
 

 
 

 

 
Öckerö 2021-04-20 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunstyrelsen 

Tid och plats Tisdag 27 april 2021 kl 09:15  
Distanssammanträde  
 
Förmöten:  Öckeröalliansen, Distansmöte 08:15 
 Socialdemokraterna, Distansmöte 08:15 
 
 

 
ÄRENDEN 1. 

 
 
     
2.       

Val av justerare 
Förslag: Jan Ek (SD) 

 

Anmälan av Jäv 

 

 
Johannes Wallgren, 
Therese Benito 
 
 

Håkan Fransson, 
Christine 
Hummelblad, Malin 
Tisell 
Katarina Lindgren 
 
Christer Zandén, 
Cecilia Lindblom 
 

3. Information 
a. Rapportering vattenmyndigheterna 2020 ( 09:15-09:20) 
 

b. Drogvaneundersökning (09:20-09:40) 
 

c. Kommundirektören informerar; Information uppföljning gällande 
Fritid och Kultur (09:40-10:00) 

d. Kommundirektören informerar; Dialog om hur vi planerar ta oss an 
yrkandet gällande förändrad organisation beslutat i KS mars 2020. 
( 10:00-10:15) 

 

 
Bilaga 

 
 

 

Bilaga 
 
 
 
 

Bilaga 

Irene Berg 
4. Kommunstyrelsens förvaltning uppfölj per mars (10:15-

10:30) 
Bilaga 

Oskar Nilsson, Hans 
Andreasson m.fl. 

5. Återrapportering Öckerö nät (10:40-10:45) Bilaga 

Oskar Nilsson 6. Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest (10:45-10:55) Bilaga 

Johannes Wallgren, 
Hans Andreasson 

7. Medgivande att avyttra vindkraftverk, ÖFAB (10:55-11:05) Bilaga 

Johannes Wallgren, 
Hans Andreasson, 
Irene Berg 

8. 
Återrapportering kalkyl Nästås (11:05-11:20) 

Bilaga 

Johanna Torén, 
Anna Dannjé Brocker 
 

9. Remiss - Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse  § 242. 
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen (11:20-11:25) 

Bilaga 

Sofia Fridén, Anna 
Dannjé Brocker 

10. Svar på motion om barnkonventionen (11:25-11:35) Bilaga 

Christer Zandén  
 

11. Kommungemensamt kvalitetsledningssystem (11:35-11:45) Bilaga 



 

Johannes Wallgren, 
Petter Leyman, 
Linda Skåål, Klara 
Kållberg 

 
12.       Remissvar ett differentierat strandskydd (11:45-12:00) 

 

Bilaga 

 
Jacob Österlund 
 

 
13.  

Utseende av representant till Ineras ägarråd 

Bilaga 

Christer Zandén, 
Cecilia Lindblom 
Irene Berg 
 

14. 
Kommunstyrelsen nämnd dialog budget/uppdrag 2022 
(13:00-14:00) 

Bilaga 

Johannes Wallgren 15. Svar på motion ang cykelparkering på Björkö (14:00-14:10) Bilaga 

Johannes Wallgren, 
Pär Karlbäck 

16. Nytt gatunamn rörande Hönö 27:1 m.fl. ( 14:10-14:15) Bilaga 

Johannes Wallgren, 
Pär Karlbäck 

17. Försäljning av Rörö 1:100 (14:15-14:25) Bilaga 

Johannes Wallgren, 
Andreas Beutler 

18. Beslut om samråd – Detaljplan för bostäder vid Knippla varv 
(14:25-14:45) 

Bilaga 

 
19. Medborgarförslag om bevarande av naturvärden och 

biologisk mångfald 
Bilaga 

 20. Medborgarförslag om elljusspår vid Jungfruviken Bilaga 

Christer Zandén 
21. Revisionsrapport rörande uppföljande granskning av 2017-

2018 års granskningar (14:45-14:55) 
Bilaga 

Christer Zandén 22. Revisionsrapport grundläggande granskning (14:55-15:05) Bilaga 

Johannes Wallgren 
23. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (15:05-

15:15) 
Bilaga 

 24. Uppföljning per feb Barn- och utbildningsnämnden och 
Socialnämnden.  

Bilaga 

 25. Inbjudningar/kurser/möten/konferenser Bilaga 

Johannes Wallgren 

26. Kommundirektören informerar  
- Information  intern omorganisation inom verksamhetsområdet 
samhällsbyggnad 
-Information om kommunhuset 
-Övrigt 

 

 

 27. Rapporter från nämnder och bolag  

 
28. 
29.  
 

Redovisning av delegationsbeslut 
Övriga frågor 

 

 
 
                                                             Jan Utbult                             Jacob Österlund 

Ordförande  Sekreterare 
 



Sammanfattningssida:

Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020

Information
Detta ärende riktar sig till kommunens förvaltningar för dricksvattenfrågor, VA-frågor, samhällsplanering samt
miljötillsyn och prövning. Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen.
 

Rapporteringen är indelad i 4 delar där:
Del 1 handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för miljöfrågor.
Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i huvudsak till kommunens
dricksvattenproducent.
Del 3 handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för planeringsfrågor.
Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och riktas både till kommunens
förvaltning för tekniska frågor samt förvaltningen för planeringsfrågor

Samtliga frågor för återrapporteringen finns i denna webb-enkät. 

Förslag på arbetsgång:
Ansvarig handläggare för rapporteringen utses.1. 
Ansvarig handläggare skickar ut rapporteringsfrågorna till de förvaltningar som berörs (se indelning
ovan).

2. 

Berörda förvaltningar svarar för sin del i enkäten och skickar tillbaka till ansvarig handläggare som ser
över att samtliga frågor är besvarade och skickar in svaren.

3. 

Eventuell redovisning för kommunstyrelse.4. 

För att undvika dubbelrapporteringen kommer vattenmyndigheterna även att hämta underlag från följande
rapporteringar:

Naturvårdsverket. Enkät om Miljöbalkstillsyn 2019 (Åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c).
Boverket: Plan- och Byggenkäten 2019 (Åtgärd 6).
Kemikalieinspektionen: Återrapportering av tillsyn hantering av växtskyddsmedel (Åtgärd 2).

Bakgrund och syfte med återrapporteringen

Här kan du se och skriva ut dina svar eller exportera/spara dem till en PDF.



De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för vattenförvaltnings-cykeln 2016–2021 samt
åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten 2018–2021. Programmen riktar
åtgärder till centrala myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera till
de fem vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna, den så kallade återrapporteringen.
Åtgärderna till myndigheter och kommuner är likalydande i de fem programmen och därför genomförs
återrapporteringen gemensamt.

Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de uppdrag som preciserats i
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 – 2021, med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
följas. Rapporteringen möjliggör vattenmyndigheternas bedömning av åtgärdernas effekt i relation till de
miljökvalitetsnormer som ska följas. För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet och för att förbättra
kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och kvalitativa underlag att behöva rapporteras in
från åtgärdsmyndigheter och kommuner.

Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige ska kunna genomföra rapporteringar
av åtgärdsprogrammets genomförande till EU-kommissionen. Du hittar kommunåtgärderna på
vattenmyndigheternas webbsida. 

Spara och fortsätt senare
Längst ner på varje sida finns knappen Spara och fortsätt senare. 
När du klickat på knappen får du upp en sida där du kan välja att kopiera länken till enkäten eller ange din
e-postadress för att få e-post med länken till enkäten. När du använder denna funktion är det viktigt att du
kontrollera att e-postadressen är korrekt. Använd länken för att fortsätta där du slutade. 
 

Skicka in dina synpunkter
På sista sidan finns knappen Skicka in dina synpunkter. Nu får du upp en sammanfattningssida.
På denna sida kan du exportera dina svar till PDF eller skicka sammanfattningssidan med e-post. 

Längst ner på sidan får du möjlighet att redigera dina svar eller avsluta.
Det är först när du klickar på Avsluta som dina synpunkter skickas in.

Ditt svar blir en allmän handling.

Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?

Ja

https://www.vattenmyndigheterna.se/atgarder/distriktens-atgardsprogram/atgarder-for-kommuner.html


För vilken kommun svarar du på den här enkäten? *

Öckerö kommun

Välj vilket/vilka vattendistrikt kommunen tillhör: *

Västerhavets vattendistrikt

Del 1. Miljötillsyn (åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c)

1. Har miljökvalitetsnormerna för vatten använts som prioritering i kommunens
behovsutredning?

I behovsutredningen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen

1.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

1.2 Om inte, var god kommentera (t.ex. resursbrist, kunskapsbrist, annat):

Inga svar

2. Har miljökvalitetsnormer för vatten använts som prioritering i planering av den egeninitierade
tillsynen i kommunens tillsynsplan?

I tillsynsplanen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen

2.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

2.2  Om inte, var god kommentera:

Inga svar



3. Hur många tillsynsobjekt av nedanstående verksamheter har kommunen tillsyn över samt
årligt tillsynsbehov och genomförd tillsyn under 2020?
Hämta uppgifterna om tillsynsbehov från kommunens behovsutredning enligt §6
miljötillsynsförordningen (2011-13).

3.1 Tillståndspliktig (B) djurhållning

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.2 Anmälningspliktig djurhållning (C), uppskattat antal

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.3 Djurhållning och/eller växtodling (U), uppskattat antal

Antal objekt: 5

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.4 Hästgård* uppskattat antal
* Hästgårdar med mer än 10 hästar utanför känsligt område och mer än 2 hästar i känsligt område enligt
kraven på tät lagring av gödsel.

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0



3.5 Avloppsreningsanläggning >2000 pe

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.6 Avloppsreningsanläggning >200 pe

Antal objekt: 2

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 2

Genomförd tillsyn, antal dagar: 2

3.7 Avloppsreningsanläggning 26-200 pe, uppskattat antal

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.8 Avloppsledningsnät*
*Med avloppsledningsnät avses sådana som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster och hörande till avloppsreningsanläggning. Verksamhetsutövare kan ha ett/flera
avloppsledningsnät som leder till en/flera avloppsreningsanläggningar (se även Bilaga 1 i
Naturvårdsverkets vägledning 2016:8).

Antal objekt: 2

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 1

Genomförd tillsyn, antal dagar: 1

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/miljorapport/vagledning-nv-foreskrifter-nfs-2016-8.pdf


3.9 Små avlopp <25 pe, uppskattat antal

Antal objekt: 120

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 6

Genomförd tillsyn, antal dagar: 2

3.10 Vattenskyddsområde allmänna*
*Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.11 Verksamhet (åtgärd 5) Vattenskyddsområde enskilda*
*Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

4. Tas hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av:

4.1. Jordbruksverksamheter enligt åtgärd 2?

Inga svar

4.1.1 Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att minska
näringsläckage vidtagits?

Inga svar



4.1.2 Om nej, var god kommentera varför inte:

Har inga jordbruksverksamheter i kommunen.

4.2 Avloppsledningsnät och avloppsreningsverk enligt åtgärd 3?

Ja

4.2.1 Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa
utsläppen av näringsämnen, prioriterade och särskilt förorenade ämnen vidtagits?

Inga svar

4.2.2 Om nej, var god kommentera varför inte:

Inga svar

4.3 Enskilda avlopp enligt åtgärd 3?

Ja

4.3.1 Om ja, utveckla hur. Exempelvis, har tillsynen medfört att åtgärder för att begränsa
utsläppen av kväve och fosfor vidtagits?

Inga svar

4.3.2  Om nej, var god kommentera varför inte:

Inga svar

5. Tillämpar kommunen krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja

5.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar



5.2 Om nej, var god kommentera varför inte:

Inga svar

6. Hur många större enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller producerar>10
m3/dygn) finns det totalt inom kommunen?

Ange antal eller ange ”Vet ej”: 0

7. Hur många av de större enskilda vattentäkterna har någon form av skydd?
(Vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken, lokala skyddsföreskrifter, annat.)

Ange antal (enbart siffror): Inga svar

8. Pågår/planeras arbete för att skydda enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller
har ett uttag på mer än 10 m3/dygn) till exempel genom vattenskyddsområden med tillhörande
föreskrifter eller genom lokala hälsoskyddsföreskrifter?

Nej

8.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

8.2 Om inte, var god kommentera (t.ex. resursbrist, kunskapsbrist, annat):

Har inga sådana vattentäkter.

Miljötillsyn
 
Nytillkomna frågor för rapportering av åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i
grundvatten 2018–2021.

9. Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen:

Inga svar



9.1 Påbörjat arbetet med att identifiera verksamheter och områden som bidrar till att
miljökvalitetsnormen inte följs:

Nej

9.1.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

9.1.2 Om inte, var god kommentera (t.ex. resursbrist, kunskapsbrist, annat):

Resursbrist.

9.2 Genomfört åtgärder för att begränsa fortsatt spridning av PFAS och PFOS från dessa
verksamheter och områden?

Nej

9.2.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

9.2.2  Om nej, var god kommentera varför inte:

Har inte arbetat med att identifiera verksamheterna så vet inte om vi har några eller inte.

9.3 Tagit fram en långsiktig plan för att stoppa eller begränsa kommande utsläpp och spridning?

Nej

9.3.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

9.3.2 Om nej, var god kommentera varför inte:

Inga svar



9.4 Utövat tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställt krav på hantering
av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att miljökvalitetsnormerna
för vatten kan följas?

Nej

9.4.1 Beskriv kortfattat vad som har gjorts:

Inga svar

9.4.2 Om nej, var god kommentera varför inte:

Inga svar

10. Har kommunen verkat för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar från
småskalig förbränning, genom till exempel:

Inga svar

10.1 Informationsinsatser, till exempel om hur fastbränsleeldning kan påverka människors hälsa
och miljön och vad som kan göras för att minska utsläppen av dioxiner och andra
luftföroreningar?

Nej

10.2 Rådgivning som främjar lägre utsläpp av dioxiner och andra luftföroreningar?

Nej

10.3 Begränsningar för eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och tätbebyggt område?

Ja

10.4 Erbjuda kostnadsfri borttransport av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och tätbebyggt
område?

Nej

10.5 Verka för en omställning till värmeförsörjning som ger mindre utsläpp, till exempel
centraliserade fjärrvärmesystem eller små kraftvärmeverk?

Nej



10.6 Beskriv kortfattat vad som har gjorts inom ovan frågor (10.1-10.5):

Mellan den 1 mars - 30 september krävs dispens för att eldning av trädgårdsavfall inom 
detaljplanelagt område. Kommunala bostadsbolaget har under flera år arbetat med omställning av 
värmeförsörjning i deras fastigheter.

Del 2. Dricksvattenskydd och vattenuttag (åtgärd 5a, 5b, 5e)

Åtgärd 5a

11. Hur många aktiva vattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.

Ange antal: 0

11.1 Av de vattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har
vattenskyddsområde?

Ange antal: Inga svar

12. Hur många reservvattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.

Ange antal: 0

12.1 Av de reservvattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har
vattenskyddsområde?

Ange antal: Inga svar

13. Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, tex i regional vattenförsörjningsplan,
vattenplan eller motsvarande?

Ja



13.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Är med i GR och deras arbete med en regional vattenförsörjningsplan.

13.2 Om ja på fråga 13, arbetar kommunen med att skydda dem?

Kommunen har inga egna vattentäkter.

13.3 Om nej, var god kommentera varför inte:

Inga svar

14. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att ta fram
vattenskyddsområde?

Nej

14.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

14.2  Om nej, var god kommentera varför inte:

Kommunen har inga egna vattentäkter.

Åtgärd 5b

15. Hur många av kommunens befintliga vattenskyddsområden är beslutade före miljöbalkens
ikraftträdande (1 januari 1999)?

Ange antal: Inga svar

16. Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en
översyn av vattenskyddsområdens föreskrifter och/eller avgränsningar för
vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 januari 1999)?

Nej



16.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

16.2 Om nej, var god kommentera:

Kommunen har inga sådana vattentäkter.

17. Hur många av de befintliga vattenskyddsområdena behöver revideras för att uppnå ett
tillfredsställande skydd?

Ange antal: Inga svar

17.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

17.2  Om inte, var god kommentera:

Kommunen har inga befintliga vattentäkter eller vattenskyddsområden.

Åtgärd 5e

18. Hur många av kommunens aktiva vattentäkter har tillstånd för vattenuttag?

Ange antal: Inga svar

18.1 Pågår eller planeras arbete med att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens
vattentäkter?

Nej

18.2 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar



18.3 Om inte, var god kommentera:

Kommunen har inga egna vattentäkter.

Del 3. Fysisk planering (åtgärd 5d, 6)

19. Har kommunen inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen enligt
åtgärd 5d?

Ja

19.1 Hur används den regionala vattenförsörjningsplanen i kommunens översikts- och
detaljplanering?

Ja Nej

Som ett tematiskt tillägg till gällande
översiktsplan

Som en fristående del som ger underlag
till översiktsplanen

Som en ingående del av kommunens
VA-plan

Som en fristående del som ger underlag
till kommunens VA-plan

Genom en vattenöversikt

Genom en vattenplan

Annat (ange vad)
Vattenförsörjningsplanen nämns i ÖP
och fastställer att kommunen ska
medverka i framtagande av ny regional
vattenförsörjningsplan. Kommunen får
sitt vatten från Göta Älv via Göteborgs
stad.

20. Har kommunen genomfört en miljöbedömning av översiktsplanen där ni tagit med
miljökvalitetsnormer för vatten?

Ja



20.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

I MKB: fortsätta bevaka vattenförekomsternas status för att uppfylla MKN. �
-minska nedskräpning �
-information och tillsyn gällande båtbottenfärger �
- genomföra åtgärdsprogram för MKN vatten (bl.a. upprätta VA-plan som säkerställer att MKN för 
vatten uppnås) �
-skydda ålgräsängar �
-ombyggnad av ARV �
-sanering av ovidkommande vatten till ARV �
-sanering av förorenade områden (ffa hamnar)

20.2  Om inte, var god kommentera:

Inga svar

21. Har kommunen tagit hänsyn till åtgärdsbehov som finns i VISS för de vattenförekomster som
berörs av översiktsplanen?

Nej

21.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

21.2 Om inte, var god kommentera:

Inga svar

22. Har kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten för vattenförekomster och
avrinningsområden som berörs av översiktsplanen?

Nej

22.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

22.2 Om inte, var god kommentera:

Inga svar



23. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till arbetet med gällande översiktsplan för att
följa miljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja

23.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

I följduppdragen till ÖP finns åtgärder som bidrar till minskad påverkan på vattenförekomsterna, bl.a. 
dagvattenstrategi och handlingsplan för förorenad mark.

23.2 Om inte, var god kommentera:

Inga svar

24. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till detaljplanearbetet för att följa
miljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja

24.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Sanering av förorenad mark krävs innan startbesked/bygglov/marklov ges. En dagvattenstrategi är 
under framtagande och den kommer att vara en viktig del när de gäller de krav som kommer att 
ställas på dagvattenhantering i planarbetet.

24.2 Om inte, var god kommentera:

Inga svar

Del 4. Dagvatten och Vatten- och avloppsvattenplaner (åtgärd 7, 8)

25. Har kommunen en vatten- och avloppsvattenplan i enlighet med åtgärd 7?

Ja

25.1 Om ja (alternativt att planen är under framtagande), har kommunen tagit hänsyn till
miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster vid framtagandet av vatten- och
avloppsvattenplanen?

Ja



25.2 Om ja, förklara kortfattat hur:

Inga svar

25.3 Om ja, vilken omfattning har planen?

Endast kommunal VA-försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)

25.4 Om nej, var god kommentera varför inte:

Inga svar

26. Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att
begränsa utsläpp till vattenmiljöer? Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.

Under framtagande

26.1 Kommentera hur ni arbetar med detta samt länka till planen/strategin/policyn:

Inga svar

26.2 Om ja, har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats vid framtagandet av
dagvattenplanen/strategin/policyn?

Ja

26.3 Om ja, förklara kortfattat hur:

MKN kommer att beaktas vid framtagande av planen, arbete pågår.

26.4 Om nej, var god kommentera varför inte:

Inga svar



1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 Kommunstyrelsen 
 

Handläggare: Theres Benito 

Ärende: Information gällande rapportering av genomförda åtgärder i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020 

Diarienummer: 2020-522   

 

Information gällande rapportering av 
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2020 
 

Ärendet (sammanfattning) 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 nationella 
myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de 
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i 
åtgärdsprogrammet, senast i februari varje år, rapportera föregående års 
genomförande av åtgärdsprogrammet till vattenmyndigheterna. Rapporteringens 
syfte är att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Kommunernas 
rapportering görs via ett webbformulär. 

Plan-, bygg- och miljöenheten tillsammans med VA-enheten har via webbformuläret 
rapporterat till vattenmyndigheterna. Kommunstyrelsen informeras på detta sätt om 
Öckerö kommuns genomförande av åtgärdsprogrammet. 

Bilagor 
Bilaga – Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020 

 
 
 
Theres Benito 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör



                        Öckerö 2020-03-02 

 

 

     

 

YRKANDE  

Utredning om förändrad organisation 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett organisationsförslag 
utifrån de givna förutsättningarna och därtill göra en risk- och konsekvensanalys. 

Ärendet 
Öckerö kommun står inför stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar under de 
närmsta åren. För att skapa förutsättningar att möta dessa utmaningar behöver den 
kommunala organisationen bli både mer effektiv och samtidigt mer flexibel. Styrning, 
ledning och uppföljning behöver även stärkas och tydliggöras. För att möta ovanstående vill 
vi låta belysa för och nackdelar med nedanstående förslag. 

1. Samhällsbyggnadsverksamheten förs över till Bygg- och miljönämnden som 
förslagsvis byter namn till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. ÖP, FÖP, större 
detaljplaner, strategisk mark och exploatering kvarstår i KS. Genom att 
kommunstyrelsen inte också är driftsnämnd renodlas uppdraget att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över 
nämndernas och bolagens verksamheter. 
 

2. All verksamhet organiseras i en gemensam kommunförvaltning. I förvaltningen ingår 
tre sektorer; Utbildning, Social omsorg samt Miljö- och samhällsbyggnad som 
kopplas till motsvarande nämnd. Skolchef, socialchef och samhällsbyggnadschef 
likställs som sektorschefer inom den gemensamma förvaltningen.  
 

Ekonomisk bedömning 
Utredningen görs inom befintlig ram. En förutsättning för genomförande av förändrad 
organisation är att utredningen kan påvisa att kostnadseffektiviteten i organisationen ökar. 

För Öckeröalliansen 

Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
Bo Norrhem (L) 
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Öckerö 2021-03-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg, Oskar Nilsson 
Ärende: Ekonomisk uppföljning 2021 
Diarienummer:  

 

Ekonomisk uppföljning per mars 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per mars samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. 
 
Drift 
Prognosen efter mars månad visar ett resultat i balans med budget.  
 
Investering 
Prognosen efter mars månad visar ett resultat på 1 414 tkr jämfört med budget. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Kommundirektör 
 
 
Rickard Vidlund 
Kommundirektör 
2021-04-15 
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Uppföljning efter mars 

Kommunstyrelsen 
Jan-Mar 2021 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 
Kommunstyrelsen totalt: 

Utfallet till och med mars månad jämfört med budget för samma period är -388 tkr. 

Kommunstyrelsens totala prognos är att betrakta som i balans med budget och eventuella avvikelser 
hanteras inom verksamheterna under året. 

KS enheter 

Utfallet till och med mars månad jämfört med budget för samma period är 963 tkr. Orsaken till 
avvikelsen mot budget för perioden är oförändrad från föregående månad. 

Prognosen efter mars månad visar ett årsresultat i stort sett i balans med budget. 

Avvikelsen förklaras av: 

• Särskilt riktad budget som inte nyttjas fullt ut detta år. 

 

Styr och stöd 

Utfallet till och med mars månad jämfört med budget för samma period är -446 tkr. Orsaken till 
avvikelsen mot budget för perioden är oförändrad från föregående månad. 

Prognosen efter mars månad visar ett årsresultat i balans med budget. 

Det är en förbättring mot föregående prognos med drygt 100 tkr. Förändringen förklaras av att 
följande åtgärder vidtagits: 

• Översyn av befintliga avtal, både inom lokaler och digitala avtal. 
• Framflyttad ersättningsrekrytering inom digitalisering. 
• Fortsatt återhållsamhet. 

  

Samhällsbyggnadsverksamhet 

Utfallet till och med mars månad jämfört med budget för samma period är -904 tkr. Orsaken till 
avvikelsen mot budget för perioden är oförändrad från föregående månad. 

Prognosen efter mars månad visar ett årsresultat i balans med budget. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in för att nå budget i balans: 

• Planerade rekryteringar skjuts fram. 
• Minskad budget för konsulter, detta hanteras internt. 

1.1 Kommunstyrelsen Totalt 

Prognosrapport KS total 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

KS Enheter 17 232 17 232 0 3 897 4 860 963 23 16 833 

KS Styr- och stödverksamhet 34 551 34 551 0 9 312 8 866 -446 27 34 667 

KS Fritid- och kulturverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 

KS Samhällsbyggnadsvht, skatt 73 865 73 865 0 19 055 18 550 -504 26 72 490 

KS Samhällsbyggnadsvht, avgift 1 1 0 214 -187 -400  150 

Summa Nettokostnad, tkr 125 649 125 649 0 32 478 32 090 -388 26 124 141 
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1.2 Enheterna 

Prognosrapport KS Enheter 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 3 796 3 796 0 889 948 60 23 3 795 

110 Stöd till pol. partier 637 641 4 637 641 4 99 641 

120 Revision 1 153 1 153 0 249 290 40 22 1 153 

130 Politisk verksamhet 2 945 2 946 1 788 766 -22 27 2 946 

139 Övrig politisk vht 538 538 0 144 134 -10 27 538 

220 Näringslivsfrämj åtg 2 752 2 713 -39 377 691 314 14 2 753 

230 Turistverksamhet 1 220 1 220 0 268 312 45 22 1 220 

263 Miljö-hälsa hållb utv 0 0 0 10 0 -10 0 0 

580 Individ&familjeoms,tot 179 214 35 0 53 53 0 0 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 276 500 224 69 125 56 14 276 

920 Kommungemensam vht 3 295 3 070 -225 460 788 328 15 3 070 

921 Kommungemensam vht 441 441 0 5 111 106 1 441 

Summa Nettokostnad, tkr 17 232 17 232 0 3 897 4 860 963 23 16 833 

1.3 Styr- och stödverksamhet 

Prognosrapport KS Styr och stöd 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

130 Politisk verksamhet 3 473 3 474 1 877 902 25 25 3 626 

138 Demokrativerksamhet 72 72 0 0 18 18 0 72 

263 Miljö-hälsa hållb utv 631 630 -1 76 168 92 12 631 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 0 1 1 0 5 5 0 0 

920 Kommungemensam vht 25 483 25 465 -17 6 855 6 507 -348 27 25 314 

921 Kommungemensam vht 4 893 4 908 16 1 503 1 266 -237 31 5 025 

Summa Nettokostnad, tkr 34 551 34 551 0 9 312 8 866 -446 27 34 667 

1.4 Samhällsbyggnadsverksamhet, skattefinansierad 

Prognosrapport KS Samhällsbyggnad skatt 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

130 Politisk verksamhet 215 215 0 47 56 8 22 215 

215 Fysisk och tekn planer 4 126 4 127 1 1 011 1 008 -3 24 2 610 

220 Näringslivsfrämj åtg 440 440 0 110 110 0 25 440 
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  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

249 Vägnät och parkering 17 345 17 224 -121 5 230 4 236 -994 30 17 113 

250 Parker 166 166 0 42 41 -1 26 166 

261 Miljö-hälsoskydd, mynd 1 616 1 616 0 663 436 -227 41 1 616 

263 Miljö-hälsa hållb utv 253 256 3 2 29 28 1 253 

270 Säkerhet och trygghet 140 140 0 107 35 -72 76 140 

275 Totalförs o samhällssk 219 220 1 -381 62 444 -173 219 

299 Administration SBF 3 823 3 953 130 719 939 221 18 3 954 

300 Allmän fritidsvht 1 616 1 616 1 237 184 -54 15 1 616 

340 Idrotts och fritidsanl 9 083 8 851 -232 2 197 2 338 141 25 9 083 

511 Hemtjänst 1 301 1 301 0 281 328 47 22 1 301 

530 Färdtj/riksfärdtjänst 4 240 4 240 0 1 113 1 062 -51 26 4 240 

535 Daglig verksamhet LSS 42 42 0 0 11 11 0 42 

810 Kommersiell verksamhet -1 627 -1 627 0 -847 -405 442 52 -1 627 

832 Buss- o bil trafik 297 257 -40 64 63 -1 25 255 

834 Sjötrafik -405 -405 0 -96 -101 -5 24 -405 

855 Elförsörjning -66 -66 0 28 -17 -45 -43 -66 

910 Lokalvård o kost 30 450 30 523 73 8 372 7 938 -434 27 30 551 

920 Kommungemensam vht 291 291 0 79 75 -3 27 291 

950 Egna bost. & lokaler 301 485 184 76 121 45 16 484 

Summa Nettokostnad, tkr 73 865 73 865 0 19 055 18 550 -504 26 72 490 

1.5 Samhällsbyggnadsverksamhet, avgiftsfinansierad 

Prognosrapport KS Samhällsbyggnad avgift 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr        

834 Sjötrafik 0 0 0 -448 14 463 0 

865 Vattenförs o avlopp 0 0 0 0 -96 -96 150 

870 Avfallshantering 1 1 -1 662 -105 -767 -1 

Summa Nettokostnad, tkr 1 1 0 214 -187 -400 150 
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2 INVESTERINGAR 
Kommunstyrelsen 

Prognosen efter mars visar en avvikelse på 1 414 tkr mot budget. Ingen förändring jämfört med 
prognosen efter februari. 

• E-arkiv flyttas till 2022 

Övriga investeringar genomförs enligt plan. 

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prognos Budget Avvikelse Utfall Fg prognos 

Nettokostnad, tkr      

Kommunstyrelsen 3 169 4 583 1 414 66 3 169 

KS - Samhällsbyggnad, skatt 15 670 15 670 0 366 15 703 

KS - Samhällsbyggnad, avgift 31 266 31 266 0 4 467 31 266 

Summa Nettokostnad, tkr 50 105 51 519 1 414 4 899 50 138 

2.2 Per objekt - Samhällsbyggnadsverksamheten 

Investeringsrapport KS Samhällsbyggnad skatt 

  Prognos Budget Avvikelse Utfall Fg prognos 

Nettokostnad, tkr      

5099 Inv.budget SB Centr 1 128 1 000 -128 0 1 000 

5530 Arbetsford lokalvård 70 70 0 0 70 

5617 GC-väg Intagsvägen 100 0 -100 33 0 

5646 Trafiksäk.åtg. 2020 384 384 0 0 384 

5647 Beläggning 2020 250 250 0 0 250 

5651 Kollektivkf Grönevik 15 0 -15 15 0 

5653 Fotöbron 131 131 0 20 131 

5655 Belysning Burö/Klåva 257 257 0 0 257 

5657 Lastbil Iveco 2020 950 800 -150 0 800 

5669 Beläggning 3 000 0 -3 000 55 0 

5670 Belysning 800 0 -800 32 0 

5672 Brandposter 2021 300 0 -300 170 0 

5699 Investeringsbudget 21 8 285 12 650 4 365 0 12 650 

5708 Uppgr höjdsystem 0 39 39 0 39 

5709 Autom.bygglovsproc. 0 89 89 9 89 

5713 Kokgryta Bratteberg 0 0 0 33 33 

Summa Nettokostnad, tkr 15 670 15 670 0 366 15 703 
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Investeringsrapport KS Samhällsbyggnad avgift 

  Prognos Budget Avvikelse Utfall Fg prognos 

Nettokostnad, tkr      

6099 Investeringsbudget 21 9 000 9 000 0 0 9 000 

6156 Kärrvägen 0 0 0 404 0 

6252 Container 700 0 -700 479 0 

6299 Kretslopp ofördelat 300 1 000 700 0 1 000 

6433 Saneringsplan 2019 837 837 0 168 837 

6442 Tärnvägen/Droppen VSD 3 350 3 350 0 0 3 350 

6443 Kvarnbergsvägen DV 2 000 2 000 0 0 2 000 

6444 Allevägen/Nästås VSD 2 032 2 032 0 1 705 2 032 

6446 Sanerings/Åtgärdsplan 750 750 0 16 750 

6447 Ventilbyten 0 0 0 82 0 

6451 VA-Banken modul 200 200 0 0 200 

6458 Björkö 1:305,1:294 VD 3 500 3 500 0 0 3 500 

6463 Ventilkry, Spolposter 0 0 0 276 0 

6464 Pumpstation Ö6, 2826 0 0 0 132 0 

6465 Servisutbyggnader 0 0 0 298 0 

6466 Pumpstation HÄ1 0 0 0 110 0 

6467 Ledningsrätter 0 0 0 126 0 

6468 Vattensäkerhet 0 0 0 5 0 

6472 Saneringsplan 0 0 0 352 0 

6500 Kapacitetsökn Pina AR 8 597 8 597 0 315 8 597 

Summa Nettokostnad, tkr 31 266 31 266 0 4 467 31 266 
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3 EXPLOATERINGSPROJEKT 
Projekt 8066 Varvet Knippla 1:161: beslut om samråd i april och samrådsperioden under maj. 

Projekt 8072 Centrala Öckerö: beslut om att utreda konsekvenserna av att dela detaljplanen. 

Projekt 8080 Östra Sudda: Hönöhallen AB har markanvisningsavtal gäller till 2021-05. 

Projekt 8086 Tärnvägen Heden 1:300 1:229: Västra halvan är såld och på östra halvan planeras 
för pendelparkering. 

Projekt 8090 Nästås/Allévägen: ÖFAB avser inte att bygga. Kommundirektören hanterar frågan. 

Projekt 8092 Horstebacke: Ska gå ut på tävling. 

Projekt 8110 Björnhuvudet kaj ÖÖ 2:51: Till försäljning. 

Projekt 8112 Öckerö 1:55234 Södra Långesand: Granskning så snart ägarfrågan är löst. 

  

Tkr 
Nedlagda 
kostnader 

vid årets 
början 

Utfall Prognos Fg 
prognos 

Planerat 
slutdatum 

8066 Varvet, Knippla 1:161 2 079 0 150 150 2024 

8072 Centrala Öckerö 3 730 10 400 400 2021 

8080 Östra Sudda 153 0 0 0 2021 

8086 Tärnvägen heden 1258 -7000 600 600 2021 

8090 Nästås/Allévägen 253  400 400 2021 

8092 Horstebacke 48  150 150 2021 

8110 Björnhuvudet kaj ÖÖ 373 2 500 500 2021 

8112 Södra Långesand 631 61 500 500 2021 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg, Oskar Nilsson 

Ärende: 
Återrapportering från Öckerö Fastigheter rörande Öckerö Nät 
2020 

Diarienummer: KS 0046/21   

 

Återrapportering från Öckerö Fastighets AB 
rörande utbyggnad av stadsnät/fiber 
 
Förslag till beslut  
Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
År 2011 fick Öckerö Fastighets AB i uppdrag av ägaren Öckerö kommun att bygga 
och förvalta ett stadsnät av öppen fiber. Därför skapade bolaget affärsområdet 
Öckerö Nät som ansvarar för byggnationen av ett helt öppet stadsnät av fiberoptik.  
 
Fullmäktige har beslutat att målet är att samtliga öar ska vara anslutna till det 
framtidssäkrade fibernätet senast år 2020.  
 
Öckerö Fastighets AB anser att om färre än ca 65 procent ansluter sig så finns risker 
för ”löpande driftunderskott under överskådlig tid” varpå ÖFAB föreslår att inte gå 
vidare med projektet. I så fall kommer kommunens målsättning inte att uppnås. För 
att ÖFAB ska kunna gå vidare med projektet enligt fullmäktiges intentioner krävs 
att bolaget får ägarens garantier att eventuellt driftunderskott över tid 
regleras/betalas av kommunen. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att täcka för eventuella underskott enligt följande 
protokoll: 
Fotö - KF § 46 Dnr 87/16 
Hälsö – KF § 44 Dnr 100/19 
Hyppeln och Kalvsund – KF § 63 Dnr 98/18 
Källö-Knippla – KF § 17 Dnr 0204/17 
Björkö – KF § 59 Dnr 87/16 
 
 



 
 

 

Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade att ÖFAB skall rapportera till kommunstyrelsen hur 
utbyggnaden fortgår och de ekonomiska förutsättningarna ö för ö under kvartal 1. 
Målsättningen var att samtliga öar ska vara ansluta till fibernätet senast år 2020. 
Idag kan alla boende och verksamheter på samtliga öar ansluta sig.   
 
Sammanställning: 

  
Anslutningsgrad 
enl kalkyl 

Resultat 
enl kalkyl 

Anslutningsgrad 
utfall 

Resultat 
utfall  
2020-12-31 

Underskott 
2020-12-31 

Prognos 
2021-12-
31 

Fotö 65% 1 516 56% -36 957 -38 473 -35 000 
Björkö 65% 2 996 73% 

  
  

Källö-
Knippla 70% -85 715 62% -136 297 -50 582 -45 000 
Hyppeln 70% -74 818 79% 

  
  

Kalvsund 70% -72 656 57% -109 516 -36 860 -35 000 
Hälsö 70% -29 491 68% -41 799 -12 308 -10 000 
Summa         -138 224 -125 000 

 
Ekonomi och bedömning 
Kommunfullmäktiges beslut är att ÖFAB/Öckerö Nät årligen följer upp och 
rapporterar, i ärende, till kommunstyrelsen utvecklingen av fiberutbyggnaden och 
anslutningsgrad på aktuella samt prognos över ekonomiskt utfall. Detta skall göras 
under kvartal 1. Eventuell faktura (årlig) vid negativ slutredovisning av projektet 
skall tillställas kommunstyrelsen och betalas ur budget för ”övrig politisk 
verksamhet” (vht 13990). Denna budgetpost skall observeras i kommande 
budgetprocesser.  
 
ÖFAB har hittills fakturerat kommunstyrelsen: 
År 2019 – 186 tkr. 
År 2020 – 138 tkr enl. sammanställning ovan. 
 
För år 2021 är prognosen 125 tkr enl. sammanställning ovan. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet medför inga konsekvenser utifrån jämställdhetsperspektivet och andra 
diskrimineringsgrunder. 
 
Barnrättsperspektiv 
Ärendet medför inga konsekvenser utifrån barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Återrapporteringen görs till kommunstyrelsen. 
 
 



 
 

 

Expediering 
Öckerö Fastighets AB 
Kommundirektör 
Budgetekonom 
 
Bilaga 
Redovisning Öckerö Fastighets AB fiberutbyggnad 
 
 
Rickard Vidlund 
Kommundirektör 
2021-03-29 



ÖCKERÖ
FASTIGHETER

Att: Kommunstyrelsen

Återrapportering Öckerö Nät 2020

I enlighet med de fullmäktigebeslut där underskott till följd av lägre anslutningsgrad

på vissa öar är vad som beräknats vara nödvändigt (65 % alternativt 70 %) skall en

återrapportering göras till kommunstyrelsen årligen inom kvartal l. Bifogad

sammanställning fungerar som återrapportering för de öar där sådant

fullmäktigebeslut finns.

Under våren kommer en separat slutredovisning ske av utbyggnadsprojektet

stadsnät.

För Ockerö Fastigheter

Ockerö 2021-03-22

/

[ans Andreasson

Verkställande direktör
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Oskar Nilsson, Genja Thesslund  
Ärende: Inbetalning av kapitalinsats Kommuninve   
Diarienummer: KS 56/21  

 
Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest  
 
Förslag till beslut 
 

1. Fullmäktige beslutar att Öckerö kommun till Kommuninvest ekonomisk 
förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1 292 300 kronor 
2021. 

 
2. Att kommunstyrelsen årligen ska besluta om ytterligare inbetalningar av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande tre åren 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
 

3. Att till protokollet notera att Öckerö kommuns förlagslån till kommuninvest 
om 2 000 000 kronor är återbetalat till kommunen. 
 

4. Att förklara ovan punkter omedelbart justerade. 
 
Ärende 
Öckerö kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för 
kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt 
att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda 
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 



260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 
successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 
 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 
1 800 kronor per invånare för kommuner  [360 kronor per invånare för regioner]. 
 
Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån 
på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat 
till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt 
lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till 
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Öckerö 
kommuns förlagslån till Föreningen uppgick till 2 miljoner kronor, jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför 
diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det 
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av 
Föreningen. Förlagslånen har därför återbetalas till medlemmarna under år 2020. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjöds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats direkt. Då Öckerö 
kommun redan uppnått högsta dåvarande kapitalinsatsen 900 kronor per invånare 
behövdes ingen höjning direkt. 
 
 
Beredning 
Ärendet har beretts på Kommuninvests medlemsråd där kommunstyrelsens 
ordförande samt ekonomichef deltagit samt föreningsstämma där kommunstyrelsens 
ordförande deltagit. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska kostnader men påverkar dock kommunens 
likviditet. Utifrån kommunens framtida lånebehov är det viktigt att fortsatt vara 



medlem hos Kommuninvest. 2021 ska kommunen betala in 100 kronor per invånare 
vilket totalt uppgår till 1 292 300 kronor. Detta kommer att ske årligen till år 2024 
vilket innebär en årlig utbetalning på ungefär samma belopp. Utbetalningen ska 
också sättas i sammanhang med att kommunen fick tillbaka 2 000 000 kronor när 
förlagslånen upplöstes. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet medför inga konsekvenser utifrån jämställdhetsperspektivet och andra 
diskrimineringsgrunder. 
 
Barnrättsperspektiv 
Ärendet medför inga konsekvenser utifrån barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige har behörighet att godkänna detta ärende. 
 
Bedömning 
 
Expediering av beslut 
Redovisningsekonom 
 
Bilagor 
Information om kapitalisering från kommuninvest. 
 
 
Underskrift 
 
 
Rickard Vidlund 
Kommundirektör 
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Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
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Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 
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Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 
 

 
 

 
 
 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
1 Bakgrund 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag.  
 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  
 
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest. 
 

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  
 

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
 

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Samtliga medlemmar 

2020-09-03 
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 
 

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
 
Insatskapital för kommuner År  
1000 kr/invånare  2021 
1100 kr/invånare  2022 
1200 kr/invånare  2023 
1300 kr/invånare  2024 
 
Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 
 
Insatskapital för regioner År  
200 kr/invånare  2021 
220 kr/invånare  2022 
240 kr/invånare  2023 
260 kr/invånare  2024 
 

• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 
• Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör.  
 
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade. 
 
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet. 
 
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 
 
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital. 
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• Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 
 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  
 
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf  
 

3 Tidsplan 
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser. 
 
30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  
 
20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.) 

 
30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 
 
30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 
 
30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 
 
30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 
 

4 Bilagor 
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 
 
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 
 
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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5 Övrigt 
 
Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta. 
 
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  
 
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ulf.bengtsson@kommuninvest.se
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Ansökan från ÖFAB om 
medgivande rörande avyttring 
av vindkraftverk 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten 

                                                                                                                                                               

Handläggare: Johannes Wallgren 

Ärende: 
Ansökan från ÖFAB om medgivande rörande avyttring av 
vindkraftverk 

Diarienummer: KS 0042/21 

 

 
Ansökan från Öckerö Fastighets AB om 
medgivande rörande avyttring av vindkraftverk 
 
Förslag till beslut 
Öckerö Fastigheter AB får medgivande att avyttra bolagets vindkraftverk i Fålestad i 
Mariestads kommun. 
 
