
rekommenderas alternativ 3 för Öckerö kommun. Men då den ekonomiska 
situationen är något ansträngd i kommunen föreslås därför att arbetet börjar 
på nivå 1 år 2020. 

 
Parallellt med förstudien ansökte kommunen om en plats i projektet Glokala 
Sverige 2020 – Agenda 2030 i kommuner och regioner. I december antogs ansökan 
och Öckerö kommun antagits som en av 50 deltagare i kommande års projektgrupp. 
Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka 
kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i 
kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet 
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BAKGRUND 

1.1 Förstudiens uppdrag 

Förstudien ska ta fram förslag på hur vi ska arbeta med FN:s globala utvecklingsagenda, Agenda 2030. 
Ansökan till Glokala Sverige ska göras senast 2019-11-25. 

Förstudien ska inkludera: 

☐ Nulägesanalys (inklusive nollmätning) 
☐ Omvärldsbevakning 
☐ Undersökning om detta görs eller har gjorts någon annanstans i Öckerö kommun 
☐ Konsekvensanalys med betoning på skillnaden mellan att göra och inte göra 
☐ Intressentanalys 
☐ Riskanalys 
☐ Alternativa lösningsförslag 
☐ Rekommenderad lösning 

Den förväntade nyttan är att kommunen blir mer hållbar enligt målsättningarna i Agenda 2030.  

1.2 Avgränsningar 

Förstudien omfattar endast förslag på arbetssätt, inte genomförandet. 

1.3 Tidsplan 

Förstudien ska pågå mellan vecka 43 2018 och vecka 6 2020.  

1.4 Budget 

Tidsåtgång beräknas uppgå till 156 timmar. Arbetet kommer att utföras inom befintliga tjänster av 
Controller, Projektledare inom Folkhälsa med fokus på jämställdhet samt Miljöstrateg. Resurser för 
förstudien är Kvalitetsutvecklare och Budgetekonom. 

1.5 Övriga direktiv 

Inga övriga direktiv är angivna. 

  

  



 
 
 
 

Sid 2 
Förstudierapport, Agenda 2030 

FÖRSTUDIENS RESULTAT 

1.6 Nulägesanalys – mål och styrdokument 

 

Den här bilden visar hur politikens mandatmål, verksamhetsmässiga och finansiella mål fångar upp 
målen i Agenda 2030. När det gäller kommunens verksamhetsmässiga och finansiella mål är dessa mer 
specifikt formulerade och genom det träffar de inte lika många mål i Agenda 2030. 
 
Analysen ovan visar att kommunens mål för 2018-2022 i linje med följande Agenda 2030 mål: 
• Mål 1: Ingen fattigdom 
• Mål 3: Ökat hälsa och välbefinnande 
• Mål 4: God utbildning för alla 
• Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
• Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
• Mål 10: Minskad ojämlikhet 
• Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
• Mål 16: Fredliga och inkluderade samhällen 
• Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap 
 
Ovan visar att många mandatmål är i linje med den sociala hållbarhetsdimensionen. Det kan bero på att 
dessa mål ligger nära kommunens kärnverksamheter och på den politik som ligger till grund för 
mandatmålen. 
 
Även inom fysisk planering och infrastrukturarbete finns mandatmål, detta representeras även av ett 
ständigt pågående förbättringsarbete och satsningar på hållbarhet inom Samhällsbyggnad.  
 
Följande mål ur Agenda 2030 har däremot en låg representation i kommunens mandatmål: 
• Mål 5: Jämställdhet 
• Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 



 
 
 
 

Sid 3 
Förstudierapport, Agenda 2030 

• Mål 7: Hållbar energi för alla 
• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 
• Mål 13: Bekämpa klimatförändringar 
• Mål 14: Hav och marina resurser 
• Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

 
Jämställdhetsperspektivet saknas i mandatmålen, däremot kan flera av målen ha positiv inverkan på 
situationen för kvinnor och män. Inom kommunen pågår det dock jämställdhetsarbete i projektform 
som är beställt av Kommunstyrelsen och kommer resultera i en kommunövergripande strategi. 
 
Många ovanstående mål representerar den ekologiska dimensionen. Frånvaro av satsningar på 
ekologiskt hållbara mandatmål och kommunala miljömål (sedan 2014) innebär att denna dimension 
utgör ett utvecklingsområde. 
 
Eftersom det finns ett flertal styrdokument och lagar för kommunens VA arbete som hanterar frågan 
om rent vatten och sanitet, är det troligt att detta mål ändå i alla fall till största del uppfylls genom 
svensk lagstiftning och kommunens ordinarie verksamhet.  
 
Klimateffekten bedöms ofta som en av mänsklighetens största hot och utmaningar. Endast ett av 
kommunens mandatmål syftar direkt till denna stora utmaning. Målen som handlar om hållbar 
konsumtion (12) samt Hav och marian resurser (14) är inte representerade i kommunens målarbete och 
inte heller i styrdokumenten.  
 
Det finns några styrdokument inom området hållbar energianvändning som delvis fångar upp mål 7, 
dock gäller dessa endast fram till 2020. 

1.7 Nulägesanalys - Nyckeltal 

RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, har i uppdrag i samråd med SCB, Agenda 2030-
delegationen och ett antal kommuner och landsting att ta fram nyckeltal för Agenda 2030 som kan vara 
till stöd för arbetet i kommuner och regioner. De ser nyckeltalen som ett viktigt steg för att Agenda 
2030 ska förverkligas i hela Sverige.  
 
En övergripande analys av dessa 50 nyckeltal visar att Öckerö kommun har goda förutsättningar att nå 
målen i Agenda 2030. I en jämförelse med andra kommuner fördelar sig kommunens resultat enligt 
följande: 
 
25% bästa: 26 
50% mitten: 8 
25% sämsta: 8 
Inget resultat: 8 
 
De nyckeltal där utmaningen är störst som kommunen har direkt påverkan på är: 
 
• Heltidsarbetande månadsavlönade, anställda av kommunen 
• Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 
• Insamlat hushållsavfall totalt 
• Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun 
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1.8 Omvärldsbevakning 

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan är en 
handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet som 
ska främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Agenda 2030 understryker att vår tids stora 
utmaningar hänger samman och måste lösas genom ett samlat grepp. 

I jämförelser av resultat och förutsättningar att nå målen i Agenda 2030 faller Sverige väl ut. Det finns 
samtidigt flera områden med stora utmaningar nationellt sett. De utmaningar Sverige och världen står 
inför gällande t.ex. klimatförändringar och ojämlikhet är förenade med stora samhällskostnader. Så 
stora kostnader att Sverige inte har råd att inte agera. Samtidigt innebär åtgärderna inom ramen för 
agendan stora möjligheter att skapa positiva effekter inom flera områden, exempelvis bättre hälsa och 
miljö, samt ökad sysselsättning. För många företag innebär ett integrerat hållbarhetsarbete i 
kärnverksamheten konkurrensfördelar och långsiktig lönsamhet. 

Regeringen har uttryckt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och att hållbar 
utveckling ska vägleda all politik fram till 2030. Regeringen beslutade den 10 mars 2016 att tillsätta en 
kommitté i form av en nationell delegation för att stödja och stimulera Sveriges genomförande av 
Agenda 2030. Kommittén har tagit namnet Agenda 2030-delegationen. I delegationens rapport I 
riktning mot en hållbar välfärd identifierades sex prioriterade områden som lyftes fram i delegationens 
förslag till handlingsplan: 

• Ett jämlikt och jämställt samhälle 
• Hållbara samhällen 
• En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi 
• Ett starkt näringsliv med hållbart företagande 
• En hållbar och hälsosam livsmedelskedja 
• Kunskap och innovation. 

Det betonas av delegationen att en stor del av Agenda 2030 måste genomföras på lokal och regional 
nivå. Det är i kommunerna som globala åtaganden, internationell rätt och EU-rätt samt nationell 
lagstiftning ska omsättas i praktisk handling. Det är på den lokala och regionala nivån som de flesta 
kontakterna mellan det offentliga och medborgare, näringsliv och civilsamhälle sker. Kommuner och 
landsting är också viktiga för det konkreta genomförandet genom att vara huvudmän för flera centrala 
verksamheter som omnämns i Agenda 2030. Delegationens bedömning därmed är att kommuner och 
landsting har centrala roller i genomförandet av Agenda 2030. En undersökning av SKL visar att många 
kommuner och landsting redan aktivt arbetar med agendan genom att bedriva ett systematiskt arbete 
med Agenda 2030. Det sker t.ex. genom att man organiserar sitt arbete utifrån de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling (tvärsektoriella hållbarhetsavdelningar), att man på olika sätt integrerar agendan i 
ordinarie mål och budgetprocesser (hållbarhetsbudgetering), uppföljningssystem, kartläggningar, 
strategiska planer och som del av det strategiska kommunikationsarbetet. 

1.9 Konsekvensanalys 

Om inget beslut fattas om arbete enligt Agenda 2030 riskerar kommunen att fatta beslut om mål som 
står i konflikt med Agenda 2030 och dess 17 globala mål. 

Kommunens arbete kan bli spretigt och ineffektivt om olika styrdokument och arbetssätt inte 
samverkar eller går i linje med Agenda 2030. 

Kommunen riskerar att vara dåligt förberedd att möta eventuella framtida nationella krav på 
hålbarhetsnivåer. 

Kommunen kan missa chansen att attrahera invånare så väl som arbetskraft genom att inte ha fokus på 
dessa frågor. Det kan även leda till dålig publicitet. 
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1.10 Intressentanalys 

INTRESSENT KATEGORISERING PÅVERKAN PÅ FÖRSTUDIEN PÅVERKAS AV FÖRSTUDIEN 

Politiker Kärnintressent Givit Kommundirektören i 
uppdrag att ta fram förslag 
på angreppssätt för Agenda 
2030 
 
Beslutande av angreppssätt 
för Agenda 2030 

Positivt genom att de agerar 
 
Finansieringsansvar beroende 
på valt angreppssätt 

Kommun-
direktör 

Kärnintressent Beställare av förstudien  
 
Rekommenderar lösning 
utifrån förstudierapporten 

Genomförare av beslutat 
angreppssätt 

Kommunledning Kärnintressent Rådgivande  Genomförare av beslutat 
angreppssätt 

Tjänstepersoner Primär Ingen Kan bli delaktiga i vidare 
arbete 

Medborgare Sekundär Ingen Ingen 

Företagare Sekundär Ingen Ingen 

Föreningar Sekundär Ingen Ingen 

1.11 Riskanalys 

Riskvärde RISK ANALYS TILL ORSAK AV RISK ÅTGÄRD 

3*3 = 9 Begränsade 
resurser påverkar 
genomförbarheten 

Det vidare arbetet prioriteras 
inte 

Förankring och uppföljning 

2*3 = 6 Avstår från politiska  
ambitioner  

Begränsade resurser påverkar 
valet 

Undersöka alternativ 
finansiering 

2*3 = 6 Förstudien leder 
inte till vidare 
arbete 

Beslut fattas men ingen 
mottagare utses 

Förankring och uppföljning 

1*3 = 3  Förstudien 
innehåller inte 
genomförbara 
angreppssätt 

Angreppssätten har tagits 
fram utan fördjupad analys 

Förankring 
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1.12 Alternativa lösningsförslag 

1.12.1 Alternativ 1 Integrerad i ordinarie styrning via befintliga mål 

Följande leveranser är möjliga: 

• Översiktligt skriftligt informationsmaterial skickas ut till kommunens chefer och politiker 
• Årlig uppföljning av kommunens arbete utifrån målen i Agenda 2030, baserat på förstudiens 

kartläggning av beslutade mandatmål och styrdokument samt mått från Kolada  
• Årlig återrapportering till Kommunstyrelsen 

Styrkor: 

- Kan genomföras inom ordinarie verksamhet 
- Hållbarhetsfokus i ordinarie styrning och inte ett särskilt projekt, om än på låg nivå 

Svagheter: 

- Låg sannolikhet att vi kommer utveckla verksamheterna utifrån Agenda 2030 
- Kommunen bidrar inte strategiskt till att möta de globala utmaningarna 
- Inom de områden som vi inte täcker in kommer ingen utveckling ske 
- Ingen håller ihop och stöttar utifrån Agenda 2030 
- Ej i framkant bland Sveriges kommuner 
- Troligtvis behövs separat kartläggning och efterföljande ställningstagande till miljömålsarbete 

göras, tex genom att ta fram ett styrdokument 
- Översiktlig kartläggning visar inte vilka aktiviteter som pågår i ordinarie verksamhet och 

kommer således inte heller med i årlig uppföljning  
- Inget samordnat arbete för att inkludera externa aktörer så som invånare, företagare och 

besökare 

Möjligheter: 

- Kan utvecklas över tid genom att politiken höjer ambitionen vid beslut om mål och 
styrdokument, utifrån hållbarhetstanken i Agenda 2030 

Hot: 

- Vi är inte rustade för att möta framtidens utmaningar för hållbarhet 
- Om det i framtiden skulle bli lagkrav inom dessa områden är vi dåligt förberedda  

1.12.2 Alternativ 2 – Integrerad i ordinarie styrning via ett program för Agenda 2030 

Följande leveranser är möjliga: 

- Förstudiens kartläggning över beslutade mandatmål och styrdokument fördjupas med 
kartläggning av verksamheternas pågående aktiviteter inom ordinarie verksamhet som kan 
kopplas till Agenda 2030 

- Framåtriktat styrdokument tas fram om hur kommunen kommer arbeta med Agenda 2030 för 
att kunna påvisa kommunens önskade förflyttning 

- Utse dokumentansvarig som skapar, följer upp och håller samman arbetet enligt 
styrdokumentet 

- Skriftligt informationsmaterial skickas ut till kommunens chefer och politiker samt 
utbildningstillfällen erbjuds  

- Fördjupad årlig uppföljning av kommunens arbete utifrån målen i Agenda 2030, baserat på 
förstudiens kartläggning av beslutade mandatmål och styrdokument samt mått från Kolada 
men även uppföljning av verksamheternas aktiviteter 

- Årlig återrapportering till Kommunstyrelsen 

Styrkor: 
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- Tydligt vilken ambition kommunen har hållbarhetsarbetet 
- Bättre möjligheter till förankring av Agenda 2030 i kommunens verksamheter 
- Hållbarhetsfokus i ordinarie styrning och inte ett särskilt projekt 
- Genom att styrdokumentet blir en förutsättning för verksamheternas årliga planering 

genomsyrar hållbarhet kommunens arbete på ett bättre sätt   
- Större möjlighet att få en bredare täckning av målen i Agenda 2030 då luckor i kommunens 

befintliga mål och styrdokument kan kompletteras via aktiviteter i tex en handlingsplan 
- Identifiera aktiviteter som redan pågår i ordinarie verksamhet 
- Förutsättning att utveckla kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt  

Svagheter: 

- Sårbart att bara en person (dokumentansvarig) håller ihop och stöttar utifrån Agenda 2030 
- Dokumentansvarig behöver prioritera arbetet med Agenda 2030 före något annat 
- Utrymme för omvärldsbevakning, inspiration och stöd är mycket begränsat 
- En person har svårt att täcka hela kompetensområdet (social, miljömässig och ekonomisk) 
- Svårt att skapa engagemang kring Agenda 2030 utan strategin kan bli en ”hyllvärmare” 
- Höjd ambitionsnivå kräver att verksamheterna behöver omfördela resurser eller få tilldelning 

utöver befintlig ram annars finns risk att arbetet stannar av då det behöver prioriteras mot 
ordinarie verksamhet 

- Begränsade möjligheter att involvera externa aktörer så som invånare, företagare och besökare 

Möjligheter: 

- Viss möjlighet att ta tillvara på externa bidrag av olika slag eftersom det finns en anvisad person 
som har i uppgift att bevaka området 