Sammanfattning 
År 2012 anskaffade Öckerö Fastighets AB, till ett värde av 35,1 mnkr, ett 
vindkraftverk i Mariestads kommun. Fallande energipriser och avskaffandet av 
undantag från energibeskattning har gjort att bolaget gör årliga förluster. Under 
2020 var förlusten ca 2,1 mnkr och 2019 1,3 mnkr. Det bokförda restvärdet om 18,1 
mnkr kunde inte försvaras i bokslutet 2020 varför en nedskrivning gjordes med 10 
mnkr. Efter en strategisk översyn av bolaget 2019 drog styrelsen slutsatsen att 
vindkraftverket inte låg i koncernens kärnverksamhet och att en avyttring bör 
genomföras. Denna avyttring bedöms kunna ske till mellan 6-8 mnkr. Ärendet anses 
vara av principiell karaktär varför Öckerö Fastighets AB söker Kommunfullmäktiges 
medgivande för avyttringen. 
 
Beredning 
År 2012 togs bolagets vindkraftverk i bruk. Detta ligger i Fåleberg i Mariestads 
kommun. Vindkraftverket ligger i en park bestående av totalt tre lika verk. Bokfört 



 
 

 

anskaffningsvärde för vindkraftverket är 35,1 mnkr. Som en följd av dels lägre 
energipriser och att undantaget från energibeskattning på producerad el som 
används i egen verksamhet; visar vindkraftverket årligen på förluster. Under 2020 
var förlusten ca 2,1 mnkr och 2019 1,3 mnkr. Som en följd av de låga energipriserna 
bedömdes inte det bokförda restvärdet om l8,l mnkr kunna försvaras i bokslutet för 
2020 varför en nedskrivning om lo mnkr är genomförd. 
 
Under 2019 genomförde bolaget en större strategisk översyn där en av slutsatserna 
från styrelsen, var att vindkraftverket inte låg i koncernens kärnverksamhet och att 
en avyttring bör genomföras. En sådan avyttring bedöms kunna ske till mellan 6-8 
mnkr och är därmed inom ramen för det nedskrivna värdet på verket.  
 
Vindkraftverket har varit en strategisk investering och har dels fungerat som en 
miljösatsningar för koncernen och dels fungerat som "hedge" för potentiella 
energiprisökningar. Sedan 2013 har vindkraftverket producerat motsvarande 
ungefär 70 % av koncernens energibehov. 
 
Ekonomi 
Fortsatt låga energipriser och en tendens till ökade förluster förstärker argumentet 
för avyttring. Bedömningen att en avyttring kan ske till mellan 6-8 mnkr är inom 
ramen för det nedskrivna verket. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ingen bedömd påverkan 
 
Barnperspektiv 
Miljövänlig anskaffning av el kan kompenseras med motsvarande köp av 
miljövänligt producerad el genom avtal. Detta gör att ärendet kan ha en neutral 
påverkan på miljön och barnens framtid. 
 
Beslutsbehörighet 
Beslut om medgivande fattas i kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Kommunfullmäktige bör medge avyttringen 
 
Expediering av beslut 
Öckerö Fastighets AB 
 
Bilagor 
Medgivande att avyttra vindkraftverk - Öfab 
 
 
 
Underskrift 
 
 
Johannes Wallgren                                            Rickard Vidlund        



 
 

 

Samhällsbyggnadschef                                      Kommundirektör 
 
2021-03-26    
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Att: Kommunfullmäktige

Medgivande att avyttra vindkraftverk

År 2012 togs bolagets vindkraftverk i bruk. Detta ligger i Fåleberg i Mariestads

kommun. Vindkraftverket ligger i en park bestående av totalt tre lika verk. Bokfört

anskaffningsvärde för vindkraftverket är 35,1 mnkr. Som en följd av dels lägre

energipriser och att undantaget från energibeskattning på producerad el som

används i egen verksamhet visar vindkraftverket årligen på förluster. Under 2020 var

förlusten ca 2,1 mnkr och 2019 1,3 mnkr. Som en följd av de låga energipriserna

bedömdes inte det bokförda restvärdet om l8,l mnkr kunna försvaras i bokslutet för

2020 varför en nedskrivning om lo mnkr är genomförd.

Under 2019 genomförde bolaget en större strategisk översyn där en av slutsatserna

från styrelsen var att vindkraftverket inte låg i koncernens kärnverksamhet och att en

avyttring bör genomföras. En sådan avyttring bedöms kunna ske till mellan 6-8 mnkr

och är därmed inom ramen för det nedskrivna värdet på verket. Vindkraftverket har

varit en strategisk investering och har dels fungerat som en miljösatsningar för

koncernen och dels fungerat som "hedge" för potentiella energiprisökningar. Sedan

2013 har vindkraftverket producerat motsvarande ungefär 70 % av koncernens

energibehov.

Då detta är en markant förlust jämfört med anskaffningsvärdet och då mål finns om

att öka egenpro auktionen av el i bland annat Energieffektiviseringsstrategin och

Alliansens mandatmål, anser styrelsen att ärendet är av principiell karaktär. Med

anledning av detta söker Ockerö Fastighets AB medgivande från fullmäktige att

fullfölja en avyttring av vindkraftverket. Bolagets plan är, tillsammans med två övriga

ägare i parken, genomföra en gemensam avyttring under 2021.

För Ockerö Fastigheter

Ockerö 2021-03-12

~uJ- ŷ^c ^^L^^L^

Fredrik Lönn Jan-Åke Simonsson Éans Andreasson

Ordförande l: e vice ordförande Verkställande direktör
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Ansökan från ÖFAB om 
medgivande rörande avyttring 
av vindkraftverk 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten 

                                                                                                                                                               

Handläggare: Andreas Beutler 
Ärende: Återrapportering kalkyl Nästås 

Diarienummer: KS 0041/21 

 

 
Återrapportering kalkyl Nästås 
 
Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
– att Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Öfabs bedömning efter kalkyl visar en ej tillräcklig lönsamhet. 
 
Beredning 
Efter beslut i KS 0035/19 om att ge kommundirektören i uppdrag: 
-att ta fram beslutsunderlag för ett trygghetsboende på Nästås. 
-att ta fram förslag på långsiktig disposition av planområdet. 
-att utreda förutsättningar och möjligheter för integration av förskolan i byggnaden. 
 
lämnades uppdraget till ÖFAB. 
 
Ekonomi 
- 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
- 
 
Barnperspektiv 
- 



 
 

 

 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
Bedömning 
Kommunfullmäktige bör notera informationen 
 
Expediering av beslut 
Öckerö Fastighets AB 
 
Bilagor 
Återrapportering kalkyl Nästås - Öfab 
 
 
 
Underskrift 
 
 
Johannes Wallgren                                            Rickard Vidlund        
Samhällsbyggnadschef                                      Kommundirektör 
 
2021-03-31    
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Återrapportering kalkyl Nästas

Kommunstyrelsen har tagit beslut att överlämna ärende avseende framtida

trygghetsboende på Nästas. Detta brev tangerar som återrapportering till

Kommunstyrelsen.

Diskussioner har förts kring huruvida bolaget kan iörvarva. hela byggrätten eller

endast delar. Det har i processen framkommit att Nästas ses som en reserv för ett

framtida äldreboende. VD har därför dels med hjälp av externa konsulter tagit fram

en byggkostnadskalkyl för egenpro auktion och dels en kalkyl vid byggnation med

Sveriges Allmännyttas gemensamt upphandlade KomboHus. Dessutom har en analys

gjorts av befintlig byggrätt på Hedens by för att utröna huruvida denna byggrätt

möjliggöra en framtida byggnation av äldreboende där.

Byggrätt Hedens by
Detaljplanen medger byggnation för Allmänt ändamål. Av praxis framkommer att ett

äldreboende med vårdinslag kan erhålla bygglov där. En förstudie har genomförts för

att utreda hur stor en tänkt maximal byggrätt skulle kunna se ut. Noteras skall att det

fortsatt finns många parametrar kvar att klargöra såsom solinsläpp,

värmeförsörjning, infrastruktur mm.

Av utredningen framgår att en tänkbar byggrätt skulle utgöra ungefär 4 200 kvm

BTA (bruttototalarea). Lokalytan skulle då kunna utgöra ca 90 % av denna yta.

Beräknade ytor framgår av bilagd förstudie. Att särskilt beakta är att förstudien avser

en nybyggnation enkom för äldreboende där nuvarande verksamhet då måste finna

nya lokalmöjligheter.

Utredning Hedens by

Möjlig total yta BTA 4266
Möjligt totalt anta l boenderum 47
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Byggkostnadskalkyl Nästas
Två alternativ har beräknats där en mindre del av ytan bebyggs alternativt hela ytan.

En större byggnation innebär stordriftsfördelar men en mindre byggnation innebär

också att en uppdelning av fastigheten behövs där investeringar behövs göras också

av kommunen såsom markägare vilket belastar kommunkoncernens likviditet.

Etapp l Etapp 1+2

Kalkylen är baserade på ingående värde i detaljplanen och baserad på en byggnation i

enlighet med skissen som presenteras där. Markpris är bedömt utifrån en bedömd

yta och ett pris om 2 ooo kr/kvm bostadsyta. Antal lägenheter är bedömda utifrån en

genomsnittlig bedömning. Antalet lägenheter är avgörande för nivå på

anslutningsavgifter för vatten.

I beräkningen har också arbeten med mark och utvändiga insatser redovisats separat

för att göra en benchmark mot genomsnittspriser för KomboHus. Priserna är

baserade på ett snitt av mindre lägenheter med tonvikt på ettor.
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Köp av mark

Total entreprenad

Entreprenad mark mm

Entreprenad KomboHus

Byggherre kostnad er

Övrigt och budgetreserv

Moms

Bruttosumma

Projektutgift kr kvm/BOA

Hyresbehov för 4 % direktavk. kr/kvm

Månadshyra 2:a på 55 kvm

Bidra gsbedömning

Nettosumma

Projektutgift kr kvm/BOA

Bedömd månadshyra 2:a på 55 kvm

Direktavkastning

VDs bedömning

Ungefärligt antal lägenheter

Etapp l
Egen entr.

5 200 000

60 000 000

3 500 000

4 300 000

17 000 000

90 000 000

50000

2380

10 900

-15 000 000

75 000 000

41 700

7300

3,0%

25-35

Etapp 1+2
Egen entr.

13 000 000

158 000 000

6 000 000
8 000 000

43 000 000

228 000 000

48000

2300

10 500

-40 000 000

188 000 000

39600

7300

3,1%

60-95

Etapp l
KomboHus

5 200 000

6 300 000
43 000 000

3 500 000
3 000 000

14 000 000

75 000 000

41 700

2050
9400

-15 000 000

60 000 000

33300

7300

3,7%

25-35

Etapp 1+2

KomboHus

13 000 000

12 000 000
113 000 000

6 000 000
5 000 000

34 000 000

183 000 000

38 500

1920
8800

-40 000 000

143 000 000

30100

7300

4,1%

60-95
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Tidigare till styrelsen redovisad utredning

Till styrelsemötet i maj 2020 redovisades en analys över en framtida byggnation på

Nästas som återredovisas nedan:

Övergripande fråga

Fasta kostnader på få enheter

Planens utformning

Analys

Om en mindre del av marken bebyggs behövs ändå

vissa fasta gemensamma kostnader bäras redan i

första utbyggnadsskedet såsom tillfartsvägar, soprum

mm. Få enheter (antal Igh) behöver då redan från dag

l bära alla gemensamma kostnader

Planen är utformad utifrån en lösning med

genomfart, t.ex. för sophämtning. Bebyggs endast en

del får antingen yta göras för att t.ex. sopbilar ska

kunna transporteras runt vilket kan innebära att

tillgänglig byggrätt används för markanläggningar.

Alternativt får genomfarten bebyggas från början och

de boende bära hela den kostnaden.

Gemensamhetslokalens placering

Storlek på gemensamhetslokalen

Bebyggs endast en del är det rimligt att förlägga

byggnaden i ena änden av fastigheten. Vid en

framtida vidareutbyggnad kommer därmed

gemensamhetslokalen ligga i ena änden vilket innebär

relativt långa transporter för de som bor längst ifrån.

Alternativt så bebyggs mitten med tomma ytor på

kanterna vilket kan innebära sämre nyttjande av

planen i framtiden.

Gemensamhetslokalens storlek behöver bestämmas i

första utbyggnadsfasen. Skall den vara tillräckligt stor

för att klara en framtida utbyggnation av fler

lägenheter? Eller endast för de lägenheter som

bebyggs i första skedet?

Höjning av mark för dagvatten

Vid en mindre byggnation kommer, oavsett om man

beaktar potentiell framtida byggnation,

gemensamhetsytan uppta en relativt stor andel av

byggnaden vilket innebär att få enheter skall

finansiera denna byggnadsyta.

VA-avdelningen avser förlägga ledningar för vatten,

spill och dagvatten i området under hösten 2020.
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Dagvattenledningarna bedöms inte kunna förläggas

på ett tillräckligt djup utan marken bedöms behöva

höjas där områdets gata skall ligga. Höjningen kan

komma att innebära antingen nivåskillnader till

huskropparna som måste korrigeras för att klara

tillgänglighetskrav, eller att hela markytan höjs. I

värsta fall kan det vara svårt att bygga det

våningsantal som detaljplanen tillåter.

För att erhålla bidrag genom Boverket krävs antingen

bemanning med personal alla dagar i veckan (inkl.

helgdagar) eller tillgång till gemensamma tjänster.

Bemannad personal finansieras antingen via en

förhöjd hyra eller genom skattefinansierad

verksamhet inom kommunen. Det finns inget krav i

antalet timmar per dag men för att klara bemanning

alla dagar krävs deltidstjänster från minst 2 personer.

Vid få enheter blir månadskostnaden betydande för

de boende. En första tidig bedömning är att det bör

handla om mellan 1-3 tkr per månad i höjd hyra.

Avstånd till service

Markförhållanden

Bolaget skall då också administrera och arbetsleda

personal inom denna kategori vilket idag inte ingår i

kärnverksamheten. Att anställa två personer med låg

anställningsgrad är inte heller en självklarhet.

Alternativt kan bemanning lösas via avtal med

kommunen som dock ändå behövs finansieras via

förhöjd hyra.

Via arbetet med Klokboken framkommer stor

efterfrågan bland seniora personer att närhet till

service inklusive allmänna kommunikationer är

nödvändigt för en god boendemiljö.

Marken bedöms som sank och behov finns av

geotekniska undersökningar för att säkerställa

kostnader markberedning inklusive bottenplatta.

Tillgänglighetsanpassade lägenheter Frågan om lägenheternas funktion och utformning

kan bli central för produktionskostnaden. Koncepthus

som KomboHus eller andra produkter uppfyller

Boverkets byggregler BBR men tillägg i form av lägre
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trösklar, bredare dörrar, anpassade badrum och kök

går vanligen utanför detta. Speciella anpassningar

eller krav kan därmed innebära fördyrande

produktion.

Trafikkostnader

Trafikfrågor

Fastighetsbildning

Risk för svåruthyrda lägenheter

Kringområdet kan komma att behöva förändringar

avseende trafiksituationen så att de boende med

relativ enkelhet kan vara mobila även utanför själva

området. Om sådana kostnader ska belasta byggaren

; behövs detta vara klargjort i ett tidigt skede liksom

kunna finansieras via högre hyror.

Kommunens gatuavdelning har lyft frågan kring

problem kring en potentiell genomfart från

! Borslyckevägen till Strandvägen. Allévägen är idag en

av kommunens viktigaste cykelleder för skolbarn (till

och från Hedenskolan). En infart (eller utfart) via

Allévägen in i området såsom detaljplanens

illustrationsritning visar kommer innebära märkbara

störningar för dessa cyklister. En lösning kan vara

med in- och utfart från Strandvägen med vändplats i

änden av planen.

Om fastigheten skall avyttras i delar behövs delning

genomföras. Eventuellt behov kan också finnas att

skapa en gemensamhetsanläggning för t.ex.

gatuutbyggnaden. Det är förnärvarande relativt lång

handläggningstid vid sådana ärenden hos

Lantmäteriet och en tidsram innan en sådan

förrättning kan vara slutligen genomförd kan

uppskattas till 1-2 år.
i

Med många osäkra och fördyrande faktorer finns risk

l för märkbart höga hyror och risk för tomställda

1 lägenheter.
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Sammanfattning och slutsats

För att få viss lönsamhet i denna typ av investering bedöms ett direlrtavkastningskrav

(yield) på minst 4 %. För att kunna erbjuda rimliga hyror bedöms en investering

genom KomboHus vara betydligt mer fördelaktigt. Investeringsbidrag minskar

upplåningen men ställer samtidigt krav på lägre hyror.

Överlag ser en investering även med investeringsbidrag ut att bli relativt kostsamt för

bolaget. En byggnation med KomboHus på endast en mindre del bedöms inte kunna

bli tillräckligt lönsam.

För Ockerö Fastigheter

Ockerö 2021-03-10

ms Andreasson

Verkställande direktör
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Johanna Torén 

Ärende: 
Remiss från GR rörande samverkan för barn och ungas 
hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

Diarienummer: 0043/21 

 

Remissvar – Samverkansavtal för barns och 
ungas hälsa - en överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samverkansavtal för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och ansvar 
för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. 
Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom Västra 
Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. 
 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger 
struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från 
både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och 
överenskommelser. 
 
Denna överenskommelse tydliggör och förstärker bl.a. förskolans/skolans roll i 
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på överenskommelser 
om samverkan kring placerade barn respektive hälsoundersökningar. 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och 
regionen ska samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att 
säkerställa att barn och unga i behov av samordnade insatser får tillgång till 
tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla nivåer, från förebyggande och 



 
 

 

hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta omfattar alla 
berörda verksamheter som möter barn och unga. 
 
Beredning 
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om 
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels 
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet, dels Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa. 
 
I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att 
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna 
skulle vinna på att slås samman till en. En arbetsgrupp med företrädare från Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna 
överenskommelse. Förslaget har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands 
kommuner och inkomna synpunkter har beaktats. 
 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda 
ledningsstrukturen för samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå 
finns Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG). På delregional nivå finns sex 
vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På motsvarande sätt finns 
lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter 
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal 
nivå ska ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp ha ett uttalat ansvar för att 
driva samverkan kring barn och unga. Lokala riktlinjer kan arbetas fram genom 
samverkan I NOSAM. 
 
Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ingen påverkan  
 
Barnrättsperspektiv 
Ärendet handlar om att stärka barn och ungas uppväxtvillkor 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen  
 
Bedömning 
Utifrån information i beredning görs bedömning om att Öckerö kommun ska ställa 
sig bakom förslaget.  
 
Expediering av beslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)  
Förvaltningschef Socialförvaltningen 
Förvaltningschef Barn och Utbildningsförvaltningen 
 
Bilagor 
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Samverkan för barns och ungas hälsa  1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 8 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-04, diarienummer: 2021-00009.60 

Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom och 

rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan 

för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 

och Västra Götalandsregionen.   

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan 

för barns och ungas hälsa. Västkoms styrelse rekommenderade samtidigt 

kommunalförbunden att rekommendera medlemskommunerna att ta beslut om 

överenskommelsen. Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra 

struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 

verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

 

 

Helena Söderbäck          Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör          Förbundssekreterare 

 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

 

 



 
2020-11-24 
Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom  
 

 

 

Till VästKoms styrelse 

Samverkan för barns och ungas hälsa  
- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen 

 
Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till Samverkan för 
barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen och 
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta beslut om överenskommelsen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och 
ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 
verksamheter. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver 
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter 
inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna.  
 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger 
struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från 
både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och 
överenskommelser. Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och 
lagstadgade läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av 
tandhälsa i samband med placering i samhällsvård. 
 
Denna överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i 
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på 
överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive 
hälsoundersökningar. 
 

Bakgrund 
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om 
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels 
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet, dels Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa. 
 

I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att 
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle 



 
2020-11-24 
Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom  
 

 

vinna på att slås samman till en. En arbetsgrupp med företrädare från Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna 
överenskommelse. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands 
kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.  

 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. Kostnaden för 
läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och unga som ska placeras är 
VGRs ansvar. Statsbidrag täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns 
medel av de gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.  

 

 

Ann-Charlotte Järnström   Anneli Assmundson Bjerde 

 
 
 
 
VD     Chef Välfärdsutveckling 
VästKom    VästKom 
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1 Utgångspunkter 
1.1 Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s 

barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 

behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då 

många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade 

i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte 

heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre 

fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 

 

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. 
 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus 

riktlinjer. 

 

I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  

 
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och 

sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. 

 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter.  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 
 
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle 
att påverka stöd- och vårdinsatserna. 
 

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård 
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen 
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.  

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.   

 

1.4 Målgrupp 
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna 
enligt lag och anvisningar för målgruppen.  

 

1.5 Omfattning och avgränsning 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och 
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i 
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet 
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård. 

 
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun-
region) och inte intern organisering och ansvarsfördelning. 
 
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna 
överenskommelse. 
 
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad 
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan 
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund). 
 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt 
relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.  

 

 

1.6 Giltighetstid 
2021-01-01 – 2023-12-31. 

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

 

Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra 
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.   

 

2 Ansvar för samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s 

hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa 

avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

 
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla 

sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar 

varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos 

barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

 
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola 

och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i 

skolgången och en bättre skolförankring.  
 

En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som 

ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden.  

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska 

samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i 

behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla 

nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta 

omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-1-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf


2020-09-07 

6 

7 

 

 

2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan  
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå. 
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott 
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant 
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och 
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.  

 

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 

 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På 
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter 
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska 
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn 
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och 
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den 
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och 
unga, i de fall det behövs. 

 
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina 
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare 
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av 
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering 
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete 
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. 
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och 
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats. 

 

➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på 
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och 
unga. 

➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och 

sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP 

➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt 
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
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verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

➢ I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som 
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den 
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det 
primärvården som kallas till mötet.   

➢ Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen 
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov 

➢ Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om 
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem, 
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med. 

➢ SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter 
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro. 

➢ Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av 
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte 
upprättas.   

 
Av SIP ska framgå 

• Vilka behov den barnet/den unge har 

• Vilka insatser som ska genomföras 

• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå 

• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv  

• Vem som har huvudansvar för planen 

• När planen ska följas upp  
 

Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3). 
 
2.2.3 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) 
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. 
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan 
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 
 
2.2.4 Sekretess och samtycke 

Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka 
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad 
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka. 

 
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är 
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga 
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och 
socialtjänstinsatser. 
 
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för 
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en 
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de 
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.  
 

Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 

 

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande 
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så 
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL. 

 

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet 

Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för 
barnet/den unge blir så bra som möjligt. 

 
3.1 Samordningsansvar 

Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens 
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som 
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och 

åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.  
 

I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP 
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIP-
möte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock 
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga 
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 
droger och spel om pengar. 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen. 

 
3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.3 Inför placering 

 
3.3.1 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer. 

 
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten. 

 

 3.3.2 Konsultation 

I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4). 

 
➢ Rutin för konsultation och utlåtande 

BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden. 

 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 

• Konsultation tandvården 

• Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens 
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- 
respektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds- 
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• Utlåtande från hälso- och sjukvården 

• Utlåtande från tandvården 

 
 

3.4  I samband med placering 

 
3.4.1 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 

 

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare). 

 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas. 

 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas. 

 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-barnets-vardkontakter.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
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för informationsöverföring genomföras. 
 

3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag 
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten. 

 
➢ Rutin för läkarundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.  

 
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter 
placeringen på den nya orten. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 

 
➢ Rutin för hälsoundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans 
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande). 

 
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, 
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att 
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för 
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om 
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen  
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna. 
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd 
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella 
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om 
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral 
mm). 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga. 

 
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas. 

 
3.4.4 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

 
3.4.5 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS- 

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland, 

alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som 

koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.  

 
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället 
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en 
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet 
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller 
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid 
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård 
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och 
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.  

 
3.4.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp 
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.  

 

3.5  I samband med avslut av placering 
 

3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny 

SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De 

riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i 

särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader. 

 
4 Genomförande 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara 

tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi. 

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional 
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 

 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 

 
 

4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om 
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de 
delregionala vårdsamverkansområdena. 

 
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm.  

 

4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/avvikelsehantering/
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 

 

5  Gemensamma utvecklingsområden 
 
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s 

vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att 

använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även 

skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård 

och kommuner i Västra Götaland. 

➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka 

samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på 

delregional/regional nivå. 

➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.  

➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten 

skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.  



Justeras:   1 (1) 

 

 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-02-12  

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 242. Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen  

Diarienummer: 2021-00009.60 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar 

medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan för barns och 

ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen.   

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa. Västkoms styrelse 

rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera 

medlemskommunerna att ta beslut om överenskommelsen. Syftet med 

överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för 

samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 

verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

  

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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Öckerö 2020-12-17 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén, kommunjurist 
Ärende: Motionssvar om utbildning i barnkonventionens innehåll  
Diarienummer: KS 0291/19 

 

Motionssvar om utbildning i barnkonventionens 
innehåll 
 

Förslag till beslut 
 
1 Öckerö kommun skall aktivt verka för att erforderliga utbildningar kring 
barnkonventionens mål och intentioner genomförs för såväl politiker som anställda. 
 
2 Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad     
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Socialdemokraterna i Öckerö kommun har den 12 december 2019 till 
kommunfullmäktige lyft en motion med anledning av att barnkonventionen nu blivit 
svensk lag. Motionens förslag är ”att det görs ett utbildningstillfälle för politiken och 
all personal för att utbilda och uppdatera alla på innehållet i konventionen för att 
säkerställa att man fortsätter detta goda arbete.”  
 
Kommunfullmäktige beslutade att anmäla motionen och skicka den till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-21 att remittera motionen 
till kommundirektören.  
 
Sverige ratificerade Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen år 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionens artiklar 1-42 
svensk lag.  
 
Barnkonventionen har alltså sedan 1990 varit gällande i Sverige och har sedan dess 
arbetats in i Svensk lagstiftning. Att konventionen från den 1 januari 2020 dessutom 
är svensk lag förtydligar att den svenska grundsynen är att barn är egna individer 
med egna rättigheter som måste tas på allvar och respekteras. Som utförare av det 
offentliga uppdraget har Öckerö kommun en skyldighet att säkerställa att 
barnkonventionen efterlevs. 
 



 
 

 

Beredning 
Nuläget i kommunen 
Under våren och hösten 2020 har en översyn av kunskapsläget genomförts på 
tjänstemannanivå i kommunen. Läget har sammanställts i kommunens interna 
nätverksgrupp för agenda 2030. Förvaltningarna inom barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar aktivt med barnrättsfrågan genom 
att lyfta den och införa rutiner för att göra en barnrättsbedömning eller 
barnkonsekvensanalys vid de beslut som fattas som rör barn. Inom 
socialförvaltningen har utbildning i barnkonventionens innehåll genomförts.  
 
Rubriken ”barnrättsperspektiv” har införts i samtliga nämnders tjänsteskrivelser för 
att illustrera vikten av att en analys görs vid samtliga beslut som ska fattas. I 
anvisningen till tjänsteskrivelsen framgår att det under rubriken ska göras en 
bedömning av hur barn påverkas av det föreslagna beslutet och dess konsekvenser.  
 
En slutsats som man kan dra från de genomförda insatserna är att de som har 
kunskap om barnkonventionen också i högre grad arbetar i enlighet med den och 
lyfter barnrättsperspektivet i större utsträckning. Det finns alltså en märkbar skillnad 
gentemot de som inte erhållit särskild kunskap kring konventionen och dess 
intentioner. Det framgår även att utbildningsinsatserna inte nått hela vägen ut i 
verksamheterna. Detta bland annat till följd av omprioriteringar med anledning av 
det rådande pandemiläget under 2020. Uppfattningen är dessutom den att en analys 
om barnrättsperspektiv ofta utelämnas i tjänsteskrivelserna inför politiska beslut, 
framförallt i de fall då det inte är uppenbart att beslutet rör barn. 
 
I översynen har det även framgått en önskan om att, utöver en utbildning i 
barnkonventionens innehåll, också få utbildning i hur konventionen ska genomföras i 
det dagliga arbetet. Det vill säga praktiska verktyg för att löpande arbeta med frågan 
och se till att den ständigt hålls aktuell.   
 
Vilken information finns tillgänglig? 
Många aktörer erbjuder idag ett stort utbud av information och kostnadsfria digitala 
utbildningar inom barnkonventionens innehåll. Barnombudsmannen har ett 
omfattande material på sin webbplats. Där finns bland annat en webbutbildning för 
den som arbetar i en kommun eller region med att genomföra barnkonventionen.1 
Vidare har barnombudsmannen tagit fram en digital utbildning (film) i 
föreläsningsformat om barnkonventionens innehåll samt vägledning och tolkning av 
dess innehåll.2  
 
Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) har på sin hemsida tagit fram en stor 
mängd material som är dedikerat för barnets rättigheter.3  Där finns bland annat stöd 
i hur en barnkonsekvensanalys ska genomföras, en modell för olika aktörers arbete 
med barnets rättigheter samt ett stödmaterial med bland annat utbildningar och 
övningar inom området. Utbildningsmaterial har även arbetats fram av Västra 
Götalandsregionen.  
                                                           
1 https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/, 2020-10-22  
2 https://www.youtube.com/watch?v=9UPU7T2pejU&feature=youtu.be, 2020-10-22 
3 https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html, 2020-10-22 

https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/
https://www.youtube.com/watch?v=9UPU7T2pejU&feature=youtu.be
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html


 
 

 

 
Utöver den information som finns tillgänglig digitalt förekommer även flera 
föreläsare som arrangerar utbildningar i föreläsningsform mot en kostnad, både på 
plats och digitalt.  
 
Tillgången på information är alltså mycket god. Materialet är dock så pass 
omfattande att det kan vara svårt för den enskilde att ta till sig det och avgöra hur det 
ska tillämpas.  
 
Förslag på genomförande 
Motionen föreslår att utbildningsinsatser genomförs för politiker och all personal. 
Politiker och tjänstepersoner har olika roller i en kommunal organisation. För att 
dessa utbildningsinsatser ska vara ändamålsenliga är det därför viktigt att anpassa 
dem efter målgruppen.  
 
För samtliga målgrupper kan det vara lämpligt att utgå från en grundutbildning i 
barnkonventionens innehåll och dess intentioner. I detta sammanhang bör man 
överväga ifall dessa grundutbildningar ska ha olika fokus och inriktning beroende på 
olika målgrupper och dess skilda roller. Därtill också med hänsyn till vilka 
kunskapsnivåer som redan finns i respektive verksamhet. Därutöver bör man 
överväga en kompletterande utbildning för tjänstepersoner avseende praktiska 
verktyg för tillämpning av barnkonventionen i det löpande arbetet.  
 
Eftersom behovet i verksamheterna bedöms se olika ut föreslås att respektive 
förvaltning ansvarar för att utbildningsinsatserna genomförs på önskad nivå inom 
den egna verksamheten.  
 
Ekonomi 
Förslaget bedöms medföra kostnader för framtagande och genomförande av 
utbildningar samt för eventuellt anlitande av extern föreläsare. Därutöver tillkommer 
arvode för de närvarande ledamöterna.  
 
Bedömning 
I enlighet med förvaltningens förslag anses motionen också vara besvarad. 
 
Underskrift 
 
 
 
_________________________ 
Anna Dannjé-Brocker 
Verksamhetschef Styr och Stöd 
Datum:  
 
 
 
_________________________ 
Rickard Vidlund 



 
 

 

Kommundirektör 
Datum:  
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Öckerö 2021-03-30 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Christer Zandén 
Ärende: Riktlinje för kommungemensamt kvalitetsledningssystem 
Diarienummer: 0060/19  

 

Riktlinje för kommungemensamt 
kvalitetsledningssystem 
 

Förslag till beslut 
Kvalitetsledningssystem för Öckerö kommun – riktlinje för systematiskt 
kvalitetsarbete antas.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Det systematiska kvalitetsarbetet ger en struktur för att de tjänster verksamheten 
producerar håller en hög kvalitet och ständigt utvecklas. I verksamhetens uppdrag 
definieras vad verksamheten ska göra och i det systematiska kvalitetsarbetet hur 
verksamheten bedrivs. Det systematiska kvalitetsarbetet är en del av kommunens 
styrning och ledning.  
 
Kommundirektörens ledningsgrupp har gett i uppdrag åt kommunens kvalitet- och 
utvecklingsgrupp att ta fram ett kommungemensamt kvalitetsledningssystem, med 
syftet att jobba på ett enhetligt sätt och få en gemensam dokumentation i 
systemstödet. Utifrån uppdraget har det kommungemensamma arbetet och arbetet i 
förvaltningarna utvecklats.  
 
Riktlinjen beskriver det kommungemensamma kvalitetsarbetet. Systematiken i 
kvalitetsarbete handlar om fyra delar: 

• Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott resultat? 
• Genomföra – gör vi som vi planerat? 
• Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 
• Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen 

I respektive förvaltning kan det finnas specifika rutiner för förvaltningarnas 
arbetssätt i kvalitetsarbetet som utgår från det kommungemensamma 
kvalitetsarbetet.  
 
 
 



 
 

 

Beredning 
Styrdokumentet har tagits fram av representanter från förvaltningarna. Dokumentet 
bygger på ett arbetssätt som gemensamt tagits fram. I arbetet har exempel hämtats 
från andra kommuner samt tips från systemleverantör.  
 
Ärendet samverkat på CSG 2021-03-11.  
 
Ärendet har remitterats till socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. 
Båda nämnderna ställer sig bakom förslaget. I respektive förvaltning kommer det 
att finnas förvaltningsspecifika rutiner som utgår från det kommungemensamma 
kvalitetsledningssystemet.  
 
Ekonomi 
Ingen ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan.  
 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet påverkar inte barnrättsperspektivet.  
 
Beslutsbehörighet 
Beslut av kommunfullmäktige, med remiss till barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden.  
 
Bedömning 
Bedömningen är att riktlinjen beskriver ett kommungemensamt 
kvalitetsledningssystem som utgör ett stöd för förvaltningarnas systematiska 
kvalitetsarbete och ger en grund för att arbeta kommungemensamt.  
 
Riktlinjen ger också ett stöd för de nämnder som har lagkrav att ha ett systematiskt 
kvalitetsarbete, att uppfylla lagen.  
 
Expediering av beslut 
Alla förvaltningschefer 
Kvalitet- och utvecklingsgruppen (Christer Zandén, Cecilia Lindblom, Malin 
Fogelström, Angelica Francisca).  
 
Bilagor 
Kvalitetsledningssystem för Öckerö kommun – riktlinje för systematiskt 
kvalitetsarbete 
 
Barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens svar på remiss 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 



 
 

 

Rickard Vidlund 
 
Titel 
Kommundirektör 
 
Datum 
2021-03-30 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17 5 

   
   
BUN § 9 Dnr BUN 0009/21  
 
Svar på remiss angående riktlinje för kommungemensamt kvalitets-
ledningssystem 
 
Ärende 
Det systematiska kvalitetsarbetet ger en struktur för att de tjänster verksamhet-
en producerar håller en hög kvalitet och ständigt utvecklas. I verksamhetens 
uppdrag definieras vad verksamheten ska göra och i det systematiska kvalitets-
arbetet hur verksamheten bedrivs. Det systematiska kvalitetsarbetet är en del av 
kommunens styrning och ledning.  
 
Kommunens ledningsgrupp har gett i uppdrag åt kommunens kvalitet- och ut-
vecklingsgrupp att ta fram ett kommungemensamt kvalitetsledningssystem, 
med syftet att jobba på ett enhetligt sätt och få en gemensam dokumentation i 
systemstödet. Utifrån uppdraget har det kommungemensamma arbetet och ar-
betet i förvaltningarna utvecklats.  
 
Riktlinjen beskriver det kommungemensamma kvalitetsarbetet. Systematiken i 
kvalitetsarbete handlar om fyra delar: 

• Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott resultat? 
• Genomföra – gör vi som vi planerat? 
• Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 
• Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen 

I Barn- och utbildningsförvaltningen kommer det att finnas specifika rutiner för 
kvalitetsarbetet men som utgår från det kommungemensamma kvalitetsarbetet.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till Riktlinje för 
kommungemensamt kvalitetsledningssystem. 
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Öckerö 2021-02-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Fogelström, Kvalitetsutvecklare  

Ärende: Svar på remiss angående riktlinje för kommungemensamt 
kvalitetsledningssystem 

Diarienummer: BUN 0009/21 

 

Svar på remiss angående riktlinje för 
kommungemensamt kvalitetsledningssystem 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till Riktlinje för 
kommungemensamt kvalitetsledningssystem.  
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Det systematiska kvalitetsarbetet ger en struktur för att de tjänster verksamheten 
producerar håller en hög kvalitet och ständigt utvecklas. I verksamhetens uppdrag 
definieras vad verksamheten ska göra och i det systematiska kvalitetsarbetet hur 
verksamheten bedrivs. Det systematiska kvalitetsarbetet är en del av kommunens 
styrning och ledning.  
 
Kommunens ledningsgrupp har gett i uppdrag åt kommunens kvalitet- och 
utvecklingsgrupp att ta fram ett kommungemensamt kvalitetsledningssystem, med 
syftet att jobba på ett enhetligt sätt och få en gemensam dokumentation i 
systemstödet. Utifrån uppdraget har det kommungemensamma arbetet och arbetet i 
förvaltningarna utvecklats.  
 
Riktlinjen beskriver det kommungemensamma kvalitetsarbetet. Systematiken i 
kvalitetsarbete handlar om fyra delar: 

• Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott resultat? 
• Genomföra – gör vi som vi planerat? 
• Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 
• Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen 

I Barn- och utbildningsförvaltningen kommer det att finnas specifika rutiner för 
kvalitetsarbetet men som utgår från det kommungemensamma kvalitetsarbetet.  
 
 



 
 

 

Beredning 
Styrdokumentet har tagits fram av representanter från alla förvaltningar. 
Dokumentet bygger på ett arbetssätt som gemensamt tagits fram. I arbetet har 
exempel hämtats från andra kommuner samt tips från systemleverantör.  
 
Ekonomi 
Ingen ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan.  
 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet påverkar inte barnrättsperspektivet.  
 
Beslutsbehörighet 
Slutligt beslut i ärendet fattas av kommunfullmäktige. 
 
Bedömning 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att riktlinjen beskriver det 
kommungemensamma kvalitetsledningssystemet som utgör ett stöd för 
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Det ger en grund för att arbeta på ett 
kommungemensamt sätt samtidigt som det stödjer de verksamhetsspecifika delarna 
som behövs för att Barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna arbeta utifrån 
läroplanernas mål och riktlinjer. Med ovanstående som grund ställer sig 
förvaltningen bakom remissen.  
 
Expediering av beslut 
Katarina Lindgren, förvaltningschef  
Kvalitets- och utvecklingsgruppen 
Kommunstyrelsen 
 
 
Bilagor 
Kvalitetsledningssystem för Öckerö kommun – riktlinje för systematiskt 
kvalitetsarbete 
 
 
Underskrift 
 
Katarina Lindgren  
Förvaltningschef  
 
Datum 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2021-02-04 3 

   
   
SN §  2 Dnr: SOC 07/21  
   
 
Svar på remiss angående riktlinje för kommungemensamt kva-
litetsledningssystem 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet ger en struktur för att de tjänster verksamhet-
en producerar håller en hög kvalitet och ständigt utvecklas. I verksamhetens 
uppdrag definieras vad verksamheten ska göra och i det systematiska kvalitets-
arbetet hur verksamheten bedrivs. Det systematiska kvalitetsarbetet är en del av 
kommunens styrning och ledning.  
 
Kommundirektörens ledningsgrupp har gett i uppdrag åt kommunens kvalitet- 
och utvecklingsgrupp att ta fram ett kommungemensamt kvalitetsledningssy-
stem, med syftet att jobba på ett enhetligt sätt och få en gemensam dokumentat-
ion i systemstödet. Utifrån uppdraget har det kommungemensamma arbetet och 
arbetet i förvaltningarna utvecklats.  
 
Riktlinjen beskriver det kommungemensamma kvalitetsarbetet. Systematiken i 
kvalitetsarbete handlar om fyra delar: 

• Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott resultat? 
• Genomföra – gör vi som vi planerat? 
• Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 
• Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen 

 
I socialförvaltningen kommer det att finnas specifika rutiner för kvalitetsarbetet 
men som utgår från det kommungemensamma kvalitetsarbetet.  
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Bilaga 2: Kvalitetsledningssystem för Öckerö kommun – riktlinje för systematiskt kvali-
tetsarbete 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förslag till Riktlinje för kommungemensamt kvalitets-
ledningssystem. 
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Svar på remiss angående riktlinje för 
kommungemensamt kvalitetsledningssystem 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till Riktlinje för kommungemensamt 
kvalitetsledningssystem.  
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Det systematiska kvalitetsarbetet ger en struktur för att de tjänster verksamheten 
producerar håller en hög kvalitet och ständigt utvecklas. I verksamhetens uppdrag 
definieras vad verksamheten ska göra och i det systematiska kvalitetsarbetet hur 
verksamheten bedrivs. Det systematiska kvalitetsarbetet är en del av kommunens 
styrning och ledning.  
 
Kommundirektörens ledningsgrupp har gett i uppdrag åt kommunens kvalitet- och 
utvecklingsgrupp att ta fram ett kommungemensamt kvalitetsledningssystem, med 
syftet att jobba på ett enhetligt sätt och få en gemensam dokumentation i 
systemstödet. Utifrån uppdraget har det kommungemensamma arbetet och arbetet i 
förvaltningarna utvecklats.  
 
Riktlinjen beskriver det kommungemensamma kvalitetsarbetet. Systematiken i 
kvalitetsarbete handlar om fyra delar: 

• Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott resultat? 
• Genomföra – gör vi som vi planerat? 
• Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 
• Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen 

I socialförvaltningen kommer det att finnas specifika rutiner för kvalitetsarbetet 
men som utgår från det kommungemensamma kvalitetsarbetet.  
 
 



 
 

 

 
Beredning 
Styrdokumentet har tagits fram av representanter från alla förvaltningarna. 
Dokumentet bygger på ett arbetssätt som gemensamt tagits fram. I arbetet har 
exempel hämtats från andra kommuner samt tips från systemleverantör.  
 
Ekonomi 
Ingen ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan.  
 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet påverkar inte barnrättsperspektivet.  
 
Beslutsbehörighet 
Slutligt beslut i ärendet fattas av kommunfullmäktige. 
 
Bedömning 
Socialförvaltningens bedömning är att riktlinjen beskriver det 
kommungemensamma kvalitetsledningssystemet som utgör ett stöd för 
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Det ger en grund för att arbeta på ett 
kommungemensamt sätt samtidigt som det stödjer de verksamhetsspecifika delarna 
som behövs för att socialförvaltningen ska kunna arbeta utifrån SOSFS 2011:9 
(Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete). Med ovanstående som grund ställer vi oss bakom remissen.  
 
Expediering av beslut 
Malin Tisell, förvaltningschef  
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg  
Angelica Francisca, verksamhetschef individ- och familjeomsorg/funktionsstöd 
Kvalitets- och utvecklingsgruppen 
Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare  
Kommunstyrelsen 
 
 
Bilagor 
Kvalitetsledningssystem för Öckerö kommun – riktlinje för systematiskt 
kvalitetsarbete 
 
 
Underskrift 
 
Main Tisell  
Förvaltningschef  
 
Datum 
2021-01-21 
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Dokumenttyp  Riktlinje 
Beslutsdatum:   
Beslutande:  Kommunfullmäktige 
Giltighetstid:  Tillsvidare 
Dokumentansvarig:  Kvalitetsutvecklare (KS) 
Upprättad av:  Kvalitet- och utvecklingsgruppen 
______________________________________________________________________ 
 

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM FÖR 
ÖCKERÖ KOMMUN - riktlinje för 
systematiskt kvalitetsarbete 
 

1. Inledning 
Ett gott resultat i Öckerö kommun definieras som ”Erbjuda service till dem vi är till för 
utifrån de behov som finns, till lägsta möjliga kostnad”. För att nå ett gott resultat behövs 
arbetssätt som leder till det förväntade resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Öckerö kommuns politiska styrning vad regleras i kommunens styrmodell (policy för ledning 
och styrning) innehållande vision och uppdrag (mål, uppgift, värdegrund). 
Kvalitetsledningssystemet definierar hur verksamheten bedrivs.  

Kvalitetsledningssystemet tar sin utgångspunkt i processerna och ska leda till ständiga 
förbättringar av verksamheten. Med processer menas de arbetssätt som finns i 

 

 
 
 

 

VISION 

MÅL 

SYFTE & UPPGIFT 

VÄRDEGRUND 

UPPFÖLJNING 

PLANERA – GENOMFÖRA – FÖLJA UPP – FÖRBÄTTRA  
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verksamheten. I dokumentet används process som begrepp, men likställs med kartlagda 
arbetssätt. En process definieras som kartlagda aktiviteter som upprepas i tiden och vars 
syfte är att skapa värde för de vi är till för.  

Uppföljning av verksamheten sker genom egenkontroller eller självskattning samt mått. 
Detta skapar en bild av hur väl verksamheten lever upp till förväntat resultat och inom vilka 
områden som förbättringar behövs.  

Systematiken i kvalitetsarbetet beskrivs genom:  

• Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott 
resultat? 

• Genomföra – gör vi som vi planerat? 
• Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 
• Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen 

 
 
Syfte 

Kvalitetsledningssystemet1 ska säkerställa att förvaltningen utvecklar tjänster av god kvalitet 
och med hög produktivitet, dvs. hög effektivitet. Att göra rätt saker vid rätt tidpunkt på rätt 
sätt leder till ett gott resultat. 

Den löpande dokumentationen av insatser och arbeten ger ett verktyg att visa vad som görs 
och hur, samt att kontrollera att vi gör på rätt sätt. Genom dokumentationen skapas 
förutsättningar för spårbarhet, kontroll och uppföljning som är viktiga delar i 
kvalitetsledningssystemet.  

De som bedriver verksamhet måste skapa förutsättningar för medarbetare att delta i det 
systematiska förbättringsarbetet. Medarbetarnas erfarenheter avseende verksamhetens 
kvalitet ger värdefull information i arbetet med att säkra kvaliteten och vidareutveckla 
verksamheten. På så sätt blir verksamheten en lärande organisation. 
 

  

                                                        
1 ”Detta ledningssystem överensstämmer med de krav som ställs i Socialtjänstlagen (SoL), lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) om att 
verksamhetens insatser ska vara av god kvalitet, utföras av personal med lämplig utbildning och 
erfarenhet samt att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Det överensstämmer 
även med de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete för verksamheter enligt SoL, LSS och HSL (SOSFS 2011:9). Riktlinjerna ska också 
tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som ska bedrivas enligt 3 kap. 
patientsäkerhetslagen (PSL).” 

GENOM-
FÖRA

FÖLJA UPPFÖRBÄTTRA

PLANERA
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Övergripande ansvar 

Nämnd: 

• Socialnämnden är vårdgivare och den som, enligt lagar och föreskrifter, ansvarar för 
kvalitetsledningssystemet.  

• Barn- och utbildningsnämnden är som huvudman ytterst ansvarig för genomförandet 
av utbildningen och den som ska se till att det finns förutsättningar att bedriva ett 
kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet.  
 

Förvaltningschef rapporterar till nämnd och kommundirektör. Förvaltningschefen 
ansvarar för att:  

• förvaltningen har förutsättningar för och arbetar enligt kommunens 
kvalitetsledningssystem  

• leda och fördela kvalitetsarbetet i enlighet med styrmodellen 
• säkerställa att verksamhetens medarbetare arbetar i enlighet med 

kvalitetsledningssystemet och att beslutade processer och rutiner är kända av 
medarbetarna 

• se till så att analyser görs  
 

Verksamhetschef och enhetschef ansvarar för att det i verksamheten bedrivs ett 
systematiskt kvalitetsarbete enligt kvalitetsledningssystemet, att analyser genomförs vilka 
rapporteras till förvaltningschef och att det finns förutsättningar för att utveckla 
verksamheten.  
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2. Planera – processer och riskanalys 

Definiera processer 

Verksamheten ska identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra 
verksamhetens kvalitet, såsom huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser.  

Det är ett kontinuerligt arbete att identifiera och fastställa dessa processer. De processer som 
bedöms som särskilt viktiga för att säkra verksamhetens kvalitet kartläggs i detalj. Utifrån 
behov som framkommer genom det systematiska förbättringsarbetet kartläggs efterhand 
även de processer där verksamheten bedömer att det finns risker för att tillräcklig kvalitet 
inte kommer att uppnås, eller där det finns indikationer på att processen inte fungerar 
tillfredställande. 
 

Roller 

Till varje process utses processägare, processamordnare och processgrupp.  

• Processägare: Processägare är den som har mandat och resurser som ger 
förutsättningar för att utföra och utveckla processer. Utser processamordnare och 
processgrupp. 

• Processamordnare: Utses av processägaren för att löpande ansvara för utveckling av 
processen. Representera processen i ledningen och svara för att processen som helhet 
är ändamålsenlig och effektiv. Processamordnare sammankallar processgrupp.  

• Processgrupp: Utses av processägare. Tvärfunktionell grupp från processens olika 
delar. Deltar i utveckling av processen.  
 

Dokumentation 

Identifierade och fastställda processer dokumenteras och finns tillgängliga för alla 
medarbetare i en IT-baserad processtruktur. I kommunens systemstöd för kvalitetsledning 
definieras alla processer och arbetas med enligt kvalitetsledningssystemet. Processer 
kartläggs i system för processkartläggning.  

 

Bedöma och analysera risker 

I riskanalysen identifieras de risker som finns att inte processen kan genomföras som det är 
tänkt och om det finns risk att händelser kan inträffa som kan medföra brister i 
verksamhetens kvalitet. Syftet är att identifiera vad som kan gå fel och arbeta förebyggande.   

1. Beskriv de risker som finns att inte processen kan genomföras som det är tänkt. Utgå 
ifrån en process och dess delprocesser. Finns en processkartläggning med beskrivna 
aktiviteter kan den med fördel användas.  

2. Riskbedöm varje risk utifrån sannolikhet och konsekvens.  
3. Analysera orsaken till risker.  
4. Utgå ifrån orsaker och ta fram åtgärder som förbättrar processen och minimerar 

risken.  

Riskanalys genomförs:   

• när en ny process identifieras och/eller introduceras i verksamheten 
• vid större förändringar i verksamheten (ny metod, ny organisation, etc.) 
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• när avvikelser som uppmärksammats på en enhet sannolikt bedöms inträffa på andra 
enheter 

 

Dokumentationsskyldighet 

Alla genomförda riskanalyser dokumenteras i kommunens systemstöd för kvalitetsledning.  

 

Ansvarsfördelning 

 Nämnd - ansvarar för att det finns ett ledningssystem för 
verksamheten och att det används systematiskt och 
fortlöpande för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

SY
ST

EM
AT

IS
KT

 K
VA

LI
TE

TS
AR

BE
TE

 

Förvaltningschef - fastställer organisation och årsplanering för processarbetet 
- fastställer kartlagda processer 
- fastställer process för riskanalys 
- ansvarar för att genomföra riskbedömning och riskanalys på 

förvaltningsnivå 
Verksamhetschef 
(EC där VC saknas) 

- ansvarar för att de processer i verksamheten som krävs för 
att säkra verksamhetens kvalitet är identifierade, beskrivna 
och fastställda 

- ansvarar för att genomföra riskbedömning och riskanalys 
inom sitt verksamhetsområde 

Enhetschef - ansvarar för att implementera processer och förändringar i 
processer i sin verksamhet 

- ansvarar för att arbetet sker utifrån fastställda processer i sin 
verksamhet 

- ansvarar för att genomföra riskbedömning och riskanalys på 
sin enhet 

Processägare - ansvara för att utveckla och kvalitetssäkra sin process 
- ansvara för att genomföra riskbedömning och riskanalys av 

sin process 
Processamordnare - sammankallar och leder processgrupper 

- stöder processägare vid kartläggning och implementering av 
processer, förändringar i processer och riskanalyser 

Medarbetare - deltar i framtagande och utveckling av processer 
- deltar i riskanalyser 

UP
PF

Ö
LJ

N
IN

G
/S

TÖ
D

 

Kvalitetsutvecklare - sammanställer årligen det förbättringsarbete som utförts i  
processer och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd 

- stöder processamordnare vid utveckling och kvalitetssäkring 
av processer 

- stöder enhetschefer vid implementering av processer 
- ansvarar för kompetensutveckling inom kvalitetsledning 
- dokumentera och utvärdera processer 
- dokumentera risker i systemet 
- sammanställer årligen genomförda riskanalyser och 

rapporterar till förvaltningsledning 
MAS/MAR 
(Medicinskt 
Ansvarig 
Sjuksköterska/ 
Medicinskt Ansvarig 
för Rehabilitering) 

- sammanställer årligen det patientsäkerhetsarbete som 
utförts och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd 

- stöder processamordnare vid utveckling och kvalitetssäkring 
av processer relaterad till hälso- och sjukvård 

- stöder enhetschefer vid implementering av processer 
relaterade till hälso- och sjukvård 

- stöder vid kompetensutveckling inom kvalitetsutveckling 
relaterad till hälso- och sjukvård 

- utvärderar processer relaterade till hälso- och sjukvård 
- stöder vid riskanalyser relaterade till hälso- och sjukvård 

Ekonom - stöder processägare med produktivitetsberäkning av 
processer 
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3. Genomföra 
Verksamheten ska genomföras enligt beskrivna processer. För att det systematiska kvalitetsarbetet ska 
kunna utvärderas är det av vikt att verksamheten utförs enligt det sätt som är beskrivet.  

Verksamheten ska genomföra identifierade förbättringsåtgärder. Att kontinuerligt genomföra åtgärder 
höjer verksamhetens kvalitet och/eller produktivitet. Analys av insamlad fakta: riskanalys, nyckeltal, 
synpunkter, avvikelser och checklistor utgör underlag för identifiering av förbättringsåtgärder.  

Ständig utveckling av processen och verksamheten sker genom: 

• Planering av processer och riskanalys 
• Genomförande av förbättringsåtgärder som identifieras utifrån riskanalys och 

kvalitetsfaktorer 
• Uppföljning av kritiska kvalitetsfaktorer, checklistor och om åtgärder blivit genomförda 

 

Ansvarsfördelning 

 Nämnd - ansvarar för att det finns ett ledningssystem för 
verksamheten och att det används systematiskt och 
fortlöpande för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

SY
ST

EM
AT

IS
KT

 
KV

AL
IT

ET
SA

R
BE

TE
 Förvaltningschef - Genomföra förbättringsåtgärder 

Verksamhetschef 
(EC där VC saknas) 

- Genomföra förbättringsåtgärder 

Enhetschef - Genomföra förbättringsåtgärder 
Processägare - Genomföra förbättringsåtgärder 
Processamordnare -  
Medarbetare - Arbeta enligt fastställda processer och rutiner 
  

UP
PF

Ö
LJ

N
IN

G
 

/S
TÖ

D
 

Kvalitetsutvecklare - Stödja i genomförande av åtgärder 
- Sammanställda genomförda åtgärder inför uppföljning 

MAS/MAR - Stödja i genomförande av åtgärder relaterade till hälso- och 
sjukvård 

- Sammanställa genomförda åtgärder relaterade till hälso- och 
sjukvård inför uppföljning 

Ekonom -  
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4. Följa upp 
Uppföljning görs med hjälp av egenkontroller eller självskattning, mått, avvikelser och 
synpunkter samt om förbättringsåtgärder är genomförda. Genom uppföljning skapas en bild 
av hur väl verksamheten lever upp till förväntat resultat och inom vilka områden som 
förbättringar behövs.  

Självskattning och egenkontroller används för att utvärdera verksamheten och för att 
utvärdera arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.  

Avvikelser och synpunkter är indikatorer på hur väl en process genomförs. Om en process 
har många avvikelser eller synpunkter bör åtgärder tas fram. Avvikelser som utgör allvarlig 
kvalitetsbrist eller en påtaglig risk för detta ska dokumenteras och analyseras som risk i 
systemstöd.  Dessutom ska dessa rapporteras och utredas enligt fastställd process för 
avvikelsehantering. Alla klagomål och synpunkter ska dokumenteras och utredas enligt 
fastställd process för detta. Alla avvikelser och synpunkter ska även sammanställas och 
analyseras för att trender och mönster ska kunna uppmärksammas. Vid behov görs anmälan 
till IVO (utifrån lex Sarah eller lex Maria) enligt fastställda processer för detta.  

Respektive uppföljning sker enligt fastställd intervall som beskrivs i systemstöd.  
 

4.1 Organisation 

Om resultat från uppföljningen indikerar utvecklingsområden i en process, kontaktas berörd 
processamordnare.  
 

4.2 Dokumentationsskyldighet 

Uppföljning dokumenteras och förvaras systematiskt i kommunens systemstöd, för att kunna 
sammanställas årligen. 

Alla rapporterade avvikelser dokumenteras i elektroniska avvikelsehanteringssystem eller, om inte det 
är tillgängligt, på blankett. All dokumentation rörande avvikelser ska förvaras systematiskt. 

All dokumentation rörande klagomål och synpunkter ska förvaras systematiskt. 

 

4.3 Ansvarsfördelning 

 Nämnd - ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 
och att det används systematiskt och fortlöpande för att 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

SY
ST

EM
AT

IS
KT

 K
VA

LI
TE

TS
AR

BE
TE

 Förvaltningschef - fastställer processer och årsplanering för uppföljning 
- ansvarar för att resultat från uppföljningen analyseras på 

förvaltningsnivå 
- fastställer processer kopplade till avvikelse- och 

synpunktshantering 
- ansvarar för att avvikelser och synpunkter sammanställs och 

analyseras på förvaltningsnivå 
Verksamhetschef 
(EC där VC saknas) 

- ansvarar för att uppföljningen analyseras på 
verksamhetsområdes- respektive enhetsnivå 

- ansvarar för att avvikelser och synpunkter sammanställs och 
analyseras på verksamhetsområdes- respektive enhetsnivå 

- rapporterar analys och resultat till överordnad chef 
Enhetschef - ansvarar för att fastställd uppföljning genomförs på sin enhet 

och att detta sker tillsammans med medarbetare 
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- ansvarar för att åtgärda brister i verksamheten som upptäcks 
vid uppföljning 

- ansvarar för att avvikelser och synpunkter hanteras enligt 
fastställda processer 

- ansvarar för att avvikelser och synpunkter sammanställs och 
analyseras på enhetsnivå enligt fastställd process 

- bidrar till sammanställning och analys av avvikelser och 
synpunkter på enhetsnivå enligt fastställd process 

- rapporterar analys och resultat till överordnad nivå 
Processägare - ansvarar för att vid behov sammankalla sitt processteam för 

att utveckla och kvalitetssäkra sin process 
Processamordnare - sammankallar och leder processgrupper 

- stöder enhetschefer i uppföljningsarbetet 
- stöder enhetschefer vid sammanställning och analys av 

avvikelser och synpunkter 
Medarbetare - deltar i uppföljningsarbetet 

- rapporterar uppmärksammade avvikelser 
- bidrar vid utredning och analys av avvikelser och synpunkter 

UP
PF

Ö
LJ

N
IN

G
 /
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Ö

D
 

Kvalitetsutvecklare  - sammanställer årligen resultat från uppföljningen samt 
vidtagna åtgärder och rapporterar till förvaltningsledning 

- sammanställer rapporterade avvikelser och synpunkter samt 
vidtagna åtgärder till förvaltningsledning 

- stöder chefer vid hantering av avvikelser och synpunkter 
MAS/MAR - Sammanställer årligen resultat från uppföljning samt vidtagna 

åtgärder, gällande ärenden som är relaterade till hälso- och 
sjukvård, och rapporterar till förvaltningsledning 

- Sammanställer rapporterade avvikelser, synpunkter och 
klagomål relaterade till hälso- och sjukvård samt vidtagna 
åtgärder till förvaltningsledning 

- Stöder chefer vid hantering av avvikelser, synpunkter och 
klagomål som är relaterade till hälso- och sjukvård 

Ekonom  
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5. Förbättra 
Förbättringar är en integrerad del av momenten ”Planera” och ”Följa upp”.  

I riskanalysen identifieras förbättringar för att minimera risken.  

Om ett mått eller självskattning/egenkontroll indikerar att processen inte fungerar som det 
är tänkt, analyseras problemet och en åtgärd tas fram för att förbättra processen.  
 
I det systematiska kvalitetsarbetet fångas goda idéer upp och som ska leda till förbättringar i 
verksamheten.  
 
Uppföljning görs av identifierade och dokumenterade förbättringsåtgärder. 

 

5.1 Organisation 

Om resultat från uppföljningen indikerar utvecklingsområden i en process, kontaktas berörd 
processamordnare som tillsammans med processgrupp ansvarar för att analysera och 
förbättra processen. Processamordnare rapporterar till processägare. 
 

5.2 Dokumentation 

Förbättringsåtgärder dokumenteras och förvaras systematiskt i kommunens systemstöd.  

 

5.3 Ansvarsfördelning 

 Nämnd - ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 
och att det används systematiskt och fortlöpande för att 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

SY
ST

EM
AT

IS
KT

 
KV

AL
IT

ET
SA

R
BE

TE
 

Förvaltningschef - ansvarar för att identifierade förbättringsåtgärder analyseras 
utifrån ett förvaltningsperspektiv 

Verksamhetschef 
(EC där VC saknas) 

- ansvarar för att identifierade förbättringsåtgärder analyseras 
utifrån ett verksamhetsområdes- /enhetsperspektiv 

- rapporterar förbättringsåtgärder av övergripande karaktär till 
överordnad chef 

Enhetschef - ansvar för att enheten utför identifierade förbättringsåtgärder 
på processen 

- rapporterar förbättringsåtgärder till överordnad nivå 
Processägare - ansvarar för att förbättringsåtgärder blir genomförda 
Processamordnare - sammankallar och leder processgrupper 

- stöder enhetschefer i förbättringsarbetet 
Medarbetare - deltar i förbättringsarbetet 

UP
PF

Ö
LJ

N
IN

G
 /

ST
Ö

D
 Kvalitetsutvecklare  - stöder chefer i förbättringsarbete 

MAS/MAR - stöder chefer i förbättringsarbete relaterat till hälso- och 
sjukvård 

 
Ekonom  
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Diarienummer: 0030/21 

 
Yttrande över betänkande av Tillgängliga stränder – 
ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78) 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tillstyrker bilagt yttrande (bilaga 1). 
2. Kommunstyrelsen beslutar om att yttrandet skickas som kommunens officiella remissvar till 

Miljödepartementet.  
3. Beslutet justeras omedelbart. 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Den 4 juli 2019 bemyndigade regeringen chefen för Miljödepartementet att ge en särskild utredare i uppdrag att 
se över strandskyddet. Regeringen beslutade samtidigt om kommittédirektiv för utredningen (dir.2019:41). 
Utredningen har antagit namnet Utredningen om översyn av strandskyddet (M 2019:01). Betänkandet av 
utredningen som antagit namnet Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) är 
överlämnat till Miljödepartementet. Betänkandet har därefter skickats på remiss. Öckerö kommun är inte en av 
de utvalda remissinstanserna men väljer ändå att inkomma med ett yttrande.  
 

• Kommunens yttrande bifogas i sin helhet (se bilaga 1)  
• De faktiska förslagen i betänkandet bifogas för sig (se bilaga 2).  
• Bilaga 3 innehåller själva betänkandet som lämnats på remiss. 

 
Beredning 
Ärendet har handlagts och sammanställts av representanter från Plan- och Fastighetsenheten samt 
Miljöenheten. 
 
Ekonomi 
Yttrandet medför inga direkta konsekvenser för kommunen. Skulle betänkandets förslagna lag- och 
förordningsändringar träda i kraft kan det få ekonomiska konsekvenser för kommunen. Om och vilka 
konsekvenser det kan leda till är däremot svåra att överblicka i dagsläget. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Yttrandet påverkar inte jämställdhetsperspektivet eller andra diskrimineringsgrunder negativt. 
 
Barnperspektiv 
Yttrandet påverkar inte barnperspektivet negativt. 
 



 
 

 

 
 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet. 
 
Bedömning 
Strandskyddet påverkar kommunen ur många aspekter och frågan om hur det utformas och tillämpas är alltför 
viktig för att förbises. Det är därför angeläget att kommunen bevakar förslag och förändringar som påverkar 
strandskyddsregelverket. Det är handläggarnas uppfattning att betänkandet om ett mer differentierat 
strandskydd innehåller förslag på förändringar som kan få såväl positiva som negativa konsekvenser för 
kommunen. Yttrandet innehåller synpunkter och bemötande på dessa förslag ur kommunens perspektiv. 
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till samhällsbyggnadschef, chef för Plan- och Fastighetsenheten samt ärendets handläggare. 
 
Bilagor 

1. Yttrande över betänkande av Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78) 
2. Betänkandets förslag 
3. Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd – Betänkande av Utredningen om översyn av 

strandskyddet (SOU2020:78) 
 
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
--------------------------------------                         ------------------------------------------ 
Rickard Vidlund                                                      Johannes Wallgren 
Kommundirektör                                                    Samhällsbyggnadschef 
2021-___-___                                                        2021-___-___                       



 
 
Yttrande från Öckerö kommun över betänkande av 
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat  
strandskydd (SOU2020:78) 

Inledning 
Öckerö kommun är inte en remissinstans men väljer ändå att inkomma med ett ytt-
rande. Strandskyddet påverkar kommunen ur många aspekter och frågan om hur det 
utformas och tillämpas är alltför viktig för att förbises. Öckerö kommun ställer sig sam-
tidigt frågande till urvalet av remissinstanser och vill påtala följande: 

• Det finns tio kommuner i Sverige som enbart ligger på en eller flera öar och 
alltså saknar fastland. Åtta av dessa ligger utanför kusten, två ligger i insjöar. 
Stränder och vatten är en naturlig del av ö-kommunernas förutsättningar, kul-
tur och historia. Strandskyddet är därmed en ständigt återkommande faktor 
som behöver hanteras i alla dessa kommuners planering och utveckling. Trots 
detta är endast tre av Sveriges tio ö-kommuner representerade som remissin-
stanser i betänkandet.  
 

• De tre kommuner som är representerade tillhör de ö-kommuner som har störst 
landareal. Ö-kommuner med begränsade markresurser hör till de som påverkas 
mest av strandskyddets konsekvenser i form av såväl möjligheter som restrikt-
ioner. Det hade gagnat utredningens underlag och de utlämnade ö-kommu-
nerna om de erbjudits möjlighet att aktivt delta i remissförfarandet. 
 

• Den geografiska representationen är bristfällig då samtliga representerade ö-
kommuner är belägna på östkusten. Västra Götalands län innefattar hela Bo-
huskusten och även om ett flertal kommuner med havskust är representerade så 
saknas de tre ö-kommuner som finns inom länet. Av statistiken som presente-
ras i betänkandet är det uppenbart att förutsättningarna skiljer sig åt mellan 
kustkommuner och kommuner utan fastland. Det hade därför varit rimligt att 
även ö-kommuner längs västkusten erbjudits möjlighet att aktivt delta i remiss-
förfarandet.  



Att Öckerö kommun inte fått betänkandet på remiss har försvårat och förkortat möjlig-
heten till den omfattande genomgång och analys av materialet som behöver göras. 
Kommunen har av denna anledning även tagit del av remissvar från Sveriges Kommu-
ner och Regioner (SKR) i egenskap av medlems- och intresseorganisation för Sveriges 
alla kommuner. Syftet har varit att öka förståelsen för betänkandets innehåll och för 
vilka konsekvenser utredningens förslag kan få ur det kommunala perspektivet. Even-
tuella referenser till SKR:s yttrande ska inte läsas som att Öckerö kommun endast kom-
menterar SKR:s synpunkter, utan som av del av kommunens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Öckerö kommun anser inte att den största bristen med dagens strandskydd utgörs av 
hur systemet är utformat, utan snarare av hur det tillämpas. En tydligare inriktning 
mot platsspecifika bedömningar, ett utökat lokalpolitiskt inflytande och större flexibili-
tet i dialogen mellan kommuner och myndigheter, skulle möjliggöra ett bättre och mer 
tillämpningsbart strandskydd även inom rådande regelverk. 

Öckerö kommun anser inte att ambitionen om en förändring av strandskyddet i grun-
den uppfylls genom de förslag som presenteras i betänkandet. Förslagen innebär end-
ast ytterligare justeringar och inte den genomgripande omvandling av strandskyddet 
som efterfrågas.  

Öckerö kommun anser att en förändring av strandskyddet bör omfatta hur regelverket 
kan anpassas för att tillgodose utvecklingen i hela landet och inte bara i kommuner 
med utpekade landsbygdsområden. 

Öckerö kommun anser att det saknas ett utvecklat resonemang om hur strandskyddet 
förhåller sig till annan lagstiftning eller andra skyddsformer samt vad som behövs för 
att denna koppling och gränsdragning ska bli tydligare. 

Öckerö kommun avstyrker förslaget om att det generella strandskyddet vid små sjöar 
och vattendrag tas bort. 

Öckerö kommun avstyrker förslaget om att strandskydd inte ska gälla vid anlagda vat-
ten som har tillkommit efter 1975. 

Öckerö kommun instämmer i princip med att en digitalisering av underlag över var 
strandskydd råder och inte bör genomföras i de fall där detta inte redan gjorts. 

Öckerö kommun avstyrker förslaget om att det ska bli enklare att ändra gamla förord-
nanden om strandskyddets omfattning. 



Öckerö kommun tillstyrker förslaget om strandskydd och äldre planer som syftar till att 
minska tolkningsutrymmet och undanröja ett hinder för kommunernas detaljplanering 
genom tillägg i 10 a § i lag (1998:811) om införande av miljöbalken. 

Öckerö kommun delar bedömningen om att det finns ett behov av att vidare utreda un-
dantaget för de areella näringarna i strandskyddsbestämmelserna. 

Öckerö kommun delar inte bedömningen att det inte föreligger något behov gällande 
förnyad översyn av strandskyddet. 

Öckerö kommun avstyrker förslaget angående två alternativa sätt att underlätta byg-
gandet inom landsbygdsområden. 

Öckerö kommun avstyrker förslaget om kriterier för landsbygdsområden. 

Öckerö kommun avstyrker förslaget om särskilda skäl för dispens i landsbygdsområ-
den. 

Öckerö kommun avstyrker förslaget om stärkt strandskydd i vissa områden.  

Öckerö kommun tillstyrker i princip förslaget om att klimatanpassningsåtgärder ska ut-
göra ett särskilt skäl för dispens eller upphävande av strandskydd. 

Öckerö kommun instämmer i princip med bedömningen om att mer resurser krävs för 
att skapa bättre förutsättningar för utökad och effektivare tillsyn. 

Öckerö kommun avstyrker förslaget gällande ikraftträdande och genomförande. 

Öckerö kommun anser att konsekvensbeskrivningen är bristfällig ur det kommunala 
perspektivet samt att de ekonomiska konsekvenserna inte belyser kommuners olika 
förutsättningar tillräckligt väl. 

  



Generella synpunkter 

Kommunens perspektiv 

Strandskyddet fyller en viktig funktion. Den allmänrättsliga tillgången till strandområ-
den och goda livsvillkor för djur- och växtlivet är värden som behöver bevaras och till-
godoses. Det gäller över hela landet och i synnerhet i områden med högt bebyggelse-
tryck och begränsade markresurser. Öckerö kommun är en av de tio kommuner i Sve-
rige som saknar fastland. Kommunen har en liten andel landareal i förhållande till vat-
ten och den näst högsta befolkningstätheten av alla ö-kommuner. En stor del av kom-
munens identitet ligger i närheten till hav och naturupplevelser. Det ligger därför i 
kommunens eget intresse att upprätthålla skyddet för sina stränder och att inte med-
vetet förstöra sin attraktionskraft genom att ensidigt exploatera kust- och vattenområ-
den till förmån för bebyggelse.  

Samtidigt har Öckerö kommun en långsiktig vision om att vara en levande skärgårds-
kommun med människan i centrum. Det innebär en samhällsutveckling som syftar till 
åretruntboende, fler arbetstillfällen, ett lokalt engagemang och hållbar tillväxt. Kom-
muner med små markresurser måste göra noggranna avvägningar av hur marken bäst 
bör användas för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Detta gäller inte bara i frå-
gor som omfattas av strandskyddets syften, utan även i uppfyllandet av andra viktiga 
mål som exempelvis bostadsförsörjning och upprätthållandet av samhällets funktioner. 
Utmaningarna är många även utan de begränsningar strandskyddet kan innebära, sam-
tidigt som en kommun som inte tillåts växa och utvecklas på sikt också riskerar ha 
minskade möjligheter att värna och ta hand om sina stränder.  

Brister i betänkandet 

Öckerö kommun anser inte att ambitionen om en förändring av strandskyddet i grun-
den uppfylls genom de förslag som presenteras i betänkandet. Förslagen innebär end-
ast ytterligare justeringar och inte den genomgripande omvandling av strandskyddet 
som efterfrågas. Det saknas även ett utvecklat resonemang om hur systemet förhåller 
sig till annan lagstiftning eller andra skyddsformer samt vad som behövs för att denna 
koppling och gränsdragning ska bli tydligare.  

Det är uppenbart att förslagen i betänkandet är inriktade mot utvecklingen av lands-
bygden och även om denna ansats är nog så viktig så är den enligt kommunens bedöm-
ning inte tillräcklig. Frågan om strandskyddet och systemets legitimitet bör inte be-
gränsas till hur regelverket kan anpassas för att tillgodose utvecklingen i vissa utvalda 
områden. Strandskyddets utformning innebär konsekvenser för kommunal utveckling i 
hela landet och inte bara för kommuner med utpekade landsbygdsområden.  

  



Strandskyddets problem och möjligheter 

Öckerö kommun anser inte att den största bristen med dagens strandskydd utgörs av 
hur systemet är utformat, utan snarare av hur det tillämpas. Generella hänvisningar till 
rättspraxis och domar leder ofta till generella tolkningar som sällan överensstämmer 
med de områdesspecifika förutsättningarna. Sådana tolkningar bidrar snarare till att 
urholka strandskyddets legitimitet och efterlevnadsgrad. En tydligare inriktning mot 
platsspecifika bedömningar, ett utökat lokalpolitiskt inflytande och större flexibilitet i 
dialogen mellan kommuner och myndigheter, skulle möjliggöra ett bättre och mer till-
lämpningsbart strandskydd även inom rådande regelverk. 

Vidare är det så att många av de bedömningar som kan påverka strandskyddets syften 
redan görs genom kommunernas fysiska planering. Plan- och bygglagen stipulerar att 
användning och planläggning av mark- och vattenområden ska föregås av en lämplig-
hetsprövning. Det inkluderar avvägningar mellan olika intressen, där de värden strand-
skyddet syftar till att bevara ofta ingår. Tilltron till den lokalpolitiska nivåns förmåga 
att göra ansvarsfulla bedömningar är avgörande för hur strandskyddets syften kan upp-
rätthållas, oaktat hur regelverket ser ut eller hur det tillämpas.  

Öckerö kommun delar uppfattningen att systemet som omgärdar strandskyddet är 
svårarbetat och i många fall inkonsekvent. Att bibehålla strandskyddet i sin nuvarande 
form är kanske därför inte eftersträvansvärt på lång sikt, men att fortsätta den frag-
menterade förändring som resulterat i dagens snåriga och svårtolkade system är inte 
heller ett bra alternativ.  

I väntan på en omarbetning i grunden borde fokus istället ligga på hur strandskyddet 
bäst kan användas med gällande förutsättningar. Här är resonemanget om ett utökat 
lokalt inflytande centralt men inte i den mening som avses i betänkandet. Resone-
manget borde utvidgas till att omfatta varje prövning av ett område som kan komma att 
beröras av strandskydd och därmed alla kommuner, inte bara de med utpekade lands-
bygdsområden.    

  



Synpunkter på betänkandets förslag 

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

Öckerö kommun har ett flertal mindre våtmarker som idag omfattas av strandskydd. 
Om de nya lagförslagen träder i kraft kan några av kommunens mindre våtmarker med 
utpekade unika naturvärden förlora strandskyddet. Flera av dessa våtmarker är även 
utpekade i kommunens grönstrukturplan som artrika och bärare av många ekosystem-
tjänster. Som en mildrande åtgärd kommer Länsstyrelsen, enligt förslaget, kunna be-
sluta att återinföra strandskyddet för små sjöar och vattendrag. Betänkandet påpekar 
dock att ett sådant förfarande kräver resurser och prioritering för att det ska bli genom-
förbart.  

Betänkandet lyfter också att det idag, med det omvända konceptet, där Länsstyrelsen 
får upphäva strandskydd vid mindre sjöar och vattendrag, finns tillämpningsproblem 
eftersom Länsstyrelsen har svårt att prioritera arbetet. Utifrån denna erfarenhet ser 
Öckerö kommun en risk med att viktiga livsmiljöer för växter och djur går förlorade om 
Länsstyrelsen inte har tillräckliga resurser för att kunna prioritera dessa områden.  

Öckerö kommun vill vidare framföra att det generellt inte är lämpligt att utgå från stor-
lek i en bedömning om en sjö eller ett vatten kan undantas från strandskyddet. Fokus 
borde istället ligga på vilka naturvärden eller friluftsvärden vattnet innehåller och till-
handahåller. Betänkandet framför att många av de mest känsliga områdena kring små 
vattendrag redan idag kan omfattas av skydd i form av biotopskydd. Områden kan 
också omfattas av andra skyddsformer, så som riksintresse för naturvård och friluftsliv.  

Kommunen vill framföra att det generella biotopskyddet för många mindre vatten inte 
kommer kunna ersätta det skydd naturvärdena på platsen idag får av strandskyddet då 
det är avhängigt att omgivande mark är jordbruksmark. Öckerö kommun saknar i be-
tänkandet ett utvecklat resonemang för om biotopskyddet tillsammans med andra 
skydd kan ersätta det skydd strandskyddet idag ger de små sjöar och vattendrag som 
hyser höga naturvärden och friluftsvärden. Öckerö kommun saknar också en grundlig 
analys av vad det kommer innebära för de ekologiska värdena och den biologiska 
mångfalden att strandskyddet tas bort vid små sjöar och vattendrag.  

Öckerö kommun avstyrker förslaget om att det generella strandskyddet vid små sjöar 
och vattendrag tas bort. 

  



Strandskydd vid anlagda vatten 

Öckerö kommun ställer sig positiv till förslagets intention, om att stimulera anläggande 
av dammar och våtmarker, men anser att det finns en risk med att generellt ta bort 
strandskyddet för anlagda vatten. Sagda risk ligger i att även anlagda vatten kan inne-
bära rekreationsmöjligheter och vara en resurs för friluftslivet och för biologisk mång-
fald.  

Det är också otydligt i betänkandet vad som ska gälla för anlagda vatten före 1975. Att 
sätta en tidsgräns befaras komplicera tillsynen eftersom det är sannolikt att doku-
mentation som bevisar tidpunkt för anläggandet inte finns för många anlagda vatten. 
Om inget annat bestämts anser Öckerö kommun att strandskyddet istället ska prövas 
mot bakgrund av det anlagda vattnets befintliga och eventuellt kommande värden.  

Öckerö kommun avstyrker förslaget om att strandskydd inte ska gälla vid anlagda vat-
ten som har tillkommit efter 1975. 

Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller 

Öckerö kommun instämmer i att en digitalisering av underlag över var strandskydd rå-
der och inte bör genomföras i de fall där detta inte redan gjorts. Ett enhetligt och 
rikstäckande underlag skulle förenkla uppföljning och tillsyn och underlättar även 
kommunernas planering. Öckerö kommun instämmer samtidigt i SKR:s synpunkt om 
att en digitalisering av äldre dokument och beslut kan resultera i ett skenbart intryck av 
exakthet. Det är därför viktigt att denna uppgift föregås av en noggrann bedömning av 
var gränserna i äldre dokument och beslut går. 

Enklare att ändra gamla förordnanden om strandskyddets omfattning 

Öckerö kommun ställer sig negativ till att Länsstyrelsen ska ges möjlighet att i områden 
med tidigare upphävt strandskydd enligt 7 kap. 15 § miljöbalken i dess lydelse från den 
1 juli 1999 till den 20 juli 2009 få ändra sina givna beslut. Kommunen delar utredarens 
uppfattning om att om att det finns fördelar med att enklare ändra i gamla förordnan-
den gällande strandskyddets omfattning, om området där strandskyddet upphävdes 
enligt lydelsen utifrån en ny bedömning har betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften. Eftersom dessa områden med tidigare upphävt strandskydd idag kan inneha 
värden av särskild betydelse för friluftsliv eller växt- och djurliv och bör dessa värden 
skyddas. Däremot ifrågasätter Öckerö kommun förslaget mot bakgrund av att ambit-
ionen om att bedriva en långsiktig kommunal planeringsstrategi kan komma att påver-
kas negativt om Länsstyrelsen ges utrymmet att ändra sina tidigare givna beslut utan 
att först överlägga med kommunen i ärendet.  

Öckerö kommun avstyrker förslaget om att det ska bli enklare att ändra gamla förord-
nanden om strandskyddets omfattning. 



Strandskydd och äldre planer 

Öckerö kommun ställer sig positiv till att lagtexten i 10 a § miljöbalken förtydligas ge-
nom ett nytt tillägg. Detta förslag medför att det på ett tidigt stadium klarläggs ifall 
upphävandet av en äldre plan eller införandet av en ny detaljplan leder till att strand-
skyddet fortsatt är upphävt eller återinförs. Det underlättar kommunens planeringsför-
utsättningar och innebär att tids- och ekonomiska besparingar kan göras då det admi-
nistrativa arbetet och kommunikationen mellan Länsstyrelsen och kommunen tydlig-
görs.  

Öckerö kommun tillstyrker förslaget om strandskydd och äldre planer som syftar till att 
minska tolkningsutrymmet och undanröja ett hinder för kommunernas detaljplanering 
genom tillägg i 10 a § i lag (1998:811) om införande av miljöbalken. 

Undantaget för de areella näringarna 

Öckerö kommun har en målbild om att skapa minst 900 nya jobb till år 2035. Som en 
ö-kommun förväntas många av dessa jobb vara kopplade till näringsverksamheter med 
direkt eller indirekt koppling till strandlinjen och havet. Det är näringar inom det mari-
tima och besöksnäringen ex. fisket, algodling, marina produkter för humankost  eller 
olika turistverksamheter. Ett förtydligande av vilka verksamheter och åtgärder som ska 
beröras av undantaget för de areella näringarna ser därför kommunen ett stort behov 
av för att på ett hållbart och effektivt sätt kunna utveckla näringslivet.  

Öckerö kommun delar därför betänkandets bedömning om att det finns ett behov av att 
vidare utreda undantaget för de areella näringarna i strandskyddsbestämmelserna. 

Utvidgning av strandskyddet 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sedan tidigare tagit beslut om utökat strand-
skydd i Öckerö kommun. Öckerö kommun har därför strandskydd idag på 0-300 me-
ter. Den översyn som Länsstyrelsen gjorde 2014 av strandskyddet i kommunen gjordes 
med bristfällig hänsyn till de lokala förhållandena på platsen. Kommunen anser att en 
ny översyn är lämplig i syfte att bättre anpassa strandskyddet utefter de platsspecifika 
värden som finns i kommunen. Kommunen vill således understryka att det primära 
målet med en ny översyn inte bör vara att minska den strandskyddade arealen, utan att 
bättre anpassa det till de lokala platser där strandskyddet uppfyller sitt syfte.  

Mot denna bakgrund delar inte Öckerö kommun utredningens bedömning att det inte 
föreligger något behov gällande förnyad översyn av strandskyddet. 

  



Två alternativa sätt att underlätta byggandet inom landsbygdsområden 

Förslaget förutsätter att en kommun har möjlighet att peka ut områden enligt de defi-
nitioner som anges i förslaget om Kriterier för landsbygdsområden. Öckerö kommun 
hänvisar därför till synpunkter gällande sistnämnda förslag och avstyrker av samma 
skäl förslaget angående två alternativa sätt att underlätta byggandet inom landsbygds-
områden. 

Kriterier för landsbygdsområden 

Öckerö Kommun och kommuner med kuststräckor på västkusten mot Kattegatt söder 
om Göteborg ingår i riksintresset för högexploaterad kust. Detta innebär i kommunens 
fall att Öckerö inte innehåller några landsbygdsområden eller LIS-områden. Därför be-
rörs kommunen idag inte direkt av förslaget. Däremot ifrågasätter Öckerö kommun de 
uppställda kriterierna då formuleringarna lämnar stort tolkningsutrymme och ytterli-
gare preciseringar av kriterierna saknas.  

Kommunen vill också påpeka att definitionen av landsbygdsområden i hög grad är in-
riktad mot de kommuner som idag har stora oexploaterade markresurser. Inom en 
kommun kan befolkningstätheten och exploateringstalen variera stort mellan olika om-
råden vilket även återges genom inflyttningstalen och utflyttningstalen. Detta innebär 
att det även i kommuner med begränsade markresurser kan finnas områden som skulle 
kunna klassas som landsbygdsområden. Därför ser kommunen det som en brist att lan-
darealen ges sådan tyngd i kriterierna eftersom det finns en fördel att underlätta byg-
gandet i mindre landsbygdsområden för att få en jämnare utbyggnadstakt som är för-
delad över hela kommunen. 

Öckerö kommun avstyrker förslaget om kriterier för landsbygdsområden. 

Särskilda skäl för dispens i landsbygdsområden 

Öckerö kommun ifrågasätter de särskilda skälen för dispens i landsbygdsområden då 
en tydlig koppling mellan de särskilda skälen och Plan- och bygglagens lämplighets-
prövning i detaljplanering saknas. Kommunen anser att bedömningen som görs i sam-
band med en lämplighetsprövning ska avgöra ifall det är ändamålsenligt att upphäva 
eller ge dispens från strandskyddet, snarare än vilken typ av bebyggelse området kan 
inhysa. 

Öckerö kommun avstyrker förslaget om särskilda skäl för dispens i landsbygdsområ-
den. 

  



Stärkt skydd i vissa områden 

Förslaget gäller områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för 
bebyggelse är stor samt i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet. 
Syftet med förslaget är att begränsa ytterligare exploatering i tätbebyggda strandnära 
områden. Strandskyddsregelverket har redan idag en inbyggd restriktivitet när det gäl-
ler högexploaterade områden (7 kap 26 § MB), medan vattenområden av särskild bety-
delse för växt- och djurlivet kan och bör skyddas på andra sätt än genom strandskydd.  

Då gällande regelverk redan möjliggör en striktare bedömning inom de områden som 
avses med förslaget skulle en ytterligare skärpning inte tillföra någonting. Snarare finns 
risken att en större restriktivitet leder till att strandskydd införs generellt i områden 
som saknar betydelse för strandskyddets syften, med det enda skälet att ett område be-
döms ha en hög exploateringsgrad. Förslaget innebär en omotiverad skärpning och yt-
terligare begränsningar för utvecklingen i kommuner som redan idag omfattas av en 
större restriktivitet. 

Öckerö kommun avstyrker förslaget om stärkt strandskydd i vissa områden.  

Enklare att vidta klimatanpassningsåtgärder 

Det är positivt att klimatanpassningsåtgärder föreslås kunna utgöra ett separat särskilt 
skäl för dispens eller upphävande av strandskydd. Att sådana åtgärder bedöms utifrån 
den speciella funktion de utgör och inte prövas enligt 7 kap. 18 c § punkterna 5 och 6 
MB förtydligar såväl syftet med åtgärderna som avsikten med övriga angelägna intres-
sen. Öckerö kommun anser däremot att definitionen av vad som kan anses vara klimat-
anpassningsåtgärder och hur de ska placeras är otydlig och alltför snäv.  