Hot: 

- Vi är bättre rustade för att möta framtidens utmaningar för hållbarhet men inte fullt ut 

1.12.3 Alternativ 3 – Agenda 2030 bedrivs i projektform 

Följande leveranser är möjliga: 

- Förstudiens kartläggning över beslutade mandatmål och styrdokument fördjupas med 
kartläggning av verksamheternas pågående aktiviteter inom ordinarie verksamhet som kan 
kopplas till Agenda 2030 

- Framåtriktat styrdokument tas fram om hur vi kommer arbeta med Agenda 2030 för att kunna 
påvisa kommunens önskade förflyttning 

- Utse tvärsektoriell projektgrupp som skapar, följer upp och håller samman arbetet enligt 
styrdokumentet 

- Skriftligt informationsmaterial skickas ut till kommunens chefer och politiker, 
utbildningstillfällen erbjuds samt inspirationsmaterial riktat mot externa aktörer så som 
invånare, företagare och besökare 

- Fördjupad årlig uppföljning av kommunens arbete utifrån målen i Agenda 2030, baserat på 
förstudiens kartläggning av beslutade mandatmål och styrdokument samt mått från Kolada 
men även uppföljning av verksamheternas aktiviteter 

- Genom att starta arbetet som projekt enligt projektmodellen dokumenteras och utvärderas 
projektet kontinuerligt över tid 

Styrkor: 

- Kommunen har en tydlig ambition med hållbarhetsarbetet som uppnås med ett väl 
genomarbetat styrdokument med tillhörande plan och det finns ett tydligt engagemang kring 
Agenda 2030 

- Den tvärsektoriella projektgruppen bidrar till en bredare förankring och stöttning i 
förvaltningarnas genomförande 
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- Projektgruppens sammansättning möjliggör bredare täckning av kompetensområde samt 
omvärldsbevakning 

- Eftersom fler personer ingår i projektgruppen blir inte arbete lika sårbart vid eventuell 
personalomsättning 

- Större möjlighet att vara en kommun i framkant vad gäller arbetet med Agenda 2030 
- Agenda 2030 genomsyrar politiska beslut och verksamheternas löpande arbete 
- Hållbarhetsfokus som ett förankrat och levande projekt 
- Samarbete med externa parter är utvecklade 
- Efter utvärdering, vid lyckat resultat, kunna fastställa arbetsformen i ordinarie verksamhet 
- Förutsättning att utveckla kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt  

 

Svagheter: 

- Genom att Agenda 2030 genomförs i projektform finns viss risk att det inte etableras i 
kommunens ordinarie styrning 

- Höjd ambitionsnivå kräver att verksamheterna behöver omfördela resurser eller få tilldelning 
utöver befintlig ram  

- Kvalitetsgranskning av mål och aktiviteter utifrån Agenda 2030 

Möjligheter: 

- Stor möjlighet att ta tillvara på externa resurser 
- Deltagande i olika sammanhang och nätverk 
- Nytt arbetssätt för bredare förankring och genomförande i organisationen som helhet 

Hot: 

- Vi är bättre rustade för att möta framtidens utmaningar för hållbarhet men viss risk för 
oförutsedda händelser finns alltid 

 

1.13 Rekommenderad lösning 

Sverige har högt ställda ambitioner och mål inom ramen för arbetet med Agenda 2030 och 
verkställigheten kommer till stor del ske ute i kommunerna. Det finns tre identifierade ambitionsnivåer 
som är möjliga för Öckerö kommun för att bidra till att vi uppnår Agenda 2030 på nationell basis.  

Alternativ 1 är den lägst ställda ambitionen där Agenda 2030 integreras i den ordinarie styrningen. På 
så sätt fångas de aktiviteter upp som sker inom ramen för målen. Inga ambitioner utöver redan satta 
mandatmål eller verksamhetsmål. Ingen ekonomisk påverkan. 

Alternativ 2 ställer ambitionen något högre och skiljer sig bla såtillvida från alternativ 1 att ett 
framåtriktat styrdokument tas fram för att påvisa kommunens framtida förflyttning.  Sårbarheten är 
dock stor i detta alternativ då endast den dokumentansvarige håller ihop arbetet. Ekonomiska medel 
bör avsättas för att genomföra denna nivå. 

Alternativ 3 ger tydliga ambitioner för kommunen i arbetet med Agenda 2030 och arbetet genomsyrar 
organisationen. Denna nivå kräver avsatta medel för att verkställa. 

Utifrån det tydliga ställningstagande som Sverige tagit nationellt rekommenderas alternativ 3 för 
Öckerö kommun. Men då den ekonomiska situationen är något ansträngd i kommunen föreslås därför 
att arbetet börjar på nivå 1 år 2020. 



 
 
 
KARTLÄGGNING: 
 
Hur förhåller sig den övergripande 
styrningen i Öckerö kommun till de 
globala målen enligt Agenda 2030? 
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OM AGENDA 2030 
 

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan är 
en handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och väl-
ståndet som ska främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Agenda 2030 under-
stryker att vår tids stora utmaningar hänger samman och måste lösas genom ett samlat 
grepp. 

I jämförelse av resultat och förutsättningar att nå målen i Agenda 2030 faller Sverige väl ut. 
Det finns samtidigt flera områden med stora utmaningar nationellt sett. De utmaningar Sve-
rige och världen står inför gällande t.ex. klimatförändringar och ojämlikhet är förenade med 
stora samhällskostnader. Så stora kostnader att Sverige inte har råd att inte agera. Samtidigt 
innebär åtgärderna inom ramen för agendan stora möjligheter att skapa positiva effekter 
inom flera områden, exempelvis bättre hälsa och miljö, samt ökad sysselsättning. För många 
företag innebär ett integrerat hållbarhetsarbete i kärnverksamheten konkurrensfördelar och 
långsiktig lönsamhet. 

Regeringen har uttryckt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och 
att hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 2030. Regeringen beslutade den 10 mars 
2016 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation för att stödja och stimulera 
Sveriges genomförande av  Agenda 2030. Kommittén har tagit namnet Agenda 2030-delegat-
ionen.  

I delegationens rapport I riktning mot en hållbar välfärd identifierades sex prioriterade om-
råden som lyftes fram i delegationens förslag till handlingsplan: 

• Ett jämlikt och jämställt samhälle 
• Hållbara samhällen 
• En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi 
• Ett starkt näringsliv med hållbart företagande 
• En hållbar och hälsosam livsmedelskedja 
• Kunskap och innovation. 
 

OM KARTLÄGGNINGEN 
 
På följande sidor presenteras FN:s globala mål enligt Agenda 2030. De inleds med mått som 
RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, i samråd med SCB, Agenda 2030-delegat-
ionen och ett antal kommuner och landsting har tagit fram som kan vara ett stöd för arbetet i 
kommer och regioner. De ser nyckeltalen som ett viktigt steg för att Agenda 2030 ska förverkligas i 
hela Sverige. Därefter presenteras målen med tillhörande delmål utifrån den text FN har arbe-
tat fram. 
 
För varje globalt mål finns fem rubriker där kommunens olika mål och beslutade styrdoku-
ment listas. Dessa mål och dokument har kopplingar av varierande styrka till de globala må-
len. I slutet av dokumentet presenteras styrdokumenten kortfattat för att öka förståelsen hur 
de kan kopplas till de globala målen. Det är utifrån kartläggningen uppföljning av kommu-
nens arbete kommer utgå.   





























• Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter 
etableringsperiodens slut skall uppgå till mint 60% 
(10.2, 10.3, 10.7) 

 
Kommunens finansiella mål 2019 och 2020 
Inga identifierade. 
 
Kommunens beslutade styrdokument 
• Barn- och ungdomskulturplan 
• Barnhälsoplan 
• Elevhälsoplan 
• Förutsättningar för föreningsbidrag (ej styrdokument) 
• Jämställdhetspolicy 
• Lika rättigheter och möjligheter 
• Öckerö kommuns riktlinjer för nyanlända i grundskolan 
 
Styrdokument under arbete 
• Diskrimineringspolicy 
• Plan för klagomålshantering i Barn- och utbildnings-

nämnden  
• Plan för ökad närvaro i grundskolan  
• Strategi för jämställdhetsarbete 
• Värdegrundsarbete 
• Värdegrundsstrategi 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















BESKRIVNING AV STYRDOKUMENT 
 

A 
ABVA                                                                            
Allmänna bestämmelser för användare av Öckerö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. 

Arbetsmiljöpolicy 
Policyn beskriver hur Öckerö kommun arbetar för en god arbetsmiljö.  

Avfallsplan 
Beskriver avfallshanteringen i Öckerö kommun.  

B 
Barn- och ungdomskulturplan 
Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, 
tolerans och gemenskap. Alla barn och unga i Öckerö kommun skall ha tillgång till ett rikt och varierat kulturut-
bud. 

Barnhälsoplan 
Syftet med barnhälsoplanen är att förskolan arbetar främjande, förebyggande och inkluderande med barn-
hälsa. Arbetet ska kvalitetssäkras, skapa likvärdighet, förtydliga ansvar och roller samt skapa delaktighet och 
samförstånd. 

Biblioteksplan för Öckerö kommun 
Biblioteket ska vara till för alla, oberoende av ålder, kön, etnicitet, religion, nationalitet, språk eller samhälls-
klass. Biblioteksverksamheten bidrar till att alla kan tillägna sig kulturella upplevelser, kunskap och information. 

Bolagsordning  
Beskriver bolagets verksamhet och ändamål.  

Borgenspolicy 
Policy ska vara styrande och vägledande för politiker och tjänstemän i borgensärenden samt upplysa kreditgi-
vare och andra intressenter efter vilka grunder kommunen åtar sig borgensförpliktelser. 

Bostadsförsörjningsprogram 
En utgångspunkt är att kommunen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 

D 
Dagvattenplan (under arbete) 
Ange rekommendationer/riktlinjer för hantering av och förhållningssätt till kommunens dagvatten. 

Delegationsordning 
Kommunstyrelsen och nämnderna kan inom sitt ansvarsområde delegera rätten att fatta beslut. Delegations-
ordningen beskriver vilka beslut som nämnden har valt att delegera och vem som är behörig att fatta beslut för 
nämndens räkning. 

 



Det bästa av två världar – strategi för digitalisering 
Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter i Öckerö kommun kan servicen förbättras, kvaliteten och 
effektiviteten höjas. Digitala lösningar inom bland annat utbildning ger oss nya förutsättningar. Snabbt bred-
band och digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning, ger 
oss nya förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun året om. 

Diskrimineringspolicy (under arbete) 
Öckerö kommuns diskrimineringspolicy ska medverka till en arbetsplats där alla, oavsett kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning samt ålder inte diskrimineras eller särbehandlas. Kommer ersätta jämställdhetspolicyn. 

E 
Ekonomiska styrprinciper 
Anger de principer som gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. 

Elevhälsoplan 
Planen ska fungera som en vägledande ledstång i elevhälsoarbetet och ska säkerställa likvärdigheten mellan 
kommunens skolor, tala om hur elevhälsoarbetet på alla nivåer i organisationen ska bedrivas, tydliggöra ansvar 
och funktioner samt vara ett stöd för rektorn i det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna och stimulera till 
verksamhetsutveckling i arbetet med en samlad elevhälsa. 

Energieffektiviseringsstrategi 
Energieffektiviseringsstödet ska stimulera offentliga satsningar på energieffektivisering. 

Energiplan 
Plan för tillförsel, distribution och användning av energi.  

F 
Finanspolicy 
Finanspolicyn anger mål och riktlinjer för hur finansverksamheten i Öckerö kommun med helägda bolag skall 
bedrivas. Med finansverksamhet avses finansiering och likviditetsförvaltning. 

Flödes- och kapacitetsberäkning 
Ett strategiskt dokument som visar på var Va-enheten behöver förstärka ledningsnät och andra objekt både vad 
gäller vatten och spillvatten. 

Fordonspolicy för Öckerö kommun 
Person- och godstransporter som sker med kommunens fordon ska ske med minimerad miljöpåverkan.  

Förutsättningar för föreningsbidrag (ej styrdokument) 
Beskriver krav för att erhålla föreningsbidrag, ex. ”verka för att flickor/kvinnor och pojkar/män ges samma för-
utsättningar att utöva sina aktiviteter”. 

G 
Grön strukturplan (under arbete) 
Ange hur grönstruktur inom tät bebyggelse ska hanteras. 

 



I 
IT-strategi för barn- och utbildningsförvaltningen 
Framtidens skola, och den pågående samhällsutvecklingen, förutsätter former för lärande, som på bästa sätt 
nyttjar de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Ett ökat stöd för lärande i en digital värld har gynnsam in-
verkan på elevers resultat, att det stärker likvärdigheten. 

J 
Jämställdhetspolicy 
Dokumentet beskriver Öckerö kommuns arbete med män och kvinnors lika rättigheter och möjligheter i fråga 
om arbete, löner och utveckling i yrkesroller. 

K 
Kompetensförsörjningspolicy 
Kommunen ska arbeta med att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla, motivera och avveckla personal på ett 
sätt som gör att kompetens bibehålls inom organisationen genom god planering av kompetensöverföring.  

Kulturmiljöprogram 
Programmet visar Öckerö kommuns vilja när det gäller arbetet med kulturmiljöfrågor. Programmet innehåller 
ett urval kulturmiljöer med beskrivningar, rekommendationer och förslag till åtgärder. 

Kustzonsplaneringen 
Det övergripande målet är att utarbeta en fördjupad strukturbild för kustzonen från Uddevalla i norr till Kungs-
backa i söder. 

L 
Lika rättigheter och möjligheter 
Dokumentationen syftar till att konkretisera Öckerö kommuns likabehandlingspolicy med aktiva åtgärder för 
att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, löner och utveckling i yrkesroller. 
Avsikten är också att i kommunens verksamheter beakta alla de diskrimineringsgrunder som anges i diskrimine-
ringslagen. 

M 
Miljöpolicy 
Beskriver förhållningssätt för politiker och tjänstepersoner om hur vi säkerställer långsiktig hållbar utveckling av 
kommunens verksamhet. 

Mobilitetsplan (under arbete) 
Ange rekommendationer om hur kommunens ska arbeta med hållbar mobilitet. 

N 
Naturvårdsprogram del 1 
Kartlägger kommunens naturvärden utanför bebyggelsen.   



Naturvårdsprogram del 2 – åtgärdsplan 
Åtgärdsplanens syfte är att, på ett långsiktigt och kontinuerligt sätt bevara de naturvärden som naturvårdspla-
nen har pekat ut. 

Näringslivspolitiskt program (under arbete) 
Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Öckerö kommuns samlade arbete gentemot näringslivet 
för att skapa goda förutsättningar för företagande. 

P 
Plan för klagomålshantering inom Barn- och utbildningsnämnden (under arbete)  
Rutiner för klagomålshantering. 

Plan för skolplikt (under arbete) 
Rutiner kring arbetet med frånvaro och om placering på en skolenhet.  

Plan för ökad närvaro för grundskolan (under arbete) 
Rutiner kring arbetet med frånvaro och om placering på en skolenhet. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
I handlingsplanen beskrivs hur verksamheten arbetar målinriktat för att främja alla elevers lika rättigheter och 
möjligheter samt förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. 

Policy för styrning och ledning – Styrmodell för Öckerö kommun 
Beskriver en process som syftar till att möjliggöra en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi. 

Program för krisberedskap 
Krisberedskapen ska trygga hälsan och den personliga säkerheten för människor samt hindra eller begränsa 
skador på egendom och miljö. 

R 
Reglementen 
Reglementet bestämmer de politiska nämndernas ansvarsområde och arbetsform och beslutats av Kommun-
fullmäktige. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Reglementet beskriver vad nämnden har att full-
göra, vilka ramar den ska förhålla sig till och vilket ansvar den har. 