Att föreslagen bestämmelse endast bör kunna avse en klimatanpassningsåtgärd vid be-
fintlig bebyggelse riskerar att motverka åtgärder som av olika anledningar inte kan ut-
föras med en sådan placering eller som uppnår en bättre effekt på en annan plats. Be-
greppet bebyggelse är också missvisande i sammanhanget då flera av de samhällsfunkt-
ioner som räknas upp som skyddsvärda snarare borde benämnas som anläggningar.  

Förslaget innebär att dispens ska kunna ges för åtgärder som syftar till att samhället 
anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. Det inkluderar 
förutom skydd av miljön och människors liv och hälsa även skydd av egendom. Med 
tanke på i vilken takt klimatförändringar sker och utvecklingen av tekniska lösningar 
för att möta dessa, så vore det även rimligt med en generös tolkning av hur klimatan-
passningsåtgärder definieras. En alltför snäv bedömning kan exkludera åtgärder som i 
egentlig mening inte skyddar befintlig bebyggelse eller infrastruktur, men som ändå 
kan sägas uppfylla syftet om anpassning. Flytande bostäder är ett exempel på en sådan 
åtgärd.  



Öckerö kommun tillstyrker förslaget om att klimatanpassningsåtgärder ska utgöra ett 
särskilt skäl för dispens eller upphävande av strandskydd. Kommunens anser däremot 
att definitionen av vad en klimatanpassningsåtgärd är eller var den ska placeras är för 
otydlig och snäv. 

Ökad och mer effektiv tillsyn 

Öckerö kommun ställer sig positiv till att tillsynen lyfts fram och instämmer med utred-
ningen om att mer resurser krävs för att skapa bättre förutsättningar för utökad och ef-
fektivare tillsyn. Kommunen vill dock framföra att det är viktigt att resurserna allokeras 
till de parter där de utökade medlen gör bäst nytta. Om de nya lagförslagen träder i 
kraft ser kommunen en risk med att vissa typer av tillsynsärenden, till exempel de som 
rör anlagda vatten, kan kräva en del skattefinansierad utredningstid för att kunna be-
döma om åtgärden berörs av strandskyddet eller inte. Initialt kommer också kommu-
nen behöva lägga resurser på att utbilda och skapa nya arbetssätt som förhåller sig till 
den nya lagstiftningen.  

Öckerö kommun delar utredningens bedömning i att Naturvårdsverket bör få ökade re-
surser för tillsynsvägledning och utbildningsinsatser, men anser att det i betänkandet 
saknas en grundlig analys och bedömning av om de föreslagna tilldelade resurserna är 
tillräckliga för att få önskad effekt. 

Ikraftträdande och genomförande 

Öckerö kommun ställer sig positiv till att bedömningen gällande effekten av ändring-
arna i strandskydd ska följas upp av Naturvårdsverket. Då detta medför att statistik be-
höver samlas in från alla kommuner behöver det säkerställas att en struktur finns på 
plats som gör detta arbete resurs- och tidseffektivt för de berörda tjänstemännen i 
kommunerna.  

Dock ställer sig kommunen tveksam till om lag-och förordningsändringarna som före-
slås träda i kraft den 1 januari 2022 sammantaget är tillräckligt utredda i dagsläget. 
Kommunen anser att mer tid och resurser behövs för att försäkra sig om att konse-
kvensbeskrivningen är fullständig och belyser fler sidor av lagstiftningens verkan än de 
lättnader som den kommer att få för byggande och exploatering i kommuner med låg 
befolkningstäthet och stora landarealer.  

Öckerö kommun avstyrker förslaget gällande ikraftträdande och genomförande. 

  



Ekonomiska och andra konsekvenser 

Öckerö kommun anser att konsekvensbeskrivningen är bristfällig ur det kommunala 
perspektivet och delar inte bedömningen att förslagen stärker det kommunala självsty-
ret. Förslagen syftar till att öka det lokala inflytandet men det gäller bara för kommuner 
med utpekade landsbygdsområden. För kommuner som kan komma att omfattas av ett 
stärkt strandskydd innebär förslagen istället ett likvärdigt eller möjligen även ett mins-
kat lokalt inflytande.  

Öckerö kommun anser inte heller att de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna 
är tillräckligt belysta. Ett stärkt strandskydd kan innebära positiva effekter för en kom-
mun i form av säkrad tillgång på områden för friluftsliv, djur- och växtliv. Samtidigt 
kan ett stärkt strandskydd verka hämmande för en kommuns utveckling när det gäller 
den egna bostadsförsörjningen och tillgången på verksamhetsområden och arbetstill-
fällen. 
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Bilaga till yttrande från Öckerö kommun över betänkande av  
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78) 

Betänkandets förslag 

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

Förslag: Strandskydd ska inte gälla vid insjöar med en vattenyta som uppgår till 1 hek-
tar eller mindre eller vattendrag som är 2 meter eller smalare. Förslaget införs i 7 kap. 
13 § första stycket miljöbalken.  

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att strandskydd ska gälla vid insjöar som 
är 1 hektar och mindre samt vattendrag som är 2 meter och smalare, om området har 
särskild betydelse för något av strandskyddets syften. Förslaget införs i 7 kap. 18 f § 
andra stycket miljöbalken.  

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur insjöars storlek och vattendrags 
bredd ska bestämmas. Förslaget införs i 7 kap. 13 § andra stycket miljöbalken.  

Strandskydd vid anlagda vatten 

Förslag: Strandskydd ska inte gälla vid anlagda vatten som har tillkommit efter 1975. 
Förslaget införs i 7 kap. 13 § första stycket miljöbalken.  

Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller 

Bedömning: Länsstyrelserna bör få i uppdrag att klarlägga och fastlägga var strand-
skyddet gäller och ska gälla i respektive län. Länsstyrelserna bör få i uppdrag att i sam-
råd med Naturvårdsverket samordna arbetet med en digitalisering av dessa och andra 
uppgifter gällande strandskyddet. Digitaliseringen bör vara genomförd senast två år ef-
ter det att förändringana har trätt i kraft.  

Enklare att ändra gamla förordnanden om strandskyddets omfattning 

Förslag: Länsstyrelsen får – om området har betydelse för att tillgodose strandskyd-
dets syften – besluta att upphäva tidigare förordnanden enligt 7 kap. 15 § miljöbalken i 
dess lydelse från den 1 juli 1999 till den 30 juni 2009 och att införa strandskydd. För-
slaget införs i 7 kap. 18 f § första stycket miljöbalken.  



Strandskydd och äldre planer 

Bedömning: Ett tillägg behöver införas i 10 a § i lag (1998:811) om införande av mil-
jöbalken för att minska tolkningsutrymmet och undanröja ett hinder för kommunernas 
detaljplanering.  

Förslag: Strandskydd inträder enligt 10 a § i lag (1998:811) om införande av miljöbal-
ken när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av 
en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900), om det inte bestäms annat. 
Detta gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare har omfattats av en fast-
ställd generalplan, stadsplan eller byggnads-plan upphävs eller ersätts av en ny detalj-
plan.  

Undantaget för de areella näringarna 

Bedömning: Regeringen bör utreda om det finns behov av författningsändringar vad 
gäller undantaget för de areella näringarna i strandskyddsbestämmelserna i miljöbal-
ken.  

Utvidgning av strandskyddet 

Bedömning: Det föreligger inte något behov av ändring av bestämmelserna om ut-
vidgning av strandskyddet eller andra åtgärder för en förnyad översyn av utvidgade 
strandskydd.  

Två alternativa sätt att underlätta byggandet inom landsbygdsområden 

Bedömning: Kommuner bör antingen kunna ansöka hos Länsstyrelsen om att strand-
skyddet upphävs i landsbygdsområden, eller redovisa landsbygdsområden i översikts-
plan där det ska vara enklare att få dispens. Inom sådana områden ska särskilda skäl 
kunna tillämpas.  

Förslag: Länsstyrelsen ska, efter ansökan från en eller flera kommuner, helt eller del-
vis upphäva strandskyddet inom ett landsbygdsområde, om kriterierna för landsbygds-
områden är uppfyllda. Förslaget införs i 7 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken.  
 
Länsstyrelsen får besluta att helt eller delvis upphäva ett beslut om upphävande av 
strandskyddet i ett landsbygdsområde, om ett område inte längre uppfyller kriterierna 
för landsbygdsområden. Förslaget införs i 7 kap. 18 f § tredje stycket miljöbalken.  
Kommuner får redovisa landsbygdsområden i översiktsplan. Inom sådana områden ska 
särskilda skäl för landsbygdsområden kunna tillämpas enligt 7 kap. 18 c och d §§ MB. 
Förslaget införs i två nya bestämmelser, 7 kap. 17 a § andra stycket miljöbalken och i 3 
kap. 5 a § plan- och bygglagen.  
 



De delar av LIS-områden som har redovisats i gällande översiktsplan och som omfattas 
av strandskydd ska anses vara landsbygdsområden, där det ska vara enklare att få dis-
pens för vissa åtgärder. Förutsättningen är att länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande 
har funnit att redovisningen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB, i dess ly-
delse vid tidpunkten för länsstyrelsens granskningsyttrande. Förslaget införs i över-
gångsbestämmelserna i förslag till lag om ändring i miljöbalken och förslag till lag om 
ändring i plan- och bygglagen. 
 
Gällande bestämmelser om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
avskaffas. 

Kriterier för landsbygdsområden 

Förslag: Landsbygdsområden ska vara områden som  

1. har god tillgång på obebyggd mark,  
2. har liten efterfrågan på mark för bebyggelse/inte har stor efterfrågan på mark för be-
byggelse, och  
3. inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften.  
 
Förslaget införs i 7 kap. 17 a § första stycket miljöbalken.  

Särskilda skäl för dispens i landsbygdsområden 

Förslag: Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om att upphäva eller ge dis-
pens från strandskyddet inom ett landsbygdsområde får prövningsmyndigheten beakta 
om området  

1. behövs för enstaka en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnad samt 
åtgärder som hör till bostadsbyggnaden,  
2. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse av att uppföra 
eller utveckla sammanhållen bebyggelse, eller  
3. behövs för byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som är nödvändiga 
för en verksamhet, om verksamheten har fördel av ett strandnära läge. 
 
Förslaget införs i 7 kap. 18 d § miljöbalken.  

Stärkt skydd i vissa områden 

Förslag: I områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för be-
byggelse är stor samt i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet ska 
de särskilda skälen för dispens och upphävande av strandskyddet vid detaljplanering 
enligt 7 kap. 18 c § tillämpas särskilt restriktivt. Förslaget införs i 7 kap. 18 c § andra 
stycket miljöbalken. 



Enklare att vidta klimatanpassningsåtgärder 

Bedömning: Klimatförändringarna medför behov av klimatanpassningsåtgärder. Kli-
matanpassningsåtgärder kan skydda befintlig bebyggelse. Det finns behov av att tydlig-
göra att dispens kan meddelas för klimatanpassningsåtgärder. 

Förslag: Dispens ska kunna meddelas för åtgärder som syftar till att skydda miljön, 
människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de konse-
kvenser som ett förändrat klimat kan medföra (klimatanpassningsåtgärder).  
Förslaget införs genom en ny punkt 7 i 7 kap. 18 c § första stycket miljöbalken. 

Ökad och mer effektiv tillsyn 

Bedömning: För att skapa bättre förutsättningar för mer och effektivare tillsyn bör 
Naturvårdsverket få ökade resurser för tillsynsvägledning och utbildningsinsatser. 
Regeringen bör avsätta tre miljoner kronor årligen från år 2022 till 2026 till Natur-
vårdsverket för vägledning och utbildning i strandskyddstillsyn. Naturvårdsverket bör 
vid utgången av 2027 redovisa till regeringen hur resurserna har använts och Natur-
vårdsverkets bedömning av om insatserna har bidragit till mer och planerad strand-
skyddstillsyn. 

Ikraftträdande och genomförande 

Bedömning: Effekterna av de föreslagna ändringarna bör följas upp årligen och ut-
värderas av Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets årliga uppföljning av meddelade dis-
pensbeslut i landet bör även omfatta var dispenser söks och var dispenser beviljas samt 
om åtgärder som avser komplementbyggnader innebär att ny byggnad uppförs. 

Förslag: Lag- och förordningsändringar ska träda i kraft den 1 januari 2022. Äldre be-
stämmelser gäller för ärenden och mål som har påbörjats före ikraftträdandet.  
De delar av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) som 
omfattas av strandskydd ska gälla som landsbygdsområden enligt 7 kap. 17 a § första 
stycket miljöbalken, om länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande har funnit att redovis-
ningen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket i dess lydelse vid tidpunkten för läns-
styrelsens granskningsyttrande. 

Ekonomiska och andra konsekvenser 

Bedömning: Våra förslag bedöms få positiva konsekvenser särskilt för små företag 
och enskilda i landsbygdsområden. Förslagen bedöms även medföra ökad rättssäker-
het, ökad tydlighet och förutsägbarhet samt större legitimitet för strandskyddslagstift-
ningen. 
 



Lättnaderna från strandskyddet i landsbygdsområden och vid mindre sjöar och smalare 
vattendrag kan få negativa konsekvenser för strandskyddets syften och därmed även för 
miljön. 
 
Förslagen innebär sammantaget ett ökat lokalt inflytande, eftersom det är kommu-
nerna som ska kunna ansöka om att upp-häva strandskydd helt eller delvis i lands-
bygdsområden. Det är framför allt länsstyrelsen som kommer att få ökade kostnader 
som direkt följd av förslagen under en period på två år. På sikt bedöms länsstyrelsernas 
och kommunernas arbete med strandskyddet underlättas och förbättras som följd av 
våra förslag. 
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Till statsrådet och chefen för 
Miljödepartementet Isabella Lövin 

Den 4 juli 2019 bemyndigade regeringen chefen för Miljödeparte-
mentet att ge en särskild utredare i uppdrag att se över strand-
skyddet. Regeringen beslutade samtidigt om kommittédirektiv för 
utredningen (dir.2019:41). 

Chefen för Miljödepartementet, statsrådet Isabella Lövin för-
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Sammanfattning 

Vårt uppdrag har varit att föreslå de författningsändringar och andra 
åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i 
grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn 
till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom 
befolkningstäthet och exploateringstryck.  

Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. 
Förslagen ska på det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för 
bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöks-
näring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.  

Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka strand-
skyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga 
tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. 

Uppdraget ska ses mot bakgrund av de utvärderingar av lagstift-
ningen som har skett under det senaste årtiondet. Strandskyddet har 
utvärderats grundligt med avseende bland annat på hur effektivt de 
reformer som genomfördes 2009/2010 har bidragit till landsbygds-
utveckling. De så kallade LIS-reglerna har utvärderats gemensamt av 
Naturvårdsverket och Boverket. Även Boverkets uppföljning av 
tillämpningen av plan- och byggnadslagstiftningen som genom-
fördes 2015 behandlade landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

Strandskyddsdelegationen hade i uppdrag att utföra och sam-
ordna en informations- och kunskapsinsats när det gäller frågor som 
berör tillämpningen av strandskyddsreglerna. Delegationen konsta-
terade 2015 att den intention som låg bakom förändringen 2009 inte 
hade fått full effekt. Den innebar bland annat fortsatt restriktivitet i 
exploaterade områden och lättnader i skyddet där det fanns god 
tillgång på oexploaterade strandområden. Delegationen identi-
fierade en rad problemområden som utformningen av skälen för att 
upphäva eller ge dispens från strandskyddet. Strandskyddsdelega-
tionen identifierade också svårigheter som rör en nationellt enhetlig 
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kartredovisning av strandskyddet och samordning mellan dispens-
prövning och fastighetsbildning. Delegationen beskrev dessa pro-
blemområden mer i detalj och pekade på behovet av en översyn av 
reglerna.  

I direktiven till vår utredning har regeringen angett att en diffe-
rentiering av strandskyddet som tar hänsyn till variationer i landet 
och inom en kommun är en förutsättning för en tillförlitlig och för-
ståelig reglering. Vi ska analysera behovet av kunskapsunderlag om 
lokala förhållanden som har betydelse för ett differentierat, effektivt, 
ändamålsenligt och legitimt strandskydd och kan uppfylla strand-
skyddets syften. Vi ska lämna förslag om hur detta behov kan till-
godoses.  

Dagens reglering i miljöbalken behöver ändras eller kompletteras 
så att olika områdens varierande skyddsbehov får genomslag. För att 
balansera de olika intressen som berörs behövs enligt direktivet en 
väl avvägd differentiering med fortsatt starkt strandskydd i områden 
som redan är starkt exploaterade. Vi ska analysera hur effektivt olika 
typer av regleringar bidrar till berörda intressen och ökar det lokala 
inflytandet, utan att strandskyddets syften riskeras. 

Vad är strandskydd? 

Strandskydd är nära förknippat med den svenska allemansrätten, 
som numera är stadfäst i våra grundlagar. Strandskyddslagstift-
ningen har sitt ursprung från 1950-talet och syftade till att trygga 
tillgången till platser för bad och friluftsliv vid hav, insjöar och 
vattendrag för allmänheten. I förarbetena till strandlagen framhölls 
bland annat att rätt till ökad semester gjorde att fler utnyttjade alle-
mansrätten. Strandskyddet infördes som ett skydd för allemans-
rätten, för att de som inte ägde någon strandfastighet skulle kunna 
nyttja strandområdena. 

Enligt strandlagen gällde strandskyddet inte överallt i Sverige. 
Länsstyrelsen fick utse områden där strandskydd skulle gälla. 
Områdena fick omfatta land- och vattenområden högst 300 meter 
från strandlinjen. Områden som ingick i fastställda planer kunde inte 
omfattas av strandskydd. Inom strandskyddade områden rådde för-
bud mot nybyggnad, ändring av byggnad samt grävnings- eller andra 
förberedelsearbeten. Tillstånd (dispens) till bebyggelse kunde läm-
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nas. Förbuden gällde inte bebyggelse som behövdes för försvaret, de 
areella näringarna eller den allmänna samfärdseln.  

Strandlagen ersattes 1965 av naturvårdslagen. Under 1960-talet 
och början av 1970-talet skedde en omfattande expansion av fritids-
husbebyggelse, framför allt i tätortsnära stränder längs kusterna. 
Strandskyddade områden hade inte kommit till stånd i tillräcklig om-
fattning för att bevara värdefulla stränder för allmänheten. Dispens 
hade lämnats i förhållandevis stor utsträckning. Det bidrog till att 
strandskyddet skärptes 1975 och började gälla i hela Sverige. Det blev 
generellt. 

Av naturvårdslagen framgick att strandskyddet gällde vid havet, 
insjöar och vattendrag för att åt allmänheten trygga tillgången till 
platser för bad och friluftsliv. Skyddet skulle nu som huvudregel 
gälla 100 meter från strandlinjen, med möjlighet för länsstyrelsen att 
utöka det upp till 300 meter. Skyddet gällde såväl på land som i 
vattnet. En annan ändring var att strandskyddet även skulle gälla 
inom nya planområden, men det infördes samtidigt en möjlighet att 
upphäva skyddet i planerna.  

Strandområden som ingick i äldre, redan fastställda planer skulle 
inte omfattas av strandskydd enligt den nya lagen. Denna bestäm-
melse överfördes i huvudsak oförändrad till miljöbalken vid dess 
tillkomst 1999.  

Förbuden inom strandområden utvidgades till att avse även 
anläggning eller anordning där mark tas i anspråk som hindrade eller 
var avhållande för allmänheten. Förbudet kom då även att omfatta 
exempelvis vägar, anläggningar för camping och sport med mera. 
Dispens kunde lämnas om det fanns särskilda skäl. Dagens mot-
svarighet till tomtplatsbestämning infördes, det vill säga att vid 
dispensgivning skulle det bestämmas i vilken utsträckning mark fick 
tas i anspråk för en fastighet. Undantagen från förbuden avskaffades 
för försvarets och den allmänna samfärdselns anläggningar. 

Strandskyddet är i dag differentierat när det gäller omfattning, 
vilka åtgärder som omfattas av förbuden inom strandskyddsområde 
och förutsättningarna för dispens. När strandskyddet blev generellt 
fick länsstyrelsen bestämma att strandområde som uppenbarligen 
saknade betydelse för bad och friluftsliv inte skulle omfattas av 
strandskydd. Genom den möjligheten kunde strandskyddets om-
fattning differentieras. 
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År 1994 fick strandskyddet ytterligare ett syfte. Det tillkom för att 
bevara goda livsvillkor för växter och djur. Även efter denna ändring 
fick länsstyrelsen bestämma att ett strandområde som uppenbart 
saknade betydelse för att tillgodose strandskyddets syften inte skulle 
omfattas av skyddet. I samband med lagändringen infördes även en 
bestämmelse som innebar att länsstyrelsen skulle ompröva tidigare 
förordnanden om områden som inte skulle omfattas av strandskydd 
utifrån den nya lydelsen.  

År 2009 ändrades lagstiftningen och bestämmelserna specifice-
rades så att länsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta att upphäva 
strandskyddet i ett område om det är uppenbart att området saknar 
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Ändringarna 
innebar att det inte längre blev möjligt att upphäva strandskyddet 
genom generella föreskrifter. Samtidigt avskaffades länsstyrelsens 
möjlighet att meddela föreskrifter om att strandskydd inte skulle 
gälla. Därmed avskaffades även länsstyrelsens möjlighet att åter-
införa strandskyddet.  

11 av 21 länsstyrelser har med stöd av lagstiftningen beslutat att 
undanta områden från strandskyddet. Undantagsbesluten som är 
uppbyggda på olika sätt i de 11 länen, utgör en viktig utgångpunkt 
för utredningens förslag, eftersom de är en pusselbit för att förstå 
hur strandskyddsreglerna tillämpas och var strandskydd gäller i dag. 
Sammanfattningsvis är strandskyddet upphävt för de flesta små sjöar 
och vattendrag i de 11 län som har undantagit områden från strand-
skydd. Men det saknas i dag en fullständig digitalisering av besluten, 
vilket gör det svårt att få en överblick av dess fulla omfattning. Vissa 
län har digitaliserat strandskyddet där undantagna områden har 
beaktats. Andra län använder fortfarande respektive karta i dess 
tryckta version.  

De 11 undantagen ger olika förutsättningar mellan länen. Såväl 
högexploaterade som lågexploaterade län tillämpar dessa undantag. 
Att undantagen ofta baseras på gamla, tryckta kartor som inte upp-
daterats gör också att tillämpningen försvåras och det kan bli otyd-
ligt var strandskyddet gäller eller inte. 

Sedan 1990-talet har flera utredningar genomförts och förslag 
lämnats för att differentiera strandskyddet. Förslagen har alla på 
olika sätt handlat om var i landet som lättnader i strandskyddet 
skulle kunna gälla. En utmaning har genomgående varit att finna en 
ändamålsenlig indelning. Olika varianter har övervägts. Det har varit 
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fråga om glesbygder, vissa län, vissa kommuner och landsbygder. År 
2009 infördes också bestämmelser om differentiering av strand-
skyddet. Ändringarna syftade å ena sidan till att införa lättnader i 
strandskyddet för att främja utvecklingen av landsbygdsområden 
med god tillgång till stränder. Å andra sidan var avsikten också att 
begränsa nybyggnad i övriga delar av landet genom tydligare och 
stärkta regler och en fortsatt restriktiv tillämpning. 

Enligt bestämmelserna om lättnader ska kommunerna redovisa 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (så kallade 
LIS-områden) i översiktsplanen. Där ska vissa lättnader i strand-
skyddet kunna gälla. Redovisningen ska göras utifrån kriterier i 
lagtexten. Lättnaderna innebär att nya och fler särskilda skäl kan 
tillämpas inom LIS-områden. Syftet var att bättre anpassa strand-
skyddet till lokala förhållanden och förutsättningar. Bestämmelserna 
ska också främja utvecklingen i landsbygdsområden med god till-
gång till stränder och lågt exploateringstryck.  

I syfte att uppnå en mer enhetlig och korrekt tillämpning preci-
serades i lagtext också vad som får beaktas som särskilda skäl i övriga 
områden. Dessutom infördes förtydliganden när det gäller strand-
skyddets syften och att en fri passage för allmänheten närmast strand-
linjen skulle bibehållas. Kommunerna fick huvudansvaret för att pröva 
frågor om att upphäva och ge dispens från strandskyddet. Samtidigt 
fick länsstyrelsen ansvaret att bevaka strandskyddets intressen vid 
kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upp-
hävanden och dispenser om det behövs. 

Våra utgångspunkter 

Riksdagen har angett mål för utvecklingen av Sveriges landsbygder. 
Dessa har utformats utifrån en långsiktigt hållbar utveckling, i linje 
med miljömålen. När det gäller den miljömässiga hållbarheten tar 
beslutet genomgående stöd i de nationella miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet som riksdagen beslutat. Miljökvalitetsmålen in-
rättades med det generella strandskyddet som en viktig förutsätt-
ning. Att de landsbygdspolitiska målen har stöd i miljökvalitets-
målen utgör en viktig utgångspunkt för våra förslag. 

I underlaget för riksdagsbeslutet identifieras ett antal utmaningar 
som den demografiska utvecklingen, geografiska avstånd och finan-
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siella förutsättningar för byggande och verksamheter. Näringsliv 
och företagande, samhällsplanering och bostadsbyggande framhålls 
som viktiga områden för landsbygdsutvecklingen. Det övergripande 
målet är en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till före-
tagande, arbete, boende och välfärd.  

Statsmakterna har identifierat landsbygden som en tillgång för att 
ta till vara framtida möjligheter till hållbar tillväxt och för att möta 
de utmaningar som följer av förändringar i klimatet och behovet av 
att ställa om till en mer cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi. 
Landsbygden måste därför ha goda möjligheter till företagande, 
arbete, boende och välfärd. Förutsättningarna för att bo, leva och 
verka kan skilja sig åt i glesa respektive täta miljöer, vilket ställer krav 
på olika lösningar för att hantera exempelvis offentlig service. 

Det finns en konflikt mellan olika exploateringsintressen inom 
strandskyddade områden å ena sidan och miljöhänsyn i form av att 
bevara orörda stränder å andra sidan, särskilt i högexploaterade 
områden. Vi har haft i uppdrag att lämna förslag så att det blir bety-
dligt enklare att bygga i strandskyddade områden i landsbygder. 
Miljökvalitetsmålen inrättades med det generella strandskyddet som 
en viktig förutsättning. Att de landsbygdspolitiska målen har stöd i 
miljökvalitetsmålen utgör en viktig utgångspunkt för utredningens 
förslag. Vår ambition har varit att lämna förslag som underlättar 
strandnära byggande inom landsbygdsområden samtidigt som 
strandskyddets syften inte ska äventyras. På så sätt har vi haft för 
avsikt att söka en balans mellan landsbygdspolitiken och miljö- och 
friluftsmålen i våra förslag. 

En annan viktig ambition har varit att skapa en logisk och väl-
motiverad uppbyggnad av bestämmelserna för strandskyddet, som 
är lätt att förstå för inblandade aktörer. Det har också blivit allt 
tydligare att bestämmelserna måste kunna ge utrymme för lokala 
anpassningar och dynamiska förändringar. 

Befolkningstätheten och exploateringen av stränder 
varierar 

Exploatering av stränderna, befolkningstäthet och exploaterings-
tryck varierar i landet mellan länen och mellan kommuner. Även 
inom kommunerna varierar förhållandena liksom att de varierar 
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också över tid, inte minst på grund av den pågående urbaniseringen. 
Med hänsyn till de varierande förhållandena är det varken lämpligt 
eller möjligt att på nationell nivå bestämma var det ska bli lättare att 
bygga genom lättnader i strandskyddet eller var strandskyddet ska 
stärkas. Våra förslag om en ökad differentiering bör därför genom-
föras lokalt och regionalt och besluten om detta måste också fattas 
lokalt och regionalt.  

På lokal nivå är det kommunerna som ansvarar för den över-
gripande samhälls- och bebyggelseplaneringen. Kommunerna ansvarar 
också för prövningar av strandskyddsdispenser. Länsstyrelsen, som 
är statens företrädare på regional nivå, tillhandahåller underlag för 
kommunernas planering. Länsstyrelsen ansvarar också för frågor om 
att upphäva strandskyddet. Kommuner och länsstyrelser har kun-
skap om de lokala och regionala förhållandena i landet och bör därför 
vara de aktörer som i praktiken ska genomföra de förslag som 
utredningen lämnar.  

En slutsats som utredningen kan dra är att lättnader i strand-
skyddet kommer att kunna genomföras i stora delar av norra Sverige, 
där det överlag är låg exploateringsgrad, låg befolkningstäthet och 
lågt exploateringstryck. Stora delar kan vara landsbygder, där det ska 
kunna bli enklare att bygga. Det finns områden främst vid kusten dit 
bebyggelsen och befolkningen är koncentrerad. Det gäller städerna 
och några större tätorter. Det finns därför områden i norra Sverige 
som även har hög exploateringsrad, tät befolkning och ett högt 
exploateringstryck.  

I södra delen av landet är det överlag högre exploateringsgrad, 
högre befolkningstäthet och högre exploateringstryck. Bebyggelsen 
täcker större delar av landområdet än i norra Sverige. Bebyggelse-
trycket är överlag också högt. Delar av södra Sverige kan vara sådana 
starkt exploaterade områden, där strandskyddet bör bibehållas eller 
stärkas. I södra Sverige finns också mindre exploaterade och glest 
befolkade områden som kan vara landsbygder.  

I södra Sverige kommer lättnader att kunna genomföras mer 
selektivt utifrån de lokala förutsättningarna och påverkan på strand-
skyddets syften och inte i lika stor utsträckning som i norra Sverige. 
I områden i landsbygder kan exploateringstrycket vara lågt och pro-
duktionskostnaden för en byggnad kan vara högre än marknads-
värdet. Det innebär ett risktagande för både de som vill bygga och 
för banker i sin långivning. Vi har dragit slutsatsen att lättnader i 
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strandskyddet i landsbygder inte får medföra risk för överetablering 
eller att strandskyddets syften äventyras.  

Även olika kommuner har olika förhållanden och förutsättningar 
för lättnader i strandskyddet. Det finns också olika förutsättningar för 
lättnader i olika delar av kommuner, beroende på vilken exploaterings-
grad, befolkningstäthet och exploateringstryck som råder. Exempel-
vis kommer lättnader i strandskyddet att kunna genomföras i mycket 
större utsträckning i Jokkmokks kommun som har den lägsta exploa-
teringsgraden av stränderna (1,4 procent) än i Danderyds kommun, 
som har den högsta (68,9 procent). 

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 
tas bort 

Frågan om strandskyddets omfattning vid små insjöar och vatten-
drag har utretts ett antal gånger. Naturvårdsverket redovisade till 
exempel 2002 ett uppdrag från regeringen att bland annat utreda 
förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna av vissa lättnader 
i strandskyddet utanför tätortsnära områden med högt bebyggelse-
tryck. I den redovisningen lämnade verket förslag om vissa lättnader. 
De innebar bland annat att strandskyddet för de minsta sjöarna och 
vattendragen skulle tas bort helt och att det skulle minskas till 
50 meter vid vattendrag mellan 1 och 6 meters bredd. Förslaget 
ledde inte till några lagstiftningsåtgärder. 

2012 fick Naturvårdsverket och Boverket ett liknande uppdrag 
att bland annat analysera och redogöra för konsekvenserna av att 
införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag 
utanför högexploaterade områden. Redovisningen innehöll olika 
möjligheter att minska strandskyddet. 2014 infördes nya bestäm-
melser som ger länsstyrelsen möjlighet att upphäva strandskyddet 
vid små sjöar och vattendrag, om området har liten betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften. En liten sjö får ha en vattenyta som 
uppgår till omkring 1 hektar eller mindre och ett litet vattendrag får 
ha en bredd på omkring 2 meter eller smalare. Ett av syftena med 
ändringen var att skapa ökad förståelse och acceptans för strand-
skyddsregleringen.   

Vi föreslår nu att strandskydd inte ska gälla vid insjöar med en 
vattenyta som uppgår till 1 hektar eller mindre eller vattendrag som 
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är 2 meter eller smalare. Vi anser att generellt ta bort strandskyddet 
vid de minsta sjöarna och vattendragen bör leda till en ökad accep-
tans och mindre tillämpningsproblem och därigenom sammantaget 
bättre och mer ändamålsenligt skydd. Förslaget har som målsättning 
att anpassa omfattningen av strandskyddet för att säkerställa ett 
effektivt och ändamålsenligt strandskydd som också ger legitimitet.  

För att ta tillvara strandskyddets syften behöver det dock finnas 
möjlighet att införa skydd vid små sjöar och vattendrag som har 
särskild betydelse för något av de båda syftena. Länsstyrelsen får 
därför i det enskilda fallet besluta att strandskydd ska gälla vid in-
sjöar som är 1 hektar och mindre samt vattendrag som är 2 meter 
och smalare, om området har särskild betydelse för något av strand-
skyddets syften. Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om 
hur insjöars storlek och vattendrags bredd ska bestämmas. Strand-
skydd ska heller inte gälla vid anlagda vatten (sjöar, dammar och 
våtmarker) som har tillkommit efter 1975. 

Ett mer differentierat strandskydd 

Strandskyddet är redan i dag differentierat på flera olika sätt. Med 
det generella strandskyddet som infördes 1975 har det successivt ut-
vecklats en rad undantag, i syfte att åstadkomma en differentiering. 
Länsstyrelsen får till exempel besluta att utvidga strandskydds-
området till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att 
säkerställa något av strandskyddets syften. I vissa områden är därför 
strandskyddet utvidgat till 300 meter från strandlinjen. 

Länsstyrelsen har sedan 1975 också kunnat upphäva strand-
skyddet i områden som saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Sedan 2014 kan länsstyrelsen som nämnts upphäva strandskyddet 
vid små sjöar och vattendrag, för att områdenas betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften är liten. Strandskyddet gäller därför 
inte överallt och det har upphävts i olika omfattning i olika områden. 
I områden där strandskyddet är upphävt krävs följaktligen ingen 
dispens.  

Det finns ett antal åtgärder som inte omfattas av förbuden inom 
strandskyddsområden. Sådana åtgärder kräver heller ingen dispens. 
Ett av undantagen gäller åtgärder för de areella näringarna (jord-
bruket, fisket, skogsbruket och renskötseln). Undantaget gäller över 
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hela landet. Ett annat undantag gäller kompletteringsåtgärder, där 
länsstyrelsen har meddelat föreskrifter. Länsstyrelsen får undanta 
kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad, som vidtas inom 
15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 
25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om 
dispens.  

LIS-bestämmelserna är en del av de förändringar i lagstiftningen 
som har genomförts i syfte att differentiera strandskyddet. Bestäm-
melserna har sedan de infördes utvärderats av Naturvårdsverket och 
Boverket 2013, av länsstyrelserna 2015, av Strandskyddsdelegationen 
2015 och av Naturvårdsverket ännu en gång 2017. Utvärderingarna 
visar att redovisning av LIS-områden har skapat nya förutsättningar 
och incitament för planering av landsbygder. Planeringen har enga-
gerat både allmänhet och politiker. Samtidigt har planeringen varit en 
tids- och resurskrävande process, med ett sämre utfall än förväntat. 

Strandskyddsdelegationen noterade 2015 att strandskyddet före-
faller vara starkt i glesbygd men svagare i tätbebyggda områden. 
Detta står i kontrast till avsikten bakom de förändringar som riks-
dagen beslutade om 2009. Ett av de uttalade syftena var att öka diffe-
rentieringen och åstadkomma en utveckling som bättre tar hänsyn 
till att tillgången till sjöar och stränder är olika i olika delar av landet. 
Intentionen med LIS-bestämmelserna var att stärka strandskyddet i 
exploaterade områden, men samtidigt ge lättnader i skyddet där det 
fanns god tillgång på oexploaterade strandområden. 

Vi har tagit del av tidigare utvärderingar och rapporter av strand-
skyddsbestämmelserna och studerat rättspraxis på området. Vi har 
under arbetet genomfört möten med en rad aktörer som berörs av 
strandskyddsbestämmelserna. Slutsatsen är att LIS-systemet inte är 
tillräckligt effektivt. Det finns problem som påverkar effektiviteten 
i alla delar av LIS-systemet.  

Det finns svårigheter att avgränsa LIS-områden enligt de begräns-
ningar när det gäller antalet och omfattningen av LIS-områden som 
anges i miljöbalken. Problemet påverkar bestämmelsernas ändamåls-
enlighet och effektivitet. Termen landsbygdsutveckling har medfört 
olika tolkningar mellan kommuner och länsstyrelser. Olika tolk-
ningar påverkar bestämmelsernas effektivitet och rättssäkerhet. 
Utredningar och redovisningar av LIS-områden är bristfälliga. Även 
det problemet påverkar bestämmelsernas effektivitet och rättssäker-
het. De materiella reglerna för dispens i LIS-områden är otydliga. 
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Möjligheterna att få dispens regleras genom de särskilda skälen i 
miljöbalken. Problemet påverkar bestämmelsernas ändamålsenlighet 
och effektivitet. 

Vi anser nu att kommuner antingen bör kunna ansöka hos läns-
styrelsen om att strandskyddet upphävs i landsbygdsområden eller 
redovisa landsbygdsområden i översiktsplan, där det ska vara enklare 
att få dispens. Inom sådana områden ska särskilda skäl kunna 
tillämpas. 

Vi föreslår att länsstyrelsen, efter ansökan från en eller flera kom-
muner, helt eller delvis ska upphäva strandskyddet inom ett lands-
bygdsområde, om kriterierna för landsbygdsområden är uppfyllda. 
Länsstyrelsen får helt eller delvis också häva ett tidigare beslut om 
att upphäva strandskyddet i ett landsbygdsområde, om ett område 
inte längre uppfyller kriterierna för landsbygdsområden.  

Kommuner får redovisa landsbygdsområden i översiktsplan. 
Inom sådana områden ska särskilda skäl för landsbygdsområden 
kunna tillämpas. LIS-områden som har redovisats i gällande över-
siktsplan ska anses vara landsbygdsområden, där det ska vara enklare 
att få dispens för vissa åtgärder. Gällande bestämmelser om områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) avskaffas. 

Vi föreslår också kriterier för landsbygdsområden. Det ska vara 
områden som har god tillgång till obebyggd mark, inte har stor efter-
frågan på mark för bebyggelse och inte är av särskild betydelse för 
något av strandskyddets syften. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om att upphäva eller 
ge dispens från strandskyddet inom ett landsbygdsområde föreslår 
vi att prövningen får beakta några kriterier. De är 

• om området behövs för enstaka en- eller tvåbostadshus och till-
hörande komplementbyggnad samt åtgärder som hör till bostads-
byggnaden,  

• om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse av att uppföra eller utveckla sammanhållen be-
byggelse, eller  

• om området behövs för byggnader, anläggningar, anordningar 
och åtgärder som är nödvändiga för en verksamhet och verksam-
heten har fördel av ett strandnära läge. 



Sammanfattning SOU 2020:78 

24 

Vi föreslår ett stärkt strandskydd i områden där exploateringsgraden 
är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor och i vatten-
områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet. Där ska de sär-
skilda skälen för dispens och upphävande av strandskyddet vid 
detaljplanering tillämpas särskilt restriktivt.  

Vi anser dessutom att klimatförändringarna medför behov av 
klimatanpassningsåtgärder som kan motivera en differentiering av 
strandskyddet. Det bör därför bli tydligare att dispens ska kunna 
meddelas för åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors 
liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de kon-
sekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. 

Strandskyddet bör bli mer förutsägbart och enklare 
att administrera 

Länsstyrelserna bör få i uppdrag att klarlägga och fastlägga var 
strandskyddet gäller och ska gälla i respektive län. Såväl högexploa-
terade som lågexploaterade län har undantagit strandskydd i olika 
utsträckning. Att besluten ibland baseras på gamla, tryckta kartor 
som inte uppdateras gör också att tillämpningen försvåras och det 
kan bli otydligt var strandskydd gäller. Problem uppstår framför allt 
för den enskilde och allmänheten när de vill veta var strandskyddet 
gäller. En heltäckande digitalisering skulle bidra till att göra strand-
skyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert, inte minst för 
den enskilde. 

Gammalt kartmaterial försvårar digitaliseringen av strandskyddet 
men visar samtidigt att den måste ges högsta prioritet. Uppdraget till 
länsstyrelserna bör därför vara att i samråd med Naturvårdsverket 
samordna arbetet med en digitalisering av dessa och andra uppgifter 
som gäller strandskyddet. Digitaliseringen bör vara genomförd senast 
två år efter det att förändringana har trätt i kraft  

I sammanhanget föreslår vi också att det ska bli enklare att ändra 
gamla beslut om strandskyddets omfattning. Möjligheten att kunna 
ändra gamla beslut är viktigt för ett anpassat och dynamiskt strand-
skydd. Länsstyrelsen ska därför kunna upphäva tidigare beslut om 
undantag från strandskyddet, om området har betydelse för att till-
godose strandskyddets syften.  



SOU 2020:78 Sammanfattning 

25 

Ett tillägg behöver även införas i lagstiftningen för att minska 
tolkningsutrymmet och undanröja ett hinder för kommunernas 
detaljplanering. I dag inträder strandskydd när en gammal plan upp-
hävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen. Detta 
gäller även när en detaljplan upphävs för ett område som tidigare har 
omfattats av en gammal plan eller ersätts av en ny detaljplan. 

Regeringen bör dessutom utreda om det finns behov av författ-
ningsändringar när det gäller undantaget för de areella näringarna i 
strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Vi anser däremot inte 
att det föreligger något behov av ändring av bestämmelserna om ut-
vidgning av strandskyddet eller andra åtgärder för en förnyad över-
syn av utvidgade strandskydd. 

Effektivare tillsyn inom strandskyddade områden 

En rättvis tillämpning av strandskyddsreglerna och tillsyn av efter-
levnaden framhålls i våra direktiv som viktigt för att skyddet ska 
uppfattas som legitimt. Vi ska utgå från att det fortsatt finns ett 
behov av en ändamålsenlig och effektiv statlig tillsyn och kontroll av 
tillämpningen av förändrade strandskyddsregler. Tillsynen ska värna 
strandskyddets syften och säkerställa ett differentierat och legitimt 
strandskydd. 

Vi anser att Naturvårdsverket bör få ökade resurser för tillsyns-
vägledning och utbildningsinsatser för att skapa bättre förutsätt-
ningar för mer och effektivare tillsyn. Regeringen bör årligen under 
en femårsperiod avsätta extra medel till Naturvårdsverket för väg-
ledning och utbildning i strandskyddstillsyn. Efter utgången av den 
perioden bör verket redovisa hur resurserna har använts med en 
bedömning av om insatserna har bidragit till mer och planerad 
strandskydd. 

Ikraftträdande och genomförande 

Våra förslag om förändringar i lagar och förordningar ska enligt det 
så kallade Januariavtalet träda i kraft den 1 januari 2022. Äldre 
bestämmelser gäller för ärenden och mål som har påbörjats före 
ikraftträdandet. De delar av områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS-områden) som omfattas av strandskydd ska 



Sammanfattning SOU 2020:78 

26 

gälla som landsbygdsområden. Det ska gälla under förutsättning att 
länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande har funnit att redovisningen 
är förenlig med bestämmelserna i dess lydelse vid tidpunkten för 
länsstyrelsens yttrande.  

Vi anser att effekterna av de föreslagna ändringarna bör följas upp 
årligen och utvärderas av Naturvårdsverket. Den årliga uppfölj-
ningen av meddelade dispensbeslut i landet bör även omfatta var 
dispenser söks och var dispenser beviljas samt om åtgärder som avser 
komplementbyggnader innebär att ny byggnad uppförs.  

Ekonomiska och andra konsekvenser 

Vi ska enligt direktiven analysera och redovisa förslagens konse-
kvenser i enlighet med kommittéförordningen och förordningen om 
konsekvensutredning vid regelgivning. Vi ska också redovisa konse-
kvenser i några andra avseenden, exempelvis konsekvenser för fri-
luftsliv, för möjligheten att bygga och driva företag på landsbygden 
samt samhällets motståndskraft mot klimatförändringar.  

Vi har anlitat externt stöd för att genomföra delar i konsekvens-
utredningen. Ett uppdrag till Sweco Strategi AB har varit att bistå 
oss med att belysa de ekonomiska konsekvenserna för olika aktörer 
och med en samhällsekonomisk analys. I den delen av arbetet har 
även Tillväxtverket medverkat. Vi har dessutom med ett annat upp-
drag till samma företag belyst effekter av förslagen för miljön och 
friluftslivet.  

Vi bedömer i konsekvensutredningen att våra förslag beräknas få 
positiva konsekvenser särskilt för små företag och enskilda i lands-
bygdsområden. Förslagen bedöms även medföra ökad rättssäkerhet, 
ökad tydlighet och förutsägbarhet samt större legitimitet för strand-
skyddslagstiftningen.  

Lättnader från strandskyddet i landsbygdsområden och vid mindre 
sjöar och smalare vattendrag kan få negativa konsekvenser för strand-
skyddets syften och därmed även för miljön. Dock är strandskyddet 
delvis redan upphävt i många av landets mindre sjöar och smala vatten-
drag som följd av de olika länsvisa undantagen. Den negativa påverkan 
på miljön som en följd av lättnader i landsbygdsområden bör bli 
begränsad, då dessa områden inte ska vara av särskild betydelse för 
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strandskyddets syften. Det avser dessutom områden med mycket 
obebyggd mark och låg efterfrågan på byggnation.  

Förslagen innebär sammantaget ett ökat lokalt inflytande, efter-
som det är kommunerna som ska kunna ansöka om att upphäva 
strandskydd helt eller delvis i landsbygdsområden. Var dessa om-
råden ska finnas och hur stora de ska vara ska avgöras av de lokala 
förutsättningarna, vilket underlättar kommunernas planering. För-
slagen kommer även att underlätta kommunernas arbete med dispen-
ser. Åtgärdernas bidrag till landsbygdsutveckling behöver inte vägas 
in i kriterierna för landsbygdsområden eller i de särskilda skälen för 
dispens.  

Det är framförallt länsstyrelsen som kommer att få ökade kost-
nader som en direkt följd av förslagen under en period på två år. På 
sikt bedöms länsstyrelsens och kommunernas arbete med strand-
skyddet kunna underlättas och förbättras som följd av våra förslag. 

För att i större utsträckning kunna ta hänsyn till strandskyddets 
syften har vi lagt fram flera förslag som innebär att det blir möjligt 
att återinföra strandskydd. Denna möjlighet är viktig för att säker-
hetsställa att strandskyddets syften bevaras på lång sikt. Att kunna 
återinföra strandskyddet är en viktig motvikt till de lättnader som 
föreslås. Det innebär även förutsättningar för ett mer likvärdigt 
strandskydd i landet som helhet med hänsyn till strandskyddets 
syften. 

Vi föreslår visserligen olika lättnader från strandskyddet, i lands-
bygdsområden och vid mindre sjöar och smalare vattendrag. Men 
det finns det fortfarande även andra naturskyddsinstrument som kan 
användas och behöver beaktas både när strandskydd upphävs och 
återinförs och när det byggs i strandnära lägen. 

Förslagen medför flera positiva samhällsekonomiska konsekven-
ser som följd av förenklingar i lagstiftningen, ökad förutsägbarhet och 
transparens samt ökad möjlighet att bygga i strandnära lägen på lands-
bygden. De positiva samhällsekonomiska konsekvenserna kommer i 
huvudsak att tillfalla mindre företag och enskilda på landsbygden.  
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken1 
dels att 7 kap. 18 e § ska upphöra att gälla,  
dels att 7 kap. 18 f–h §§ ska betecknas 7 kap. 18 e–g §§, 
dels att 7 kap. 13, 18, 18 c–18 d och den nya 18 f §§ ska ha följande 

lydelse,  
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 17 a §, av följande 

lydelse.  
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
13 §2 

Strandskydd gäller vid havet 
och vid insjöar och vattendrag. 

Strandskydd gäller vid havet 
och vid insjöar som är större än 
en hektar och vattendrag som är 
bredare än två meter. Strand-
skydd gäller inte vid anlagda 
vatten som har tillkommit efter 
1975. 

 Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om hur in-
sjöars storlek och vattendrags 
bredd ska bestämmas. 

 
1 Senaste lydelse av  
18 e § 2011:393  
18 g § 2010:902 
18 h § 2009:532. 
2 Senaste lydelse 2009:532. 
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Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strand-

områden, och 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
 17 a § 

Med landsbygdsområde avses 
ett strandskyddat område  

1. där tillgången på obebyggd 
mark är god, 

2. där efterfrågan på mark för 
bebyggelse inte är stor, och 

3. som inte är av särskild bety-
delse för något av strandskyddets 
syften. 

En kommun får  
1. ansöka om att strandskyddet 

ska upphävas inom ett lands-
bygdsområde enligt 18 § tredje 
stycket, eller  

2. redovisa ett landsbygds-
område i kommunens översikts-
plan. 

18 §3  
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strand-

skyddet i ett område, om 
1. det är uppenbart att om-

rådet saknar betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften, 

1. det är uppenbart att om-
rådet saknar betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften, 
eller 

2. strandskyddet gäller vid en 
liten sjö eller ett litet vattendrag 
och områdets betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften är 
liten, eller 

 

 
3 Senaste lydelse 2014:892. 
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3. området enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) avses att 
omfattas av en detaljplan och 

a) behövs för byggande av en 
försvarsanläggning, allmän väg 
eller järnväg, eller 

b) skyddas enligt andra 
bestämmelser i detta kapitel än 
bestämmelserna om miljöskydds-
område eller vattenskyddsområde 
och skyddet har beslutats av 
någon annan än en kommun. 

2. området enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) avses att 
omfattas av en detaljplan och 

a) behövs för byggande av en 
försvarsanläggning, allmän väg 
eller järnväg, eller 

b) skyddas enligt andra 
bestämmelser i detta kapitel än 
bestämmelserna om miljöskydds-
område eller vattenskyddsområde 
och skyddet har beslutats av 
någon annan än en kommun. 

Ett upphävande enligt första 
stycket 2 får göras endast om sjöns 
vattenyta har en storlek som 
uppgår till omkring en hektar eller 
mindre eller om vattendragets 
bredd är omkring två meter eller 
smalare. Ett upphävande enligt 
första stycket 3 får göras endast 
om det finns särskilda skäl och 
intresset av att ta området i 
anspråk på det sätt som avses med 
planen väger tyngre än strand-
skyddsintresset. 

Ett upphävande enligt första 
stycket 2 får göras endast om det 
finns särskilda skäl och intresset 
av att ta området i anspråk på det 
sätt som avses med planen väger 
tyngre än strandskyddsintresset. 

 

 Länsstyrelsen ska i det enskilda 
fallet, efter ansökan från en eller 
flera kommuner, helt eller delvis 
upphäva strandskyddet inom ett 
eller flera landsbygdsområden som 
avses i 17 a § första stycket om 
kriterierna enligt första stycket 1–3 
i den bestämmelsen är uppfyllda.  

Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strand-
skyddet genom en bestämmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 § 
plan- och bygglagen. 
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18 c §4 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av 

eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det 
område som upphävandet eller dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidg-
ningen inte kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, 

6. behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett annat mycket ange-
läget intresse. 

6. behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett annat mycket ange-
läget intresse, eller 

 7. behöver tas i anspråk för att 
skydda miljön, människors liv och 
hälsa, infrastruktur och egendom 
vid befintlig bebyggelse (klimat-
anpassningsåtgärder). 

I 18 d § finns bestämmelser om 
vad man får beakta som särskilda 
skäl utöver det som anges i första 
stycket, om prövningen gäller ett 
sådant område för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen som 
avses i 18 e §. 

I områden där exploaterings-
graden är hög och efterfrågan på 
mark för bebyggelse är stor eller i 
vattenområden av särskild bety-
delse för djur- och växtlivet ska 
första stycket 1–6 tillämpas sär-
skilt restriktivt. 

18 d §5 
Som särskilda skäl vid pröv-

ningen av en fråga om upp-
hävande av eller dispens från 
strandskyddet inom ett område 
för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen får man också beakta 

Som särskilda skäl vid pröv-
ningen av en fråga om upp-
hävande av eller dispens från 
strandskyddet inom ett lands-
bygdsområde som redovisats i 
översiktsplan får man, utöver det 

 
4 Senaste lydelse 2009:532. 
5 Senaste lydelse 2009:532. 
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om ett strandnära läge för en 
byggnad, verksamhet, anläggning 
eller åtgärd bidrar till utveck-
lingen av landsbygden. Om pröv-
ningen gäller en dispens för att 
uppföra enstaka en- eller två-
bostadshus med tillhörande kom-
plementbyggnader och andra åtgär-
der får man i stället beakta om huset 
eller husen avses att uppföras i 
anslutning till ett befintligt bostads-
hus. 

som anges i 18 c §, också beakta 
om området 

1. behövs för enstaka en- eller 
tvåbostadshus och tillhörande kom-
plementbyggnad samt åtgärder som 
hör till bostadsbyggnaden, 

2. behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse av att uppföra eller ut-
veckla sammanhållen bebyggelse, 
eller  

3. behövs för byggnader, anlägg-
ningar, anordningar och åtgärder 
som är nödvändiga för en verk-
samhet, om verksamheten har för-
del av ett strandnära läge. 

 
18 g § 18 f §6 

 Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får, om 
området har betydelse för att till-
godose strandskyddets syften, be-
sluta att upphäva tidigare förord-
nanden enligt 7 kap. 15 § denna 
balk i dess lydelse från den 1 juli 
1999 till den 30 juni 2009 och att 
införa strandskydd. 

 Länsstyrelsen får i det enskilda 
fallet besluta att strandskydd ska 
gälla vid en insjö som är en hektar 
och mindre samt ett vattendrag 
som är två meter och smalare, om 
området har särskild betydelse för 
något av strandskyddets syften.  

 Länsstyrelsen får i det enskilda 
fallet helt eller delvis upphäva ett 
beslut enligt 18 § tredje stycket, 
om ett område inte längre upp-

 
6 Senaste lydelse 2009:532. 
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fyller kriterierna i 17 a § första 
stycket 1–3. 

 Beslut enligt andra och tredje 
styckena ska gälla omedelbart, 
även om de överklagas. 

I fråga om strandskydd som 
har upphävts för ett område 
genom en bestämmelse i en 
detaljplan enligt plan- och bygg-
lagen (2010:900) eller för ett 
område som har avsetts att om-
fattas av en detaljplan eller om-
rådesbestämmelser enligt samma 
lag gäller strandskyddet åter, om 

1. området upphör att om-
fattas av detaljplanen eller om-
rådesbestämmelserna, eller 

2. detaljplanen eller områdes-
bestämmelserna ersätts med en 
ny detaljplan. 

I fråga om strandskydd som 
har upphävts för ett område 
genom en bestämmelse i en 
detaljplan enligt plan- och bygg-
lagen (2010:900) eller för ett 
område som har avsetts att om-
fattas av en detaljplan eller om-
rådesbestämmelser enligt samma 
lag gäller strandskyddet åter, om 

1. området upphör att om-
fattas av detaljplanen eller om-
rådesbestämmelserna, eller 

2. detaljplanen eller områdes-
bestämmelserna ersätts med en 
ny detaljplan. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.  
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid prövningen av en 

fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet i ärenden 
som har påbörjats före ikraftträdandet och för mål och ärenden som 
avser överklagande av sådana ärenden till dess målet eller ärendet är 
slutligt avgjort.   

3. De delar av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen som omfattas av strandskydd ska gälla som landsbygds-
områden enligt 7 kap. 17 a § första stycket, om länsstyrelsen i sitt 
granskningsyttrande har funnit att redovisningen är förenlig med 
7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken i dess lydelse vid tidpunkten 
för länsstyrelsens granskningsyttrande. 
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1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:811) 
om införande av miljöbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:811) om införande av 
miljöbalken att 10 a § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
10 a §7 

Strandskydd inträder när en 
fastställd generalplan, stadsplan 
eller byggnadsplan upphävs eller 
ersätts av en ny detaljplan enligt 
plan- och bygglagen (2010:900). 
Detta gäller även när en detaljplan 
för ett område som tidigare har 
omfattats av en fastställd general-
plan, stadsplan eller byggnadsplan 
upphävs eller ersätts av en ny 
detaljplan. 

Strandskydd inträder när en 
fastställd generalplan, stadsplan 
eller byggnadsplan upphävs eller 
ersätts av en ny detaljplan enligt 
plan- och bygglagen (2010:900), 
om det inte bestäms annat. Detta 
gäller även när en detaljplan för 
ett område som tidigare har om-
fattats av en fastställd generalplan, 
stadsplan eller byggnadsplan upp-
hävs eller ersätts av en ny detalj-
plan. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.   

 
7 Senaste lydelse 2011:337. 
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1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2020:75) om 
ändring i miljöbalken 

Härigenom föreskrivs att lagen (2020:75) om ändring i miljöbalken 
ska utgå.   
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1.4 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen 
dels att 3 kap. 5, 10 och 16 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 a § av 

följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
5 §8 

Av översiktsplanen ska även följande framgå  
1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av 

bostäder,  
2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till 

och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regio-
nala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling 
inom kommunen, 

3. sådana områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen 
som avses i 7 kap. 18 e § första 
stycket miljöbalken, 

 

4. kommunens syn på risken 
för skador på den byggda miljön 
som kan följa av översvämning, 
ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt på hur 
sådana risker kan minska eller 
upphöra,  

3. kommunens syn på risken 
för skador på den byggda miljön 
som kan följa av översvämning, 
ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt på hur 
sådana risker kan minska eller 
upphöra,  

5. om översiktsplanen av-
viker från en regionplan för 
länet, på vilket sätt den gör det 
och skälen för avvikelsen, och  

4. om översiktsplanen avviker 
från en regionplan för länet, på 
vilket sätt den gör det och skälen 
för avvikelsen, och  

6. sådana områden och verk-
samheter som angår två eller flera 
kommuner eller är av regional 
betydelse. 

5. sådana områden och verk-
samheter som angår två eller flera 
kommuner eller är av regional 
betydelse. 

 
8 Senaste lydelse 2020:76. 
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Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det 
anmärkas i planen. 

 
 5 a § 

I översiktsplanen får kommu-
nen redovisa landsbygdsområden 
enligt 7 kap. 17 a § första stycket 
miljöbalken. 

 
10 §9 

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt  
1. ta till vara och samordna statens intressen,  
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge 

råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn 
bör tas till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden, 

3. verka för att riksintressen 
enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 
tillgodoses, att miljökvalitets-
normer enligt 5 kap. miljöbalken 
följs och att redovisningen av 
områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen är förenlig 
med 7 kap. 18 e § första stycket 
miljöbalken, 

3. verka för att riksintressen 
enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 
tillgodoses, att miljökvalitets-
normer enligt 5 kap. miljöbalken 
följs och att redovisningen av 
landsbygdsområden är förenlig 
med 7 kap. 17 a § första stycket 
miljöbalken, 

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett 
lämpligt sätt, och  

5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga 
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av 
bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. 

   

 
9 Senaste lydelse 2020:76. 
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16 §10 
Länsstyrelsen ska under granskningstiden lämna ett gransknings-

yttrande över planförslaget. 
Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange om  
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 

miljöbalken,  
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 

5 kap. miljöbalken inte följs, 
3. redovisningen av områden 

för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen inte är förenlig med 
7 kap. 18 e § första stycket miljö-
balken, 

3. redovisningen av lands-
bygdsområden inte är förenlig 
med 7 kap. 17 a § första stycket 
miljöbalken, 

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vatten-
områden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett 
lämpligt sätt, och  

5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt 
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.  
2. De delar av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen som omfattas av strandskydd ska gälla som landsbygds-
områden enligt 7 kap. 17 a § första stycket miljöbalken, om läns-
styrelsen i sitt granskningsyttrande har funnit att redovisningen är 
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken i dess lydelse 
vid tidpunkten för länsstyrelsens granskningsyttrande.   

 
10 Senaste lydelse 2020:76. 
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1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

dels att rubriken närmast före 23 § ska ha följande lydelse, 
dels att 11, 23, 24 och 25 a §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 26 b § av 

följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 §11 
Länsstyrelsen får meddela före-

skrifter enligt 7 kap. 17 § miljö-
balken. 

Länsstyrelsen får meddela före-
skrifter enligt 7 kap. 17 § och 
besluta enligt 7 kap. 18 f § första 
stycket miljöbalken. 

Naturvårdsverket får meddela 
föreskrifter enligt 7 kap. 13 § andra 
stycket miljöbalken. 

 
Innehåll i ansökan om 
tillstånd och dispens 

 

Innehåll i ansökan om 
tillstånd, dispens och 
upphävande  

 
23 §12 

En ansökan om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken 
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 
miljöbalken eller om tillstånd till vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljö-
balken ska vara skriftlig och åtföljd av en karta samt, i den utsträck-
ning som det behövs i det enskilda fallet, en miljökonsekvens-
beskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. 

I 19 kap. 6 § miljöbalken finns det en bestämmelse om det under-
lag som ska ingå i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljö-
balken. 

 
11 Senaste lydelse 2009:622. 
12 Senaste lydelse 2017:974. 
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 En ansökan om upphävande 
av strandskydd i landsbygds-
områden enligt 7 kap. 18 § tredje 
stycket miljöbalken ska vara 
skriftlig och innehålla en karta 
som visar vilket område ansökan 
avser samt underlag som visar att 
kriterierna i 7 kap. 17 a § första 
stycket 1–3 miljöbalken är upp-
fyllda. 

 

24 §13 
Innan länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen fattar ett 

beslut enligt tredje stycket ska den förelägga ägare och innehavare av 
särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. 
Tiden får inte sättas kortare än en månad. Föreläggandet ska delges. 
Delgivning behöver dock inte ske med sakägare som skriftligen har 
godkänt förslaget till beslut. 

Om alla sakägare med känt hemvist har lämnat ett skriftligt god-
kännande, får länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen pröva 
ärendet utan att meddela ett föreläggande. 

Beslut som avses i första stycket är 
1. beslut enligt 7 kap. 4, 9 eller 10 § miljöbalken att förklara ett 

område eller naturföremål som naturreservat, kulturreservat eller 
naturminne, 

2. beslut enligt 7 kap. 5 § tredje stycket miljöbalken om nya skäl 
eller ytterligare inskränkningar som avser naturreservat, kultur-
reservat eller naturminne, 

3. beslut enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla 
intrång inom naturreservat, kulturreservat eller naturminne, 

4. beslut enligt 6, 7 eller 7 a § denna förordning att ett område ska 
utgöra ett biotopskyddsområde, 

5. beslut enligt 7 kap. 12 § miljöbalken om föreskrifter för ett 
djur- eller växtskyddsområde, 

6. beslut enligt 7 kap. 14 § miljöbalken om utvidgning av strand-
skyddsområdet, om beslutet är avsett att gälla längre tid än sex 
månader, 

 
13 Senaste lydelse 2010:319. 
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7. beslut enligt 7 kap. 20 § 
miljöbalken om föreskrifter för 
ett miljöskyddsområde, och 

7. beslut enligt 7 kap. 18 f § 
första stycket miljöbalken om att 
upphäva tidigare förordnanden 
enligt 7 kap. 15 § denna balk i 
dess lydelse från den 1 juli 1999 
till den 30 juni 2009,   

8. beslut enligt 7 kap. 21 § 
miljöbalken att förklara ett om-
råde som vattenskyddsområde. 

8. beslut enligt 7 kap. 18 f § 
andra stycket miljöbalken om att 
strandskydd ska gälla vid insjöar 
som är en hektar och mindre samt 
ett vattendrag som är två meter 
och smalare, 

 9. beslut enligt 7 kap. 18 f § 
tredje stycket miljöbalken om att 
helt eller delvis upphäva ett beslut 
om att upphäva strandskyddet i ett 
landsbygdsområde, 

 10. beslut enligt 7 kap. 20 § 
miljöbalken om föreskrifter för 
ett miljöskyddsområde, och 

 11. beslut enligt 7 kap. 21 § 
miljöbalken att förklara ett om-
råde som vattenskyddsområde. 

 
25 a §14 

En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande, 
ändring eller upphävande av ett områdesskydd enligt 7 kap. miljö-
balken samråda med 

1. Skogsstyrelsen, om beslutet rör skogsmark och det inte är 
uppenbart att ärendet saknar betydelse för Skogsstyrelsen, 

2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet rör fiske och det 
inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Havs- och vatten-
myndigheten, 

3. Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk och det inte 
är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Jordbruksverket, och 

4. Sveriges geologiska undersökning, om beslutet rör grund-
vatten och det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för 
Sveriges geologiska undersökning. 

 
14 Senaste lydelse 2011:629. 
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 Innan länsstyrelsen beslutar 
om upphävande av strandskydd i 
ett landsbygdsområde enligt 7 kap. 
18 § tredje stycket miljöbalken ska 
länsstyrelsen, utöver det som anges 
i första stycket, samråda med 

1. berörda kommuner och an-
gränsande länsstyrelser, och 

2. de ideella föreningar och 
andra juridiska personer som har 
rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 
och 14 §§ miljöbalken. 

 
 26 b § 

Länsstyrelsen ska meddela sitt 
beslut enligt 7 kap. 18 § tredje 
stycket miljöbalken inom tolv 
månader från den dag ansökan 
kom in till länsstyrelsen. Under 
denna tid ska länsstyrelsen meddela 
de eventuella förelägganden och 
medge den skäliga tid som krävs för 
avhjälpa en brist i ansökan och 
kommunen eller kommunerna ska 
ha lämnat in eventuella kom-
pletteringar. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.  
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

2.1 Utredningens uppdrag  

Utredningen ska enligt direktiven (dir. 2019:41) föreslå de författ-
ningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i 
miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad differen-
tiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder 
varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.  

Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. 
Förslagen ska på det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för 
bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöks-
näring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.  

Förslagen ska enligt direktiven också syfta till att bibehålla eller om 
behov finns förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, 
den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploa-
terade områden. 

Utredaren ska mot den här bakgrunden bland annat 

• identifiera förhållanden utifrån vilka strandskyddsreglerna kan 
differentieras, 

• föreslå åtgärder som ökar lokalt inflytande, 

• föreslå de författningsändringar som krävs för att den variation 
av skyddsbehov som finns i landet ska få genomslag, 

• utvärdera den gällande strandskyddslagstiftning med avseende på 
hur ändamålsenlig, effektiv och legitim dess tillämpning är i olika 
delar av Sverige, samt 
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• vid behov föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå syftena med 
reformen samt säkerställa ett differentierat, effektivt, ändamåls-
enligt och legitimt strandskydd. 

Kommittédirektiven återges i sin helhet i bilaga 1. 
Utredningsuppdraget ingår som punkt i den sakpolitiska överens-

kommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Miljöpartiet de gröna, även kallad Januariavtalet eller 73-punkts-
uppgörelsen. Strandskyddet tas upp i punkt 23 i uppgörelsen och 
rubriceras Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden. 

Regeringen har förutom direktiven även överlämnat sex ärenden 
som rör reglerna om strandskydd till utredningen. Ärendena utgörs av 
Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att se över och föreslå ändringar i 
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge1, skrivelser från 
Länsstyrelsen i Skåne län om strandskydd vid anlagda våtmarker och 
möjligheterna för länsstyrelsen att förordna om strandskydd2, 
skrivelse från Höje å och Kävlingeåns vattenråd om strandskydd vid 
anlagda våtmarker3, skrivelse från Sveriges Jordägareförbund, Sveriges 
Fiskvattenägareförbund, Lantbrukarnas Riksförbund och Skogs-
industrierna om ändrat strandskydd4 samt en skrivelse från Länsstyrel-
sen i Stockholms län om ändring av 10 a § lagen (1998:811) om in-
förande av miljöbalken5. 

Regeringen har dessutom överlämnat slutrapporten Strandskyddet i 
praktiken (SOU 2015:108) från Strandskyddsdelegationen (S 2013:05) 
till utredningen. Betänkandet, som har remitterats av Finansdeparte-
mentet, har överlämnats tillsammans med inkomna synpunkter.6  

2.2 Våra utgångspunkter 

Utredningen ska enligt direktiven lämna förslag som medför att 
strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering. 
Målsättningen är att det ska bli betydligt enklare att bygga strand-
nära i landsbygdsområden. Förslagen ska syfta till att förbättra 
förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för små-

 
1 Regeringens diarienummer M2017/02054/Nm. 
2 Regeringens diarienummer M2018/00946/Nm respektive M2019/00827/Nm. 
3 Regeringens diarienummer M2018/01673/Nm. 
4 Regeringens diarienummer M2019/00933/Nm. 
5 Regeringens diarienummer M2019/01322/Nm.   
6 Regeringens diarienummer Fi2019/01208/SPN. 
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företagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt 
exploateringstryck.  

Strandskyddets syften – att värna miljön och den allemansrätts-
liga tillgången – ska enligt utredningens direktiv inte ändras, men 
regelverket behöver göras om i grunden genom en ökad differen-
tiering för att ett mer anpassat, flexibelt och ändamålsenligt skydd 
som ökar möjligheten till utveckling. Särskild hänsyn ska också tas 
för att underlätta byggande i befintliga samhällen i landsbygd och 
glesbygd. 

För att kunna differentiera strandskyddet krävs enligt direktiven 
att förhållanden som exempelvis tillgång till sjöar och stränder, 
befolkningstäthet och exploateringstryck samt förutsättningar för 
djur- och växtliv, både på land och i vattnet, identifieras och görs 
mätbara. Utredningen har i uppdrag att identifiera sådana förhållan-
den och hur dessa förhållanden kan mätas och sättas i relation till 
varandra genom lämpliga kriterier. Utifrån slutsatserna ska utred-
ningen föreslå de författningsändringar som krävs för att den 
variation av skyddsbehov som finns i landet får genomslag i strand-
skyddsreglerna, bland annat genom varierade möjligheter till dispen-
ser och undantag eller genom generella föreskrifter. 

I direktiven har regeringen angett att en differentiering av strand-
skyddet som tar hänsyn till variationer i landet och inom en kommun 
är en förutsättning för en tillförlitlig och förståelig strandskydds-
reglering som också ger legitimitet och trovärdighet. Utredningen 
ska analysera behovet av kunskapsunderlag om lokala förhållanden 
som är av betydelse för ett differentierat, effektivt, ändamålsenligt och 
legitimt strandskydd och för att uppfylla strandskyddets syften och 
lämna förslag om hur detta behov kan tillgodoses. 

Enligt regeringen behöver dagens reglering i miljöbalken ändras 
eller i delar kompletteras så att olika områdens varierande skydds-
behov får genomslag. För att balansera de olika intressen som berörs, 
främst bostäder, näringsverksamhet, allemansrättslig tillgänglighet, 
skyddet av djur- och växtliv och skyddet mot klimatförändringar, 
behövs enligt direktivet en väl avvägd differentiering med fortsatt 
starkt, och om behov finns förstärkt strandskydd i områden som 
redan är starkt exploaterade. Utredningen ska analysera hur effektivt 
olika typer av regleringar bidrar till de berörda intressena och ökar 
det lokala inflytandet, utan att strandskyddets syften riskeras. 
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Utredningens förslag ska även syfta till att bibehålla eller om behov 
finns förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den 
allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade 
områden. I direktiven har regeringen anfört att det är viktigt att 
utredningens förslag på differentiering strävar efter att inte försämra 
den allemansrättsliga tillgången till obrutna strandlinjer. 

Utredningen har i uppdrag att lämna förslag som stärker det lokala 
inflytandet. Enligt regeringens uttalanden i direktivet beror strand-
skyddets legitimitet till en del på i vilken utsträckning markägare upp-
fattar skyddet som motiverat utifrån de inskränkningar som strand-
skyddets syften innebär, och att regelverket tillämpas rättvist samt på 
hur allmänheten uppfattar tillämpningen utifrån strandskyddets 
syften. 

Länsstyrelsen ska även i fortsättningen ha ansvar för den statliga 
kontrollen av hur strandskyddsreglerna tillämpas i enskilda fall, medan 
kommunerna även i framtiden ska anförtros frågan om dispens inom 
skyddsområden.  

En rättvis tillämpning och tillsyn av efterlevnaden av strand-
skyddet framhålls i direktivet som viktig för att skyddet ska upp-
fattas som legitimt. Utredningen ska utgå från att det fortsatt finns 
ett behov av en ändamålsenlig och effektiv statlig tillsyn och kontroll 
av tillämpningen av förändrade strandskyddsregler, som värnar dess 
syften och säkerställer ett differentierat och legitimt strandskydd. 

Ett sätt att differentiera strandskyddet skulle enligt utredningen 
kunna vara att avskaffa det inom landsbygder. Före 1975 då det gene-
rella strandskyddet infördes var det differentierat på så sätt att enbart 
vissa områden omfattades. Strandskyddet skulle då mer kunna likna 
andra områdesskydd. Det som talar emot en sådan lösning är att 
strandskyddet då inte skulle fylla sin funktion särskilt väl, eftersom 
den allemansrättsliga tillgången till stränderna inte skulle säker-
ställas. Skyddet av stränderna är en nationell angelägenhet för att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och för att 
bevara goda livsvillkor för växter och djur. De orörda stränderna är 
av stor betydelse både lokalt och regionalt.  

Enligt direktivet ska strandskyddets syften bestå. Differen-
tieringen ska utformas med beaktande av förutsättningarna för alle-
mansrättslig tillgång till strandområden och för djur- och växtlivet.  

Det finns ingen definition eller vedertagen uppfattning om vad 
som utgör ett landsbygdsområde. Landsbygd kan vara områden som 



SOU 2020:78 Utredningens uppdrag och arbete 

49 

ligger utanför en tätort, men det kan också finnas flera olika typer av 
landsbygder. För att undvika en för allmänheten förvirrande termi-
nologi, borde de områden där lättnader i strandskyddet ska gälla 
kallas för landsbygdsområden med lågt exploateringstryck eller lätt-
nadsområden. Vi har valt att använda termen landsbygdsområden 
och det kommer att omfatta områden som inte har högt exploa-
teringstryck. Landsbygdsområden ska definieras närmare genom de 
kriterier som vi kommer att föreslå.  

2.3 Några reflektioner om vårt uppdrag 

De första strandskyddsreglerna kom redan på 1950-talet i syfte att 
trygga tillgången till stränder och sjöar för friluftsliv och förhindra 
en överexploatering av dessa värdefulla områden. Därefter har regel-
verket förändrats och utvidgats i takt med samhällsförändringar och 
nya värderingar. I mitten av 1990-talet kom strandskyddet även att 
omfatta värnandet av djur- och växtliv. De två syften som i dag gäller 
för strandskyddet etablerades, dvs. att långsiktigt trygga allmän-
hetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
djur och växtliv. Utmaningen har alltid varit att klara den svåra 
balansgången mellan samhällsutveckling och miljöhänsyn. 

Det är vår uppfattning att det finns en allmän och stark uppslut-
ning bakom strandskyddets syften. Den slutsatsen drog också bland 
annat Strandskyddsdelegationen.7  

Strandskyddsdelegationen noterar samtidigt att tillämpningen av 
reglerna ofta uppfattas sakna koppling till de två syftena. Strand-
skyddet upplevs därför i många sammanhang som oförutsägbart och 
att inte vara transparent. Strandskyddsdelegationen kom till slut-
satsen att när tillämpningen inte upplevs bli som avsett får det åter-
verkningar på regelverkets legitimitet. Det är en iakttagelse och 
uppfattning som vi delar och ser allvarligt på. 

En bidragande orsak till att strandskyddet för den enskilde verkar 
otydligt är att det är svåröverskådligt var och hur regelverket för 
strandskyddet tillämpas i olika delar av landet. Det finns ett behov 
av att göra den informationen mer transparent och lättillgänglig. 

Vi kan också konstatera att det har blivit ett lapptäcke av olika 
regler och undantag. Olika regelmässiga förutsättningar råder i olika 

 
7 Strandskyddsdelegationens betänkande Strandskyddet i praktiken, SOU 2015:108. 
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län och ibland mellan grannkommuner. Det gör det svårt för den 
enskilde att veta var strandskyddet gäller och hur det i praktiken 
tillämpas. 

Det kan bland annat konstateras att när det generella strand-
skyddet infördes 1975 fick länsstyrelserna behörighet att avgränsa 
strandskyddet så att områden som uppenbart saknade betydelse för 
bad- och friluftslivet inte skulle omfattas. Det finns ett antal län som 
tillämpar äldre, länsvisa förordnanden, som på olika sätt avgränsar 
strandskyddets geografiska omfattning. Dessa förordnanden inne-
bär alltså att strandskyddet inte gäller överallt, för alla sjöar och 
vattendrag, i dessa län. Det har sedan 1975 också varit möjligt att 
upphäva strandskyddet i områden som saknar betydelse för dess 
syften. Förutom de områden som avgränsades 1975 har strand-
skyddet upphävts i andra områden i landet. Sedan 2014 har det dess-
utom kunnat upphävas vid små sjöar och vattendrag. Det medför att 
det existerar skillnader mellan länen även när de lokala förutsätt-
ningarna är likvärdiga. Mest uppenbart är detta när det gäller små 
sjöar och vattendrag. 

Strandskyddsdelegationen noterade 2015 att strandskyddet, som 
det tillämpades, upplevs vara starkt i glesbygd men svagare i tät-
bebyggda områden. Detta står i kontrast till avsikten bakom de för-
ändringar som riksdagen beslutade om 2009.8 Ett av de uttalade 
syftena med dessa ändringar var att öka differentieringen och åstad-
komma en utveckling som bättre tar hänsyn till att tillgången till 
sjöar och stränder är olika i olika delar av landet. Intentionen var att 
stärka strandskyddet i exploaterade områden, men samtidigt ge lätt-
nader i skyddet där det fanns god tillgång på oexploaterade strand-
områden.  

Som grund för dispens utanför områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen (LIS) får endast något av sex specificerade skäl 
beaktas.9 Samtidigt får en strandskyddsdispens endast lämnas om 
den är förenlig med strandskyddets syften. Den allmänna tillämp-
ningen av de reformerade reglerna och även Mark- och miljööver-
domstolens avgöranden gällande strandskyddsreglerna, visar på en 
restriktivitet när det gäller dispenser. Ett av de vanligaste skälen till 
att dispens ändå medges är att marken redan är ianspråktagen och att 
strandskyddet därför redan är utsläckt. Av uppenbara orsaker kan 

 
8 Prop. 2008/09:119 s. 1 och 33-35. 
9 7 kap. 18 c § MB. 
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detta skäl sällan åberopas i glest bebyggda delar av landet men desto 
oftare i och kring tätorter.  

Att utvecklingen inte blev den avsedda har bekräftats vid våra 
många möten med företrädare för såväl enskilda som kommuner och 
regioner runt om i landet. Det är tydligt att det är en viktig rättvise-
fråga att åstadkomma en bättre anpassning av strandskyddet, fram-
för allt för landsbygden. 

Reformen 2009/2010 var även avsedd att öka det lokala inflytan-
det över strandskyddets tillämpning och bland annat erbjuda kom-
muner möjligheter till lättnader i särskilda LIS-områden. Ett särskilt 
skäl enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken (MB) för dispens från förbuden 
i strandskyddet, är att en åtgärd bidrar till landsbygdsutveckling. Av 
den information som vi har fått kan vi se att det är viktigt att skapa 
ökat utrymme för det lokala inflytandet och göra paragrafen mer 
tillämplig. Dispenser enligt 18 d § inom LIS-områden utgjorde 2019 
endast 4,8 procent av det totala antalet dispenser i landet.  

Av de åtgärder inom LIS-områden som kommunerna har beviljat 
strandskyddsdispens för, har 9,5 procent upphävts av länsstyrelsen 
vid överprövning av kommunens beslut. Att nära en av tio beviljade 
åtgärder har upphävts förefaller mycket. Vår tolkning är att LIS-
systemet inte är tillräckligt effektivt. I kapitel 7 redogör vi för att det 
finns problem som påverkar effektiviteten i alla delar av LIS-syste-
met. Ett annat övergripande problem är att LIS-bestämmelserna 
saknar tillräcklig koppling till strandskyddets syften och förhållan-
dena i olika områden. 

Vi har också kunnat se brister i tillsynen av strandskyddet och att 
omfattningen varierar. Avsikten med tillsyn är att säkerställa syftet 
med strandskyddet och att reglerna följs. En kompetent tillsyn är 
särskilt viktig i högt exploaterade områden som är tätbefolkade och 
där tillgången till stränder och utrymmet för djur och växtliv är 
begränsat. En hög regelefterlevnad ger också större legitimitet till 
strandskyddsreglerna. 

Sammantaget har utredningen landat i att strandskyddsreglerna 
och värnandet av de två grundläggande syftena behöver reformeras 
på flera punkter. De kan sammanfattas på följande sätt. 

• Strandskyddet behöver differentieras så att det blir enklare att 
bygga och vidta åtgärder i landsbygdsområden, där strandskyddets 
syften inte äventyras samtidigt som dessa syften säkerställs i 
starkt exploaterade områden. 



Utredningens uppdrag och arbete SOU 2020:78 

52 

• Starkare koppling till strandskyddets syften bör finnas i de regler 
som differentierar strandskyddet. 

• Likvärdiga förutsättningar över landet bör skapas när det gäller 
små sjöar och vattendrag. 

• Det behöver synliggöras var strandskyddet gäller genom lättill-
gängliga digitala kartmaterial. 

• Tillsynen behöver förstärkas och bli effektivare.  

• Det lokala inflytandet ska öka så att större hänsyn tas till det 
specifika området. 

2.4 Utredningens arbetsformer  

Utredningsarbetet inleddes i augusti 2019. Sekretariat har som mest 
varit bemannat med fyra personer. Utredningen har biträtts av en 
expertgrupp med representanter för närmast berörda departement, 
myndigheter, kommuner, regioner och organisationer, totalt 
23 personer. Utredningen har haft sju sammanträden med exper-
terna i olika former och format med anledning av covid-19. Två 
fysiska möten, två möten med utskick av handlingar för synpunkter 
och tre möten som digitala videomöten. En medarbetare från ett 
konsultföretag har i början av utredningsarbetet biträtt sekretariatet 
under en och en halv månad. 

Det har varit viktigt för utredningen att bedriva arbetet i nära 
dialog med olika intressenter och aktörer och så långt möjligt på ett 
öppet sätt. Vi har tagit emot besök och besökt några olika organi-
sationer och intressenter runt om i landet för att skaffa oss infor-
mation och ta del av erfarenheter av tillämpningen av reglerna i hela 
landet från olika perspektiv.  

Utredningen har noga följt utvecklingen och haft löpande dialog 
med de organisationer och myndigheter som tagit kontakt med 
utredningen för att uppvakta eller överlämna synpunkter. Utred-
ningen har tillämpat Folkhälsomyndighetens råd och rekommen-
dationer. Covid-19 har inneburit att många planerade fysiska möten 
med de personer och organisationer som velat uppvakta utredningen 
blivit digitala möten anpassade till för tillfället gällande råd och 
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rekommendationer. Under våren 2020 har mot den bakgrunden 
flertalet externa kontakter genomförts som digitala möten. 

Utredningen har kontaktats av många enskilda personer, i huvud-
sak via e-post.  Ett antal personer har ansett att översynen inte behövs 
och de är genomgående oroliga för att strandskyddet ska luckras 
upp. Denna grupp menar sammanfattningsvis att ”det räcker med de 
möjligheter till dispens som dagens regelverk ger”. 

En annan kategori av enskilda personer som hört av sig är sådana 
som har synpunkter på eller är besvikna över utfallet i ett enskilt 
ärende och har därmed även synpunkter på regelverkets konstruktion 
och tillämpningen av reglerna. De personer som delgett utredningen 
sina erfarenheter har kommit olika långt i beslutsprocessen i sina 
ärenden när de redovisat sina erfarenheter och kontaktar utred-
ningen. De som har allmänna synpunkter på strandskyddsbestäm-
melserna och tillämpningen har ofta fått ett negativt besked av 
kommunen. De som är mest negativa och tydliga i sin kritik är de 
som berörts av länsstyrelsens överprövning både vad gäller pröv-
ningen i sak och den tid som länsstyrelsen tagit på sig för att avgöra 
ärendet. I vissa fall har den sökande fått vänta på länsstyrelsens 
avgörande upp till tre år. I andra fall har ärendena överklagats till 
länsstyrelse, regeringen, mark- och miljödomstol eller Mark- och 
miljööverdomstolen.  

Utredningen har också haft kontakt med ett antal privatpersoner 
och företag via skrivelser och telefonsamtal, som har synpunkter på 
hanteringen av strandskyddet vid bildning av bostadsfastigheter med 
kombinerat ändamål. Lantmäteriet, kommunen eller länsstyrelsen 
nekar ofta aktuella åtgärder av hänsyn till att utökningen av bostads-
fastigheter anses strida mot strandskyddsbestämmelserna. Utred-
ningen har tagit del av exempel där sökanden visat sina avsikter att 
vårda berörd mark och dess särskilda natur- och kulturmiljö. Myndig-
heterna har, enligt de som har synpunkter på tillämpningen, inte 
förhållit sig till eller redogjort för varför de av sökanden redovisade 
natur- och kulturvärdena inte är tillräckliga för att medge de undan-
tagsmöjligheter som anges i förarbeten till fastighetsbildningslagen. 
Även Lantmäteriet har påtalat problemet. 

Utredningens tid och resurser har varit begränsade och det har 
inte varit möjligt att utreda den frågan tillräckligt och att seriöst 
bedöma om det finns behov av författningsändringar vad gäller 
strandskyddsbestämmelserna i MB och aktuella bestämmelser i 
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fastighetsbildningslagen (FBL). Utredningen har övervägt att före-
slå att regeringen bör ta initiativ till en utredning om huruvida det 
finns behov av författningsändringar av aktuella bestämmelser i 
MB och i FBL och därmed förtydliga förutsättningarna för bildandet 
av bostadsfastigheter med kombinerat ändamål. 

Nätverket Rätt strandskydd har uppvaktat utredningen och dess-
utom presenterat en skrift Strandskyddet – så fungerar det i praktiken. 
Skriften redovisar exempel på hur reglerna om strandskydd hanteras 
i kommuner och länsstyrelser. I skriften redovisas enligt författarna 
missförhållanden i ärendehanteringen. Nätverkets förhoppning är 
att skriften ska bidra till en nyordning som är ändamålsenlig, rätts-
säker och legitim.  

I en annan skrift – Rädda Sydöland – beskriver och diskuterar 
författaren strandskyddet och andra skyddsregler. Skyddsregler kan 
stoppa allt överallt enligt författaren. Kostnaderna för handlägg-
ningen för ansökningar, ritningar, prövning och överprövning upp-
går till hundratals miljoner kronor enligt författaren. 

Även advokater och mark- och miljöjurister, som har agerat som 
ombud i många mål och ärenden i olika prövningsinstanser har 
lämnat synpunkter på strandskyddsjuridiken. Bland annat lyfter de 
fram behov av regelförenklingar och bättre synkronisering med 
plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande förordningar.  

I många tidningar och andra medier, inte minst på lokal nivå men 
även på riksnivå, har strandskyddsfrågorna diskuterats. Debatten har 
visat på två huvudpositioner, dels de som försvarar gällande regler 
och i många fall också ser behov av stärkt skydd, dels de som tycker 
att regelverket går för långt i skyddet och är otydligt och bidrar till 
rättsosäkerhet. På båda sidor finns förespråkare för ökad diffe-
rentiering med hänsyn till tillgången till sjöar och stränder och 
bebyggelsetryck. 