Resepolicy 
Ange riktlinjer för hur kommunens anställda ska resa i tjänsten. 

Riktlinjer för enskilda avlopp 
Ange riktlinjer för hur enskilda avlopp ska anläggas av privatpersoner. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Innehåller mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning. 

S 
Saneringsplan 
Underhållsplan för att arbeta bort ovidkommande vatten i vårt spillvattennät. 



Strategi för jämställdhetsarbete (under arbete) 
En kommunövergripande strategi för jämställdhet som innehåller nulägesanalys, inventering och mål för arbe-
tet under mandatperioden 2019-2023.  

T 
Trafikstrategi 
Trafikstrategin fördjupar de delar i översiktsplanen som berör trafikfrågor. Trafikstrategin ska samordna trafik-
frågor och tydliggöra dessa i förhållande till andra intressen i planering. Trafikstrategin är ett planeringsdoku-
ment med helhetssyn som visar hur kommunen ska arbeta för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart trafiksy-
stem med en gemensam målbild.  

Trafiksäkerhetsplan 
Öckerö kommuns trafiksäkerhetsplan är ett processinriktat arbetsmaterial som skall syfta till att stödja ett ef-
fektivt och systematiskt arbete med trafiksäkerhetsfrågor i kommunen.  

U 
Upphandlingspolicy 
Policyn ska ge vägledning till hur anställda och förtroendevalda skall agera när det gäller upphandling och in-
köp. Policyn anger kortfattat det generella förhållningssättet och den värdegrund som skall prägla Öckerö kom-
munkoncerns upphandlingar. 

Utblick Öckerö – översiktsplan för Öckerö kommun 
Översiktsplanens (ÖP) mål är att förverkliga en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun. En ekolo-
gisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet med människan i centrum. Dokumentet sätter riktning för bygg-
nation. Särskilt prioriterat är att bygga flerbostadshus för att skapa en jämnare fördelning på bostadsmark-
naden. ÖP beskriver kommunens långsiktiga fysiska planering och innefattar till viss del även infrastruktur, ex. 
”strategiska noder” – platser som ska utvecklas för kommunikation. Av samma anledning ska olika upplåtelse-
former uppmuntras. Strategierna i ÖP syftar till att uppnå visionen om en långsiktigt hållbar utveckling i kom-
munen. Anger att kommunen ska arbeta förebyggande för att minska klimatförändringar. Dokumentet anger 
även framtida användning av mark och vatten och att vattenkvaliteten inte ska försämras.  

V 
Vattenförsörjningsplan 
Syftet med den regionala planen är att skapa underlag för att kunna trygga regionens vattenförsörjning på ett 
robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv.  

Värdegrundsarbete (under arbete) 
Ett kommunövergripande arbete som syftar till att formulera en gemensam värdegrund som ska fungera som 
bas och ledstång i vårt interna förändringsarbete. 

Värdegrundsstrategi (under arbete) 
Syftar till att arbeta vidare med mandatmålet: ”Alla elever blir behöriga för sökt program i gymnasieskolan och 
det finns en god arbetsro i skolan genom ett gemensamt värdegrundsarbete mellan lärare, elever, föräldrar, 
föreningar och samfund”. 

 



Å 
Årsplan för ledning och styrning 
Innehåller tidplan för budget- och bokslutsprocesser. 

Ä 
Ägardirektiv 
I ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. 

Ö 
Öckerö kommuns riktlinjer för nyanlända i grundskolan 
Syftet är att skapa en likvärdig utbildning för alla elever som går i skola i Öckerö kommun. Enligt FN:s barnkon-
vention har varje barn rätt till utbildning vilket innebär att nyanlända elever har rätt att gå i statliga, kommu-
nala eller fristående skolor på samma villkor som andra barn. Utbildningen ska ta hänsyn till de nyanlända ele-
vernas olika behov och de ska ges stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt.  

 

 

 

 

 

 



Kommunens arbetsgivarmärke ska stärkas

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka

Möj igheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas

Kval tén på maten ska öka

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka

Nyanlända ges möjlighet till en god integration

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur och fritidsaktiv teter ska öka

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

Utbudet för kollektivt resande ska öka

Kommunens miljöpåverkan ska minska

Antalet arbetstillfä len i kommunens näringsliv ska öka

Andelen nöjda företagare ska öka

Andelen arbetad tid som utförs av ti lsvidareanställda skall öka

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter 
etableringsperiodens slut ska l uppgå till mint 60%

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan ska öka

Årets resultat bör uppgå t ll 1,5% av budgeterat 
skattenetto sett över en period av fem år

Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar,
ska finansieras med egna medel 

ABVA 

Arbetsmiljöpolicy

Avfallsplan

Barn- och ungdomskulturplan

Barnhälsoplan

Bib ioteksplan för Öckerö kommun

Bolagsordning

Borgenspolicy

Bostadsförsörjningsprogram

Dagvattenplan (under arbete)

Delegationsordning

Det bästa av två världar - strategi för digitalisering

Diskrimineringspolicy (under arbete)

Ekonomiska styrprinciper

Elevhälsoplan

Energieffektiviseringsstrategi

Energiplan

Finanspolicy

Flödes- och kapacitetsberäkning

Fordonspolicy för Öckerö kommun

Förutsättningar för föreningsbidrag (ej styrdokument)

GIS-strategi

Grön strukturplan

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

IT-strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen

Jämställdhetspolicy

Kompetensförsörjningspolicy

Kulturm ljöprogram

Kustzonsplaneringen

Lika rättigheter och möjligheter

Miljöpolicy

Mobi itetsplan (under arbete)

Naturvårdsprogram del 1

Naturvårdsprogram del 2 - åtgärdsplan

Näringslivspolitiskt program (under arbete)

Oljeskyddsplan för Öckerö kommun

Plan för klagomålshantering inom Barn- och utbildningsnämnden (under arbete)

Plan för ökad närvaro för grundskolan (under arbete)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Policy för styrning och ledning - Styrmodell för Öckerö kommun

Program för krisberedskap

Reglementen

Resepolicy

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Saneringsplan

Strategi för jämstä ldhetsarbete (under arbete)

Trafikstrategi

Trafiksäkerhetsplan

Upphand ingspolicy

Utblick Öckerö - översiktsplan för Öckerö kommun

Vattenförsörjningsplan

Värdegrundsarbete (under arbete)

Värdegrundsstrategi (under arbete)

Årsplan för styrning och ledning

Ägardirektiv

Öckerö kommuns riktlinjer för nyanlända i grundskolan
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Påsk 2020 och framåt 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen att ger kommundirektören i uppdrag att starta en 
kommunikationsinsats framförallt kring påskfirandets negativa miljöpåverkan. 
Insatsen utvärderas genom en återrapportering till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
 
Under flera år har olika aktörer inom civilsamhälle och kommun diskuterat förhållningssätt 
och agerande inför och under det traditionsbundna påskfirandet inom kommunen. 
 
I perioden 2016-2019 har tjänstepersoner genomfört dialog i skolor och på föräldramöten 
som en förbyggande insats. Det har också arrangerats laborationer för skolklasser hos 
räddningstjänsten i syfte att lära vad som finns kvar när vissa material förbränns.  
Under dessa tre år har det också skett insatser under själva påskafton. Utvärderingen av år 
2018 och 2019 visar på eldning genomförts utan förekomst av exempelvis bildäck eller 
dieselolja. Ur detta perspektiv får det anses att effekter fåtts av genomförda åtgärder. 
 
Bränder utomhus ligger dock avsevärt högre än snittet. Orsaken till detta är att i en period 
före påsken är det många anlagda bränder i terrängen.  
 
Antalet insatser kopplade till för räddningstjänst årligen per 1000 invånare mellan 2014-2018 1) 

Typ av olycka  Öckerö  Kustkommuner  
10-15 000 inv  

Pendlingskommun  
nära storstad  

Riket  

Brand ej i 
byggnad  

2,74  1,76  1,62  1,65  

 
1) Ur Remiss Handlingsprogram Enligt Lag om skydd mot olyckor, Öckerö Kommun- 2020--2023 
De anlagda bränderna sker som regel innan påsken och påverkar räddningstjänsten 
negativt genom att resurser måste avsättas som minskar uthållighet och förmåga att avsätta 
resurser till andra insatser. 
 



 
 

 

Efter sommaren 2019 har en grupp med tjänstepersoner arbetat med möjliga vägar framåt. 
Det har under året presenterats en mark och miljöundersökning för området kring 
Norgårdsberget. Det finns också sedan tidigare en utförd undersökning runt fyrplats på 
Källö-Knippla samt en miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark på platser för 
påskfyrar i Öckerö kommun 
 
Det har även framkommit att det råder oklarheter kring vad som gäller för att arrangera en 
allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Det är den som anordnar en 
sammankomst eller tillställning som svarar för att det råder god ordning vid denna (2 kap 
16 § Ordningslagen).  
 
Bedömningen är att kommunen inte har några ytterligare befogenheter att agera än att i 
olika sammanhang och forum säkerställa kommunikation utifrån genomförda 
miljöundersökningar. De olika forumen kan vara Ö-råd, riktade informationer till 
kommuninvånare, föreningar samt att skola och räddningstjänst samverkar kring att ge 
elever kunskaper om konsekvenser kring brand och miljö. (Finns beskrivet i Remiss 
Handlingsprogram Enligt Lag om skydd mot olyckor, Öckerö Kommun- 2020–2023, 
Säkerhetsmål 2)  
Utöver detta kommer inte kommunen ta en ytterligare aktiv roll i samband med 
påskfirandet.  
 
Om ingen kommunikation görs alls avseende negativ miljöpåverkan riskerar kommunen 
tappa förtroende. I och med att vi nu har ett aktuellt kunskapsläge med bedömningar om 
förutsättningar vid kommunens fyrplatser. 
 
 
Beredning 
 
I ärendets beredning har valts att i första hand fokusera på de negativa miljöeffekter som 
uppstår vid fortsatt eldning på de traditionella platserna.  All nedan nämnd information är 
baserad på miljöteknisk utredning i området kring Norgårdsberget på Öckerö samt en 
tidigare utredning i området runt fyrplats på Källö-Knippla.  
 
Resultaten visar att det är eldning vid fyrplatsen som sannolikt är spridningskällan av 
konstaterade föroreningar. I provpunkten på fyrplatsen och provpunkten precis nedanför 
fyrplatsen är föroreningsnivåerna som högst. Föroreningar hittades över hela 
undersökningsområdet både i jord och i sediment.  Detta visar på en stor spridning av 
föroreningarna 
 
I samband med förbränning vid fyrplatsen sker troligen även en spridning genom den aska 
och rök som bildas.  
Proverna 2019 togs nära befintliga bostadsområden och då förhöja metallhalter inom 
undersökningsområdet konstaterades finns även en risk för spridning till boendes 
fastigheter.  
 
År 2016 genomförde Miljömedicinskt centrum, Västra Götalandsregionen, en 
miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark på platser för påskfyrar i Öckerö 
kommun. Rapporten pekar särskilt på bly som uppmätts i höga halter (se bilaga 160314 
Rapp miljömedicin) och utgör en risk för människor vid förtäring (se rek längre ner). Bly 
liksom övriga tungmetaller förekommer i partikulär form och finns i kvarvarande aska efter 
eldningen. 
 



 
 

 

 
Vid själva fyrplatsen har förekomst av dioxin, metaller och olja påträffats i höga halter. 
Inom detta och närliggande område nyttjas marken till rekreation. Varje påsk eldas det 
dessutom vid platsen, och ny förbränning sker. Det finns därför en risk att besökande vid 
dessa tillfällen exponeras för föroreningar, exempelvis genom inandning av partiklar, ånga 
och aska, samt hudtillgänglighet.  
 
Utifrån de resultat som erhållits vid undersökningen vid Öckerö fyrplats kan det 
konstateras att det finns en risk för påverkan på människors hälsa och naturmiljön, utifrån 
Naturvårdsverkets generella riktvärden.  
 
Rekommendationer och försiktighetsåtgärder för fastigheter i direkt anslutning till 
fyrplatser: 
 

- Var försiktig med att odla basgrönsaker som växer, alternativt ligger i anslutning till 
markskiktet. 

- Skölj lokalt odlade grönsaker mycket noggrant - skala om möjligt grönsakerna. 
- Om man känner sig orolig för att odla i sin trädgård ett jordprov först tas för 

blyanalys. 
- Undvik att äta till exempel bär och andra växter som växer nära marktäcket i direkt 

anslutning till fyrplats.  
- Om fastighetsägare avser att använda vatten från egen brunn bör vatten prov först 

skickas för analys.  
- Undvik att vistas med småbarn i området runt fyrplatser  
- Undvik att låta tamdjur beta/dricka av dagvatten i berörda områden 
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SAMMANFATTNING 

Öckerö kommun arbetar med en ny detaljplan för bostäder i Norra Brevik, Öckerö. I angränsning 

till planområdet har det traditionellt eldats påskfyr på en höjd med berg i dagen. Det har 

påträffats markföroreningar i ett tidigare skede i samband med en provtagning inom området 

(Västra götalandsregionen medicinskt centrum, 2016). 

Tyréns AB har fått i uppdrag av Öckerö kommun att utföra en miljöteknisk markundersökning 

inom planområdet för den nya detaljplanen samt vid angränsade område inklusive fyrplats. 

Undersökningens syfte var att undersöka föroreningssituationen inom undersökningsområdet, 

samt om det är möjligt att avgränsa området som är förorenat. Det är känt att det tidigare vid 

påskfyren eldats, förutom julgranar, även gammalt virke, spillolja, däck och andra miljöfarliga 

ämnen. 

Provtagning har utförts vid två tillfällen, först 2018 och  därefter kompletterande 

undersökningar 2019. Under 2018 omfattade provtagningen jord och sediment i småvatten 

inom planområdet och vid fyrplatsen. År 2019 togs prover även utanför planområdet och 

närmare omkringliggande fastigheter. 

Analysresultaten har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 

(Naturvårdsverket, 2009). Proverna visar att det förekommer förhöjda halter över MKM (Mindre 

Känslig Markanvändning) och även av FA (Farligt avfall) både av metaller, aromater, alifater, PAH 

och dioxiner inom undersökningsområde vid Tym4 (fyrplatsen), Tym5 (nedanför fyrplatsen) och 

område C (norr om fyrplatsen). Analyserna visar på koncentrationer över Känslig 

markanvändning för samtliga prover där metallanalys genomförts, huvudsakligen med avseende 

på bly och arsenik. Dioxin har detekterades i samtliga prov så ingen tydlig avgränsning av 

påverkansområdet har kunnat göras. Vid fyrplatsen samt strax nedanför har halter av dioxin 

över Mindre Känslig markanvändning respektive Känslig markanvändning påträffats. Vid övriga 

platser är halterna under Känslig markanvändning 

 

Fyrplatsen är den sannolika källan till spridningen av föroreningarna. I provpunkten på 

fyrplatsen och provpunkten precis nedanför fyrplatsen är föroreningsnivåerna som högst. Berget 

vid fyrplatsen är dessutom synligt påverkat med missfärgade svarta fält och har kvarliggande 

aska.  

 

De höga halterna av föroreningar medför att det kan finnas en hälsorisk för människor som bor 

eller vistas mycket i området utifrån Naturvårdsverkets riktvärdesmodell. De påträffade halterna 

medför att det finns en risk för skada av markekologin till exempel för de kräldjur som har 

identifierats i området. Det finns också en risk för vidare spridning av föroreningarna då dessa 

påträffats långt ifrån källområdet. 