Experter i utredningen representerar organisationerna Frilufts-
främjandet, Naturskyddsföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund, 
Sveriges Fiskevattenägareförbund och Visita. Utredningen har dess-
utom mött flera andra intresseorganisationer, föreningar och bolag. 
Utredningen har också medverkat i en konferens anordnad av Sveriges 
Fiskevattenägareförbund. Utredningen har dessutom träffat eller fått 
synpunkter från många andra organisationer och föreningar till exem-
pel Hela Sverige ska leva, Lantbrukarnas Riksförbund, SmåKom, 
Stiftelsen Svensk Våtmarksfond, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, 
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Sveriges Jordägarförbund, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårds-
förbund, Trä- och Möbelföretagen, Turistrådet Västsverige samt 
Skärgårdarnas riksförbund. Det gäller även regionala skärgårds-
föreningar som Mellanskärgårdens intresseförening och SIKO, 
Skärgårdens intresseförenings kontaktorganisation.  

De olika intressenterna har lämnat konkreta förslag till för-
ändringar av strandskyddsreglerna men framförallt gett utredningen 
en värdefull bild av lokala förutsättningar, behov och inte minst den 
praktiska tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna och syn-
punkter på rollfördelningen i regeltillämpningen. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de små kommu-
nernas samverkansorganisation (SmåKom) samt företrädare för ett 
antal kommuner och regioner har visat stort intresse för utrednings-
arbetet. Det gäller inte minst mot bakgrund av att kommunerna 
tillämpar strandskyddsreglerna och har en ny och utvecklad roll i 
beslutssystemet sedan 2010. Utredningen har haft flera kontakter 
med SKR:s förbundsledning. Utredningen har besökt Örnsköldsviks, 
Kramfors och Sundsvalls kommuner samt haft möten med represen-
tanter för Norrtälje, Värmdö, Älvsbyn samt Dalslandskommunerna 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.  

Utredningen har deltagit i möte med Region Halland som mötes-
arrangör med deltagare från alla kommunerna i regionen. Represen-
tanter för Region Stockholm och dess skärgårdsråd (SIKO) har 
uppvaktat utredningen. I samband med utredningens länsbesök, som 
genomförts i samarbete med fem länsstyrelser har utredningen också 
mött ett stort antal representanter för inbjudna regioner och kom-
muner, såväl förtroendevalda som tjänstemän.  

Utredningen har även kontaktats av tidigare stadsarkitekter i två 
kommuner, Haninge och Härjedalens kommuner som delgivit 
utredningen sina breda erfarenheter från den praktiska tillämp-
ningen utifrån förutsättningarna i respektive kommun och landsdel. 
Medarbetare från SKR, Göteborgs stad, Jokkmokks kommun, 
Strömstads kommun och Region Norrbotten har varit represen-
terade med experter i utredningen. 

De statliga myndigheterna har viktiga roller i systemet, bland andra 
länsstyrelserna, Boverket och Naturvårdsverket. Länsstyrelserna har 
representerats av två experter i utredningen medan Boverket, Havs- 
och vattenmyndigheten, Naturvårdverket, Sveriges Meteologiska 
Hydrologiska Institut (SMHI) samt Göteborgs universitet har haft 
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var sin förordnad expert. Även mark- och miljödomstolarna har en 
viktig roll i systemet och Mark- och miljööverdomstolen har före-
trätts av en förordnad expert.  

Några andra statliga företrädare har kontaktat utredningen för att 
uppmärksamma oss på vad de gör på området respektive presentera 
ny kunskap som bör ha relevans för vårt uppdrag. Vi har bland annat 
mött representanter för Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU), Stockholms universitet och Havsmiljö-
institutet.10 Vi har också haft samråd med Tillväxtverket när vi har 
upprättat konsekvensbeskrivningen. 

Lantmäteriet har mycket aktivt arbetat tillsammans med utred-
ningen och har samlat företrädare för flera olika delar av myndig-
heten med erfarenhet av tillämpningen av strandskyddsreglerna. 
Lantmäteriet har bland annat tagit upp frågor om samråden mellan 
beslutsmyndigheten och lantmäteriet, riskerna för dubbelarbete 
samt frågor om rättssäkerhet och likabehandling. Frågor om fastig-
hetsbildningsåtgärder för bostadsfastigheter på landsbygden har 
också tagits upp liksom frågor om redovisning av var strandskyddet 
gäller på karta eller i moderna geografiska informationssystem.  
     Länsstyrelserna har viktiga uppgifter och lägger stora resurser på 
arbetet med strandskydd. Utredningen har tagit flera olika initiativ 
för att ta tillvara länsstyrelsernas erfarenheter av tillämpningen och 
överblick och kunskap om respektive län och landsdel.  Utredningen 
har träffat länsledningen i Stockholms län som har erfarenheter från 
både Stockholms län och Norrbottens län samt arbetet i Strand-
skyddsdelegationen. Utredningen har valt att besöka länsstyrelserna 
i Dalarnas län, Jämtlands län, Stockholms län, Västra Götalands län, 
Värmlands län och Örebro län under januari och februari 2020. 
Länsmöten har haft olika huvudteman som differentiering, lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och tillsyn. Utredningens 
syfte med besöken har varit att ta tillvara erfarenheter och att se 
skillnader i förutsättningar när det gäller bebyggelsetryck och övriga 
aktuella parametrar eller förutsättningar i olika delar av landet.   

Mötena syftade till att ge utredningen möjlighet att ta del av 
synpunkter och inspel från olika delar av landet. Mötena har haft 
olika fokus beroende på de lokala förutsättningarna och förvänt-
ningarna i respektive län.  Förutom medarbetare från berörda läns-

 
10 Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan fem universitet: Göteborgs, Stockholms och 
Umeå universitet samt Linnéuniversitetet och SLU. 
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styrelser har kommunerna varit representerade av såväl ledande 
politiker som tjänstemän. I vissa län har även andra lokala och 
regionala aktörer varit med såsom tidigare chefstjänstemän i kom-
muner, konsulter med flera.  

Regeringskansliet har varit representerat i utredningen av två 
experter från Miljödepartementet och vardera expert från Finans-
departementet, Infrastrukturdepartementet och Näringsdeparte-
mentet.  

Den särskilde utredaren har medverkat i ett politikerforum 
benämnt Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, som 
inrättats av regeringen och genomförs i samarbete med Tillväxt-
verket. I detta forum medverkar representanter för regeringen och 
företrädare från alla landets regioner. Utredarens redovisning har 
fokuserat på landsbygden och stranden som resurs för landsbygds-
utveckling. Utredaren och sekretariatet har totalt medverkat i tio 
konferenser och seminarier. Vi har även träffat riksdagsledamöter i 
olika sammanhang, bland annat från de nordligaste länen samt 
Centerpartiets och Miljöpartiets riksdagsgrupper. 

Vi har haft samråd med Miljömålsberedningen (M2010:04). Bered-
ningen ska bland annat föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete 
för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. 
Överläggningen berörde strandskyddets betydelse som styrmedel i 
förhållande till havsanknutna miljökvalitetsmål. Beredningens för-
slag ska presenteras senast den 1 december 2020. 

Utredningens sekretariat har också haft samråd med Bygglovs-
utredningen (Fi2020:01) om förutsättningarna för processuell sam-
ordning mellan miljöbalken och plan- och bygglagen vad gäller strand-
skydd och bygglov. Sekretariatet har dessutom träffat Artskydds-
utredningen (M2020:03) för informationsutbyte. 

Utredningen har till Miljödepartementet yttrat sig över betän-
kandet Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning 
(SOU 2020:10). 

Utredningen har engagerat Statistiska centralbyrån (SCB) för att 
kartlägga och beskriva nuvarande exploateringsgrad av stränder och 
förväntat exploateringstryck av stränder med tillhörande text och 
kartor.11 Dessa frågor behandlas främst i kapitel 5 och i Bilaga 2. 

 
11 Statistiska Centralbyrån, 253122/8980252 Strandnära exploateringstryck, GIS-fil 
Strandzon_Bebyggd_zon samt Teknisk metodrapport 2020-10-01. 
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Konsultföretaget Sweco Strategy AB har biträtt utredningen i 
arbetet med konsekvensanalyser. Resultatet redovisas främst i 
kapitel 10. 

2.5 Betänkandets disposition och redaktionella 
kommentarer 

Utredaren ansvarar ensam för ställningstaganden och förslag men 
har utvecklat förslagen i samarbete med sekretariatet och efter 
samråd med utredningens experter. I betänkandetexten används 
uttrycken vi och utredningen om vem som framför uppfattningar, 
bedömningar, ställningstaganden och förslag. Med båda dessa 
uttryck avses utredaren i samarbete med sekretariatet. 

Bland referenser i texten används uttrycken ibid. respektive a.a. 
Med ibid. (ibidum) avses källhänvisningar till samma ställe som före-
kommer två eller flera gånger direkt efter varandra. Om källhän-
visningen gäller samma källa men inte samma ställe, används i stället 
förkortningen a.a. (anfört arbete), i regel tillsammans med en sid-
hänvisning. 

Betänkandet består av 11 kapitel, där vi redogör för våra författ-
ningsförslag i kapitel 1 med kommentarer i kapitel 11. I kapitel 3 
redovisar vi strandskyddsreglernas historiska framväxt och nu-
varande bestämmelser tillsammans med exempel på rättstillämp-
ningen i de delar som har intresse för vårt uppdrag. Vi ska enligt 
direktiven utvärdera den nuvarande lagstiftningen med avseende på 
hur ändamålsenlig, effektiv och legitim dess tillämpning är i olika 
delar av Sverige, vilket också bildar underlag för våra överväganden 
och förslag i kapitel 6, 7 och 8. 

I kapitel 4 redogör vi för huvuddragen i den svenska landsbygds-
politiken och de målsättningar som riksdagen nyligen har fastställt. 
Delmål för den politiken är bland annat hållbar tillväxt, hållbart 
utnyttjande av naturresurser och attraktiva livsmiljöer i landsbygder. 
Det finns därmed en nära koppling till miljöpolitiken och de natio-
nella miljökvalitetsmålen, som också redovisas i kapitlet i de av-
seenden som de berör vårt uppdrag. I samma kapitel har vi bland 
annat även beskrivit förutsättningarna för att bygga för bostäder och 
näringsverksamheter i landsbygd. 
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I kapitel 5 redogör vi för befolkningsutveckling, befolknings-
täthet och exploateringstryck i Sverige liksom för exploateringen av 
landets stränder. Vi kan konstatera att befolkningsutvecklingen och 
den pågående urbaniseringen innebär att städer förstoras och för-
tätas, medan landsbygder har avfolkats. Enligt prognoserna kommer 
denna utveckling också att fortsätta. Underlaget i kapitlet ger oss en 
övergripande bild av var lättnader i strandskyddet kan tänkas komma 
i fråga och var strandskyddet kan behöva bibehållas eller stärkas.  

Huvuddelen av våra förslag framgår av kapitel 6 och 7. I kapitel 6 
lämnar vi förslag gällande små sjöar och vattendrag och för så kallade 
anlagda vatten. Vi föreslår också att uppgifter om strandskydd bör 
digitaliseras och bli mer transparanta och att det ska bli enklare att 
ändra gamla föreskrifter om strandskyddets omfattning. 

I kapitel 7 redovisar vi ett par alternativa sätt  att underlätta 
byggandet inom landsbygdsområden och lägger förslag om vilka 
krav som bör ställas på sådana områden. Vi omprövar de särskilda 
skälen för dispens i dessa områden och att de särskilda skälen i större 
utsträckning än i dag bör göra det möjligt att bygga för verksamheter 
och enstaka en- och tvåbostadshus. Vi gör i kapitlet en bedömning 
av var strandskyddet behöver stärkas och  föreslår att restriktiviteten 
vid dispensprövning stärks i områden med högt exploateringstryck. 
Vi lämnar även förslag om att det ska bli enklare att genomföra 
klimatanpassningsåtgärder genom att dispens ska kunna meddelas 
för sådana åtgärder.  

Kapitel 8 behandlar tillsynsfrågor och vi gör där bedömningen att 
mer resurser behöver avdelas för tillsynsvägledning och utbildnings-
insatser för en ökad och mer effektiv tillsyn. 

Kapitel 9 tar upp frågor om ikraftträdande och genomförande. Vi 
föreslår att lag- och förordningsändringar ska träda ikraft den 
1 januari 2022 och att Naturvårdsverket årligen bör följa upp och 
utvärdera effekterna av de förändringar som genomförs. 

I kapitel 10 beskriver vi slutligen ekonomiska och andra konse-
kvenser av våra förslag. Kapitlet bygger i sina huvuddelar på två 
konsultuppdrag till Sweco Strategy AB från utredningen. 

Som bilaga finns förutom utredningdirektiven (bilaga 1) även en 
konsultrapport från Statiska centralbyrån (SCB) till utredningen om 
strandnära bebyggelse i Sverige (bilaga 2). 
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3 Strandskyddsreglerna 

3.1 Strandskyddets historiska framväxt 

3.1.1 Den första strandskyddslagstiftningen  

Strandskyddslagstiftningen har sitt ursprung från 1950-talet. År 1950 
tillkom en provisorisk strandlag (1950:639), som efterföljdes av 
1952 års strandlag (1952:382). Strandlagen hade till syfte att trygga 
tillgången till platser för bad och friluftsliv vid hav, insjöar och 
vattendrag för allmänheten. I förarbetena till strandlagen framhölls 
bland annat att rätt till ökad semester gjorde att fler utnyttjade alle-
mansrätten. En allmän standardhöjning hade också möjliggjort för 
en allt större del av befolkningen att uppföra fritidshus. Strandskyd-
det infördes som ett skydd för allemansrätten, för att de som inte ägde 
någon strandfastighet skulle kunna nyttja strandområdena.1  

Enligt strandlagen gällde strandskyddet inte överallt i Sverige. 
Länsstyrelsen fick i stället utse områden där strandskydd skulle gälla. 
Områdena fick omfatta behövligt land- och vattenområde, högst 
300 meter från strandlinjen. Områden som ingick i fastställd general-
plan, stadsplan eller byggnadsplan eller godkänd avstyckningsplan 
kunde inte omfattas av strandskydd.2 Inom strandskyddade områden 
rådde förbud mot nybyggnad, ändring av byggnad (exempelvis ändring 
av en fiskebod till fritidshus3) samt grävnings- eller andra förberedelse-
arbeten. Tillstånd (dispens) till bebyggelse kunde lämnas. För-
buden gällde inte bebyggelse som behövdes för försvaret, de 
areella näringarna (jordbruket, fisket, skogsskötseln) eller den all-
männa samfärdseln.4  

 
1 Kungl. Maj:ts proposition nr 187 (1952:187) s. 3 och 8–19. 
2 Ibid. 
3 Prop. 1974:166 s. 96. 
4 Kungl. Maj:ts proposition nr 187 (1952:187) s. 3 och 96–97. 
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3.1.2 Det generella strandskyddet infördes genom 
naturvårdslagen 

Strandlagen ersattes 1965 av naturvårdslagen (1964:822). Under 
1960-talet och början av 1970-talet skedde en omfattande expansion 
av fritidshusbebyggelse, framför allt i tätortsnära stränder längs 
kusterna. Strandskyddade områden hade inte kommit till stånd i 
tillräcklig omfattning för att bevara värdefulla stränder för allmän-
heten och dispens hade getts i förhållandevis stor utsträckning. Det 
bidrog till att strandskyddet skärptes 1975 och började gälla i hela 
Sverige. Det blev generellt.5 

Av 15 § naturvårdslagen framgick att strandskyddet gällde vid 
havet, insjöar och vattendrag för att åt allmänheten trygga tillgången 
till platser för bad och friluftsliv. I stället för 300 meter skulle 
skyddet nu som huvudregel gälla 100 meter från strandlinjen, med 
möjlighet för länsstyrelsen att utöka skyddet upp till 300 meter. 
Skyddet gällde också såväl på land som i vattnet. En annan ändring 
var att strandskyddet även skulle gälla inom nya planområden, men 
det infördes samtidigt en möjlighet att upphäva skyddet i planerna.6  

Strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i äldre, 
redan fastställda generalplaner, stadsplaner eller byggnadsplaner 
skulle enligt övergångsbestämmelserna inte omfattas av strandskydd 
enligt den nya lagen, om inte annat förordnades.7 Denna bestäm-
melse överfördes i samband med miljöbalkens tillkomst i huvudsak 
oförändrad till 10 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.8  

Förbuden inom strandområde utvidgades till att avse även anlägg-
ning eller anordning där mark tas i anspråk som tomt eller på annat 
sätt hindrade eller var avhållande för allmänheten. Förbudet kom då 
även att omfatta exempelvis vägar, anläggningar för camping och 
sport med mera. Dispens kunde lämnas om det fanns särskilda skäl. 
Dagens motsvarighet till tomtplatsbestämning infördes, det vill säga 
att vid dispensgivning skulle det bestämmas i vilken utsträckning 

 
5 Prop. 1974:166 s. 92–96. 
6 Ibid. 
7 Punkt 4 i övergångsbestämmelserna till naturvårdslagen (1974:1025).  
8 Bestämmelsen anger att ”strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd 
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan skall inte omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, 
om det inte bestäms annat”. Med detta avsågs att länsstyrelsen kunde förordna att strandskydd 
skulle råda. Motiven till aktuellt lagrum anges närmare i regeringens proposition 1997/98:45, 
del 2, s. 387. 
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mark fick tas i anspråk. När det gäller undantagen från förbuden 
avskaffades undantaget för försvarets och den allmänna samfärdselns 
anläggningar.9  

När miljöbalken (1998:808), MB, infördes fick den en bestäm-
melse om att strandskydd återinträder om området upphör att ingå 
i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.10 Bestämmelsen utvid-
gades 2009 till att omfatta även situationer när detaljplaner eller 
områdesbestämmelser ersätts av en ny detaljplan. Samtidigt infördes 
bestämmelser i 10 a § i lagen om införande av MB att strandskyddet 
återinträder även när generalplan, stadsplan eller byggnadsplan 
ersätts eller upphävs.11 

3.1.3 Differentiering av strandskyddet 

Strandskyddet är i dag differentierat i fråga om omfattning, vilka 
åtgärder som omfattas av förbuden inom strandskyddsområde och 
förutsättningarna för dispens. I det följande redogör utredningen för 
differentiering i fråga om strandskyddets omfattning och om 
förutsättningarna för dispens i områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

Strandskyddets omfattning 

När strandskyddet blev generellt gällande 1975 fick länsstyrelserna 
enligt 15 § naturvårdslagen förordna om att strandområde som 
uppenbarligen saknade betydelse för bad och friluftsliv inte skulle 
omfattas av strandskydd. Det kunde enligt uttalanden i förarbetena 
gälla exempelvis vid obetydliga bäckar och tjärnar.12 Genom denna 
möjlighet kunde strandskyddets omfattning differentieras. 

År 1994 ändrades 15 § naturvårdslagen och strandskyddet fick 
ytterligare ett syfte.  Det nya syftet tillkom för att bevara goda livs-
villkor för växter och djur. Även efter denna ändring fick läns-
styrelsen förordna att strandområde som uppenbart saknade bety-
delse för att tillgodose strandskyddets syften inte skulle omfattas av 

 
9 Prop. 1974:166 s. 4 och 96–98. 
10 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 84. 
11 7 kap. 18 g § MB och prop. 2008/09:119 s. 78 och 117. 
12 Prop. 1974:166 s. 95. 
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strandskydd. Nu gällde det inte bara bad och friluftsliv utan även 
växt- och djurlivet.13 I samband med lagändringen infördes även en 
övergångsbestämmelse som gjorde att länsstyrelsen skulle ompröva 
tidigare förordnanden om områden som inte skulle omfattas av 
strandskydd utifrån den nya lydelsen. Förordnanden som inte om-
prövats före utgången av juni 1999 skulle upphöra att gälla.14 

MB trädde i kraft 1999 och naturvårdslagens bestämmelser om 
strandskydd överfördes till 7 kap. MB. Enligt 7 kap. 15 § fick då 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämde, precis 
som tidigare, förordna att ett strandskyddsområde som uppenbart 
saknade betydelse för att tillgodose strandskyddets syften inte skulle 
omfattas av strandskydd. I 11 § lag (1998:811) om införande av miljö-
balken infördes en övergångsbestämmelse likt den från 1994. Där 
reglerades att förordnanden som hade meddelats enligt 15 § andra 
stycket första meningen naturvårdslagen (1964:822) i dess lydelse 
före den 1 juli 1994 skulle omprövas senast den 30 juni 1999. Om ett 
förordnande inte omprövats innan dess, upphörde förordnandet att 
gälla. 

År 2009 ändrades strandskyddslagstiftningen och bestämmelsen 
i 7 kap. 15 § MB flyttades till 7 kap. 18 § första stycket 1. Lydelsen i 
bestämmelsen specificerades så att länsstyrelsen i det enskilda fallet 
får besluta att upphäva strandskyddet i ett område om det är uppen-
bart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften. Ändringarna innebar att det inte längre blev möjligt att upp-
häva strandskyddet genom generella föreskrifter.15 Samtidigt av-
skaffades länsstyrelsens bemyndigande att meddela föreskrifter om 
att strandskydd inte skulle gälla, som då fanns i 11 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 
2009.16 Därmed avskaffades länsstyrelsens bemyndigande även att 
återinföra strandskyddet. Regeringen har efter ändringarna prövat 
frågan om en länsstyrelse kan återinföra strandskyddet i ett område 
som omfattas av ett förordnande innan de nu nämnda ändringarna. 
Regeringen har då konstaterat att avskaffandet av bemyndigandet i 

 
13 Prop. 1974:166 s. 4. 
14 Punkten 2 i övergångsbestämmelserna till Förslag om lag om ändring i naturvårdslagen 
(1964:882), se prop. 1993/94:229 s. 5. 
15 Prop. 2008/09:119 s. 103. 
16 Punkten 1 i ikraftträdandebestämmelserna till lagen (2009:532) om ändring i miljöbalken 
och prop. 2008/09:119 s. 14 samt förordningen (2009:622) om ändring i förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.. 
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11 § förordningen om områdesskydd innebär att länsstyrelsen saknar 
den möjligheten.17 Utredningen kan konstatera att det därför saknas 
lagstöd i dag för en länsstyrelse att upphäva tidigare förordnanden om 
att vissa områden inte ska omfattas av strandskydd. Det är därigenom 
inte möjligt att återinföra strandskyddet i områden där strandskyddet 
har upphävts genom föreskrifter, det vill säga före 2009. 

Beslut där områden har undantagits från strandskyddet 

11 av 21 länsstyrelser har med stöd av lagstiftningen beslutat att 
undanta områden från strandskyddet, företrädelsevis mindre sjöar 
och vattendrag. De län som i dag tillämpar undantag är Gotland, 
Jönköping, Norrbotten, Västerbotten, Uppsala, Värmland, Västman-
land, Örebro och de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland 
och Skåne län. 

Utöver den lagstiftning som växt fram, utgör undantagsbesluten 
en viktig utgångpunkt för utredningens förslag, eftersom de är en 
viktig pusselbit för att förstå hur strandskyddsreglerna tillämpas och 
var strandskydd gäller i dag. Undantagsbesluten är uppbyggda på 
olika sätt. I det följande beskrivs varje undantagsbeslut mycket kort.  

• Länsstyrelsen i Gotlands län tillämpar ett äldre beslut som inne-
bär att sjöar och vattendrag är undantagna från strandskydd. Vid 
vattenförekomster som särskilt har pekats ut gäller dock strand-
skyddet. Vid översynen av det utvidgade strandskyddet åter-
infördes generellt strandskydd för vissa sjöar och vattendrag på 
Fårö, Östergarnslandet och Storsudret.  

• Länsstyrelsen i Jönköpings län tillämpar beslut som går ut på att de 
flesta mindre vattendrag är undantagna från strandskydd. Vissa 
särskilt utpekade vattendrag samt alla övriga vattendrag som är 
dubbelstreckade på den topografiska kartan (skala 1:50 000) om-
fattas av strandskydd. Övriga vattendrag är inte strandskyddade. 
Strandskyddet gäller fullt ut vid de flesta sjöar. För Habo och 
Mullsjö kommuner, som tidigare tillhört Skaraborgs län, tilläm-
pas äldre beslut från det gamla länet.  

 
17 Regeringsbeslut 2016-11-24 diarienummer M2016/02012/Me (delvis), 2020-09-03 diarie-
nummer M2016/02520/Me och 2016-06-09 diarienummer M2014/02901/Me. 
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• Länsstyrelsen i Norrbottens län tillämpar strandskyddsreglerna 
vid kusten och där sjöar/vattendrag syns på karta:  

– i skala 1:250 000 vid sjöar i kustområdet, 

– i skala 1:500 000 vid sjöar i inlandet och  

– i skala 1:500 000 vid alla vattendrag.  

Sjöar och vattendrag i Norrbottens län som inte syns på dessa 
kartor omfattas inte av strandskyddet.  

• Länsstyrelsen i Skåne län tillämpar strandskyddsbestämmelserna 
vid sjöar och vattendrag som är utpekade på en karta efter 
inventering. Det handlar alltså om ett utpekat skydd. Samman-
taget är endast en tredjedel av Skånes stränder strandskyddade 
och två tredjedelar omfattas följaktligen inte av skyddet.18  

• Länsstyrelsen i Stockholms län tillämpar ett utpekat strandskydd. 
Strandskyddet är kartbaserat och när undantaget avser sjöar och 
vattendrag gäller strandskydd endast där skyddet är utritat.  

• Länsstyrelsen i Uppsala län tillämpar också ett utpekat strand-
skydd. För varje kommun finns listor framtagna över vid vilka 
sjöar och vattendrag som strandskyddet gäller. För Heby kom-
mun, som tidigare tillhört Västmanlands län, tillämpas förord-
nandet för det länet som innebär att strandskyddet är inskränkt 
till 25 meters skydd vid de små vattendragen. 

• Länsstyrelsen i Värmlands län tillämpar äldre beslut med inne-
börden att enkelstreckade vattendrag på den topografiska kartan 
(skala 1:50 000) undantas från strandskydd. Strandskydd har 
dock senare återinförts för vissa av dessa mindre vattendrag som 
har höga naturvärden.   

• Länsstyrelsen i Västerbottens län tillämpar beslut med innebörden 
att endast de sjöar som syns på kartan har strandskydd. Karta i 
skala 1:50 000 tillämpas för kustkommunerna. För inlandskom-
munerna tillämpas karta i skala 1:500 000. För strömmande vatten 
gäller strandskydd för de vattendrag som har dubbla strandlinjer 
på karta i skala 1:500 000, vilket i princip innebär att vattendrag 
under 6 meters bredd inte har strandskydd.  

 
18 Länsstyrelsen i Skåne län 2010, PlanPM Strandskydd 2:3, rapport 2010:5.  
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• Länsstyrelsen i Västmanlands län tillämpar beslut med inne-
börden att strandskyddet är inskränkt till 25 meters skydd vid de 
små vattendragen, som är enkelstreckade på gröna kartan (skala 
1:50 000). Insjöar och vattendrag som inte syns på gröna kartan 
är helt undantagna från strandskyddet.  

• Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillämpar flera olika gene-
rella undantag, som dessutom är uppbyggda på något olika sätt. 
Detta har sitt ursprung i att det nuvarande länet tidigare bestod 
av tre olika län, som hade olika varianter av undantagsbeslut. I 
tidigare Göteborgs och Bohus län är strandskyddet utpekat på 
Lantmäteriets registerkarta. Strandskyddet varierar mellan 0 och 
300 meter. Mindre vattendrag med biologiska värden har dock 
strandskydd. För tidigare Älvsborgs län finns listor med sjöar 
som har strandskydd. Övriga sjöar har inte strandskydd. Enkel-
streckade vattendrag på karta i skala 1:50 000 har inte strand-
skydd. Beslutet i tidigare Skaraborgs län är knutet till topo-
grafiska kartan (skala 1:50 000). Gemensamt för Älvsborgs- och 
Skaraborgsområdena är att man generellt tog bort sjöar under en 
hektar och vattendrag med enkelstreck på kartan.  

• Länsstyrelsen i Örebro län tillämpar beslut med innebörden att 
vattendrag som inte syns på fastighetskartan (skala 1:10 000) inte 
har strandskydd. Även enkelstreckade vattendrag på denna karta 
är undantagna från strandskyddet – detta gäller dock inte vissa 
utpekade vattendrag som bedömts ha sådant värde för strand-
skyddets syften att skyddet ska gälla vid dessa vattendrag.  

Av ovanstående beskrivning framgår sammanfattningsvis att strand-
skyddet är upphävt för de flesta små sjöar och vattendrag i de 
11 länen som har undantagit områden från strandskydd. Men det 
saknas i dag en fullständig digitalisering av besluten, vilket gör det 
svårt att få en överblick av dess fulla omfattning. Vissa län har digi-
taliserat strandskyddet med beaktande av de undantagna områdena, 
exempelvis Skåne och Västra Götalands län. Andra län använder 
fortfarande respektive karta i dess tryckta version.  

De 11 undantagen för små sjöar och vattendrag ger olika förut-
sättningar mellan länen. Såväl högexploaterade som lågexploaterade 
län men även län som bara delvis är högexploaterade tillämpar dessa 
undantag. Att undantagen ofta baseras på gamla, tryckta kartor som 
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inte uppdateras gör också att tillämpningen försvåras och det kan bli 
otydligt var strandskyddet gäller eller inte.  

3.1.4 Förutsättningar för dispens i områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Genom reformen 2009 genomfördes förändringar i syfte att diffe-
rentiera strandskyddet avseende möjligheterna att få dispens. Det 
fanns en bristande legitimitet för den tidigare regleringen, bland 
annat för att samma regler hade gällt i hela landet trots att förut-
sättningarna hade skilt sig åt.  Det fanns också kritik mot att en fråga 
om dispens bedömts lika strängt i områden med god tillgång till 
obebyggda stränder och ett lågt bebyggelsetryck som i områden med 
en hög grad av exploatering och ett högt bebyggelsetryck.19 2009 års 
reform föregicks av flera utredningar och förslag om differentiering 
sedan 1990-talet. Det lämnades flera förslag som alla på olika sätt 
handlade om var i landet som lättnader i strandskyddet skulle kunna 
gälla. En utmaning har genomgående varit att finna en ändamålsenlig 
indelning. Olika varianter har övervägts. Det har varit fråga om gles-
bygder, vissa län, vissa kommuner och landsbygder. I det följande 
redogör vi för de olika förslagen som föregick reformen 2009. 

Glesbygder med lågt exploateringstryck och gott om stränder 

Regeringen uppdrog 1992 åt länsstyrelserna i Norrbottens, Jämtlands 
och Kronobergs län att undersöka förutsättningarna för att uppföra 
bebyggelse i strandskyddade områden i glesbygder i inlandet. Natur-
vårdsverket överlämnade i ett yttrande 1993 rapporterna till reger-
ingen och ett förslag. Enligt förslaget kunde en differentierad tillämp-
ning av strandskyddsbestämmelserna avse sjörika områden, som låg 
på betryggande avstånd från stora och medelstora tätorter och hade 
lågt bebyggelsetryck.20  

I propositionen Strandskydd21 som lämnades 1994 redovisade 
regeringen sin bedömning av hur en differentierad tillämpning av 
dispensbestämmelserna skulle kunna ske i glest befolkade områden 

 
19 Prop. 2008/09:119 s. 32–33. 
20 Prop. 1993/94:229 s. 11. 
21 A.a. 
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av landet. Enligt regeringens bedömning skulle länsstyrelserna kunna 
definiera vilka områden som kunde bli aktuella för en differentierad 
tillämpning och kommunerna skulle redovisa dessa områden i över-
siktsplanen.22 Områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv eller 
kulturminnesvård skulle inte kunna bli aktuella för differentieringen. 
Områden av betydelse på grund av naturvärden, kulturvärden eller 
med hänsyn till friluftslivet samt grönområden i tätorter och i när-
heten av tätorter skulle endast undantagsvis komma i fråga för 
differentiering (områden enligt dåvarande 2 kap. 6 § lagen 
(1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.).23 Tillämp-
ningen i dessa områden skulle bli beroende av tätortens storlek, 
bebyggelsetryck, efterfrågan på bebyggelse samt omfattningen av 
tillgänglig strandnära rekreationsmark.24  

Regeringens uttalanden utmynnade i ett regeringsuppdrag till 
Naturvårdsverket att utarbeta vägledning för den differentierade 
tillämpningen. En ny regering återkallade senare detta uppdrag. 
Enligt den nya regeringens mening hade övervägandena i proposi-
tionen inte tagit tillräcklig hänsyn till behovet av att skydda frilufts-
livet och naturmiljön.25 Nästa gång frågan om differentiering av 
strandskyddet togs upp av regeringen var 2001. 

Vissa län och delar av län med utvecklingspotential 

Regeringen gav 2001 Naturvårdsverket i uppdrag att utreda förut-
sättningar för både skärpningar och lättnader i strandskyddet. 
Naturvårdsverket beskrev i sin rapport som lämnades 2002 att 
strandskyddsbestämmelserna var otillräckliga för att skydda strän-
derna mot exploatering, framför allt längs södra Sveriges kuster i 
områden som var av riksintresse för naturvård och friluftsliv. För att 
åstadkomma skärpningar föreslog verket att länsstyrelsen skulle ges 
möjlighet att förordna områden där synnerliga skäl i stället för 
särskilda skäl skulle krävas för dispens. Vidare beskrev verket att 
strandskyddsbestämmelserna inte gav utrymme för regionala och 

 
22 A.a. s. 11–12. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Prop. 1997/98:45 Del 2 s. 88–89 och Regeringskansliet, Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet, Ett förnyat strandskydd, Ds 2005:23, s. 24. 
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lokala anpassningar till skilda geografiska förutsättningar och till 
skiftande exploateringstryck. 
     Naturvårdsverket föreslog att så kallade Mål 1-områden26 enligt 
EU:s strukturfonder skulle utgöra geografisk avgränsning för lätt-
nader i strandskyddsbestämmelserna. Det gällde Norrbottens, 
Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, samt delar av 
Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län. Motiven var att det var 
områden med låg bebyggelsepåverkan, med undantag för kusten 
samt Storsjön i Jämtland och att områdena var utpekade som högt 
prioriterade när det gällde regional utveckling.27  

Förslaget remissbehandlades. De invändningar som fördes fram 
var framför allt att indelningen i Mål 1-områden var en administrativ 
gräns med sannolikt begränsad varaktighet. Även lämpligheten att 
redan starkt bebyggelsepåverkade strandområden skulle omfattas av 
lättnaderna ifrågasattes. Det fanns även synpunkter om att andra 
delar av landet borde kunna omfattas av lättnader.28 Förslagen ledde 
inte till någon lagstiftning. 

Kommuner med god tillgång till inlandsstränder 

År 2005 lämnade Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet för-
slag till nya strandskyddsbestämmelser i promemorian Ett förnyat 
strandskydd. Enligt förslagen skulle lättnader gälla kommuner där 
graden av bebyggelsepåverkan vid inlandsstränder i kommunen upp-
gick till högst tio procent och där tillgången på obebyggda inlands-
stränder uppgick till minst 50 meter per invånare.29 Regeringen skulle 
i en bilaga i förordningen (1998:1252) om områdesskydd meddela 
föreskrifter om vilka kommuner som skulle anses ha god tillgång till 
inlandsstränder. 30 I tabell 3.1 visas ett utdrag ur förslaget till bilaga i 
förordningen. 

 
26 Tidigare EU-stöd enligt inom ramen för EU:s regionalpolitik. I strukturfondsförord-
ningarna fanns det tre prioriterade mål för perioden 2000–2006, varav Mål 1 var att främja 
utveckling och strukturell anpassning i områden som släpade efter i utvecklingen. 
Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:g24203&from=DA, 
besökt 2020-08-20. 
27 Naturvårdsverket, rapport 5185 Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna. Redo-
visning av ett regeringsuppdrag, s. 1–11 och 36–38. 
28 Regeringskansliet, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Ett förnyat strandskydd, 
Ds 2005:23, s. 127. 
29 A.a. s. 9 och 45–46. 
30 A.a. s. 177–188. 
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Tabell 3.1 Ur förslag till bilaga i förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd  

Med god tillgång till inlandsstränder avses att 1. graden av bebyggelsepåverkan 
vid inlandsstränder uppgår till högst tio procent, och 2. tillgången på inlands-
stränder uppgår till minst 50 m obebyggd inlandsstrand per invånare, baserat 
på invånarantalet i kommunen 2004-12-31 

Källa: Ds 2005:23. 
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Figur 3.1 visar en karta över samtliga kommuner som enligt förslaget 
skulle anses ha god tillgång till inlandsstränder. 

Figur 3.1 Kommuner som skulle anses ha god tillgång till inlandsstränder  

 
Källa: Ds 2005:23. 

 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets promemoria remiss-
behandlades. Förslaget fick kritik för den kommunala indelningen. 
Att en kommun antingen helt och hållet omfattades eller uteslöts 
ansågs vara för trubbigt och oflexibelt. Det anfördes att ett ut-
pekande av kommuner genom en författning inte skulle medge en 
lokal eller regional förankringsprocess och att det skulle bli svårt att 
ta hänsyn till befintliga skyddsvärden.31 Förslaget genomfördes inte. 

 
31 Regeringskansliet, Miljödepartementet, Stranden – en värdefull miljö, Ds 2008:21, s. 50. 
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Mindre områden i glest bebyggda delar i kommuner 

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet reviderade det förslag 
som hade presenterats i Ds 2005:23. Enligt det reviderade förslaget 
skulle länsstyrelsen efter ansökan från en kommun få besluta om 
mindre områden i glest bebyggda delar av kommunen i syfte att 
differentiera strandskyddet. Inom dessa områden skulle vissa sär-
skilda skäl gälla i syfte att gynna glesbygdsutveckling.32  

Det reviderade förslaget remissbehandlades. En övervägande del 
av remissinstanserna ansåg att det var en förbättring jämfört med det 
första förslaget i Ds 2005:23 och tillstyrkte det i huvudsak. Flera 
kommuner ansåg att kommunerna borde ansvara för differen-
tieringen i stället för länsstyrelsen. Det reviderade förslaget ledde 
dock inte heller till lagstiftning.33 

Områden för landsbygdsutveckling i kommunerna 

År 2008 lämnade Miljödepartementet nya förslag till differentiering 
av strandskyddet i promemorian Stranden – en värdefull miljö.34 För-
slagen låg till grund för de nu gällande bestämmelserna om diffe-
rentiering i 7 kap. MB, som beslutades 2009. Ändringarna syftade å 
ena sidan till att införa lättnader i strandskyddet för att främja 
utvecklingen av landsbygdsområden med god tillgång till stränder, å 
andra sidan att begränsa nybyggnad i övriga delar av landet genom 
tydligare och stärkta regler och en fortsatt restriktiv tillämpning. 

Enligt bestämmelserna om lättnader ska kommunerna redovisa 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) i 
översiktsplanen, inom vilka vissa lättnader i strandskyddet gäller. 
Redovisningen ska göras utifrån kriterier i lagtexten.35 Lättnaderna 
innebär att nya och fler särskilda skäl kan tillämpas inom LIS-
områden.36 Syftet var att bättre anpassa strandskyddet till de lokala 
förhållandena och förutsättningarna och att främja utvecklingen i 

 
32 Regeringskansliet, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Reviderat förslag till differen-
tierat strandskydd, Promemoria 2005-12-02, dnr M2005/4076/NA. 
33 Regeringskansliet, Miljödepartementet, Stranden – en värdefull miljö, Ds 2008:21, s. 50–51 
och 83–84. 
34 A.a. 
35 Kriterierna anges i 7 kap. 18 e § MB. 
36 Dessa särskilda skäl anges i 7 kap. 18 d § MB. 
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landsbygdsområden med god tillgång till stränder och lågt exploa-
teringstryck.37  

I syfte att uppnå en mer enhetlig och korrekt tillämpning preci-
serades i lagtext vad som får beaktas som särskilda skäl. Därutöver 
infördes förtydliganden avseende strandskyddets syften och att en 
fri passage för allmänheten närmast strandlinjen skulle bibehållas. 
Kommunerna fick huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande 
av och dispens från strandskyddet. Samtidigt fick länsstyrelsen 
ansvaret att bevaka strandskyddets intressen vid kommunal plan-
läggning och överpröva kommunala beslut om upphävanden och 
dispenser.38 

3.1.5 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag  

Som tidigare nämnts fick Naturvårdsverket under 2001 i uppdrag att 
bland annat utreda förutsättningarna för och bedöma konse-
kvenserna av vissa lättnader i strandskyddet utanför tätortsnära 
områden med högt bebyggelsetryck. I redovisningen lämnade verket 
förslag om vissa lättnader.39 De innebar bland annat att strand-
skyddet för de minsta sjöarna (med en areal under 0,5 hektar) och 
vattendragen (med en bredd under 1 meter) skulle tas bort helt och 
att strandskyddet skulle minskas till 50 meter vid vattendrag mellan 
1 och 6 meters bredd. Förslaget kompletterades av ett förslag om att 
länsstyrelsen skulle få en rätt att införa eller utöka strandskyddet vid 
sådana vattenområden. Förslaget ledde inte fram till några lag-
ändringar.  

I 2009 års reform valde den dåvarande regeringen inte att gå 
vidare med de förslag som lämnades av Naturvårdsverket 2002 i de 
delar som avsåg små sjöar och vattendrag. År 2012 fick dock 
Naturvårdsverket och Boverket i uppdrag att bland annat analysera 
och redogöra för konsekvenserna av att införa lättnader i strand-
skyddet vid mindre sjöar och vattendrag utanför högexploaterade 
områden. Redovisningen av uppdraget innehöll olika möjligheter att 

 
37 Prop. 2008/09:119 s. 56. 
38 A.a. s. 1, 36–37, 45–48, 52–54 och 71–77.  
39 Naturvårdsverket, Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna. Redovisning av ett 
regeringsuppdrag, Rapport 5185, april 2002. 
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minska strandskyddet vid små sjöar och vattendrag.40 Myndig-
heternas huvudförslag kom sedan i huvudsak att ligga till grund för 
den senaste lagändringen gällande små sjöar och vattendrag.41 

År 2014 infördes nya bestämmelser i 7 kap. 18 § MB, som ger 
länsstyrelsen möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och 
vattendrag, om det område som upphävandet avser har liten bety-
delse för att tillgodose strandskyddets syften. En liten sjö får ha en 
vattenyta som uppgår till omkring en hektar eller mindre och ett litet 
vattendrag får ha en bredd på omkring två meter eller smalare. Ett av 
syftena med ändringen var att skapa ökad förståelse och acceptans 
för strandskyddsregleringen. Upphävande kan enligt propositionen 
avse områden vid små sjöar och vattendrag som inte hyser några 
betydande naturvärden och som inte heller fyller någon funktion av 
betydelse för det rörliga friluftslivet.42  
     Reformen var ett steg i regeringens ambition att successivt göra 
det enklare att bygga i strandnära lägen i glesbefolkade områden med 
lågt bebyggelsetryck. Enligt regeringens överväganden i förarbetena 
bedömdes exploateringstrycket oftast vara lågt vid de minsta sjöarna 
och vattendragen och många av de mest känsliga områdena kring små 
vattendrag omfattades redan av biotopskydd. Regeringen aviserade att 
den avsåg att återkomma med vidare förslag till åtgärder för att på sikt 
upphäva det generella strandskyddet för små sjöar och vattendrag.43  

Sedan upphävandemöjligheten infördes har länsstyrelserna under 
perioden 2016-2019 fattat 490 beslut om att upphäva strandskyddet 
vid små sjöar och vattendrag som berör totalt 517 områden. områden 
vid små sjöar och vattendrag i landet (se vidare tabell 3.2 och 
avsnitt 6.1).44    

 
40 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd. En redovisning av ett regeringsuppdrag, 2013. 
41 Prop. 2013/14:214 s. 15. 
42 A.a. s. 20. 
43 A.a. s. 1 och 17. 
44 Naturvårdsverket, Uppföljning av strandskyddet 2019, Redovisning av uppdrag i reglerings-
brev för budgetåret 2020 avseende Naturvårdsverket, s. 39. 
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Tabell 3.2 Upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag   

Tabellen anger hur många beslut om upphävande av strandskydd 
vid små sjöar och vattendrag som länsstyrelsen meddelat med stöd 
av 7 kap. 18 § punkten 2, MB 

 2019 2018 2017 2016 Kommentar 

Beslut 176    Varav 78 avsåg Halland. 
Områden 186    Varav 86 avsåg Halland.  
Beslut  152   Varav 72 avsåg Halland och 40 Dalarna.  
Områden   162   Varav 76 avsåg Halland och 45 Dalarna.  
Beslut   100  Varav 52 avsåg Halland.  
Områden   107  Varav 54 avsåg Halland.  
Beslut    62 Varav 21 avsåg Halland och 20 Dalarna.  
Områden    62 Varav 21 avsåg Halland och 20 Dalarna.  