 

Utifrån kompletterande undersökningar skulle en fördjupad riskbedömning samt eventuellt 

riskvärdering kunna tas fram för att kunna avgöra den faktiska risken på närboende och 

markekologin. Undersökning av en eventuell föroreningspåverkan på grundvattnet har inte 

utförts i föreliggande undersökning och det behöver utredas för att säkerställa att framförallt 

dioxiner eller metaller inte påträffas i närliggande dricksvattenbrunnar. 
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1 BAKGRUND 

Öckerö kommun arbetar med en ny detaljplan för bostäder i Norra Brevik, Öckerö. I angränsning 

till planområdet har det traditionellt eldats påskfyr på en höjd med berg i dagen. Det har 

påträffats markföroreningar i ett tidigare skede i samband med en provtagning inom området 

(Västra götalandsregionen medicinskt centrum, 2016). Figur 1 visar planområdet markerat i 

blått. Fyrplatsen är markerad med orange trekant 

 

Figur 1. Planområdet markerat i blått. Fyrplatsen är markerad med orange trekant. (Karta från 
provtagningsplan Norra Brevik, 2018) 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

Tyréns AB har fått i uppdrag av Öckerö kommun att utföra en miljöteknisk markundersökning i 

området för den nya detaljplanen, närliggande områden samt vid angränsande fyrplats. 

Undersökningens syfte är att undersöka omfattning och karaktär på påträffad förorening som en 

uppföljning av tidigare provtagningar. 

Undersökningen och dess resultat redovisas i föreliggande rapport. 

1.2 AVGRÄNSNING 

Provtagning har utförts vi två olika tillfällen och provtagningsplatser och analyser skiljer sig 

något. Följande avgränsningar gäller 

• Provtagningen 2018 görs inom planområdet samt vid två provpunkter vid fyrplatsen 

utanför planområdet. 

• Provtagningen 2019 görs både inom och utanför planområdet med fokus på 

markområden nära bostäder och ej vid fyrplatsen. 

• Ingen provtagning har utförts inom privata fastigheter såsom trädgårdsmark. 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING  

2.1 LOKALISERING OCH MARKANVÄNDNING 

Öckerö fyrplats ligger på Öckerö inom Öckerö kommun. Aktuellt planområde ligger mellan flera 

bostadshus och gränsar till Breviksvägen som går längs med havet. Avståndet till havet i Breviks 

småbåtshamn är mellan 150–500 meter. 

Platsen nyttjas idag för promenader och rekreation. Vid påsk hålls en återkommande påskfyr, 

strax utanför planområdet.  

Energibrunnar finns på en del fastigheter i närhet till planområdet. Inga kända vattenbrunnar 

finns enligt (SGU, kartvisare, brunnar, 2019). 

2.2 FASTIGHETS- OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN, PLANFÖRHÅLLANDEN 

För Norra Brevik finns en pågående planprocess med syfte att möjliggöra exploatering av en- och 

flerfamiljshus. För att möta ett möjligt framtida arbetsmönster ges även möjlighet till 

kontorsändamål i flerbostadshusen. Figur 2 visar fastighetsbeteckningar i området. I 

planområdet ingår fastighetsbeteckningarna Öckerö s:34, 1:120 2, 2:157 1, 2:160 4, 2:160 4 

och s:100 2.  

 

Samråd genomfördes 30 juni – 22 september 2017. Nästa skede i planprocessen är granskning 

(Öckerö kommun 2019-03-29). 

 

 

Figur 2. Fastighetsbeteckningar i området. Källa: SGU:s kartvisare.  

2.3 MARKFÖRHÅLLANDEN 

Området är högt beläget och vatten rinner ned mot omgivningen på flera håll. Havet ligger nära, 

ca 150–500 meter från planområdet. De geologiska förhållandena är kuperat berg i 

dagen/hällmark med mindre ytor av tunna framförallt organiska jordlager. Här växer främst låg 

vegetation med ljung, mossa och gräs men även en del bärbuskar såsom slån samt en del 

mindre träd exempelvis sälg och björk. Det finns också en del mindre småvatten som inte torkar 

ut helt under sommartid.  
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Enligt SGU:s jordartskarta består området till största delen av urberg (rött) men en del ytor ligger 

inom jordarten postglacial sand (orange), se Figur 3.  

 

Figur 3. Jordart (skala 1:25 000–1:100 000) är främst urberg (rött) samt en del ytor med postglacial sand 

(orange). Källa: SGU:s jordartskarta, 2019. 

2.4 SKYDDADE OMRÅDEN OCH NATURVÄRDEN 

En mindre del av planområdet i nordväst ingår i Riksintresse för friluftsliv, Göteborgs skärgård 

enligt 3 kap. 6 § MB. En mindre del av planområdet ingår också i objekt från ängs- och 

betesmarksinventeringen TUVA och beskrivs som bete med bra hävd. Figur 4 visar en karta över 

skyddade områden (Naturvårdsverket Skyddad natur, 2019).  

Naturvärden i området utgörs främst av hällmarker, vilket är en vanlig naturtyp i Bohuslän. 

Block, stenar och dammar kan utgöra boplatser för grod- och kräldjur och betesmarken med 

hävd i nordväst utgör ett bra habitat främst för växter och insekter (Naturcentrum, 2013).  

En inventering av amfibier genomfördes 2014 i området för den planerade bebyggelsen i Brevik 

(Naturcentrum, 2014). Vid inventeringen konstaterades att vattensalamander finns i smådammar 

både i och strax utanför planområdet. Skydds- och kompensationsåtgärder föreslås i rapporten.  
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Figur 4. Streckad yta: Riksintresse för friluftsliv. Grå yta: Objekt i ängs- och betesmarksinventeringen. 
Källa: Naturvårdsverket Skyddad natur, 2019.  

3 VERKSAMHETSHISTORIK 

Det finns en lång tradition på Öckerö att i samband med påsk elda påskfyr, något som pågått i 

generationer. Denna tradition finns inte enbart på Öckerö utan även på andra platser framförallt 

i Västsverige. Det var en tävling mellan öarna emellan om vilken fyr som brinner högst och 

längst. Vid påskfyren har det förutom julgranar även eldats gammalt virke, spillolja, däck och 

andra miljöfarliga ämnen. Vid förbränning av detta avfall skapas eller frigörs höga halter av 

giftiga ämnen såsom till exempel dioxin, bly, zink och kobolt, vilket kan förorena marken i 

området.  

4 FÖRORENINGAR 

4.1 DIOXINER 

Dioxiner och dibensofuraner är samlingsnamn för klorerade miljögifter som ibland 

sammanfattas som "dioxiner". De fullständiga namnen är polyklorerade dibenso-p-dioxiner 

(PCDD) respektive polyklorerade dibensofuraner (PCDF). Dioxiner användas inte till något, utan 

bildas oavsiktligt vid förbränning av till exempel ved och avfall och där ämnen som innehåller 

klor förekommer. 

Gruppen dioxiner består av sammanlagt 210 olika föreningar. Av dessa anses ett tiotal vara 

mycket giftiga. Dit hör TCDD, tetraklordibenso-p-dioxin, som är att av de starkaste av de 

starkaste av alla kända gifter. Dioxinernas egenskaper som giftiga, fettlösliga och långlivade gör 

dem mycket skadliga om de sprids i miljön (Naturvårdsverket, 2019). 
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5.1.3 REKOMMENDERADE HALTGRÄNSER FÖR FARLIGT AVFALL 

Uppmätta föroreningshalter har även jämförts med Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser 

för farligt avfall (Avfall Sverige 2019:01). 

6 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

6.1 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 

6.1.1 2018 

Undersökningen omfattade provtagning av jord, sediment och sköljvatten. Fem stycken 

jordprover, Tym1-Tym5, togs som samlingsprover och tre stycken sedimentprover, Tys1-Tys3,  

togs som samlingsprov i småvatten, se bilaga 1 för lokalisering av provtagningsytor. 

Jordproverna togs 0–0,15 m u my och sedimentproverna togs 0–0,1 m u my. Ett av jordproverna 

togs vid fyrplatsen (Tym4) och ett jordprov togs nedanför fyrplatsen (Tym5). Detta för att 

undersöka om fyrplatsen är spridningskällan av föroreningarna. I Bilaga 5 presenteras 

provtagningsplan från 2018 för bakgrund och ytterligare motivering till tidigare 

provtagningspunkter.  

 

Provtagning av sköljvatten görs som ett rengöringsprov mellan provtagningarna för att 

kvalitetssäkra provtagningen. Exempelvis dioxiner är giftig redan i mycket låga koncentrationer 

vilket innebär en risk för korskontaminering. Det är det sista sköljvattnet vid rengöring av 

spade/auger som analyserades för dioxiner. Detta gjordes för två prov: Tys2 sköljvatten och 

Tys3 sköljvatten.  

 

Provtagningen genomfördes 2018-05-14, vädret var sol, ca 28°C. 

6.1.2 2019 

Syftet med den kompletterande provtagningen 2019 var att utöka provtagningsområdet för att 

försöka avgränsa påverkansområdet från påskfyren.  

 

Undersökningen omfattade provtagning av jord i sex ytor och bestod av samlingsprov, 

samlingsprov A-E. Proverna togs 0–0,2 m u my. Se provtagningskarta i bilaga 1 för lokalisering 

av provtagningsytor. 

En del av punkterna ligger utanför planområdet och valdes för att även få information om 

föroreningar närmare bostadshusen och kunna se hur långt föroreningarna spridit sig. 

Provpunkter valdes ut där det fanns tillgång till jord inom ytan, markområdet består till största 

delen av kalt berg.  

 

Provtagningen genomfördes 2019-03-08, vädret var snö/regn, kraftig vind, ca 0°C. 

6.2  PROVTAGNINGSMETOD OCH PROVHANTERING 

Fältundersökningen utfördes enligt Tyréns interna rutiner och enligt SGF:s fälthandbok för 

undersökning av förorenade områden (SGF 2013). Det innebär att krav ställs på dokumentation, 

rengöring, provtagning och provhantering. 

 

Prover 2018 togs med handspade eller auger (skruvborr) och lades i plastpåse och glasburkar. 

Sedimentprover togs med spade. 2019 togs proverna med spade och lades i plastpåsar. 

Varje prov bestod av samlingsprov.  

 

Mellan varje jordprov rengjordes handspade eller auger (skruvborr) genom diskning och 

avspolning med vatten. Handskar byttes också mellan varje provtagningspunkt.  
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Vid provtagningspunkt fyrplatsen (Tym4) var berget svart av aska och olja förekom fläckvis. Vid 

provtagningspunkten nedanför fyren (Tym5) var berget också svart av aska och det förekom 

mycket glas och skräp. För övriga provtagningsplatser för jord noterades inget anmärkningsvärt.  

 

Sedimentproven bestod av brun och lös gyttja med en hel del växtlighet med löv och pinnar. I en 

del fall förekom dylukt.  

 

Se Bilaga 2 provtagningsprotokoll för beskrivning av respektive provpunkt/yta 2018.  

7.1.2 UNDERSÖKNINGEN 2019 

Området består mestadels av hällmark med ljung, mossa och gräs och det tunna jordlagret 

består framförallt av organiskt material. Det finns också småvatten och skrevor.  
 

Ingen konstig lukt eller färg noterades där proverna togs.  Däremot fanns det en mindre yta, 

mellan provyta C och D, med upplag av skrot och trädgårdsavfall. Här togs inga prover. Ölflaskor 

och metallförpackningar låg utslängda i hela undersökningsområdet. 

 

Se bilaga 2 Provtagningsprotokoll för beskrivning av respektive provpunkt/yta 2019.  

 

7.2 RESULTAT AV LABORATORIEANALYSER 

Analysresultaten har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Sammanställningen redovisas i Bilaga 3. 

Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga 4. 

7.2.1 2018 

Vid provtagningen 2018 hittades halter över riktvärden för KM och MKM  i jord för alla 

analyserade parametrar; metaller, aromater, alifater, PAH och dioxiner i någon av provpunkterna. 

Även halter över FA har konstaterats för zink vid fyrplatsen.  

 

Provtagningspunkt Tym4 och Tym5 var de punkter där flest parametrar överskred de generella 

riktvärdena för förorenad mark. Tym4 är beläget vid fyrplatsen och Tym5 ligger nedanför 

fyrplatsen. Halten av dioxin (TCDD-ekv WHO-TEQ
1

) var för Tym4 över riktvärdet för Mindre 

Känslig markanvändning. Förhöjda värden över KM för PAH H, arsenik, bly, kadmium, kvicksilver 

och PCB-7 fanns i dessutom i flera av provpunkterna Tym1-Tym3.  

 

För sedimentproverna analyserades två punkter: Tys1 och Tys3. För dessa prov var värden över 

KM för kadmium, PAH H (Tys3) och alifater >C16-C35. Halten av dioxin (WHO (2005) -PCDD/F 

TEQ inkl. LOQ) var under KM.  

7.2.2 2019 

Samtliga områdens analyserades för metaller. Område C hade halter över riktvärden för MKM för 

barium, bly, koppar och zink och halter över KM för arsenik. Samtliga övriga områden hade 

halter över riktvärden för KM för bly och vissa även halter över riktvärdet för arsenik. 

 

Halter av dioxiner (TCDD-ekv WHO-TEQ) var detekterbara i alla jordproverna, men under KM.  

                                                           
1

 TCDD = TetraChloreradeDibensoDioxiner (Tetra = 4st dvs 4st klor) dvs TCDD är även en PCDD 

(PolyChloreradeDibensoDioxiner) 
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8 FELKÄLLOR OCH OSÄKERHETER 

Provtagning av sköljvatten gjordes 2018 som ett rengöringsprov mellan provtagningarna för att 

kvalitetssäkra provtagningen. Exempelvis dioxiner analyseras på mycket låga koncentrationer 

vilket innebär en risk för korskontaminering.  

 

Låga halter av dioxin påträffades i sköljvattnet och därmed finns det en eventuell risk för 

korskontaminering. Provtagningen genomfördes genom att provta de hypotetiskt renare, mindre 

förorenade, områdena först och avsluta med de ytor där mest föroreningar var troliga, vilket 

senare bekräftades. Den uppmätta halten av dioxin i sköljvattnet är så pass låg att den 

tillsammans med tillvägagångsättet för provtagning bedöms ha liten påverkan på 

analysresultaten. 

9 BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN 

9.1 BEDÖMNING AV PÅVERKAN 

Det förekommer förhöjda halter över både MKM både av metaller, aromater och alifater inom det 

undersökningsområde som är beläget strax nedanför fyrplatsen, Tym5. Vid källan fyrplatsen 

förekommer värden på zink över FA och dioxin över MKM. Påträffad dioxin på och i direkt 

anslutning till fyrplatsen finns delvis i den mest giftiga kongenen TCDD. I samtliga områden 

utanför fyrplatsen har förhöjda halter av bly detekterats i proverna, över KM. I flera av dessa 

finns också förhöjda halter av arsenik. 

9.2 SPRIDNINGSFÖRHÅLLANDEN 

Resultaten visar att det är eldning vid fyrplatsen som sannolikt är spridningskällan av 

konstaterade föroreningar. I provpunkten på fyrplatsen och provpunkten precis nedanför 

fyrplatsen är föroreningsnivåerna som högst. Föroreningar hittades över hela 

undersökningsområdet både i jord och i sediment.  

 

Detta visar på en stor spridning av föroreningarna. Spridning kan ske vid regn då vattnet för 

med sig ämnen i partikulär form ned från berget mot fastigheterna. Vind och dammspridning via 

luften kan också vara en källa, speciellt vid torra förhållanden då partiklar lätt kan dras med i 

luften. 

 

I samband med förbränning vid fyrplatsen sker troligen även en spridning genom den aska och 

rök som bildas. 