Källa: Naturvårdsverket 2016-2019, Redovisning av uppföljning av strandskyddet.  

3.2 Strandskyddets syften och förbud 

3.2.1 Var gäller strandskydd? 

Strandskydd gäller vid havet samt vid insjöar och vattendrag.45 
Strandskyddsområdets utsträckning är enligt huvudregeln området 
intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 
såväl inåt land som ut i vattnet. Länsstyrelsen får besluta att utvidga 
strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det 
behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.46  

Vad som utgör en insjö eller ett vattendrag har aldrig närmare 
definierats i strandskyddslagstiftningen eller i dess förarbeten. För 
att det ska vara fråga om vattendrag har det betydelse att det faktiskt 
är vattenförande. I rättspraxis har det ansetts att även bäckar där det 
tidvis kan vara ont om vatten eller mycket små vattenflöden utgör 
vattendrag och omfattas av strandskyddet.47 Mark- och miljööver-
domstolen (MÖD) har inte ansett det möjligt att generellt uttala sig 
om artificiella vattendrag ska omfattas av strandskyddet eller inte, 

 
45 7 kap. 13 § första stycket MB. 
46 7 kap. 14 § första och andra stycket MB. För att avgöra om en planerad åtgärd ligger inom 
strandskyddsområde har mätning från en markerad strandlinje på Lantmäteriets kartmaterial 
har ansetts tillräckligt, se Mark- och miljööverdomstolens dom 2015-08-25, målnummer 
M 8029–14. 
47 MÖD 2008:36 och MÖD 2012:4. 
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utan en bedömning får göras från fall till fall.48 Ett markavvattnings-
dike för att avvattna åkermark har inte ansetts vara ett vattendrag.  

MÖD anförde att en tillbakablick på strandskyddets historiska 
framväxt kan ge vägledning för hur grävda markavvattningsdiken ska 
bedömas. När strandskyddet infördes och fram till att syftet ut-
vidgades 1994 framstår det enligt domstolen som uteslutet att ett dike 
grävt för att avvattna åkermark skulle ansetts ha någon betydelse för 
allmänhetens bad- och friluftsliv, vilket skulle ha motiverat att det 
skulle ha omfattats av strandskydd. Sedan syftet utvidgades till även 
biologiska värden kan grävda, vattenförande diken visserligen ha ett 
intresse ur strandskyddssynpunkt, men domstolens slutsats var att 
lagstiftaren inte avsett att utöka tillämpningen av strandskyddet, var-
för markavvattningsdiket inte kunde anses omfattas av strandskydd.49  

En anlagd våtmark har inte ansetts vara vare sig ett vattendrag 
eller en sjö. Våtmarken var cirka 0,5 hektar stor och vattenspeglarna 
uppgick totalt sett till cirka 1 000 kvadratmeter.50 En konstgjord 
badsjö som anlades 1933 och som aldrig har ingått i något naturligt 
system för tillförsel av vatten har inte ansetts utgöra en insjö.51  

3.2.2 Strandskyddets syften 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livs-
villkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.52 Strandskyddets 
långsiktiga perspektiv innebär att områden som för tillfället verkar 
vara av begränsat värde kan bli betydelsefulla i framtiden.53  

Syftet avseende allemansrättslig tillgång avser att bevara den 
möjlighet att bedriva friluftsliv som allmänheten har enligt alle-
mansrätten.54 Allemansrätten innebär att det är tillåtet för var och en 
att ta sig fram till fots över annans mark utanför tomtmark och 
tillfälligt uppehålla sig där.55 Allemansrätten begränsas bland annat 
genom brottsbalkens bestämmelser om hemfridsbrott och olaga in-

 
48 Mark- och miljööverdomstolens dom 2020-03-31, målnummer P 7143–19. 
49 Mark- och miljööverdomstolens dom 2015-06-11, målnummer M 10756–14. 
50 MÖD F 5418–13. 
51 Mark- och miljööverdomstolens dom 2020-03-31, målnummer P 7143–19. 
52 7 kap. 13 § andra stycket MB. 
53 Prop. 2008/09:119 s. 36. 
54 Ibid. 
55 Prop. 1993/94:117 s. 18–19. 
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trång.56 Det finns ingen bestämd storlek för hemfridszon utan det 
varierar beroende på förhållandena.57 Miljörättsligt är hemfridszonen 
det område närmast fastighetsägarens bostad som antingen är utmärkt 
på kartan efter beslut om tomtplatsavgränsning i samband med strand-
skyddsdispens enligt 7 kap. 18 f § MB, eller i övrigt avgränsar området 
kring fastighetsägarens bostad genom en etablerad hävd.58    

Syftet att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet motiveras i 
förarbetena bland annat på följande sätt. Många arter lever i vatten 
men häckar på land. Andra utnyttjar den strandnära zonen som skydd 
och för att övervintra. Vissa särskilt värdefulla miljöer är specifika för 
stränderna. Exempel på värdefulla biotoper i strandnära områden är 
sumpskogar, våtmarker av olika slag, strandängar, mader, naturliga 
sandstränder och forsdimmelokaler. Flacka stränder där landhöjning 
pågår nämns som en särskilt viktig biotop. Vidare nämns att strandnära 
miljöer fungerar som spridnings- och vandringskorridorer och som 
tillflyktsplatser för flora och fauna i landskap som i övrigt präglas av 
rationell produktion. Slutligen anges att naturstränder har en viktig 
funktion som biologiska filter. Näringsämnen, särskilt kväve, kan tas 
upp i biomassan i stället för att transporteras ut till vattendrag, sjöar 
och hav.59  

3.2.3 Förbuden inom strandskyddsområde 

Innebörden av strandskyddet är att det är förbjudet att uppföra nya 
byggnader och vidta vissa andra åtgärder inom strandskyddsområde. 
Det krävs dispens för att kunna genomföra sådana åtgärder. För-
buden anges i följande fyra punkter i 7 kap. 15 § MB.  

1. Uppföra nya byggnader,  

2. Ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra 
anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller all-
mänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 
färdas fritt, 

 
56 4 kap. 6 § 12 kap. 1–2 och 4 §§ brottsbalken (1962:700). 
57 Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-12-11, målnummer M 7026–14. 
58 Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-06-04, målnummer M 6391–12, dom 2015-06-17, 
målnummer M 10247–14 och dom 2013-06-04, målnummer M 6391–12. Ekonomibyggnader 
för de areella näringarna anses inte ge upphov till någon hemfridszon annat än i mycket 
begränsad omfattning, se MÖD 2004:38. 
59 Prop. 1993/94:229 s. 9–10. 
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3. Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för 
byggnader, anläggningar eller anordningar, samt  

4. Vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter.  

Förbudet enligt andra punkten – att ändra byggnader eller bygg-
naders användning – syftar i första hand att förhindra en privati-
sering av mark genom att ekonomibyggnader, komplementbygg-
nader och liknande utnyttjas för bostadsändamål. Förbudet gäller 
inte när byggnader tas i anspråk för ett nytt användningssätt utan att 
en utvidgad hemfridszon skapas, exempelvis då ett fritidshus börjar 
användas för permanentboende.60 61 Tillbyggnader omfattas av för-
budet om de utvidgar hemfridszonen mer än obetydligt.62  

Förbudet enligt fjärde punkten – att vidta åtgärder som väsentligt 
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter – kan allmänt sett avse 
en mängd olika åtgärder. Det kan gälla muddring av mjukbottnar 
eller vassområden, utfyllnader i vattenområden, fällning av mer än 
ett fåtal träd, anläggande av konstgjorda sandstränder eller våt-
marker i anslutning till befintliga vattenområden, schaktning eller 
ledningsdragning över större ytor, sprängningsarbeten – särskilt i 
vattenområdet – anläggande av pirar, kajer, båtbryggor eller större 
badbryggor.63 

3.2.4 Undantag för areella näringar 

Från förbuden inom strandskyddat område finns i 7 kap. 16 § MB 
några undantag, som innebär att det inte krävs dispens. Ett av undan-
tagen omfattar de areella näringarna. Undantaget gäller byggnader, 
anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, 
fisket, skogsbruket eller renskötseln. Undantaget omfattar inte 
bostäder. En förutsättning är också att åtgärderna för sin funktion 
måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. Det sistnämnda 
förtydligades genom reformen av strandskyddsreglerna 2009 så att 
det av lagtexten framgår att de undantagna byggnaderna, åtgärderna 

 
60 Prop. 2008/09:119 s. 39–40.  
61 MÖD 2015:7. 
62 MÖD 2015:31. 
63 Prop. 2008/09:119 s. 100–101. 
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m.m. för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskydds-
området. Att lagstiftaren avsett att paragrafen skulle tolkas på detta 
sätt framgår av förarbetena till MB.64  

Av förarbetena framgår följande. Anläggningen eller åtgärden ska 
vara omedelbart avsedd för och behövlig för näringen samt behöva 
ligga inom strandskyddsområde. Den får inte ha som syfte att hålla 
allmänheten borta. Varje byggnad som är tänkt att varaktigt eller till-
fälligt ge husrum åt människor tillgodoser bostadsändamål. Baracker 
för skogsarbetare och fiskebodar inredda för övernattning får alltså 
inte uppföras inom strandskyddsområde. Som jordbruk är enligt 
förarbetena att anse även trädgårdsskötsel bedriven i näringsverk-
samhet. Däremot ska exempelvis inte mejerier eller slakterier anses 
vara jordbruk. En fiskodling ska inte anses vara en anläggning som 
behövs för fisket. Som skogsbruk anses inte sågverk eller annan 
förädlingsverksamhet. Vidare anges i förarbetena att om en bisyssla 
ska omfattas av undantaget ska näringen medföra ett tillskott av 
betydelse till näringsidkarens försörjning. Hobbyverksamhet om-
fattas därför inte.65  

Från praxis kan nämnas att ostronskörd har ansetts vara en areell 
näring. En brygga och en förrådsbod som behövdes för ostron-
verksamheten omfattades av undantaget.66 Musselodling har jäm-
ställts med fiskodling och därför krävt dispens, som beviljades.67 
Stall och ridhus har ansetts ingå i jordbruksverksamhet och därmed 
omfattas av undantaget.68 Slutligen har en timmerstuga, som var 
nödvändig för skogsbruket, inte ansetts behöva ligga inom strand-
skyddat område. Dispens krävdes därför.69  

3.2.5 Undantag för komplementbyggnader 

Förutom de generella undantagen får länsstyrelserna meddela före-
skrifter om att förbuden inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en 
huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men 
inte närmare strandlinjen än 25 meter. Länsstyrelserna får även med-
dela föreskrifter om att förbuden inte ska gälla kompletterings-

 
64 Prop. 2008/09:119 s. 43 och prop. 1997/98:45, Del 2, s. 87. 
65 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 87. 
66 MÖD 2009:13. 
67 MÖD 2013:22 och Mark- och miljööverdomstolens dom 2010-08-24, målnummer 4240–09. 
68 Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-05-02, målnummer M 7238–15. 
69 MÖD 2005:35. 
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åtgärder till en huvudbyggnad inom en tomtplats som har angetts i 
ett beslut om dispens. Det framgår av 7 kap. 17 § MB. Syftet är enligt 
regeringens uttalanden i förarbetena att minska den administrativa 
bördan för myndigheterna, eftersom dispenser för komplement-
byggnader med mera inom befintliga tomter utgör den enskilt 
största dispenskategorin och samtidigt ofta har en begränsad in-
verkan på strandskyddets syften.70  

I en redovisning av ett regeringsuppdrag lämnade Naturvårds-
verket år 2002 följande uppgifter om komplementbyggnader.71  

19 länsstyrelser hade föreskrivit om undantag från strandskyddet 
för komplementbyggnader på bebyggd tomt. För 14 av de 19 länen 
gällde undantaget hela länet och för fem en del av länet. Två länsstyrel-
ser hade inte infört undantag för komplementbyggnader. Förutsätt-
ningar för att få bygga komplementbyggnader utan dispens kunde vara 
en viss storlek på fastigheten, att marken redan var ianspråktagen, att 
komplementbyggnaden placerades längre från stranden än huvud-
byggnaden eller på ett bestämt avstånd från huvudbyggnaden. Undan-
taget kunde också gälla inom avgränsade geografiska områden.  

3.3 Strandskyddet kan upphävas och åtgärder 
kan medges dispens 

För att vidta åtgärder som omfattas av förbuden inom strandskydds-
område krävs dispens. Om åtgärden omfattas av detaljplan kan 
strandskyddet upphävas inom planen.  

Kommunerna prövar frågor om att upphäva strandskydd genom 
detaljplan och ansökningar om dispens i de flesta fall. Länsstyrel-
serna prövar frågan om att upphäva strandskydd genom detaljplaner 
för försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnväg och inom vissa 
skyddade områden som exempelvis naturreservat och biotopskydds-
område.72 Länsstyrelsen prövar dispens för vissa åtgärder, nämligen 
för att bygga försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnvägar. 
Det är även länsstyrelsen som prövar ansökningar om dispens inom 
vissa skyddade områden.73  

 
70 Prop. 2008/09:119 s. 43. 
71 Naturvårdsverket, Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna. Redovisning av ett 
regeringsuppdrag, Rapport 5185, april 2002. 
72 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) och 7 kap. 18 § 3 p miljöbalken (1998:808). 
73 7 kap. 18 a och b §§ MB. 
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En målsättning med reformen 2009 var som nämnts att främja ny 
bebyggelse inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen och begränsa ytterligare byggnation i övriga områden. I lands-
bygdsområden var tanken att lättnader i strandskyddet ska främja ut-
vecklingen. I övriga områden var tanken att nybyggnationen begränsas 
genom tydligare och stärkta regler och en restriktiv tillämpning. 
Behovet av detta var enligt uttalanden i förarbetena särskilt stort i de 
delar av landet där stränderna redan har exploaterats i hög grad och 
det finns ett starkt tryck på ytterligare strandnära byggnation.74 

3.3.1 Generella förutsättningar för att upphäva strandskydd 
eller medge dispens 

För att upphäva strandskyddet inom detaljplan eller meddela dispens 
måste det föreligga särskilda skäl. Som särskilda skäl vid prövningen 
av en fråga om att upphäva strandskyddet eller medge dispens får 
man enligt 7 kap. 18 c § MB, beakta endast om det aktuella området 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploa-
tering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

I 7 kap. 18 d § MB finns bestämmelser om vad man får beakta som 
särskilda skäl utöver det som anges i 18 c §, om prövningen gäller ett 
sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-
område) (se följande avsnitt).   

 
74 Prop. 2008/09:119 s. 34. 
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3.3.2 Tillämpning av de generella särskilda skälen  

Områden som redan har tagits i anspråk 

Område som redan har tagits i anspråk enligt 7 kap. 18 c § MB 
punkten 1 utgörs ofta av etablerad hemfridszon eller tidigare beslutad 
tomtplats runt ett bostadshus. Komplementbyggnader i nära anslut-
ning till en huvudbyggnad eller en ersättningsbyggnad för samma 
ändamål som en befintlig eller nyligen avlägsnad byggnad kan enligt 
förarbetena vara skäl för dispens.75 Av MÖD:s praxis framgår att om 
en åtgärd utvidgar hemfridszonen mer än obetydligt till att gälla 
mark som var allemansrättsligt tillgänglig, ska dispens inte lämnas.76  

Från praxis kan nämnas några fall. Uppförande av ytterligare ett 
bostadshus inom hemfridszon har beviljats eftersom det inte med-
förde någon ytterligare faktisk avhållande effekt på allmänhetens 
tillträde till strandområdet.77 Likaså kunde dispens beviljas för ett 
fritidshus och bastu inom befintlig hemfridszon.78 I ett annat fall har 
strandskyddsdispens nekats för bastu 10 meter från stranden och 
130 m från huvudbyggnad. Bastun var inte en anläggning som måste 
ligga vid vattnet och området kunde inte anses vara ianspråktaget. 
Området mellan huvudbyggnaden och platsen för dispens bestod av 
naturmark.  Enligt domstolen var det uppenbart att hemfridszonen 
på fastigheten inte sträckte sig 130 meter från huvudbyggnaden. Att 
under sådana omständigheter ge dispens skulle enligt domstolen stå 
i strid med den restriktivitet som påkallas i förarbetena.79  

Ersättningsbyggnader för samma ändamål som en befintlig eller en 
nyligen avlägsnad byggnad kan utgöra ett särskilt skäl för dispens, så 
länge den nya byggnaden inte medför att det ianspråktagna området 
utvidgas. Som utgångspunkt krävs därför att ersättningsbyggnaden i 
huvudsak motsvarar den tidigare byggnadens storlek, utformning 
och placering.80 Dispens har beviljats en tillbyggnad som i sin helhet 
legat inom den befintliga tomtplatsen och inte riskerat att utöka det 

 
75 Prop. 2008/09:119 s. 105. 
76 MÖD 2009:35. 
77 Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-12-11, målnummer M 7026–14. 
78 Mark- och miljööverdomstolens dom 2015-05-18, målnummer M 9756–14. 
79 Mark- och miljööverdomstolens dom 2015-11-11, målnummer M 2277–15. 
80 Prop. 2008/09:119 s. 105 samt Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-02-16, målnummer 
M 6737–15. 
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privata området.81 I ett annat fall har dispens nekats för en tillbygg-
nad som skulle ta ett område i anspråk utanför tomtplats.82  

MÖD har i sin praxis beaktat förhållandena i omgivningen kring 
det område som är aktuellt för dispens. Bland annat har domstolen i 
några fall beaktat om hemfridszon på grannfastigheten kan innebära 
att området för dispensen är ianspråktaget. I två fall har domstolen 
funnit att det förhållandet att platsen för den planerade bebyggelsen 
varit omgiven av bebyggda fastigheter inte medförde att platsen 
kunde anses ianspråktagen, utan den var allemansrättsligt tillgäng-
lig.83 I ett annat fall fann domstolen att ett bostadshus på en angrän-
sande fastighet medförde att någon utökning av det ianspråktagna 
området inte kunde anses ske åt det hållet.84 

Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet  

Punkten 3 i de särskilda skälen i 7 kap. 18 c § MB avser båthus, 
bryggor och andra anläggningar vid vattnet. Bestämmelsen möjlig-
gör dispens för anläggningar som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.  

Av förarbetena framgår att stor restriktivitet bör gälla i områden 
som är tillgängliga för allmänheten och i områden som är särskilt 
värdefulla för djur- och växtlivet, exempelvis grunda mjukbottnar, 
landhöjningsområden och strandängar, och i tätbebyggda områden. 
Hänsyn bör kunna tas till om det är fråga om en brygga som är 
avsedd för gemensamt nyttjande av flera boende i ett närområde.85  

När det gäller bryggor blir det ofta fråga om sökandens behov av 
brygga är tillräckligt stort och om behovet kan tillgodoses genom 
gemensamma bryggor.86 I ett fall hade sökanden inget behov av 
bryggan för att ta sig till eller från fastigheten. Domstolen fann att 
sökandens önskemål om båtplats i stället borde kunna tillgodoses 
genom gemensamma bryggor som fanns i närheten.87 I ett annat fall 
beviljades dispens för brygga inom ett område som både var skyddat 

 
81 Mark- och miljööverdomstolens dom den 2012-09-25, målnummer M 8421–11. 
82 MÖD 2015:31. 
83 Ibid och Mark- och miljööverdomstolens dom 2012-06-18, målnummer M 10284–11.  
84 Mark- och miljööverdomstolens dom 2017-12-19, målnummer M 5472–17. 
85 Prop. 2008/09:119 s. 105. 
86 Mark- och miljööverdomstolens dom 2015-06-16, målnummer M 11808–14.  
87 MÖD 2011:42. 
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som Natura 2000-område och naturreservat. Sökanden bodde på en 
ö utan landförbindelse eller reguljär båttrafik och saknade brygga. 
Sökandena hade inte på frivillig väg lyckats få tillgång till båtplats på 
ön. Domstolen fann att det i fallet inte var rimligt att kräva att sökan-
dena skulle försöka att tvångsvis, genom exempelvis anläggnings-
förrättning, få tillgång till en befintlig båtplats på ön.88  

I ett annat fall nekades dispens för brygga inom område av riks-
intresse för det rörliga friluftslivet och för sina natur- och kultur-
värden. Domstolen fann att bryggan kunde hindra eller avhålla all-
mänheten från att beträda ett allemansrättsligt tillgängligt område 
samt dessutom väsentligt försämra livsvillkoren för djur och växter 
genom att bidra till fragmentisering av ekosystemet i den hårt 
exploaterade miljön i Stockholms skärgård.89 

Beträffande båthus har i ett fall dispens beviljats för ett båthus som 
för sin funktion behövde ligga vid vattnet, då en alternativ placering 
skulle innebära olägenheter för den sökande och en dispens bedömdes 
som förenlig med strandskyddets syften.90 Dispens nekades för ett 
annat båthus som planerades i en vik som utgjorde ett lämpligt 
lekområde för abborre och gädda samt uppväxthabitat för abborre.91  

Utvidgning av pågående verksamhet 

Ett särskilt skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c § punkten 4 i MB är att 
området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidg-
ningen inte kan genomföras utanför området. I förarbetena anges att 
eftersom det ska vara fråga om verksamhet kan denna punkt inte 
avse uppförande av bostadsbyggnader.92 I övrigt saknas förarbets-
uttalanden om bestämmelsen. Det finns också begränsat med rätts-
praxis som berör bestämmelsen, men två fall kan återges. 

Dispens har nekats för att uppföra en kåta för restaurang-
verksamhet. Det var inte visat att kåtan inte kunde placeras på mark 
som redan fick anses ianspråktagen så att den därigenom skulle få 
mindre påverkan på strandskyddets syften.93 I ett mål om utvidgning 
av campingverksamhet med fem stugor konstaterade MÖD inled-

 
88 Mark- och miljööverdomstolens dom 2015-06-16, målnummer M 11808–14. 
89 MÖD 2011:29. 
90 Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-02-19, målnummer M 7991–15. 
91 Mark- och miljööverdomstolens dom 2012-02-21, målnummer M 5134–11. 
92 Prop. 2008/09:119 s. 106.  
93 MÖD 2016:11. 
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ningsvis att det inte fanns någon alternativ lokalisering för utvidg-
ningen, eftersom campingen hade tagit hela fastigheten i anspråk för 
verksamheten. Vid en avvägning mellan de skäl som campingen hade 
anfört för att få utvidga verksamheten och allmänhetens intresse av 
tillgång till området och intresset av att bevara naturvärdena på 
platsen fann domstolen att det inte fanns skäl att medge dispens.94 

Angeläget allmänt intresse 

Enligt 7 kap. 18 c § punkt 5 MB får man beakta om området behöver 
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området. I vissa situationer kan det vara 
rimligt att ge företräde åt ett sådant intresse även om strandskydds-
intresset kan skadas mer än obetydligt. Det kan enligt förarbets-
uttalandena gälla åtgärder som exempelvis tillgodoser kommunens 
behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, 
anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade 
eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljö- eller kultur-
historiska intressen inom strandskyddsområdet. För att det ska vara 
fråga om ett angeläget allmänt intresse bör den planerade åtgärden 
långsiktigt ge fördelar för samhället. En förutsättning är att det kan 
visas att en annan lokalisering är omöjlig eller i vart fall orimlig för 
att tillgodose det angelägna allmänna intresset.95  

Ett fall som rörde frågan om tätortsutveckling gällde att upphäva 
strandskydd genom detaljplan för bostadsbyggande vid Råstasjön i 
Solna. MÖD uttalade att byggandet av nya bostäder inte generellt 
kan anses utgöra ett angeläget allmänt intresse enligt bestämmelsen. 
Mot bakgrund av den påtagliga bostadsbristen i Stockholmsregionen 
kunde dock byggandet av 600–700 bostäder i detta fall anses vara ett 
sådant angeläget intresse som medför långsiktiga fördelar för sam-
hället. Kommunen hade dock inte visat att det saknades möjligheter 
att tillgodose detta allmänna intresse utanför strandskyddat område. 
Det saknades därför förutsättningar att upphäva strandskyddet 
genom planen. I fallet noterade domstolen uttalandena i förarbetena 
om att målet med reformen 2009 var att begränsa en ytterligare bygg-

 
94 Mark- och miljööverdomstolens dom 2018-04-17, målnummer M 9582–17. 
95 Prop. 2008/09:119 s. 54 och prop. 1997/98:45, Del 2, s. 91. 
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nation i områden som inte omfattas av de nya reglerna om lättnader i 
strandskyddet.96 

Ett exempel där dispens beviljades för tätortsutveckling är färdig-
ställandet av Arenastaden i Solna. En tidsbegränsad dispens beviljades 
för arbetsbodar och parkeringsplats. Med hänsyn till den betydelse 
Arenastaden skulle ha för tätortsutvecklingen och regionen som hel-
het samt de långsiktiga fördelar för samhället som projektet kunde 
medföra i form av ökat antal bostäder och arbetstillfällen, ansåg 
domstolen att färdigställandet av Arenastaden var att anse som ett 
angeläget allmänt intresse.97  
     Ett exempel som berör naturvårdsåtgärder handlade om en 
gärdesgård som en kommun hade uppfört.  Gärdesgården inhägnade 
ett område. Skälet var att området hade blivit igenväxt och otillgäng-
ligt. För att restaurera området valde kommunen fårbete. Genom 
fårhägnet hölls, enligt kommunen, markerna öppna och tillgängliga. 
Dispens beviljades, eftersom syftet med gärdesgården var att till-
godose allmänna intressen och att gärdesgården hade utformats med 
stättor placerade för att underlätta för allmänheten att beträda 
området.98 Ytterligare ett fall som rör naturvårdsåtgärder gällde ett 
vilthägn. Eftersom hägnet skulle hindra igenväxning av området och 
att hägnet därför kunde vara gynnsamt för kronärtsblåvingens fort-
levnad ansågs hägnet tillgodose ett angeläget allmänt intresse.99    

Ett exempel som rör tillgänglighet är en dispensansökan från en 
kommun för bryggor på fem olika öar. Syftet var att öka tillgänglig-
heten till välbesökta öar, särskilt för personer med funktions-
nedsättning och personer som inte var båtburna. Dispens nekades, 
eftersom utredningen var för bristfällig.100  

I ett fall har dispens nekats för bollplan och lekplats. Även om boll-
planen och lekplatsen, som var avsedda för allmänhetens nyttjande och 
rekreation, kunde anses ha ett visst allmänt intresse var det inte visat 
att detta intresse inte skulle kunna tillgodoses utanför strandskydds-
området.101 

 
96 Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-02-22, målnummer P 6876–15. Prop. 2008/09:119 
s. 34 
97 Mark- och miljööverdomstolens dom 2015-06-16, målnummer 1898–15. 
98 MÖD 2016:10. 
99 Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-10-09, målnummer M 11649–12.  
100 Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-03-31, målnummer M 6454–15.  
101 Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-18, målnummer M 8124–13. 
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Slutligen har MÖD funnit att elektrifiering av en fastighet utgör 
ett angeläget allmänt intresse och meddelat dispens för uppförandet 
av transformatorstation med mera.102 

Ett annat mycket angeläget intresse 

Enligt 7 kap. 18 c § punkt 6 MB får man som särskilt skäl beakta att 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse. Det finns inga närmare uttalanden i förarbetena 
om vilka åtgärder som kan tänkas inrymmas i bestämmelsen. I för-
arbetena anges enbart att det måste vara fråga om mycket speciella 
omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. 
Bestämmelsen får tillämpas i fråga om både allmänna och enskilda 
intressen, men tillämpningen bör vara särskilt restriktiv när det gäller 
enskilda intressen.103  

3.3.3 Förutsättningar för att upphäva strandskydd och 
medge dispens inom områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen  

Särskilda skäl i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

I 7 kap. 18 d § MB finns bestämmelser om vad man får beakta som 
särskilda skäl utöver det som anges i 18 c §, om prövningen gäller ett 
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område). 
Där anges att inom ett LIS-område får man också beakta om ett 
strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd 
bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en 
dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med till-
hörande komplementbyggnader och andra åtgärder, får man i stället 
beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett 
befintligt bostadshus.  

 
102 Mark- och miljööverdomstolens dom 2017-08-23, målnummer M 2667–17. 
103 Prop. 2008/09:119 s. 106. 
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Kriterier för områden för landsbygdsutveckling 

I 7 kap. 18 e § första stycket MB uppställs de kriterier som ska vara 
uppfyllda för att det ska vara fråga om ett LIS-område. Där anges att 
med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett 
område som 

• är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 

• är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 

• endast har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften, 

1. i eller i närheten av tätorter, 

2. i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till 
Klockestrand vid Ångermanälven eller från Skataudden vid 
Näskefjärden till gränsen mot Finland, 

3. på Gotland, eller 

4. vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, 
Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det 
råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och 

• inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge 
till Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland från 
Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden. 

Området ska vara lämpligt för utvecklingen av landsbygden och vara 
av sådant slag och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Beträffande LIS-områdens 
omfattning anges i förarbetena att områdena inte bör omfatta mer 
än en begränsad del av de strandområden inom en kommun som 
omfattas av strandskydd. Vad en begränsning närmare innebär kan 
skilja sig mellan olika kommuner. Hänsyn får tas till bland annat hur 
mycket stränder som finns i kommunen, vilka naturvårdsvärden som 
finns i strandskyddsområdena, hur stor del av dessa som redan är 
bebyggda, vilka områden som bedöms ha störst effekt på landsbyg-
dens utveckling, hur terrängförhållandena är samt hur stor negativ 
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påverkan som ett bedömt ianspråktagande av områdena på lång sikt 
kan ha på strandskyddets syften.104  

Enligt uttalanden i förarbetena är utrymmet för att peka ut 
områden större i de kommuner som har en låg grad av bebyggelse-
påverkan vid stränderna. Vid övervägandena bör kommunen nog-
grant beakta om det kan förväntas råda ett högt bebyggelsetryck i 
ett utpekat område, eftersom det har betydelse för om strand-
skyddets syften långsiktigt kan upprätthållas. Om behovet av lands-
bygdsutveckling kan tillgodoses inom flera olika områden, bör de 
områden väljas där inverkan på strandskyddet bedöms bli minst. En 
mer restriktiv syn bör gälla i fråga om områden som har stora värden 
för djur- och växtlivet eller för allmänhetens friluftsliv.105  

Som framgår av punkterna 3 och 4 gäller i vissa delar av landet 
särskilda begränsningar i möjligheten att redovisa områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen. Kustområdena är antingen helt 
undantagna från reglerna eller omfattas av begränsningar. Enligt 
punkten 3 får ett område inte ha mer än en liten betydelse för strand-
skyddets syften i eller i närheten av tätorter och i de kust- eller kust-
skärgårdsområden som anges.  Beträffande tätorter framgår av för-
arbetena att det finns områden i och i närheten av landets större 
tätorter som inte kan komma i fråga för en landsbygdsutveckling 
enligt det föreslagna regelverket. I de delar av de tre storstads-
områdena som karaktäriseras av tätbebyggelse och i andra större 
tätortsområden, bland annat länscentra, där det enligt uttalanden i 
förarbetena inte finns god tillgång till orörda stränder, bör det inte 
vara möjligt att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen. Däremot bör det enligt uttalandena vara möjligt att i och 
i närheten av andra tätorter peka ut områden som bidrar till lands-
bygdsutveckling, så tillvida detta inte förhindrar att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.106  

 När det gäller de tre stora sjöarna och angivna kustområden i 
punkten 3 gäller begräsningen endast om det råder stor efterfrågan 
på mark för bebyggelse i området. Bestämmelsen innebär att man vid 
en jämförelse med punkten 2, ska ha en mer restriktiv syn än vanligt. 
Uttrycket ”stor efterfrågan på mark för bebyggelse” förekommer även 

 
104 Prop. 2008/09:119 s. 110. 
105 A.a. s. 65–66. 
106 Prop. 2008/09:119 s. 110–111. 
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i bestämmelsen i 4 kap. 2 och 3 §§ plan- och bygglagen (PBL), som 
anger vissa krav i fråga om när det behövs en detaljplan. Tillämpningen 
av den bestämmelsen bör enligt förarbetena till 7 kap. 18 e § MB ge 
vägledning vid en prövning enligt nämnda bestämmelse.107  

I förarbetena till 4 kap. 2 och 3 §§ PBL lämnas exempel på 
områden där bebyggelsetryck kan antas råda. Där anges storstads-
regionerna och större tätorters närområden, så kallade randzoner. 
Vid storstadsregionerna kan det finnas ett bebyggelsetryck på bety-
dande avstånd från de centrala delarna. Bland annat kan möjlig-
heterna till pendling enligt förarbetena innebära att flera kommuner 
kan utgöra ett sammanhängande område med bebyggelsetryck. För-
utom de större tätorterna nämns i förarbetena vissa delar av mindre 
tätorters närområden, exempelvis ett område längs en tillfartsväg 
som ligger i tätortens tillväxtriktning. Det gäller även i närheten av 
samlad bebyggelse av viss omfattning, exempelvis en bybildning eller 
en grupp med fritidshus.108  

Vissa kustområden får inte redovisas som områden för lands-
bygdsutveckling. Det finns därför ingen möjlighet för de kommuner 
som berörs att peka ut LIS-områden vid kuststränderna. Dessa 
kommuner kan dock peka ut LIS-områden för andra strandområden, 
som vid sjöar och vattendrag. Skälen är enligt förarbetsuttalandena 
att exploateringstrycket inom kust- och skärgårdsområdena gene-
rellt är hög, framför allt för fritidshusbebyggelse, samtidigt som 
dessa delar av kusten och skärgårdarna hör till de från strandskydds-
synpunkt mest värdefulla strandområdena i landet. Att de aktuella 
kustområdena är särskilt skyddsvärda framgår också av att de om-
fattas av riksintressen enligt 4 kap. MB.109  

Redovisade områden i översiktsplan ska ge vägledning 

Den kommunala översiktsplanen ska enligt 7 kap. 18 e § andra 
stycket MB ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger 
inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, men 
planen är inte bindande utan endast vägledande.110  Det är först vid 

 
107 Ibid. 
108 Prop. 2004/05:59 s. 17 och prop. 1985/86:1 s. 550–557. 
109 Prop. 2008/09:119 s. 111. 
110 A.a. s. 106. 
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prövningen i det enskilda fallet som det på ett rättsligt bindande sätt 
avgörs om den tänkta platsen för en åtgärd uppfyller kriterierna.111 
I förarbetena anges att det normalt inte bör finnas anledning att frångå 
den bedömning som kommunen gjort genom sin redovisning i över-
siktsplanen, särskilt om länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande inte 
anmärkt mot redovisningen. Även i en situation där länsstyrelsen 
inte har haft några invändningar mot utpekandet i sitt gransknings-
yttrande, kan det inträffa att det i ett ärende framkommer om-
ständigheter som tydligt talar för att kommunens redovisning av 
området bör ifrågasättas.112 

En tillämpning av de särskilda skälen i 7 kap. 18 d § MB förut-
sätter inte att kommunen i översiktsplanen har redovisat sådana 
områden.113 Utan redovisning i översiktsplanen bör det enligt för-
arbetena finnas något slags policydokument som anger riktlinjer för 
vad som är områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
I avsaknad av en översiktsplanering kan man dock enligt regeringens 
bedömning i vissa fall hamna i ett läge där det inte kommer att vara 
möjligt eller meningsfullt att tillämpa LIS-reglerna. Ett ärende får då 
prövas med tillämpning av de regler som i övrigt anger förutsätt-
ningarna för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet (7 kap. 
18 c § MB). 114  

Prövningen sker i två steg 

För att i ett enskilt fall kunna tillämpa de särskilda skälen enligt 7 kap. 
18 d § MB, måste det först avgöras om den plats som dispensen avser 
ligger inom ett LIS-område. Vid den prövningen ska det bedömas 
om området uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e §.  

Nedan redogör vi för rättspraxis beträffande frågan om platsen 
för sökt dispens kan anses utgöra ett LIS-område enligt 7 kap. 18 e § 
MB. Efter det redogör utredningen för praxis avseende de särskilda 
skälen enligt 7 kap. 18 d § MB, då platsen för dispensen bedömts 
ligga inom LIS-område. 

 
111 A.a. s. 57. 
112 A.a. s. 111. 
113 A.a. s. 107. 
114 A.a. s. 58. 
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3.3.4 Tillämpningen inom områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen 

Brister i redovisningen av områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen 

I ett fall som rörde nybyggnad av ett fritidshus i Gärsnäs i Grums 
kommun var det inte visat att platsen för dispensen låg inom ett LIS-
område, det vill säga det var inte visat att kriterierna i 7 kap. 18 e § 
var uppfyllda. Platsen för det planerade fritidshuset låg inom ett av 
kommunen redovisat LIS-område. Länsstyrelsen hade i sitt gransk-
ningsyttrande över översiktsplanen haft invändningar mot redovis-
ningen av det aktuella LIS-området, bland annat för att området var 
för stort och redovisningen för odetaljerad. Mark- och miljööver-
domstolen konstaterade att när kommunen och länsstyrelsen har 
olika uppfattning i fråga om platsen för den avsedda dispensen ligger 
inom ett LIS-område eller inte kan översiktsplanen inte anses ge 
någon tydlig vägledning i frågan. Det föreligger inte heller någon 
presumtion för att kriterierna i 7 kap. 18 e § MB kan anses uppfyllda. 
Bedömningen får i stället göras utifrån tyngden av de sakliga skäl 
som parterna anför.  

Kommunen anförde att varje enskild byggnation är del av en 
landsbygdsutveckling och av betydelse för lanthandeln. Sökanden 
anförde att sommargäster har stor betydelse för bonden som erbjuder 
tjänster med ny-, om- och tillbyggnad och skogsarbete samt även för 
lokala hantverkare och butiker i Grums. MÖD anförde att kom-
munen inte hade närmare redovisat hur kommunen bedömde möjlig-
heterna till utveckling av området kring Gärsnäs och hur en sådan 
utveckling skulle främja sysselsättningen eller upprätthåller service-
underlaget i området. Domstolen fann att det inte fanns tillräcklig 
utredning som visade att platsen låg inom ett LIS-område. Det sak-
nades särskilda skäl för dispens.115  

I ett annat fall, som gällde dispens för uppförande av ett en-
bostadshus i Svarvane i Färgelanda kommun, var förhållandena lik-
artade som i fallet ovan, men med den skillnaden att länsstyrelsen 
bland annat hade invänt mot att LIS-området var för litet. Det 
redovisade LIS-området avsåg ett ungefär 200 meter långt strand-
avsnitt av sjön Östersjön och sträckte sig på landsidan nästan ut till 
strandskyddsgränsen (som på detta avsnitt var 200 meter brett). 

 
115 MÖD 2012:39. 
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LIS-området omfattade befintlig jaktstuga och ekonomibyggnad, 
men inte de övriga befintliga byggnaderna. Stor del av LIS-området 
utgjordes av ett gärde som låg väster om jaktstugan.  

MÖD konstaterade att området Svarvane var tämligen begränsat 
rent arealmässigt och att det var ytterst tveksamt om tillkomsten av 
enstaka hus där skulle bidra till att främja landsbygdsutvecklingen i 
sådan utsträckning att det motiverade en lättnad i strandskyddet. 
Mot bakgrund av att hela området kring sjön har stora värden för 
friluftslivet kunde det enligt domstolen även ifrågasättas om ett LIS-
område på den aktuella platsen kunde godtas utifrån att strand-
skyddets syften ska kunna tillgodoses långsiktigt. Området kunde 
inte anses vara ett LIS-område och det saknades särskilda skäl för 
dispens.116  

Dispensprövning utanför redovisade områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Det är som nämnts möjligt att ansöka om dispens enligt 18 d § utan 
att området har redovisats som ett LIS-område i översiktsplanen, 
men kraven på utredning som ställs på den enskilde är höga.  

Dispens har i ett fall nekats då utredningen från en enskild inte 
utgjorde tillräckligt underlag och att området i fråga hade höga 
naturvärden. Dispensansökningen avsåg uppförande av service-
byggnad, fem uthyrningsstugor, uppställningsplatser med parkering, 
gästbrygga, badbrygga med mera i Säffle kommun. Området var inte 
utpekat som LIS-område i översiktsplanen. Sökanden gjorde egen 
utredning och pekade med stöd av denna ut aktuellt område som 
LIS-område.  

MÖD anförde att en översiktsplaneprocess hanterar frågan om 
lämpliga LIS-områden utifrån ett heltäckande beslutsunderlag som 
blir föremål för en bred och offentlig prövning. Översiktsplanen 
utarbetas på ett sätt som garanterar insyn och en demokratisk 
förankring hos medborgare, berörda intressenter och myndigheter. 
En översiktsplan förutsätts även vara långsiktig. Den LIS-utredning 
som sökanden hade presenterat saknade dessa komponenter. Vidare 
anförde domstolen att länsstyrelsen hade bedömt att området var 

 
116 Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-12-20, målnummer M 6577–13. 
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olämpligt såsom LIS-område, bland annat utifrån de naturvärden 
som fanns i området. Domstolen fann att det saknades förutsätt-
ningar att bevilja dispens.117 

Även i ett fall som rörde uppförande av tre fritidshus i Ljungby 
kommun kunde sökandena inte visa att platsen för dispens låg inom 
ett område som uppfyllde kriterierna för ett LIS-område. Sökandena 
hade anfört att det området för dispensen redan i viss utsträckning var 
bebyggt och utvecklat, att det var beläget vid turistvägen Riksettan 
och i anslutning till både campingverksamhet och Toftaholm herrgård 
och med goda förbindelser till tätorter som Ljungby och Värnamo.  