 

Proverna 2019 togs nära befintliga bostadsområden och då förhöja metallhalter inom 

undersökningsområdet konstaterades finns även en risk för spridning till boendes fastigheter. 

10 RISKBEDÖMNING 

10.1 RISK FÖR MÄNNISKOR 

År 2016 genomförde Miljömedicinskt centrum, Västra Götalandsregionen, en miljömedicinsk 

bedömning av kontaminerad mark på platser för påskfyrar i Öckerö kommun (Miljömedicinskt 

centrum, 2016). Rapporten pekar särskilt på bly som uppmätts i höga halter och utgör en stor 

risk för människor. Bly liksom övriga tungmetaller förekommer i partikulär form och finns i 

kvarvarande aska efter eldningen.  

 

Blyförgiftning kan vara akut toxiskt men även en långvarig förhöjd exponering kan ge allvarliga 

sjukdomar. Långvarig förhöjd exponering för bly kan påverka bl.a. nervsystem, blodbildning,  

mage/tarm och njurar (Miljömedicinskt centrum, 2016). Barn är extra känsliga för 

blyexponering. Möjlig exponering av bly är oralt intag via munnen (barn kan stoppa smutsiga 

fingrar i munnen), hudexponering (leder till sekundärt oralt intag), inandning av damm samt 
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dricksvatten. Halten av bly vid inandning av damm är betydligt lägre än vid oralt intag. Alla 

bostäder i Öckerö kommun har kommunalt dricksvatten som kommer från Göteborg och inga 

registrerade enskilda brunnar finns i närheten, vilket minskar risken för intag via vatten eller 

bevattning av grödor. Risk för exponering av bly via inandning kan eventuellt ske vid förnyad 

påskeldning vid fyrplatsen där förhöjda halter bly påträffats. Det kan inte uteslutas att förhöjda 

halter av metaller såsom zink, kobolt och bly medför en risk för boende. Detta då förhöjda 

halter, över MKM, påträffats inom och strax utanför fyrplatsen samt inom område C. Inom 

område E har koncentrationen bly också varit förhöjda, över KM. 

 

Dioxin har detekterats i samtliga prover. Högsta dioxinhalterna, över MKM, finns i området 

närmast fyrplatsen. Dioxin är giftigt för människor i mycket låga halter. Människor exponeras 

huvudsakligen för dioxinlika ämnen via livsmedel såsom fisk, kött och mjölk, och maten står för 

mer än 90 procent av det totala intaget. I miljön ansamlas dioxinlika ämnen i fett hos levande 

organismer. Inom undersökningsområdet finns det ingen egentlig odling av livsmedel, eller 

nyttjande av marken för livsmedelsproduktion. Prover från områden nära fastighetsgräns visar 

på förekomst av dioxin, dock under de generella riktvärdena för KM, vilket medför att det 

sannolikt inte innebär en risk för odling med avseende på dioxin.  

 

Vid själva fyrplatsen har förekomst av dioxin, metaller och olja påträffats i höga halter. Inom 

detta och närliggande område nyttjas marken till rekreation. Varje påsk eldas det dessutom vid 

platsen, och ny förbränning sker. Det finns därför en risk att besökande vid dessa tillfällen 

exponeras för föroreningar, exempelvis genom inandning av partiklar, ånga och aska, samt 

hudtillgänglighet. Det har inte utretts inom ramen för detta uppdrag hur förnyad eldning bidrar 

till spridning och exponering av föroreningar, men kan vara aktuellt för att värdera för att 

eventuella kunna utföra rätt åtgärder för området. 

10.2 RISK FÖR MARKEKOLOGI 

Gällande markekologin i området finns en risk både för djur och växter, då halterna är över 

riktvärdet för KM på samtliga platser med avseende på dioxin och/eller metaller. Riktvärdena 

anger ett värde för när den markekologiska funktionen kan påverkas, där 50%  respektive 75 % 

av marklevande organismer skyddas för MKM respektive KM. Det innebär inte automatiskt att 

det finns en påverkan på 50% eller 25% av arterna när dessa överskrids, då detta kan variera från 

plats till plats. Men det innebär att det finns en risk att aktuell föroreningsnivå påverkar både 

marklevande organismer och högre upp i näringsväven, då dioxin och metaller är långlivade eller 

icke nedbrytbara och ackumuleras i fettvävnad och uppåt i näringskedjan. Krav på skydd av 

markmiljö är särskilt viktigt i tätortsområde med tillhörande grönområden enligt 

Naturvårdsverkets handbok (naturvårdsverket, 2009), och än mer när aktuell förorening 

ackumuleras i näringskedjan såsom dioxin. 

10.3 RISK FÖR YTVATTEN 

Inom undersökningsområdet finns det ett antal småvatten, med bl.a. vattensalamandrar som är 

fridlysta i Sverige. Då det konstaterats finnas förhöjda halter, över KM, för alifater, PAH:er och 

kadmium i småvattnens sediment kan det inte uteslutas att det finns en risk för påverkan på 

salamandrar och andra arter. Om de ämnen som detekterats i sedimenten är biotillgängliga 

och/eller vattenlösliga kan dessa tas upp av organismer i vattenmiljön. Haltkriterierna för 

ytvatten är satta så att negativa effekter på växt- och djurliv undviks (Naturvårdverket, 2009).  

11 REKOMMENDATIONER 

Utifrån de resultat som erhållits vid undersökningen vid Öckerö fyrplats kan det konstateras att 

det finns en risk för påverkan på människors hälsa och naturmiljön, utifrån Naturvårdsverkets 

generella riktvärden. Undersökningen har inte heller kunnat avgränsa påverkansområdet då 

föroreningar påträffats långt från källområdet. Tyréns rekommenderar därför att ytterligare 

utredning utförs i syfte att avgränsa påverkansområdet, samt för att avgöra hur påverkade 

bostadsfastigheterna är av föroreningar framförallt med avseende på metaller. En inventering 

med avseende på huruvida det finns oregistrerade dricksvattenbrunnar inom området som 

nyttjas bör genomföras för att se eventuell påverkan på dricksvattenkvaliteten, eller påverkan vid 
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bevattning. En platsspecifik bedömning av skyddet av markmiljön och småvattnen 

rekommenderas i en fördjupad riskbedömning. Dessutom bör en riskvärdering utföras inom 

området för att utreda behovet av skäliga och genomförbara åtgärder.  

 

I Miljöbalkens 10 avsnitt 11 § framgår att den som äger eller brukar en fastighet skall underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälpande 

åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten innan en eventuell sanering 

påbörjas. 
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Bilaga 3A

sid 1 (1)

Sammanställning av fältresultat 
Uppdragsnummer: 288734 Protagningsdatum: 14-maj-18 08-mar-19

Uppdrag: Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning Väder: Sol, 28 grader Växlande 0 grader

Beställare: Öckerö kommun Provtagningsmetod: Auger och handgrävning

Analysdatum: 17-maj-18 & 4 april 2019 Provtagare: Emma Sundberg Emma Sundberg

Analyser har utförts på prov i påsar med naturlig fukthalt Sofia Anfinset Anna Lindstein

XRF-resultat ska endast betraktas som indikativa

Naturvårdsverkets generella riktvärden (2008)

KM (mg/kg) 80 15 40 80 250 10 0,25 50

MKM (mg/kg) 150 35 120 200 500 25 2,5 400

Provpunkt XRF nr  Cr Co Ni Cu Zn As Hg Pb

Tym1 #84 0-0,15 m <5 ND ND ND 7,8 ND ND 75

Tym1 #85 0-0,15 m 6,1 ND ND ND 7,1 ND ND 74

Tym2 #86 0-0,15 m 21 ND ND 15 63 7,2 ND 80

Tym2 #89 0-0,15 m 13,1 ND ND 9 47 ND ND 54

Tym3 #90 0-0,10 m 11,1 ND ND 10 31,6 6,8 ND 73

Tym3 #91 0-0,10 m 8 ND ND 8 41,3 ND ND 60

Tym4 #92 0-0,15 m 54 ND 34 404 26194 ND ND 811

Tym4 #93 0-0,15 m 57 ND ND 687 30358 ND ND 628

Tym5 #94 0-0,10 m 26 190 ND 122 1200 ND ND 842

Tym5 #95 0-0,10 m 25 ND ND 108 1003 20 ND 486

A1 #3 0-0,15 m 18.0 ND ND 6.3 21.4 3.1 ND 46.7

A2 #4 0-0,15 m 16.9 ND ND 9.4 19.8 ND ND 136.7

A3 #5 0-0,15 m 9.7 ND ND 5.8 40.2 ND ND 143.6

B1 #6 0-0,15 m 15.2 ND ND 18.2 22.0 ND ND 144.5

B2 #7 0-0,15 m 2.6 10 ND ND 60.5 ND ND 59.4

B3 #8 0-0,15 m 10.9 ND ND 7.9 48.0 ND ND 102.2

B4 #9 0-0,15 m 7.1 ND ND ND 30.4 ND ND 44.6

B5 #10 0-0,15 m 15.0 ND ND 7.8 25.0 ND ND 73.2

C1 #11 0-0,15 m 13.3 ND ND 17.4 38.1 ND ND 96.3

D1 #12 0-0,15 m 7.8 ND ND 47.3 41.9 ND ND 52.9

D2 #13 0-0,15 m 13.6 ND ND 7.4 23.3 ND ND 74.4

D3 #14 0-0,15 m 11.1 ND ND 9.1 9.8 4.9 ND 115.8

E1 #15 0-0,15 m 10.3 ND ND 8.6 15.9 ND ND 60.1

E2 #16 0-0,15 m 15.0 ND ND 7.4 27.8 ND ND 97.4

E3 #17 0-0,15 m 7.9 36 ND 7.0 10.2 ND ND 149.7



 288734 Öckerö fyrplats miljlteknisk undersökning

Öckerö kommun

Bilaga  3B 

1(1)

Laboratorieanalysresultat för jord mg/kg

MRR KM MKM FA

Tym1 Tym2 Tym3 Tym4 Tym5 A samlingsprov B Samling B1+B2

B samlingsprov 

B3+B4+B5

C 

samlingsprov

D 

samlingsprov

E 

samlingsprov

Torrsubstans % - - - - 24,2 42,4 43,3 79,2 56,5 30,4 28,7 33 38,6 49,4 49
Alifater >C8-C10 - 25 120 700 < 8,2 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C10-C12 - 100 500 1000 < 8,2 < 5,0 < 5,0 17 < 5,0

Alifater >C12-C16 - 100 500 10000 < 8,2 < 5,0 < 5,0 230 9

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000 39 31 21 3500 1000

Aromater >C8-C10 - 10 50 1000 < 16 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater >C10-C16 - 3 15 1000 < 1,5 < 0,90 < 0,90 18 1,8

PAH Cancerogena - - - 100 0,72 1,1 0,68 2,5 6,8

Naftalen - - - 2500 < 0,049 0,041 < 0,030 0,63 0,17

PAH Övriga - - - 1000 1,3 2,5 0,7 5,8 8,1

PAH L*** 0,6 3 15 1000 < 0,074 0,071 < 0,045 4,7 4,3

PAH M*** 2 3,5 20 1000 0,42 1,2 0,59 2,8 10

PAH H 0,5 1 10 50 0,83 1,2 0,74 2,5 6,8

Arsenik (As) 10 10 25 1000 < 7,5 14 4,6 10 36 <6,3 7,8 11 19 11 6,6

Barium (Ba) - 200 300 50000 24 53 28 380 570 44 38 53 190 41 12

Bly (Pb) 20 50 400 2500 300 140 110 430 690 150 240 190 730 210 340

Kadmium (Cd)* 0,2 0,8 12 1000 1 0,56 0,57 < 0,20 1 0,58 <0,29 0,44 < 0,26 0,36 < 0,21

Kobolt (Co)* - 15 35 1000 < 1,9 3,8 1,1 58 30 2 3 5,6 10 2 1,6

Koppar (Cu) 40 80 200 2500 23 37 32 350 190 40 42 60 400 48 35

Krom tot (Cr tot) 40 80 150 10000 8,9 13 6,1 25 66 8,4 13 57 63 13 9,2

Krom VI (Cr IV) - 2 10 1000

Kvicksilver (Hg)** 0,1 0,25 2,5 50 0,16 0,15 0,15 0,013 2,1 0,16 0,22 0,21 0,16 0,23 0,1

Molybden (Mo) - 40 100 10000

Nickel (Ni)* 35 40 120 1000 4,8 6 4,2 31 67 5,5 6,7 19 38 6 3,7

Vanadin (V) - 100 200 10000 13 26 8,7 9,8 8,8 11 26 35 34 22 17

Zink (Zn) 120 250 500 2500 34 97 76 12000 1300 75 66 110 1000 71 16

Dioxin (TCDD-ekv WHO-TEQ) - 0,00002 0,0002 0,015 0,000013 0,0000083 0,00035 0,00019 0,000012 0,000013 0,000012 0,000012 0,000065 0,000062

PCB-7 - 0,008 0,2 10 0,011 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

* Haltkriterie för FA avser svårlöslig fraktion

** Haltkriterie för FA avser oorganisk fraktion

*** Haltkriterie för FA avser summan av PAH L och PAH M

**** Haltkriterie för FA för pentaklorfenol är 1000 mg/kg TS

Analys/Ämne Provpunkt m u my

≥ Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 .

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA).

Jämförvärden mg/kg
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Öckerö kommun Norra brevik

2019-06-13

Bilaga 3b

1(1)

Sammanställning av resultat och jämförelse mot riktvärden för utförda laboratorieanalyse   

TYS_1 TYS_3

Sedimentdjup cm

TOC (analyserad) % av TS

glödförlust % av TS 94,3 93,8

TOC (beräknad) % av TS 54 53

TS (frystorkning) % 5,8 5,7

KM MKM

Metaller

Måttligt höga 

halter
Höga halter

Arsenik, As mg/kg TS 10-30 30-150 10 25 2,3 1,9

Kadmium, Cd mg/kg TS 2-7 7-35 0,8 12 2,5 2,5

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 0,8 2,6

Krom, Cr mg/kg TS 20-100 100-500 80 150 1,8 3,9

Koppar, Cu mg/kg TS 25-100 100-500 80 200 31,0 51,0

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,3-1 1-5 0,25 2,5 0,1 0,1

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 4,3 6,8

Bly, Pb mg/kg TS 150-400 400-2000 50 400 160,0 65,0

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 12,0 7,4

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 59,0 200,0

PAH:er

naftalen mg/kg TS < 0,21 < 0,21

PAH, summa 16 mg/kg TS < 1,6 2

PAH, summa cancerogena mg/kg TS < 0,63 0,96

PAH, summa övriga mg/kg TS < 0,95 1,1

PAH, summa L mg/kg TS 3 15 < 0,32 < 0,32

PAH, summa M mg/kg TS 3,5 20 < 0,53 0,64

PAH, summa H mg/kg TS 1 10 < 0,74 1,1

PCB:er

PCB 28 mg/kg TS < 0,014 < 0,014

PCB 52 mg/kg TS < 0,014 < 0,014

PCB 101 mg/kg TS < 0,014 < 0,014

PCB 118 mg/kg TS < 0,014 < 0,014

PCB 138 mg/kg TS < 0,014 < 0,014

PCB 153 mg/kg TS < 0,014 < 0,014

PCB 180 mg/kg TS < 0,014 < 0,014

PCB, summa 7 mg/kg TS 0,008 0,2 < 0,049 < 0,049

Organiska ämnen

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 < 34 < 35

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 < 34 < 35

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 < 34 < 35

Alifater >C5-C16 mg/kg TS 100 500

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 380 260

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 < 69 < 70

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 < 6,2 < 6,3

Dioxin (WHO(2005)-PCDD/F 

TEQ inkl. LOQ) 2,00E-05 0,0002 0,0000063 0,0000076

Referenser:

*Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sediment i sjöar och vattendrag, Naturvårdsverkets rapport 4913

**Naturvårdsverkets rapport 5976, Riktvärden för förorenade mark, 2009, rev. 2016

Parameter Enhet Jämförvärden
Prov-ID

Avvikelse från jämförvärde* NVV jord**

O:\GBG\288734\MG\_Text\granskade och reviderade handlingar\justering maj 2019_fel dioxinhalt\Redovisning Lab  sediment1.xlsx





AR-19-SL-050519-01

EUSELI2-00617171

ng/kg Ts6.9WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts13WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts5.6WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts12WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts7.3I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts12I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-19-SL-050520-01

EUSELI2-00617171

ng/kg Ts7.9WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts14WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts6.4WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts13WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts8.1I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts13I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-19-SL-050521-01

EUSELI2-00617171

ng/kg Ts8.8WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts14WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts7.1WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts12WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts9.0I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts13I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-19-SL-052720-01

EUSELI2-00617171

ng/kg Ts150OktaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts6.52,3,7,8-TetraCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts5.81,2,3,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts8.22,3,4,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts8.31,2,3,4,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts7.11,2,3,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts2.91,2,3,7,8,9-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts8.52,3,4,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts361,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts3.51,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts39OktaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts9.2WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts13WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts7.5WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts12WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts9.4I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts12I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-19-SL-055432-01

EUSELI2-00617171

ng/kg Ts3.3WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts7.1WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts2.7WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts6.5WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts3.5I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts6.3I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-19-SL-055436-01

EUSELI2-00617171

ng/kg Ts23OktaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts< 2.12,3,7,8-TetraCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts2.31,2,3,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts2.92,3,4,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts3.71,2,3,4,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts2.71,2,3,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts< 2.11,2,3,7,8,9-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts3.02,3,4,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts161,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts< 2.11,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts31OktaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts2.7WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts6.8WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts2.1WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts6.2WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts2.8I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts5.8I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-18-SL-096896-01

EUSELI2-00531220

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-18-SL-096096-01

EUSELI2-00531799

mg/kg Ts< 0.074Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.42Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.83Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.72Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.60Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 7.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts300Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.0Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 1.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.16Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH, aromater och alifater pga låg torrsubstans.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-18-SL-097215-01

EUSELI2-00531799

mg/kg Ts0.071Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.0031PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.0026PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.011S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts14Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.56Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.15Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts97Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

ng/kg Ts< 1.22,3,7,8-TetraCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 2.41,2,3,7,8-PentaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 2.41,2,3,4,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 2.41,2,3,6,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 2.41,2,3,7,8,9-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts191,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts65OktaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts4.12,3,7,8-TetraCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts3.61,2,3,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning



AR-18-SL-097215-01

EUSELI2-00531799

ng/kg Ts4.92,3,4,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts5.51,2,3,4,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts3.81,2,3,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts< 2.41,2,3,7,8,9-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts5.92,3,4,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts3601,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts2.61,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts240OktaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts8.4WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts13WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts7.4WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts12WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts8.7I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts12I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-18-SL-095973-01

EUSELI2-00531799

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.59Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.74Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.68Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.70Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.4Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts4.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.57Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.15Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.7Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts76Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

ng/kg Ts< 1.22,3,7,8-TetraCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 2.41,2,3,7,8-PentaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 2.41,2,3,4,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 2.41,2,3,6,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 2.41,2,3,7,8,9-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts111,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts35OktaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts3.02,3,7,8-TetraCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts3.11,2,3,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning



AR-18-SL-095973-01

EUSELI2-00531799

ng/kg Ts4.52,3,4,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts4.91,2,3,4,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts3.31,2,3,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts< 2.41,2,3,7,8,9-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts4.82,3,4,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts711,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts2.41,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts15OktaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

40%

ng/kg Ts4.9WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts9.2WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts3.9WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts8.3WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts4.9I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts8.1I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-18-SL-098762-01

EUSELI2-00531799

mg/kg Ts0.82Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts4.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.8Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts5.8Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts8.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts10Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts380Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts430Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts350Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts31Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.8Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12000Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

ng/kg Ts242,3,7,8-TetraCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts1101,2,3,7,8-PentaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts1101,2,3,4,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts2501,2,3,6,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts2501,2,3,7,8,9-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts34001,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts8700OktaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts312,3,7,8-TetraCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts601,2,3,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning



AR-18-SL-098762-01

EUSELI2-00531799

ng/kg Ts842,3,4,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts1501,2,3,4,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts1401,2,3,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts721,2,3,7,8,9-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts2502,3,4,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts24001,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts1701,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts3900OktaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts370WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts370WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts350WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts350WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts320I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts320I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Kemisk kommentar

Utbytet för internstandarden ligger utanför uppsatta gränser för OCDD och OCDF, dessa resultat bidrar dock till <10% ill totala TEQ.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-18-SL-098763-01

EUSELI2-00531799

mg/kg Ts0.25Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts4.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts10Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts6.8Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts8.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts15Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts36Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts570Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts690Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.0Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts190Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts66Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.1Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts67Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1300Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

ng/kg Ts1.32,3,7,8-TetraCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts4.91,2,3,7,8-PentaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts7.31,2,3,4,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts151,2,3,6,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts131,2,3,7,8,9-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts3101,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts940OktaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts5.42,3,7,8-TetraCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

ng/kg Ts8.41,2,3,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning



AR-18-SL-098763-01

EUSELI2-00531799

ng/kg Ts6.12,3,4,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts8.81,2,3,4,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts5.41,2,3,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.81,2,3,7,8,9-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts7.02,3,4,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts701,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts5.71,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts120OktaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts20WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts20WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts19WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts19WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts18I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts18I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-18-SL-099578-01

EUSELI2-00531807

mg/kg Ts< 0.21Pyren a)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.21Benzo(g,h,i)perylen a)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.32Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.53Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.74Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.63Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.95Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 1.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.014PCB 28 a)*EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.014PCB 52 a)*EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.014PCB 101 a)*EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.014PCB 118 a)*EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.014PCB 153 a)*EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.014PCB 138 a)*EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.014PCB 180 a)*EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.049S:a PCB (7st) a)*EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028150, utg 2

25%

mg/kg Ts55Barium Ba a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

mg/kg Ts160Bly Pb a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

mg/kg Ts2.5Kadmium Cd a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

mg/kg Ts0.81Kobolt Co a)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028150, utg 2

25%

mg/kg Ts31Koppar Cu a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

mg/kg Ts1.8Krom Cr a)EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028150, utg 2

25%

mg/kg Ts0.11Kvicksilver Hg a)*SS028150mod/SS-EN 

ISO17852mod

25%

mg/kg Ts4.3Nickel Ni a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

mg/kg Ts59Zink Zn a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

ng/kg Ts< 0.542,3,7,8-TetraCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.61,2,3,7,8-PentaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.51,2,3,4,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts5.61,2,3,6,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 2.51,2,3,7,8,9-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts691,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts270OktaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts< 2.92,3,7,8-TetraCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning



AR-18-SL-099578-01

EUSELI2-00531807

ng/kg Ts< 1.81,2,3,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 2.02,3,4,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 3.51,2,3,4,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 2.31,2,3,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.11,2,3,7,8,9-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 3.22,3,4,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts481,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts5.71,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts110OktaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts1.8WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts6.6WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts1.9WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts6.3WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts2.2I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts6.2I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH, PCB, aromater och alifater pga låg torrsubstans.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning





AR-18-SL-099579-01

EUSELI2-00531807

mg/kg Ts< 0.21Pyren a)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.21Benzo(g,h,i)perylen a)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.32Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.64Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.96Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.0Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.014PCB 28 a)*EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.014PCB 52 a)*EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.014PCB 101 a)*EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.014PCB 118 a)*EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.014PCB 153 a)*EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.014PCB 138 a)*EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.014PCB 180 a)*EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.049S:a PCB (7st) a)*EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts1.9Arsenik As a)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028150, utg 2

25%

mg/kg Ts130Barium Ba a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

mg/kg Ts65Bly Pb a)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028150, utg 2

25%

mg/kg Ts2.5Kadmium Cd a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

mg/kg Ts51Koppar Cu a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

mg/kg Ts3.9Krom Cr a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

mg/kg Ts0.11Kvicksilver Hg a)*SS028150mod/SS-EN 

ISO17852mod

25%

mg/kg Ts6.8Nickel Ni a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

mg/kg Ts7.4Vanadin V a)EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028150, utg 2

25%

mg/kg Ts200Zink Zn a)*EN ISO 11885:2009 / SS 

028150 utg 2

25%

ng/kg Ts< 0.772,3,7,8-TetraCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 2.01,2,3,7,8-PentaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 2.21,2,3,4,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts4.81,2,3,6,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts4.01,2,3,7,8,9-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts401,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts130OktaCDD a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts4.72,3,7,8-TetraCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning



AR-18-SL-099579-01

EUSELI2-00531807

ng/kg Ts< 3.11,2,3,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts< 3.32,3,4,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts4.31,2,3,4,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts5.41,2,3,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.51,2,3,7,8,9-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts4.62,3,4,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

20%

ng/kg Ts171,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

25%

ng/kg Ts< 3.11,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

30%

ng/kg Ts< 2.2OktaCDF a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

40%

ng/kg Ts3.4WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts8.3WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts3.4WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts7.6WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts3.5I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

ng/kg Ts7.4I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 

644/2017

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH, PCB, aromater och alifater pga låg torrsubstans.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47

Bilaga 4. Labbrapporter Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning
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Revidering nr 

 

PROVTAGNINGSPLAN NORRA BREVIK, ÖCKERÖ KOMMUN 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Öckerö Kommun arbetar med en ny detaljplan för bostäder i Norra Brevik, Öckerö. I angränsning 

till planområdet har det traditionellt eldats påskfyr. Det har påträffats markföroreningar i ett 

tidigare skede i samband med en provtagning inom området. Det ligger dessutom ett antal 

vattensamlingar i närheten av påskfyren, vilket är livsmiljöer för groddjur. En eller flera av dessa 

kommer i samband med förverkligandet av detaljplanen att grävas ur för att restaurera och 

förbättra vattenmiljöer för groddjur.  

 

Figur 1. Planområdet markerat i blått. Fyrplatsen är markerad med  orange trekant. 

Syftet med denna undersökning är att undersöka omfattning och karaktär på påträffad  

förorening. Det ingår också att avgöra huruvida de vattenmiljöer som ska grävas ur är påverkade 

av föroreningar från påskfyren inför kommande grävarbeten. 

 

GENOMFÖRANDE PROVTAGNING 

Provtagning jord 

Då området mestadels består av berg i dagen och kartering av områden med tunna jordlager 

saknas kan inte provtagningsplanen inkludera exakt lokalisering av provpunkter. Metodiken får 

därför utgå från att på plats göra en översiktlig kartering av möjliga provtagningsområden, och 

utifrån bedömd möjlig påverkan från påskfyr bestämma provpunkternas lokalisering. Detta 

kommer ske i samråd med tillsynsmyndigheten, Öckerö Miljö & Hälsoskyddsenhet. 

 

Bilaga 5. Provtagningsplan
2018 Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning
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Uppdrag:  265247,  Ramavtal Fysisk planering, Detaljplanestöd Öckerö Kommun 

Beställare: Öckerö kommun  
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Proverna kommer att tas som samlingsprover i ytlig jord. Ytliga jordprover kommer tas ut med 

hjälp av spade och där jorddjupet är större med en handskruv (auger). En uppskattning av 

jordvolymer i bergsområdet kommer utföras.   

 

För att få representativa prov och erhålla erforderlig kvalitetssäkring kommer SGF:s fälthandbok –  

miljötekniska markundersökningar (1:2004) att tillämpas i undersökningen (Naturvårdsverket – 

Rätt datakvalitet, 4667)  

 

I samband med jordprovtagning utförs en fältbedömning av jorden i provpunkterna, med  

avseende på karaktär, färg och lukt. Två samlingsprover av jord kommer att tas ut för varje  

provpunkt samt vid avvikande lager, både i glasburk och i påse.  Samtliga jordprover i påse 

kommer att analyseras med PID-instrument (Photovac Ionization Detektor) med avseende på  

flyktiga organiska ämnen samt XRF (X-Ray Fraction) med avseende på metaller. Instrumenten  

kalibreras innan varje mätomgång påbörjas samt vid indikation på mätfel. Jordprover i glasburk  

kommer att kylförvaras tills de skall analyseras på laboratorium.  

 

Omfattning av prover som ska analyseras på laboratorium får stämmas av efter utfört arbete och  

analyser i fält. 

 

Jordvolymer vid respektive provlokal ska bedömas i fält för att kunna uppskatta mängder som 

eventuellt behöver hanteras i byggskede. 

 

Provtagning sediment 

Det finns några småvatten inom området som har en bevarandestatus för groddjur. Det föreslås  

att två sedimentprover tas ut för att undersöka om föroreningar från eldningen spridits till dessa  

dammar. Då det finns en plan att gräva ur dammarna för att skapa en bättre livsmiljö för groddjur  

är det viktigt att sedimentet klassas inför hantering och borttransport av massor. Provtagning 

sker med en van-Veen skopa alternativt en handskruv (auger) beroende på sedimentens karaktär 

och djup. 

 

I samband med provtagning utförs en fältbedömning av jorden i provpunkterna, med  

avseende på karaktär, färg och lukt. Två samlingsprover av sediment kommer tas ut för varje  

provpunkt samt vid avvikande lager, både i glasburk och i påse.   

 

Hantering prover 

Samtliga prover förvaras i av laboratoriet erhållna provkärl och placeras mörkt och svalt under  

transportkedjan från provtagningsplats till laboratorium. Prover som inte analyseras på  

laboratorium förvaras kylda hos Tyréns AB tills uppdraget är slutredovisat för att sedan  

överlämnas till beställaren alternativt sändas till godkänd mottagningsstation på bekostnad av  

beställaren. 

 

Kvalitetssäkring 

För att säkerställa att ingen korskontaminering mellan prover sker kommer provutrustningen att 

rengöras mellan varje provlokal. Dioxiner och furaner analyseras med mycket låg 

detektionsgräns, nanogram/kilogram. För att verifiera att rengöring varit tillräcklig kommer 

rengöringsprover att tas av sköljvattnet.  

 

URVAL ANALYSER 

Efter genomförd provtagning och fältanalyser ska ett urval av prover skicka för analys. Nedan 

finns beskrivet ungefärligt antal prover och analysomfattning. Samråd kommer att ske med 

tillsynsmyndighet. Rengöringsprover av sköljvattnet efter sista rengöring av provtagare (antingen 

skopa, spade eller Auger) mellan lokalerna kommer att göras, då exempelvis dioxiner analyseras 

på mycket låga koncentrationer vilket innebären risk för korskontaminering av prover om 

rengöring inte är tillräcklig. Rengöringsprover är ett sätt att kvalitetssäkra provtagningen. 

 

 

Bilaga 5. Provtagningsplan
2018 Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning
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Plats/lokalisering Motiv Analysomfattning Antal  

Fyrplatsen- 

förutsättning att 

skrot är borttaget, 

så man kommer åt 

Karaktärisera vilka 

föroreningar som 

förekommer kring 

fyrplatsen, samt i vilka 

halter. 

Metaller inkl Hg  

Ali, Aro och PAH*  

Dioxiner och furaner  

PCB 

1 samlingsprov 

Nedanför fyrplats, 

inom planområdet 

 

 

Plats som bedömts ha 

möjlig spridningsväg från 

fyrplatsen med ex. 

avrinning eller vind 

Metaller inkl Hg  

Ali, Aro och PAH*  

Dioxiner och furaner  

PCB 

2-3 st beroende 

på vad 

inventering av 

var jordlager 

finns. 

Vattenansamlingar Karaktärisera sedimentens 

föroreningsgrad för att 

kunna bedöma eventuell 

hantering under 

byggskede 

Metaller inkl Hg  

Ali, Aro och PAH*  

Dioxiner och furaner  

PCB (låg detektionsgräns) 

TOC och GF 

2 st 

samlingsprov, 

ett från vardera 

vattenansamling. 

Plats längre från 

källområdet, 

fyrplats, inom 

planområdet 

Bedöma om spridning 

skett till flera olika delar 

av planområdet trots 

längre sträcka. 

Metaller inkl Hg  

Ali, Aro och PAH*  

 

1 st 

samlingsprov 

Rengöringsprov Sista sköljvattnet vid 

rengöring av provtagare 

ska  

Metaller inkl Hg  

Ali, Aro och PAH*  

Dioxiner och furaner  

PCB 

2 st vattenprover 

tas ut 

*Alifater, aromater och polycykliska aromatiska kolväten. 

Bilaga 5. Provtagningsplan
2018 Öckerö fyrplats, miljöteknisk undersökning







Öckerö 2019-12-16  
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

 
 

Handläggare: Rikard Sporre 

Ärende: Beslut om att avbryta planarbete - 
Detaljplan för östra Sudda Hult 1:524 m.fl.  

Diarienummer: SB 0127/17 
 
 
Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att avsluta planarbete för detaljplan för östra Sudda, Hult 1:524 

m.fl. 

 
 Bakgrund  
Planarbete för rubricerad detaljplan påbörjades under höst/vinter 2017. Under 
framtagandet av planhandlingarna uppmärksammades en problematik kring framtida 
stigande vatten. För att hantera frågan krävs att marknivån placeras på en nivå på eller 
över + 3,4 meter över vattennivån eller att frågan hanteras med översvämningsskydd 
eller annan liknande åtgärd. Bedömningen är att det skulle vara relativt kostsamt att 
åtgärda problematiken. Exploatören har med anledning av problematiken och deras 
ekonomiska ansträngda situation begärt att planarbetet avbryts.   

 

Beslut  
• Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26 (KF § 16) att ge positivt planbesked för Östra 

Sudda, Hult 1:524 m.fl.  

• Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26 (KS § 216) att planarbete för rubricerat ärende 

skulle startas upp.  

 

Planens syfte 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en kombinerad användning centrum samt skola 

inom planområdets östra del samt att möjliggöra för en utveckling av befintligt 

idrottsområde i planområdets västra del.  

 
 



Ekonomi 
Plankostnadsavtal är tecknat mellan Öckerö kommun och exploatör. Exploatören har stått 

för de kostnader som projektet medfört. Ett avbrytande av planarbetet innebär inga 

ekonomiska konsekvenser för kommunen.     

Samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning  
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att planarbetet bör avslutas med hänvisning till att 

exploatör inte har ekonomisk kapacitet att driva planärendet vidare.  

Bilagor 
1. Områdeskarta

………………………………………………                       ……………………………………………… 
Gull-Britt Eide
Kommundirektör

       Andreas Beutler  
              T.f. Samhällsbyggnadschef 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-10-30 2 

   
   
SN §  63 Dnr: SN 0039/19  
   
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje 
kvartalet, till och med 2019-09-30 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om be-
viljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommu-
ner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har IVO möjlig-
het att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäk-
tige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till 
Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2019-09-30 visar att Socialnämnden, under tredje kvar-
talets rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat 
verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Båda ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bo-
stad för vuxna. Ett ärende har bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rappor-
teringen för andra kvartalet 2019. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: TU, Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje kvartalet, 
till och med 2019-09-30, 2019-10-17 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2017-2019 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om rapporteringen kan godkännas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Rapportering till och med 2019-09-30 visar att Socialnämnden har två ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. De gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS).  

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Expediering av beslut 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
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Öckerö 2019-10-17 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 

Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2019 

Diarienummer:  SN 0039/19 

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
tredje kvartalet, till och med 2019-09-30 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2019-09-30 visar att Socialnämnden har två ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. De gäller 
beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärende  
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 

Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2019-09-30 visar att Socialnämnden, under tredje kvartalets 
rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  
 
Båda ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bostad för vuxna. 
Ett ärende har bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rapporteringen för andra kvartalet 
2019. 
 
Expedieras till: 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
 
 
_____________________ 
Malin Tisell 
Socialchef 
2019-     - 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-10-30 7 

   
   
SN § 66 Dnr: SN 0049/19  
   
 
Svar på motion om att öka möjligheterna till social samvaro 
 
En motion har inkommit med förslaget att öka möjligheterna till social samvaro för 
personer med funktionsnedsättning. Genom handledning och eventuellt stöd från vän-
ner, föreningar/civilsamhället, eller personal, kan personer med funktionshinder, eller 
andra intresserade, förbereda och genomföra ett besök av några vänner för att äta en bit 
mat och umgås under trevliga former, för att nästa dag, eller med den frekvens man 
finner lämplig, själv bli bjuden till någon på middag.  
 
Socialdemokraterna föreslår att Socialnämnden får i uppdrag att utveckla lämpliga 
former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella vid ett införande 
av ovan nämnda aktivitet. 
 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till idén och ska beakta den i det framtida arbetet 
med att utveckla verksamheten men på grund av organisatoriska förutsättningar och de 
utmaningar som nämnden har inför 2020 finns ingen möjlighet att prioritera utveckl-
ing av lämpliga former och regler för föreslagen social aktivitet.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: TU, Svar på motion om att öka möjligheterna till social samvaro, 2019-09-17 
(med rättelse i handlingen under sammanträdet från medborgarförslag till motion) 
Bilaga 2: Motion om att öka möjligheterna till social samvaro 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronald Caous (S) för socialdemokraterna föreslår att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas. Ordförande finner att 
motionen avstyrks. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avstyrker motionen. 

 

Reservation 
Ronald Caous (S) och Tommy Andersson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
 

Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
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Öckerö 2019-09-17 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Marie Andersson 

Ärende: Motion om att öka möjligheterna till social samvaro 

Diarienummer: 0049/19 

 

Svar på motion om att öka möjligheterna till 
social samvaro 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden avstyrker motionen. 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att öka möjligheterna till social samvaro 
för personer med funktionsnedsättning. Genom handledning och eventuellt stöd från vänner, 
föreningar/civilsamhället, eller personal, kan personer med funktionshinder, eller andra 
intresserade, förbereda och genomföra ett besök av några vänner för att äta en bit mat och 
umgås under trevliga former, för att nästa dag, eller med den frekvens man finner lämplig, 
själv bli bjuden till någon på middag.  
 
Socialdemokraterna föreslår att Socialnämnden får i uppdrag att utveckla lämpliga former 
och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella vid ett införande av ovan 
nämnda aktivitet. 
 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till idén och ska beakta den i det framtida arbetet med 
att utveckla verksamheten men på grund av organisatoriska förutsättningar och de 
utmaningar som nämnden har inför 2020 finns ingen möjlighet att prioritera utveckling av 
lämpliga former och regler för föreslagen social aktivitet. Med anledning av det föreslår 
Socialförvaltningen att Socialnämnden för närvarande avstyrker motionen. 
 
Ekonomi 
I nuläget inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
Motion om att öka möjligheterna till social samvaro 
 
 
 



 
 

 

 
Underskrift av berörd chef 
 
 

 
Malin Tisell 
Socialchef 
2019-     - 
 



 

Motion 

Öka möjligheterna till social samvaro 
 
Social isolering är en av de tillstånd som motiverar ett för kommuner kostsamt särskilt 
boende. Alla åtgärder som kan bidra till att bryta social isolering är därför intressanta, ur ett 
kommunalt perspektiv, men för den enskilda människan som har ett utarmat socialt liv och 
lever i social isolering är detta inte en i första hand ekonomisk fråga, utan det handlar om 
livskvalitet och kanske i värsta fall om psykisk ohälsa. 
 
I några år har en ny variant av matlagningsprogram visats på TV, under titeln ”Halv åtta hos 
mig”. Titeln anspelar på en för de flesta bekant situation, där några vänner väntas hem på en 



bit mat för att ha en social samvaro under en kväll. I programidén roterar inviten mellan fyra 
personer och alla gör således tre besök hos en vän och bjuder själv in till ett fjärde. 
 
I denna motion vill vi föreslå en anpassad variant, lämplig för personer med funktionshinder, 
men givetvis kan modellen lätt anpassas till andra målgrupper, som exempelvis äldre 
personer som lever ensamma. 
 
Genom handledning och eventuellt stöd från vänner, föreningar/civilsamhället, eller 
personal, kan personer med funktionshinder, eller andra intresserade, förbereda och 
genomföra ett besök av några vänner för att äta en bit mat och umgås under trevliga former, 
för att nästa dag, eller med den frekvens man finner lämplig, själv bli bjuden till någon på 
middag. Konceptet kan användas för att fördjupa vänskap eller för att etablera ny. 
 
Motionärerna föreslår att 
 

- kommunfullmäktige tillstyrker förslaget och ger socialnämnden i uppdrag att utveckla 
lämpliga former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella. 

 
 
Ronald Caous  
Socialdemokraterna  
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-05-21 16 
   
   
KS § 118 Dnr 0049/19  
   
Motion angående social aktivitet 

 
Ärende 
Ronald Caous (S) har i en motion daterad 2019-02-19 föreslagit: 
 
- att kommunfullmäktige tillstyrker förslaget och ger socialnämnden i uppdrag 
att utveckla 
lämpliga former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-02-19 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019, §8. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till Socialnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till Socialnämnden och finner 
att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Socialnämnden.  

 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-20   

    
    
BUN § 50 Dnr BOU 109/19   
    
  

Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar och obli
gatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar 
inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, samt att 
införa obligatorisk praktik under högstadiet inom områden som förskola, äldre-
omsorg och funktionshinder. 
 
Syftet med Studie- och yrkesvägledning och de praktikinslag som den kan inne-
hålla är enligt Skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägled-
ning att visa på den mångfald av yrken och utbildningar som finns. Att begränsa 
elevernas möjlighet att göra praktik på olika typer av arbetsplatser får därför 
sägas stå i strid med de föreskrifter som reglerar Studie- och yrkesvägledning på 
högstadiet.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-09-24, § 213 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2019-09-05, § 80 
Medborgarförslag inkommet 2019-06-14 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 

 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                  kommun@ockero.se        www.ockero.se  

 

Öckerö 2019-11-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar och 
obligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 

Diarienummer: BOU 109/19 

 

Svar på medborgarförslag om att införa 
lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik 
inom förskola, äldreomsorg och 
funktionshinder 
 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar 
inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, samt att 
införa obligatorisk praktik under högstadiet inom områden som förskola, 
äldreomsorg och funktionshinder. 
 
Beredning 
Syftet med Studie- och yrkesvägledning och de praktikinslag som den kan innehålla 
är enligt de allmänna råden: 
 
 "Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan 
 uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. 
 En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar 
 på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse 
 villkoren i arbetslivet. 
 



 
 

 

Att begränsa elevernas möjlighet att göra praktik på olika typer av arbetsplatser får 
därför sägas stå i strid med de föreskrifter som reglerar Studie- och yrkesvägledning 
på högstadiet.  
 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har genom 
mandatmålet: " 1. Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas" och satsningen 
"Samarbete mellan BUF och SOC i att ta fram förslag på vuxenutbildning inom vård 
och omsorg", av kommunfullmäktige getts i uppdrag att utreda möjligheterna att 
starta en lärlingsutbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet. Barn- och 
fritidsprogrammet nämns inte inom denna satsning, men Barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag är att utreda möjligheterna att starta ett program i 
taget och då det program som den getts i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda, 
nämligen Vård- och omsorgsprogrammet. 
Att begränsa elevernas möjligheter att göra praktik till att endast gälla vissa 
branscher står enligt Barn- och Utbildningsförvaltningen i strid med de föreskrifter 
som reglerar Studie- och yrkesvägledning. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden är 
därför att avvakta denna utredning och avslå medborgarförslaget. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
Medborgarförslag inkommet 2019-06-14 
KS § 213-19 
KF § 80-19 
 
 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               16 
                                                           

Kommunstyrelsen 2010-09-24  
   
   
KS § 213 Dnr 146/19  
   
Medborgarförslag om att inför lärlingsutbildningar och obligatorisk 
praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-06-17 föreslagit: 
 

- att införa lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik inom förskola, 
äldreomsorg och funktionshinder 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad den 17 juni 2019. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att medborgarförslaget remitteras till Barn- och utbild-
ningsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Barn- och utbildningsnämnden. 
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Öckerö 2020-01-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ronald Johansson 
Ärende: Val av ledamöter till Besöks- och näringslivsrådet 
Diarienummer: 0001/20 

 

Val av ledamöter till Besöks- och 
näringslivsrådet 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar Mattias Dombrowe som ledamot i Besök- och 
näringslivsrådet. Ledamoten väljs på 2 kalenderår. 
 
 
Ärende 
Besöks- och näringslivsrådet är ett råd under kommunstyrelsens 
förvaltningsorganisation. Besöks- och näringslivsrådet består av åtta ordinarie 
ledamöter, varav en ordförande. Kommunstyrelsen utser tre ordinarie ledamöter i 
besöks- och näringslivsrådet. Öckerö företag nominerar fyra ledamöter, varav en 
skall representera någon av kommunens tre största företag. Föreningslivet 
nominerar en ledamot i samråd med Öckerö företag. 
 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Besöks- och Näringslivsrådet 
 
Underskrift av berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
 
…………………………………………. 
 



        

 
    

 

Öckerö 2019-01-03 

 
YRKANDE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
Omfördelning från Kommunens strategiska reserv 
 
Förslag till beslut 
1. 3 000 tkr omfördelas från Kommunens strategiska reserv till Barn och utbildningsnämnden för 

att täcka ökade kostnader för nyanlända i gymnasieskola/Komvux. 
 

2. 3 000 tkr omfördelas från Kommunens strategiska reserv till Socialnämnden för att täcka 
kostnader för ökad bemanning på Solhöjden Södra samt ökade kostnader för LSS i egen regi, i 
avvaktan på att LSS-boendet på Södra Sudda färdigställs. 

 
Ärende 
I Öckerö kommuns budget för 2020 finns 8 100 tkr avsatta i Kommunens strategiska reserv som 
kommunstyrelsen bemyndigats att fatta beslut om.  
 
På kort sikt ingår i den strategiska reserven kostnader för nyanlända i gymnasieskola/Komvux, ökade 
kostnader för nyanlända i och efter etableringsfasen, ökad bemanning på Solhöjden Södra samt för 
det nya LSS-boendet på Hönö. På längre sikt är den strategiska reserven avsedd att enbart användas 
till oförutsedda kostnader och händelser samt eventuellt minskade intäkter (ur Öckeröalliansens 
budgetskrift 2020). 
 
Detta yrkande föreslår att sammantaget 6 000 tkr kronor omfördelas från Kommunens strategiska 
reserv för att täcka ökade kostnader för nyanlända i gymnasieskola/Komvux, ökad bemanning på 
Solhöjden Södra samt ökade kostnader för LSS i egen regi, i avvaktan på att LSS-boendet på Södra 
Sudda färdigställs. Justeringen avser enbart år 2020 och är därmed inte ramhöjande. 
 
Ekonomisk bedömning 
Genom dessa omfördelningar förtydligas nämndernas ekonomiska förutsättningar. 
Omfördelningarna påverkar inte kommunens resultat som helhet. Efter de föreslagna 
omfördelningarna kvarstår i Kommunens strategiska reserv 2 100 tkr. 
 
För Öckeröalliansen 
Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
Bo Norrhem (L) 
 









Medborgarförslag om åtgärder mot cykelstölder vid Hönö Pinans färjeläge 

 

Hej kommunen. 
 
Dilemma: 
 
Sista tiden så har cyklestölderna på Hönö Pinan ökat dramatiskt och det går att spekulera i vad som 
händer, men fakta är att cyklarna försvinner. Fortsätter det så här kommer folk ledsna på att ta 
cykeln och sakta men säkert så styrs allt tillbaka mot biltrafik. Lös detta och ge alla en trygghet i att 
cykeln står säkert oavsett hur länge den står där. 
 
 
Förslag till åtgärd: 
 
Hägna in cykelparkeringen med 2 meters stängsel med en rejäl grind för utpassagen. Sätt kodlås som 
man får lösa antingen genom personligt konto alternativt koppla det till app som ger en tillfälligt 5 
minuters kod så man kan hämta sin cykel. Detta ska givetvis finansieras genom abonnemang som 
löper per år eller per gång man använder det. En avgift som gör att bygget räknas hem på 3 år eller 
färre.  
 
Är det då inhägnat så går det även att kamerabevaka området. 
 
 







Medborgarförslag till Kommunfullmäktige i Öckerö kommun 

Att: Sophämtningen återinförs för boende på Loggvägen, Hälsö samt ger svar på om 
Samhällsbyggnadschefens (TF Kretsloppschef) beslut följt regelverket och varit 
förenligt med tilldelad delegationsrätt.  

Torsdagen den 25 juli blev vi boende på Loggvägen Hälsö informerade om att 
Kretsloppsenheten vid kommande hämtningstillfälle inte kommer att hämta hushållsavfall vid 
tomtgränsen utan vid annan plats som kommunen bestämt. Detta skulle träda i kraft med 
omedelbar verkan, vilket innebar nästa hämtningstillfälle påföljande tisdag 30 juli.   

På frågan om vad anledningen var sades att hämtningsfordonet inte längre var tillgängligt men 
att pengar för nytt fordon fanns i budget 2020, något som visat sig vara felaktigt.   

Att de boende skulle dra ner sina kärl skulle gälla enbart några veckor och att man därefter 
skulle återkomma med hur man tänkt lösa den uppkomna situationen. De boende längs 
Loggvägen förstod situationen och var beredda att hjälpa till under de angivna veckorna.   

Efter dessa veckor och efter att ordinarie förvaltningschefen återkommit efter sin semester 
kontaktade de boende förvaltningschefen för att höra hur länge detta skulle pågå. Till svar 
gavs att en ny Renhållningsordning skulle antas och besked om detta skulle ges till de 
boende via brev följande måndag. I beslutet framkom att förvaltningschefen beslutat att 
samtliga boende hädanefter själva skulle transportera sina kärl till anvisad plats. Hur platsen 
skulle utformas, och vem som bar ansvaret för omkringblåsta kärl framkom inte.   

Den anvisade platsen ligger upp till 160 m från fastighetsgränserna. I brevet stod också att om 
man inte var nöjd med beslutet kunde det överklagas till Länsstyrelsen.    

Om så är fallet skall den enskilde underrättas om hur ett sådant överklagande går till, vilken 
information som ställs på överklagandets form och innehåll, samt vad som gäller i fråga om 
ingivande och överklagandetid. Denna typ av information är alltså inte möjligt att utelämna.   

Vidare har framförts att om någon ansåg sig pga. ålder eller annat hinder inte kunna dra ner 
sina kärl till angiven plats skulle man kunna begära särskilt bistånd via Socialtjänsten. Visst 
var det ett kreativt förslag att nån annan löste problemet, i detta fall att Socialtjänsten, istället 
för att den som har ansvaret gör det. Detta är ett cyniskt sätt att se på situationen.   

Senare framkom att Kretsloppsenheten hade för avsikt att endast köra med större 
hämtningsfordon och menade att det mindre fordon som tidigare inte avsågs att ersättas. 
Tidigare har det funnits varierande storlekar på hämtningsfordon för att vara anpassade för 
Öckerö kommuns speciella vägstruktur med mindre och smalare vägar på många håll.   

Loggvägen är anlagd efter de krav kommunen ställt när vägen byggdes och har fungerat i över 
25 år. Vidare är vägen en viktig länk till Hälsös viktigaste resurs, nämligen vatten. I samband 
med att VA-enheten under vår/sommar 2019 förbättrat framkomligheten till vattentornet har 
minst ett 50-talet fordonsrörelser med större fordon skett.                                                      
Har vägen tidigare ansetts som farbar under drygt 25 år har framkomligheten nu ytterligare 
förbättrats och vändplatsen utökats.    

Om kommunen inte avser att investera i ett lämpligt hämtningsfordon får man vidta andra 
åtgärder för att sophämtningen ska fungera. Eftersom kommunen till största delen är 
markägare kan vägen breddas till det mått man anser krävs.  

Det som skett i fråga om handläggning och beslut strider mot Renhållningslagen (1979:596) 
om den kommunala renhållningsskyldigheten. Där framgår att inga beslut som berör enskild 
kan fattas utan dialog.  



Enligt 11§ När ett förslag till renhållningsordning upprättas, skall kommunen på 
lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Innan förslaget till 
renhållningsordning antas, skall det ställas ut till granskning under minst fyra veckor.   

Vi boende har efterfrågat ett möte med samtliga berörda men möts med motiveringen: ”vi tror 
inte på möten där upprörda känslor kan förkomma”. Och som förvaltningschefen uttryckte det 
”jag har redan fattat ett beslut och är ni inte nöjda får ni överklaga till Länsstyrelsen” 

Det är inte bara absurt att inte våga träffa de berörda utan också lagstridigt.   

Vidare vill vi även åberopa portalparagrafen i Kommunallagen (2 kap. 3§) som säger att 
”kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika” Att kräva av vissa enskilda att 
de ska förflytta sina avfallskärl en längre sträcka än till tomtgräns strider både mot 
föreskrifterna om avfallshantering och mot kommunallagens regler om lika behandling.   

Det är kommunens ansvar att sköta renhållning fram till tomtgräns, hur man gör det är inte 
fastighetsägarens ansvar. Det är heller inte tillåtet för enskilda att hantera sopor vilket borde 
vara självklart för en förvaltning som även ansvarar för miljöfrågor.   

När de boende ifrågasatte beslutet återkom förvaltningschefen med ett "erbjudande”.  

Det gick ut på att ett större kärl skulle placeras vid den angivna hämtningsplatsen och att de 
boende kunde få behålla ett ordinärt kärl vid sin fastighet och lasta över i det större kärlet.  

Detta ”erbjudande” förutsatte att några andra kärl inte skulle tillåtas finnas på 
hämtningsplatsen. Om så var fallet skulle de i vart fall inte tömmas.  

Vi boende ska inte sköta Kretsloppsenhetens uppdrag utan förväntar oss att ordningen 
återställs utifrån de lagar som finns och som vi betalar för. Hur enheten sköter detta är inte 
upp till oss att lösa.   

Beslut och Delegationsordning som beslutats av Kommunstyrelsen 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. På så sätt kan nämnden 
följa hur uppdraget utförts. I följande ärenden får beslutanderätten inte delegeras:  
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, och  
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och  
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
 

Yrkande att: Sophämtningen återinförs för boende på Loggvägen, Hälsö samt ger svar 
på om Samhällsbyggnadschefens (TF Kretsloppschef) beslut följt regelverket och varit 
förenligt med tilldelad delegationsrätt.  
 



 

MOTION - MATSVINN 

I Avesta kommun har man nu under hösten infört ett initiativ som man kallar ”KliMATlådan”. 
För att minska matsvinnet har kommunens medarbetare möjlighet att köpa mat som blir över i 
köken inom förskola och skola. 

Vänsterpartiet vill: 
- att man undersöker möjligheten till ett initiativ för att minska matsvinnet i Öckerö kommun 

För Vänsterpartiet Öckerö 2019-11-21 

Göran Billvall                                     Annika Andersson 



2019-11-22 

 
Inför mål för ekologisk mat - motion från miljöpartiet de gröna   

Under året presenterades en ny rapport från FN:s expertpanel för biologisk mångfald som 
visar att av jordens åtta miljoner arter hotas uppemot en miljon av utrotning. Det är mycket 
alarmerande siffror som är svåra att fullt ut förstå konsekvenserna av. Många av våra basala 
behov, som livsmedelsproduktion, matsäkerhet och hälsa är beroende av biologisk mångfald. 
Läget är därmed allvarligt många sätt, inte minst hotet mot vår livsmedelsförsörjning. 

Genom att välja mat som producerats på ett hållbart sätt kan Öckerö bidra till en ökad 
biologisk mångfald och även att minska klimatpåverkan från maten.  

Här finns flera fördelar med ekologiska livsmedel: 
- Inom ekologiskt jordbruk används inte bekämpningsmedel. Tillsammans med varierande 
växtföljder och att djuren betar mer gynnas artrikedomen i jordbrukslandskapet.  
- Vid ekologiskt jordbruk används inte heller kemiskt framställt konstgödsel.  
Eftersom konstgödselproduktion är en energikrävande process som i dag huvudsakligen 
använder fossil energi, minskar klimatpåverkan.   
- Risken för näringsläckage som bidrar till övergödning minskar, eftersom överskottet av 
växtnäring generellt är lägre vid ekologisk odling. 
- I kraven för ekologiskt jordbruk ingår även djurskydd som värnar om djuren och minskar 
användningen av antibiotika.  

I Öckerö kommun har andelen ekologiska livsmedel stadigt minskat de senaste åren. 
Miljöpartiet ser med oror på utvecklingen. Vi ser detta som följen av ännu ett av alliansens 
kortsiktiga beslut om tillfälliga kostnadsbesparingar, som på längre sikt leder till stora 
problem. Genom att öka andelen vegetarisk mat finns goda möjligheter att ställa om till mer 
ekologiskt, utan ökade kostnader. Här finns flera goda exempel från andra kommuner så 
som till exempel Västerås och Göteborg. Så kan vi klara både ekonomin och den biologiska 
mångfalden.  

Vi i miljöpartiet vill också att det kött som serveras ska vara av god kvalitet och fri från 
kemikalier och antibiotika. Genom att minska andelen kött kan även denna omställning ske 
utan att bidra till kostnadsökningar. 
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1.  Öckerö inför mål om minst 50% ekologiskt för kommunens inköp av livsmedel under 

2020 och ett mer långsiktigt mål om att andelen ekologiska livsmedel ska öka. 
  

2. Öckerö kommun vid all upphandling av kött ställer krav som motsvarande svenska 

djurskyddskrav. 

 

 

 

Anna Skrapste (MP)  Boel Lanne (MP)  Nicklas Attefjord (MP) 





Öckerö 4 december 2019  

 
 

Motion om parkeringsavgifter och parkeringsdäck 

 
I tider då kommunen måste spara är vård, skola och omsorg det vi bör fokusera på i första 
hand. Att erbjuda gratis parkeringsplatser kan inte räknas som en kommunal 
kärnverksamhet. I de flesta av Sveriges kommuner tas parkeringsavgifter. 
 
MP Öckerö föreslår att parkeringsavgifter införs på kommunal mark. Hur avgifterna 
utformas har vi inte något förlag på, förutom på parkeringarna vid vissa färjelägen. 
 
På Öckerös kommunägda parkeringsplatser är det i regel avgiftsfritt att stå i 24 timmar, 
men sedan måste bilen flyttas. Detta är speciellt problematiskt på parkering vid Grönevik 
och Öckerö färjeläge (Doktorns brygga). MP föreslår att det skall vara tillåtet att parkera 
längre tid än 24 timmar om man betalar avgift. Över större helger och semestertid är 
begränsningen på 24 timmar ett stort problem för dem som bor på de bilfria öarna, då de i 
princip inte kan ta emot gäster för längre vistelse än 24 timmar, gäster som gärna betalar 
för att stanna längre tid.  
 
I många år har kommunen betalat för extra färjeturer till Nordöarna eftersom den 
färjetrafik Trafikverket bekostar inte alltid kan ta med alla bilar. Öckeröalliansen har 
nyligen beslutat som besparingsåtgärd att dessa extraturer skall dras in (kommunstyrelsen 
12 november 2019). MP har i flera år föreslagit detsamma, men då alltid i kombination 
med att parkeringsdäck byggs på Burö. MP anser att människor inte skall riskerara bli 
akterseglade även om de inte alltid kan få med bilen. Bygge av P-däck kan med fördel 
ske med privat entreprenör, precis som nyligen gjorts på Framnäs, Björkö.  
 
Båda dessa förslag kan bidra till både minskad klimatpåverkan och förbättrad ekonomi 
för Öckerö kommun. 
 
MP Öckerö föreslår 
-att parkeringsavgift införs på kommunal mark. 
-att byggandet av parkeringsdäck/hus på Burö initieras. 
 
 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Anna Skrapste 





 
 
 
 
 
Motion till kommunfullmäktige 2019-12-12 
 
Källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter 
inom Öckerö kommun 
 
Öckerö kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande 
miljöarbete. Vi har vår miljöpolicy som pekar ut riktning för miljöarbetet. I den kan man läsa: 
”Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att 
livsbetingelserna skall bli bättre för oss alla. Öckerö Kommun skall få en tydlig miljöprofil. 
Alla ska arbeta för en utveckling som är långsiktigt hållbar, vilket betyder att 
förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet ska öka.”  
 
Öckerö kommun har också skrivit på Västra Götalands klimatstrategi om att bli fossilfritt 
fram till 2030 och stöttar regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Öckerö ingår också i arbetet 
med att ta fram en ny regional avfallsplan som ska gälla för samtliga kommuner inom 
Göteborgsregionen. För att leva upp till dessa åtaganden krävs praktisk handling. 
 
Mycket bra görs men långt ifrån tillräckligt. Ett område där det brister är hanteringen av 
avfall. En viktig del är att arbeta förebyggande för att minska mängden avfall men vi behöver 
också ta hand om det avfall som uppkommer på ett resurseffektivt sätt. Med undantag för 
Bergmans gruppboende förekommer inte någon källsortering av sopor över huvud taget 
på kommunens äldreboenden. Detta anser vi är en stor brist och definitivt otidsenligt. Med 
all den kunskap vi idag besitter inom området, borde det vara en självklarhet kommunens 
personal har bra förutsättningar att kunna källsortera. Vi anser att kommunens ska vara ett 
föredöme inom miljöområdet och då är det också en självklarhet att kommunen ligger i 
framkant inom detta område.  
 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta  
 

Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom 
socialnämndens alla verksamheter 
 
Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte 
sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges 
förutsättningar att källsortera. 
 
 
Miljöpartiet    Socialdemokraterna 
 
Anna Skraste   Maria Brauer    



  
 
MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
I dessa dagar när man skall resa klimatsmart är också cykling ett bra alternativ… 
Förutsättningen är dock att cykelparkeringen är  funktionsduglig på olika sätt. 
 
Cykelparkeringen på Björkö uppfyller i dag inte ett minimum av detta då parkeringen dels är 
underdimensionerad och totalt mörk i alla fall vid årets minst ljusa dagar. 
 
 
Vänsterpartiet i Öckerö kommun yrkar på att 
 

Kommunen gör i ordning denna cykelparkering både vad gäller uppställningen 
men också att den  är tillräcklig belyst  
 
 
 
Vänsterpartiet Öckerö  2019-12-11 
 
 
 
Göran Billvall   Annika Andersson 
 
 