Enligt MÖD var det inte tydligt vilken lokal service som den 
tänkta bebyggelsen skulle stärka. Avståndet till Värnamo och Ljungby 
bedömdes vara relativt långt och att platsen låg i anslutning till en 
campingplats kunde inte ensamt medföra att området utgör ett LIS-
område. Inte heller närheten till Toftaholms herrgård innebar att 
området var ett LIS-område. Domstolen ansåg att de aspekter som 
sökandena lyft fram var allmänt hållna och kunde göras gällande 
beträffande många områden i strandnära lägen. Domstolen anförde 
att kommunen hade redovisat flera LIS-områden i ett tillägg till 
översiktsplanen och att det fick antas att kommunen då har gjort en 
bedömning av i vilka områden en god utveckling av landsbygden kan 
ske samtidigt som inverkan på strandskyddets syften blir så liten 
som möjligt. Vidare beaktade domstolen att den aktuella platsen 
omfattades av riksintresse för naturvård och friluftsliv och ingick i 
ett område med höga värden för friluftslivet. Domstolen fann att det 
inte var visat att platsen kunde anses ligga inom ett LIS-område.118 

Prövning av om åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden  

När prövningen har visat att området utgör ett LIS-område är det 
möjligt att pröva om de särskilda skälen i 7 kap. 18 d § MB föreligger. 
För att en åtgärd ska anses bidra till utvecklingen av landsbygden ska 
det vara fråga om en mer långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt 
eller regionalt perspektiv. Det kan enligt förarbetena vara fråga om 
mindre anläggningar för turism eller näringsverksamhet, exempelvis 
campingstugor, kanotuthyrning, strandcafé eller försäljning av fisk-

 
117 Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-12-22, målnummer M 4270–16. 
118 Mark- och miljööverdomstolens dom 2018-02-14, målnummer M 6166–17. 
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produkter. Det kan även handla om ideell verksamhet med betydelse 
för det lokala föreningslivet, exempelvis lokaler för sim- eller kanot-
klubb eller scoutverksamhet. Bestämmelsen avser även byggnader 
som inrymmer exempelvis bostäder, affärer eller andra servicefunk-
tioner.  
     Det ska inte ställas orimligt höga krav på utredning som visar att 
åtgärden långsiktigt bidrar till utvecklingen av landsbygden. En 
övergripande bedömning ska enligt förarbetena göras av hur den 
planerade åtgärden kan bidra till ökad ekonomisk aktivitet på orten 
eller i bygden på längre sikt. Det bör inte vara ett tillräckligt skäl för 
en dispens att uppförandet av ny bebyggelse eller en åtgärd tillfälligt 
skapar arbetstillfällen på orten eller i bygden.119  

Det finns några avgöranden från MÖD som ska nämnas i det 
följande. Som framgår av utredningens rättsfallsreferat nedan prövas 
först om området kan anses vara ett LIS-område, en prövning som 
oftast upptar en stor del av den totala bedömningen. Därefter prövas 
om åtgärden bidrar till utvecklingen. 

Åtgärderna har ansetts bidra till utvecklingen av landsbygden 

Dispens har beviljats för bastubyggnad som komplement till en kon-
ferensanläggning inom ett LIS-område.120  

Det har funnits förutsättningar att upphäva strandskyddet genom 
en detaljplan för uppförande av 12 bostadshus i Mörkhulta i 
Katrineholms kommun. Området låg i anslutning till bilväg och ny-
ligen avstyckade bostadstomter. Det fanns fiberbredband till området 
och busshållplats inom en kilometer. En gemensam vatten- och av-
loppslösning för den nya bebyggelsen skulle motiveras av fler hus i 
området. Den badplats och strandpromenad som fanns kunde 
utvecklas mer. Ny bebyggelse skulle även ge ett större underlag för 
kollektivtrafiken.  

Domstolen anförde att den motivering som fanns i översikts-
planen avseende områdets lämplighet för landsbygdsutveckling 
saknade närmare redogörelse om hur lättnader i strandskyddet 
kunde bidra till landsbygdens utveckling. Det hade dock inte fram-
kommit något som tydligt talade för att kommunens redovisning 

 
119 Prop. 2008/09:119 s. 107. 
120 Mark- och miljööverdomstolens dom den 12 juni 2015, målnummer M 10442–14. 
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och utpekande av området som ett LIS-område borde ifrågasättas. 
Med hänsyn till det och till att länsstyrelsen inte hade haft någon 
invändning mot utpekandet, fann domstolen inte anledning att 
ifrågasätta det aktuella området som ett LIS-område. Domstolen 
fann därefter att den aktuella exploateringen kunde bidra till utveck-
lingen av landsbygden.121 

En annan detaljplan gällde utvidgning av ett befintligt fritidshus-
område i Brittsand i Ludvika kommun. Utöver 14 tomter som redan 
fanns skulle ytterligare cirka 60 tomter för fritids- och permanent-
boende skapas. Ett tiotal av tomterna skulle ligga inom strand-
skyddat område. MÖD anförde att det normalt inte finns anledning 
att frångå kommunens bedömning av om ett område är LIS-område 
om kommunen i översiktsplanen redovisat bedömningen och läns-
styrelsen inte haft någon invändning mot detta i sitt gransknings-
yttrande.  

Domstolen fann att de formuleringar som fanns i översiktsplanen 
angående LIS-områden delvis var generella och rörde samtliga ut-
pekade områden i kommunen. Angående Brittsand angavs dock sär-
skilt att bebyggelse i området skulle stärka upp underlag för service i 
de närliggande orterna Gonäs och Blötberget.  MÖD fann att det var 
visat att området uppfyllde kriterierna för ett LIS-område.  Domstolen 
bedömde därefter att genomförandet av detaljplanen kunde bidra till 
en utveckling av landsbygden genom att det förväntade befolk-
ningstillskottet från de planerade bostäderna skulle skapa underlag 
för den lokala service som fanns och också kunde skapa underlag för 
ökad service. Det förelåg därför särskilda skäl för att upphäva 
strandskyddet.122 

Åtgärderna har inte ansetts bidra till utvecklingen av landsbygden 

I ett fall saknades skäl för att upphäva strandskyddet i en detaljplan i 
Gummarpsnäset i Eksjö kommun. Detaljplanens syfte var att möjlig-
göra en förtätning av bostäder i området. Området hade redovisats 
som ett LIS-område enligt kommunens översiktsplan. Enligt kom-
munen skulle området anses vara ett LIS-område för att öka befolk-
ningsunderlaget och med kollektiva lösningar kunna säkerställa VA-

 
121 MÖD 2019:2 (Mark- och miljööverdomstolens dom 2019-02-18, målnummer P 7022–18).  
122 Mark- och miljööverdomstolens dom 2019-10-10, målnummer P 4928–18. 
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försörjningen i området. Samtidigt skulle ett bättre befolkningsunder-
lag kunna ges för service i närliggande områden som Bellö, Hult, 
Bruzaholm och Hjälteved samt till Mycklaflons camping under som-
marsäsongen. Avståndet mellan den aktuella detaljplanen och service-
orterna Bellö, Hult, Bruzaholm och Hjälteved var 7,6–13 kilometer. 
Mycklaflons camping fanns cirka 2,5 kilometer från området.  

Med hänsyn till det stora avståndet mellan det utpekade LIS-
området och dess serviceorter fanns det enligt MÖD skäl att ifråga-
sätta om det utpekade området verkligen skulle bidra till bibehållen 
och utökad service på dessa orter. Det fanns inget underlag som 
visade att bebyggelsen i det utpekade området skulle ge positiva 
effekter för servicen på dessa orter. Domstolen fann därför att 
området inte var ett LIS-område och att det inte fanns några sär-
skilda skäl att upphäva strandskyddet.123  

Slutligen har dispens nekats för en brygga. MÖD bedömde inled-
ningsvis att platsen omfattades av ett LIS-område, men fann därefter 
att dispens inte kunde medges. Domstolen uttalade att enbart 
antagandet att en brygga i någon mån skulle bidra till att öka de när-
liggande villafastigheternas attraktivitet inte är tillräckligt för att det 
ska vara visat att bryggan bidrar till landsbygdsutvecklingen.124 

Prövningen av dispenser för enstaka en- eller tvåbostadshus  

Som framgår av 7 kap. 18 d § MB blir det beträffande en- och två-
bostadshus fråga om bebyggelsen ska ske i anslutning till ett 
befintligt bostadshus. Innebörden av att byggnaden ska uppföras i 
anslutning till ett befintligt bostadshus får bedömas från fall till fall 
och kan skilja sig åt mellan olika delar av landet. Lättnaden vid 
dispensprövningen avseende komplementbyggnader eller åtgärder 
som hör till huvudbyggnaden gäller enbart vid den prövning som 
avser uppförandet av bostadshuset. Om fastighetsägaren vid ett 
senare tillfälle vill uppföra en komplementbyggnad eller utföra en 
tillbyggnad som är dispenspliktig, ska enligt förarbetena 18 d § inte 
tillämpas utan de generella dispensbestämmelserna i 18 c §. Andra 
åtgärder som bryggor, båthus, grillplatser med mera omfattas inte 
utan prövas enligt de generella dispensgrunderna i 18 c §.  

 
123 MÖD 2015:32. 
124 Mark- och miljööverdomstolens dom 2017-10-11, målnummer M 3248–17. 
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Syftet med att ställa krav på att en- och tvåbostadshus måste 
uppföras intill befintligt hus för att omfattas av lättnaderna är att 
bevara orörda strandområden och att skapa en strukturerad och 
samlad bebyggelse, bland annat för möjligheterna att ordna sam-
hällsservice av olika slag. Tanken är att ny bebyggelse ska utvecklas 
sammanhållet i stället för att spridas på många platser runt ett vatten-
område. Endast i undantagsfall, huvudsakligen i glest bebyggda delar 
av landet, kan ett hus enligt förarbetena anses ligga i anslutning till 
ett befintligt bostadshus, om avståndet är 200 meter. I större delen 
av södra Sverige bör enligt uttalanden i förarbetena avståndet i all-
mänhet vara klart mindre än så för att bestämmelsen ska vara 
tillämplig.125 Från MÖD:s praxis finns ett par fall som rör dispens 
för enstaka en- och tvåbostadshus inom LIS-område.  

Ett fall rörde dispens för ett enbostadshus med komplement-
byggnader i Vika i Falu kommun, som var redovisat som LIS-område 
i kommunens översiktsplan. Dispens beviljades då huset skulle 
placeras 25 meter från ett befintligt bostadshus. Länsstyrelsen hade 
i ett granskningsyttrande invänt mot utpekandet av området som ett 
LIS-område och anfört att det hade skett på en alltför översiktlig 
nivå. På grund av brister i kartmaterial och textinnehåll kunde läns-
styrelsen inte bedöma om de utpekade LIS-områdena är lämpliga. 
Enligt kommunen var Vika en tätort med bland annat skola, service 
och företag. I LIS-området skulle både friluftsanvändning och 
bostäder få tillkomma. En förtätning skulle bidra till ökad eko-
nomisk utveckling. Den aktuella platsen för dispens låg drygt en 
kilometer från Vika.  

MÖD anförde att även om kommunens redovisning var över-
gripande gick konsekvenserna för strandskyddets syften att utläsa. 
Domstolen fann inte några sakliga eller formella skäl att ifrågasätta 
kommunens utpekande av Vika som ett LIS-område. Ansökan 
uppfyllde kravet på att huset ska placeras i anslutning till befintligt 
bostadshus och dispens var förenlig med strandskyddets syften.126  

Det andra fallet rörde uppförande av ett nytt fritidshus cirka 
35 meter från ett befintligt bostadshus i Sundfiske i Hedemora kom-
mun. Området var redovisat som ett LIS-område i den kommunala 
översiktsplanen. Platsen för dispensen låg cirka 1,5–2 kilometer från 
byn Smedby, där närmaste affär, skola, kyrka med mera fanns. Kom-

 
125 Prop. 2008/09:119 s. 108. 
126 MÖD 2016:39. 
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munen anförde att det var väsentligt att befolkningsunderlaget 
ökade i området så att kommunen kunde bibehålla service, förbättra 
serviceunderlaget och stärka turismen. Området var av riksintresse 
för naturvård, men åtgärden bedömdes inte medföra någon oaccep-
tabel påverkan på allmänhetens tillgång till strandområden eller på 
de biologiska värdena på platsen.  

Domstolen fann sammantaget att platsen låg inom ett LIS-
område. Dispens för uppförande av fritidshus beviljades eftersom 
kravet på att huset ska placeras i anslutning till befintligt bostadshus 
kunde anses vara uppfyllt.  

3.3.5 Intresseprövning 

Enligt 7 kap. 26 § MB får strandskyddsdispens ges endast om det är 
förenligt med förbudets syfte. En förutsättning för att bli beviljad 
dispens från förbuden i strandskyddsområde är alltså att man kan 
visa minst ett av de särskilda skälen enligt 7 kap. 18 c eller d §§ MB 
samt att det projekt för vilket man ansöker om dispens inte strider 
mot något av strandskyddets syften enligt 7 kap. 26 § MB. Enligt 
förarbetena innebär det en mycket restriktiv syn på dispensmöjlig-
heterna. I förarbetsuttalandena anges vidare bland annat följande. En 
dispens innebär i realiteten att undantag medges till förmån för ett 
enskilt intresse i ett fall där det allmänna intresset generellt bedöms 
väga tyngre. Det förhållandet att syftet med strandskyddet har 
vidgats till att avse även skydd för djur- och växtarter bör innebära 
att tyngden hos det allmänna intresset ökat ännu mera. Samtidigt 
kan det naturligtvis finnas sådana fall där allmänintresset inte 
behöver hävdas med samma styrka som i flertalet fall. För dessa fall 
ska det finnas kvar en öppning för dispens.127 Enligt Mark- och 
miljööverdomstolens praxis ska särskild restriktivitet råda vid 
dispensprövningen om platsen för en tänkt åtgärd ligger inom ett 
område som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv, och där-
till inom utvidgat strandskyddsområde.128  

En inskränkning i enskilds rätt får enligt 7 kap. 25 § MB inte gå 
längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska till-

 
127 Prop. 2008/09:119 s. 104 och prop. 1997/98:45, Del 2, s. 98. 
128 Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-06-13, målnummer M 804–13 och Mark- och 
miljööverdomstolens dom 2014-10-30, målnummer M 1899–14. 
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godoses. Bestämmelsen innebär att det vid prövningen ska göras en 
intresseavvägning, där hänsyn även tas till enskilda intressen.129 Även 
om det inte föreligger några särskilda skäl ska ändå en intressepröv-
ning göras enligt 7 kap. 25 § MB. Vid den intresseavvägningen kan 
även andra omständigheter än de som enligt 7 kap. 18 c–d §§ kan ut-
göra särskilda skäl för dispens beaktas, se redogörelsen för målet 
MÖD 2020:2 nedan under rubriken Hänsyn till enskilda intressen.  

Förenlighet med strandskyddets syften 

Ett exempel då särskilda skäl har funnits, men dispens har nekats för 
att åtgärden inte var förenlig med ett av strandskyddets syften enligt 
7 kap. 26 § MB finns från rättsfallet MÖD 2016:21. Det gällde 
uppförande av tre enbostadshus inom ett mindre lövskogsområde 
med bland annat ek som omfattades av utvidgat strandskydd. Mark- 
och miljööverdomstolen konstaterade att området var avskiljt 
genom järnväg (Västra stambanan) på sådant sätt att särskilda skäl 
förelåg. Av beslutet om utvidgat strandskydd framgick att avsikten 
bland annat var att skydda mindre skogsområden. Med hänsyn till 
avsikten med det utvidgade strandskyddet och att det aktuella 
området hade höga naturvärden ansåg domstolen att uppförandet av 
husen inte var förenligt med strandskyddets syfte att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land. Dispens nekades.  

I ett annat avgörande, från 2014, var det fråga om utfyllnad av 
mark för byggnad. Platsen låg inom ett område av riksintresse för 
naturvård, friluftsliv och turism. Platsen låg även inom utvidgat 
strandskyddsområde. Platsens betydelse för den allemansrättsliga 
tillgången till strandområden samt för djur- och växtlivet hade dock 
begränsats genom att området närmast strandlinjen hade exploa-
terats genom detaljplan. Det hade inte framkommit att det fanns 
särskilda värden för strandskyddets syften på platsen. Domstolen 
fann därför att strandskyddsdispens var förenlig med strandskyddets 
syften.130 

Det kan uppkomma situationer där sökanden kan visa på ett sär-
skilt skäl, men där den tänkta åtgärden ändå inte kan beviljas efter-
som det får anses strida mot strandskyddets syften. Så har varit fallet 

 
129 Prop. 2008/09:119 s. 104. 
130 Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-10-30, målnummer M 1899–14.  
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i fråga om trädäck. I ett mål ansågs ett trädäck om 60 kvadratmeter 
strida mot strandskyddets syfte att trygga förutsättningarna för alle-
mansrättslig tillgång till strandområden. Eftersom den aktuella platsen 
ingick i ett område som var av riksintresse för bland annat friluftslivet, 
skulle särskild restriktivitet gälla vid dispensprövningen.131 I ett annat 
mål var det fråga om ett 100 kvadratmeter stort bryggdäck, som kunde 
antas komma att nyttjas i betydande utsträckning som uppehållsplats 
för dem som vistades på fastigheten. Trädäcket stred därför mot syftet 
med strandskyddsbestämmelserna.132 

Hänsyn till enskilda intressen 

I förarbetena till 7 kap. 25 § MB förs ett resonemang kring tillämp-
ningen av bestämmelsen om enskilda intressen. Regeringen har 
bland annat anfört att vid avvägningen mellan det allmänna intresset 
och det enskilda intresset ska beaktas att strandskyddet inte avser att 
inskränka pågående markanvändning utan att bevara strandområden 
som fortfarande är orörda. Av betydelse är också enligt regeringen 
att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för 
tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i 
framtiden. Även om en dispens i det enskilda fallet inte förefaller 
skada syftet med strandskyddet, kan enskilda dispenser enligt för-
arbetsuttalandena sammantaget ändå få en betydande negativ inverkan 
på tillgången till stränder för friluftsliv och djur- och växtliv.133 

I ett avgörande i mars 2020 som gällde uppförande av en jakt-
stuga, förelåg inte några särskilda skäl. MÖD prövade då om den 
intresseavvägning som ska göras enligt 7 kap. 25 § MB medförde att 
strandskyddsdispens ändå kunde ges. Domstolen anförde inled-
ningsvis att det allmänna intresset av att bevara allemansrättslig 
tillgång till strandområden för friluftsliv och områden med goda 
villkor för djur- och växtliv är starkt. Vid en bedömning måste också 
enligt domstolen beaktas vilken verkan som enskilda dispenser sam-
mantaget kan få avseende strandskyddet. Platsen för den sökta 
dispensen hyste inte några högre naturvärden och var något avskild 
från vattnet. Domstolen fann att det allmänna intresse som strand-

 
131 Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-06-13, målnummer M 804–13. 
132 MÖD 2004:44. 
133 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 321–324. 
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skyddet representerar trots det vägde tyngre än sökandens intresse 
av att få uppföra en jaktstuga. Dispens nekades därför.134 

3.3.6 Fri passage och tomtplatsavgränsning 

Enligt 7 kap. 18 f § MB ska ett beslut om att upphäva strandskyddet 
eller ge dispens inte omfatta ett område som behövs för att mellan 
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri 
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet. Det gäller dock inte om en sådan användning av området 
närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade bygg-
nadernas eller anläggningarnas funktion. I ett dispensbeslut ska det 
anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller 
annars användas för det avsedda ändamålet. 

3.4 Beslut om att upphäva strandskyddet 
och medgivna dispenser  

Andelen antagna nya detaljplaner där strandskyddet upphävts har 
sedan år 2011 legat kring 13–15 procent. Under 2019 har kommunerna 
upphävt strandskyddet genom planbestämmelser i 142 detaljplaner. 
Utöver detta har länsstyrelserna på begäran av kommunerna fattat 
fyra beslut om att upphäva strandskyddet när en detaljplan ska antas. 
Totalt har därför strandskyddet upphävts i samband med att 146 
detaljplaner har antagits, vilket motsvarar 15 procent av det totala 
antalet nya detaljplaner som antogs under år 2019.135  

Sedan 2011 har antalet beviljade åtgärder inom strandskydds-
område ökat varje år. År 2011 uppgick antalet beviljade åtgärder till 
4 998 och 2019 till 7 811 beviljade åtgärder. Det innebär att antalet 
åtgärder som har fått dispens har ökat med 56 procent sedan 2011. 
I figur 3.2 visas antalet åtgärder som har beviljats dispens mellan 
2011–2019 (se staplar i lila färg). Antal beslut anges i figuren med 
grön färg. Ett beslut kan innefatta dispens för flera åtgärder. 

 
134 MÖD 2020:2. 
135 Boverket, www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/upp-
foljning/Statistik/statistik-detaljplaner/strandskydd/, besökt 2020-08-16. 
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Figur 3.2 Översikt över totala antalet strandskyddsbeslut och åtgärder 
under åren 2011–2019 

 
Källa: Naturvårdsverket, Uppföljning av strandskyddsbeslut 2019. 

 
 

Vid utgången av 2016 hade 133 översiktsplaner eller tillägg till över-
siktsplaner med angivna områden för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen (LIS) antagits.136 Åtgärder som har beviljats dispens inom 
LIS-område enligt 7 kap. 18 d § MB har, liksom det totala antalet 
dispensåtgärder, ökat varje år. 2011 beviljades 70 åtgärder i landet 
och år 2019 beviljades 382 åtgärder. Dispenser inom LIS-områden 
utgör en liten del av de totala antalet åtgärder som beviljats dispens 
2012–2019. År 2019 beviljades dispens för 382 åtgärder enligt 18 d §, 
vilket utgjorde 4,8 procent av det totala antalet beviljade åtgärder 
(7 811) det året.137 I figur 3.3 visas antalet åtgärder som har beviljats 
dispens med stöd av 18 d § MB under åren 2012–2019. 138 

 
136 Boverket (2017), Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygds-
utveckling i strandnära läge, s. 5. 
137 Naturvårdsverket, Redovisning av regeringsuppdraget Uppföljning av strandskyddsbeslut 
2011, s. 17. 
138 Ibid samt Naturvårdsverket, Uppföljning av strandskyddet 2019, Redovisning av uppdrag i 
regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Naturvårdsverket, s. 38. 
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Figur 3.3 Översikt över antalet åtgärder i dispensbeslut inom områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen under åren 2012–2019 

 
Källa: Naturvårdsverket, Uppföljning av strandskyddsbeslut 2019. 

3.4.1 Redan ianspråktagen mark vanligaste skälet  

Det vanligaste upphävande- och dispensskälet har under alla år 
mellan 2011–2019 varit att området redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften enligt 
7 kap. 18 c § 1 MB.139 

I detaljplaner upphävdes strandskyddet med stöd av att området 
redan var ianspråktaget enligt punkten 1 i 67 procent av fallen år 
2019. Det näst vanligaste skälet till att strandskydd upphävts i 
detaljplan är att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 

 
139 Naturvårdsverket, Uppföljning av strandskyddsbeslut 2011, s. 17, Uppföljning av strand-
skyddsbeslut 2012, s. 17, Uppföljning av strandskyddsbeslut 2013, s. 18, Uppföljning av strand-
skyddsbeslut 2014, s. 20, Uppföljning av strandskyddsbeslut 2015. Reviderad 160513, s. 21, 
Uppföljning av strandskyddet 2016, s. 19, Uppföljning av strandskyddet 2017, s. 27, Uppföljning 
av strandskyddet 2018, s. 29, Uppföljning av strandskyddet 2018, s. 29 och Uppföljning av strand-
skyddet 2019 s. 19. 
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enligt 7 kap. 18 § 5 MB. År 2019 upphävdes strandskyddet i detalj-
plan med detta skäl som grund i 27 procent av fallen.140 

Beträffande kommunala beslut beviljades dispens för att området 
redan var ianspråktaget i 59 procent av fallen 2019.141 Länsstyrel-
sernas dispensbeslut under 2019 avsåg dock i flesta fall det särskilda 
skälet enligt punkt 5 (att området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området). Det utgjorde 41 procent av fallen. Att området 
redan var ianspråktaget enligt punkten 1 var det näst vanligaste 
skälet, med 34 procent av fallen.142 

3.4.2 Dispenser avser oftast komplementbyggnader 
och tillbyggnader 

Sedan 2011 har under alla år flest beviljade dispenser avsett kom-
plementbyggnader och tillbyggnader.143 Uppgifterna som presen-
teras i detta stycke avser beslut om dispenser som har fattats av 
kommuner. Sedan 2011 har kommunerna beviljat dispens för knappt 
20 000 åtgärder som avser komplementbyggnader och tillbyggnader 
och antalet beviljade åtgärder har varierat mellan drygt 1 000 och 
drygt 2 000 per år. Näst vanligast har varit dispenser för bostadshus 
och fritidshus. Sedan 2011 har drygt 10 000 åtgärder för sådan 
byggnader fått dispens. Antalet har legat på drygt 1 000 åtgärder år-
ligen. Därefter kommer transformationsstationer, nätstationer och 
nedläggning av kablar och liknande, följt av bryggor och pirar.  

Sedan 2011 har dispens också beviljats för drygt 5 000 åtgärder 
som avser brygga eller pir och antalet beviljade åtgärder har legat på 
drygt 500 per år. Slutligen kommer dispenser för anläggningar för 
turism, camping, stugor, hotell, friluftsanordningar och båthus. Sedan 
2011 har dispens meddelats för drygt 1 000 åtgärder för frilufts-
anordningar och drygt 1 000 åtgärder för anläggningar för turism, 
camping, stugor och hotell. Dispenserna har varit drygt 100 per år 

 
140 Boverket, www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/uppfoljning/
Statistik/statistik-detaljplaner/strandskydd/, besökt 2020-08-16. 
141 Naturvårdsverket, Uppföljning av strandskyddet 2019, Redovisning av uppdrag i reglerings-
brev för budgetåret 2020 avseende Naturvårdsverket, s. 19 och 26–27. 
142 A.a. s. 6. 
143 Med komplementbyggnad avses i Naturvårdsverkets statistik fristående uthus, garage och 
andra små byggnader som hör till en- eller tvåbostadshus. Med tillbyggnad avses ändring, som 
är dispenspliktig enligt strandskyddet, av enhuvudbyggnad eller komplementbyggnad. 
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för dessa respektive åtgärdstyper. Båthus har fått dispens i knappt 
900 fall sedan 2011 och även för dessa har antalet dispenser legat 
ganska jämt över åren. För övrigt lämnas dispens i ganska stor 
utsträckning också till andra åtgärder, men det saknas statistik om 
vad sådana åtgärder avser.144  

Hur stor del av dispenserna avser nyetablering?  

Sedan 2012 har kommunerna meddelat dispens för totalt 9 199 
åtgärder som avser bostadshus och fritidshus. Av dessa var totalt 
4 059 nyetableringar av hus, vilket utgör cirka 44 procent av totalen. 
Det innebär att drygt hälften, 56 procent, av de totala åtgärderna 
avseende bostadshus och fritidshus avser befintliga byggnader.145 Det 
finns ingen statistik över hur stor andel av komplementbyggnaderna 
som avser nyetableringar. Sedan 2013 har kommunerna meddelat 
dispens för totalt 3 690 åtgärder som avser bryggor och pirar. Av dessa 
var totalt 1 584 nyetableringar, vilket utgör cirka 43 procent av det 
totala antalet. Det innebär att drygt hälften, 57 procent, av de totala 
åtgärderna avser befintliga bryggor och pirar. 146 

3.4.3 Statlig överprövning av dispensbeslut  

En kommun är enligt 19 kap. 3 a § MB skyldig att sända ett beslut 
om strandskyddsdispens till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska enligt 
19 kap. 3 b § MB inom 3 veckor pröva om det saknas förutsättningar 
för dispens eller att en brist i handläggningen kan ha haft betydelse 
för utgången i ärendet. Saknas förutsättningar för dispens ska läns-
styrelsen upphäva dispensen. Bestämmelserna om överprövning 
gäller inte en kommuns beslut att avslå en ansökan om dispens.147  

Om länsstyrelsen inte beslutar om en överprövning inom den 
angivna tiden har rätten till överprövning gått förlorad. Länsstyrelsens 

 
144 Naturvårdsverket, Uppföljning av strandskyddsbeslut 2011, s. 14–15, Uppföljning av strand-
skyddsbeslut 2012, s. 15, Uppföljning av strandskyddsbeslut 2013, s. 15, Uppföljning av strand-
skyddsbeslut 2014, s. 18, Uppföljning av strandskyddsbeslut 2015. Reviderad 160513, s. 19, Upp-
följning av strandskyddet 2016, s. 17, Uppföljning av strandskyddet 2017, s. 24, Uppföljning av 
strandskyddet 2018, s. 26 och Uppföljning av strandskyddet 2019, s. 23. 
145 A.a. 
146 A.a. 
147 Naturvårdsverket. Strandskydd – en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, 
utgåva 2, s. 67-68. 
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beslut om att överpröva eller att avstå från att överpröva ett kom-
munalt dispensbeslut får inte överklagas.  

Om länsstyrelsen har anledning att befara att dispensreglerna 
tillämpats felaktigt, ska beslutet tas till överprövning. Länsstyrelsens 
beslut om att göra en överprövning behöver inte betyda att den 
slutligt bedömer att det saknas förutsättningar för att ge en dispens. 
Genom överprövningen ska länsstyrelsen noggrannare undersöka 
om det finns materiella förutsättningar för en dispens. Länsstyrelsen 
också möjlighet att göra de ändringar i dispensbeslutet som behövs 
för att det ska finnas förutsättningar för en dispens, till exempel 
genom att lägga till eller ändra i villkoren för dispensen. Det kan t.ex. 
gälla storleken på en tomtplatsavgränsning. 

Länsstyrelsens beslut att upphäva eller godkänna kommunens 
beslut om dispens får överklagas hos mark- och miljödomstolen av 
den sökande och sakägare enligt 16 kap. 12-14 §§ MB. Kommunen 
kan inte överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva en dispens, då 
kommunen ska företräda allmänna intressen.  

Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens enligt 7 kap. 
18 a § MB ska skickas till Naturvårdsverket enligt 28 § 4 förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Naturvårds-
verket får enligt 40 § samma förordning överklaga länsstyrelsens 
beslut om dispens. 

Som beskrivits ovan ska varje kommunalt beslut att medge strand-
skyddsdispens granskas av länsstyrelsen enligt 19 kap. 3 a § MB. Detta 
är en form av statlig kontroll över kommunernas tillämpning av 
strandskyddsreglerna i enskilda dispensprövningar.  

I tabell 3.3 har de senaste fem årens statistik sammanställts. Av 
tabellen går det att utläsa hur många och hur stor andel i procent av 
de kommunala dispensbesluten som efter en första granskning över-
prövas av länsstyrelsen. Det går också att utläsa hur många och hur 
stor andel av överprövade dispenser som helt eller delvis upphävs av 
länsstyrelsen.    
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Tabell 3.3 Antalet kommunala beslut om strandskyddsdispens och antal 
som överprövats av länsstyrelserna   

 2019 2018 2017 2016 2015 
Totala antalet kommunala beslut om att 
bevilja dispens  

5 055 4 989 4 938 4 870 4 584 

Antal beslut som överprövats av 
länsstyrelsen 

721 698 607 552 709 

Andel av beslut som överprövats  14,3 % 14 % 12,3 % 11,3 % 15,5 % 
Antal beslut som helt eller delvis upphävts 
efter överprövning 

351 299 283 272 247 

Andel av totala antalet beslut som helt eller 
delvis upphävts 

6,9 % 6 % 5,7 % 5,6 % 5,4 % 

Andel av överprövade beslut som helt eller 
delvis upphävts  

48,7 % 42,8 % 46,6 % 49,3 % 34,8 % 

Källa: Naturvårdsverket, Uppföljning av strandskyddsbeslut, 2016-2020.  

3.5 Tillsyn 

I MB finns övergripande bestämmelser om tillsyn (26 kap.), tillträde 
(27 kap.), avgifter (28 kap.) och straffbestämmelser (29 kap.). Reger-
ingen har beslutat om närmare bestämmelser om tillsyn och avgifter i 
bland annat miljötillsynsförordningen (2011:13) samt förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn. 

Av 26 kap. 3 § första stycket MB framgår att tillsynen utövas av 
bland andra länsstyrelsen och kommunerna. Sedan 1 juli 2009 har 
kommunerna ansvar för tillsynen över strandskyddsområden (2 kap. 
9 § miljötillsynsförordningen). Länsstyrelsen har ansvar för strand-
skyddet i de områden som omfattas av länsstyrelsens dispenspröv-
ning (2 kap. 7 § miljötillsynsförordningen). Länsstyrelsen utövar 
även tillsyn och kontroll över detaljplaner som upphäver strand-
skyddet, detta genom granskning och överprövning av detaljplaner 
enligt 5 kap. 22 § och 11 kap. 10 § PBL.  

Den som bryter mot strandskyddsreglerna kan dömas för brott 
mot områdesskydd (29 kap. 2 § första stycket 2 MB). Det är fråga 
om fall där någon med uppsåt eller av oaktsamhet i ett strandskydds-
område uppför nya byggnader, ändrar byggnader eller byggnaders 
användning eller utför andra anläggningar eller anordningar – om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle ha fått färdas fritt, utför grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar 
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eller vidtar åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter. Straffskalan är böter eller fängelse i högst två år. 

3.5.1 Avgifter för tillsyn 

Bestämmelser om avgifter för myndigheters kostnader för tillsyn 
enligt MB eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken samt för tillsyn med anledning av EU-förordningar inom 
MB:s tillämpningsområde finns i 27 kap. MB. Med stöd av 1 § kan 
regeringen meddela föreskrifter om avgifter för en myndighets 
kostnader för tillsyn. Detta har skett genom förordningen (1998:940) 
om avgifter för prövning och tillsyn, som bland annat reglerar läns-
styrelsens möjlighet att ta ut tillsynsavgifter. När kommunen är 
tillsynsmyndighet är det i stället kommunfullmäktige som kan 
besluta om tillsynsavgifter för den kommunala tillsynsverksamheten 
(27 kap. 1 § andra stycket MB).   

Utgångspunkten för avgifter för miljöbalkstillsyn är att myndig-
heternas verksamhet i möjligaste mån ska avgiftsfinansieras och att 
samma principer ska gälla för finansiering av tillsynen enligt hela 
MB.148 Gränsen mellan avgift och skatt sätter i praktiken en gräns 
för vad som kan anses vara sådana tillsynsuppgifter som kan avgifts-
finansieras. 

3.5.2 Tillsyn inom strandskyddade områden 

Alla tillsynsmyndigheter ska enligt 1 kap. 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13) upprätta en samlad tillsynsplan för verksamhets-
året, som anger hur tillsynen ska genomföras.  Tillsynsplaner har 
upprättats i begränsad omfattning, vilket framgår av tabell 3.4.   

 
148 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 515 f. 
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Tabell 3.4 Andel tillsynsmyndigheter med tillsynsplaner som berör 
strandskydd  

Tillsynsmyndighet 2002 2014 
Länsstyrelser 52 % 62 % 
Kommuner - 37 % 
Andel när en miljönämnd ansvarar för tillsynen - 75 % 
Källa: Naturvårdsverket 2002, rapport 5185. Strandskyddsdelegationen 2014, Behovsinventering 
gällande tillsyn och tillämpning av strandskyddsreglerna.  

 
 
Tabellen visar hur stor andel av tillsynsmyndigheterna som 2002 
respektive 2014 hade upprättat tillsynsplaner som omfattar strand-
skyddstillsynen. Enligt en enkätundersökning som genomförts av 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län år 2018 hade 53 procent av det 
länets tillsynsmyndigheter upprättat de lagstadgade planerings-
underlagen som inkluderade strandskyddstillsyn. Detta var en 
ökning med 59 procent sedan 2013.149   

Av Naturvårdsverkets årliga uppföljning av strandskyddsbeslut 
är det också möjligt att utläsa hur många tillsynsbeslut som fattats 
av tillsynsmyndigheterna (se tabell 3.5). Det bör dock noteras att 
med tillsynsbeslut avses i detta sammanhang endast förelägganden. 
Andra beslut som exempelvis beslut att avsluta tillsynsärenden efter 
ett tillsynsbesök är inte inkluderade i statistiken. Statistiken säger 
heller inget om antalet tillsynsbesök eller kompetensen hos dem som 
genomför tillsyn.  

Tabell 3.5 Antal tillsynsbeslut per år och tillsynsmyndighet från 
Naturvårdsverkets årliga uppföljning av strandskyddsbeslut  

Tabellen anger hur många förelägganden som respektive 
tillsynsmyndighet meddelat respektive år  

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Kommuner 243 297 164 121 210 286 
Länsstyrelser  160 139 79 67 39 70 
Källa: Naturvårdsverket, Uppföljning av strandskyddsbeslut, 2015–2020.  

 
 

 
149 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2019, Strandskyddstillsynens utveckling i kommunerna 
i Västra Götalands län, Resultat och jämförelse mellan enkätsvar från 2013 och 2018, Rapport 
2019:13. 
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Av Naturvårdsverkets och Boverkets utvärdering av strandskydds-
reglerna 2013 framkom att samtliga länsstyrelser bedömer att strand-
skyddsreglerna överträds, vilket innebär att det finns ett behov av 
tillsyn. Myndigheterna bedömde att eftersom det är möjligt för 
kommunerna att finansiera operativ tillsyn genom avgifter går det 
åtminstone delvis att avgiftsfinansiera en ökad ambitionsnivå i till-
synen. Skillnader i mängden tillsyn mellan kommuner kunde enligt 
myndigheterna bero på olika folkmängd eller bebyggelsetryck. Men 
det finns även andra faktorer som har betydelse för mängden tillsyn. 
Myndigheterna menade att en oförståelse för lagstiftningen eller en 
politisk motvilja att följa den kan få till följd att strandskyddet blir ett 
eftersatt område med begränsade resurser.150 

3.6 Fastighetsbildning och strandskydd 

Fastighetsbildning ska enligt 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen 
(FBL) ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas med hän-
syn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar blir varaktigt 
lämpad för sitt ändamål. Om naturvårdsföreskrifter – som exem-
pelvis strandskydd – gäller för området, ska fastighetsbildning ske så 
att syftet med bestämmelserna inte motverkas enligt 3 kap. 2 § andra 
stycket FBL. Fastighetsbildning kan dock tillåtas enligt andra 
meningen samma stycke, om det finns ett särskilt tillstånd som inne-
bär att en byggnad får uppföras eller annan åtgärd vidtas. I det fall 
det finns en strandskyddsdispens kan fastighetsbildning ske så att 
dispensen kan nyttjas. 

I samband med att en prövningsmyndighet beslutar om strand-
skyddsdispens ska den enligt 7 kap. 18 f § andra stycket MB i dispens-
beslutet också ange i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som 
tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet, s.k. tomtplats-
bestämning. En tomtplatsbestämning gör det möjligt för fastighet-
sägaren att ta marken kring byggnaden i anspråk som tomt och innebär 
att ett område pekas ut som inte är allemansrättsligt tillgängligt.151 

Tomtplatsbestämning ska skiljas från fastighetsbildning, efter-
som fastigheten kan få en annan utsträckning än tomten (prop. 
1997/98:45 del 2, s. 91). I realiteten innebär dock tomtplatsbestäm-

 
150 Naturvårdsverket och Boverket 2013. En utvärdering och översyn av utfall och tillämpning 
av de nya strandskyddsreglerna, s. 25-26 
151 MÖD mål nr M 1260–12. 
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ningen ett stöd i förrättningslantmätarens bedömning av vilken 
mark inom strandskyddat område som får användas som tomt, med 
andra ord privatiseras.152 Detta har betydelse för vilket strand-
skyddat område som ur ett fastighetsbildningsperspektiv kan vara 
lämpligt som bostadsfastighet – som då i sin helhet ska kunna 
användas som tomtmark.153  

 
 

 
152 Lantmäteriet, Handbok PBL, Fastighetsbildningslagen och Lagen om införande av FBL 
(FBLP), version 2020-07-01, s. 139 ff.  
153 Se bland annat MÖD:s avgöranden i mål F 10213 15 och F 9255–14. 
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4 Miljö- och landsbygdspolitiken 
viktiga utgångspunkter vid en 
förändring av strandskyddet 

Utredningen har i uppdrag att lämna förslag för strandskyddet så att 
det blir betydligt enklare att bygga i landsbygdsområden. Förslagen 
ska syfta till att förbättra förutsättningarna för bostäder och närings-
verksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna 
näringar i områden med lågt exploateringstryck. De ska också leda 
till att strandskyddet vid behov kan bibehållas eller förstärkas för att 
värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och 
miljön i starkt exploaterade områden.  

Riksdagen har angett mål för utvecklingen av Sveriges lands-
bygder, som består av ett övergripande mål och tre delmål.1 Målen 
har utformats utifrån en långsiktigt hållbar utveckling, i linje med 
globala mål och därigenom också miljömålen. När det gäller den 
miljömässiga hållbarheten tar propositionen genomgående stöd i de 
nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet som riksdagen 
beslutat. 2 

Miljökvalitetsmålen inrättades med det generella strandskyddet 
som en viktig förutsättning. Att de landsbygdspolitiska målen har 
stöd i miljökvalitetsmålen utgör en viktig utgångspunkt för våra 
förslag. 

 
1 Prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller 
ihop, (s. 19 och 84), Bet. 2017/18:NU19, rskr. 2017/18:359.  
2 Prop. 2009/10:155 och prop. 1997/98:145. 
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4.1 Den svenska landsbygdspolitiken 

Den landsbygdspolitiska propositionen identifierar ett antal 
utmaningar. De som nämns är den demografiska utvecklingen, geo-
grafiska avstånd och finansiella förutsättningar för byggande och 
verksamheter. Näringsliv och företagande liksom samhällsplanering 
och bostadsbyggande framhålls som viktigt för landsbygdsutveck-
lingen.  

4.1.1 Målen för den svenska landsbygdspolitiken 

Det övergripande målet för den svenska landsbygdspolitiken är en 
livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 
arbete, boende och välfärd.  

Statsmakterna har identifierat landsbygderna som en tillgång för 
att ta till vara framtida möjligheter till hållbar tillväxt och möta de 
utmaningar som följer av förändringar i klimatet och behovet av att 
ställa om till en mer cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi. 
Landsbygden måste därför kunna erbjuda goda möjligheter till före-
tagande, arbete, boende och välfärd. Förutsättningarna för att bo, 
leva och verka kan skilja sig åt i glesa respektive täta miljöer, vilket 
ställer krav på olika lösningar för att hantera till exempel offentlig 
service.3 

Delmål Hållbar tillväxt  

Det första delmålet är att landsbygdens förmåga att ta till vara förut-
sättningarna för företagsamhet och sysselsättning ska vara lång-
siktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygden ska 
bidra till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi.  

Stora delar av Sverige står inför omfattande utmaningar relaterade 
till den demografiska utvecklingen. Detta gäller inte minst glesa eller 
mycket glesa landsbygder. En ökande försörjningskvot påverkar den 
kommunala ekonomin och kommunernas möjligheter att upprätt-
hålla välfärd och viktiga samhällsfunktioner. Lönsamma och kon-
kurrenskraftiga företag som bidrar till hållbar tillväxt och jobb är 
därför avgörande för att säkerställa service och välfärd. Den ekono-

 
3 Prop. 2017/18:179 s. 20. 
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miskt hållbara utvecklingen har därmed direkta kopplingar till de 
övriga delmålen för den sammanhållna landsbygdspolitiken om 
socialt och miljömässigt hållbar utveckling.  För delmålet Hållbar 
tillväxt bedömer regeringen områdena näringsliv och företagande, 
digital kommunikation och transportinfrastruktur samt kompetens-
försörjning som särskilt viktiga, men också inom övriga områden 
ryms viktiga förutsättningar för att främja näringslivsutveckling och 
tillväxt.4  

Delmål Cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi samt hållbart 
nyttjande av naturresurser 

Det andra delmålet är att landsbygder ska bidra till att stärka Sveriges 
konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och 
fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna 
samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls.  

Landsbygder är rika på naturresurser och råvaror och flera av 
landsbygdens näringar kommer att spela en avgörande roll för 
samhällets omställning till en cirkulär, biobaserad och fossilfri eko-
nomi. Det gäller särskilt varor och tjänster från de gröna näringarna. 
Sveriges landsbygder har också särskilda tillgångar i form av natur- 
och kulturlandskapet. Det brukade landskapet och de natur- och 
kulturvärden som är utmärkande för en stor del av landsbygderna är 
något som många människor, både boende och besökare, upplever 
som attraktivt.  

Klimatet, landskapet och de attraktiva natur- och kulturmiljöerna 
gör att det finns goda möjligheter för hållbar tillväxt och utveckling 
inom besöksnäringen. En viktig uppgift för en sammanhållen lands-
bygdspolitik är därför att skapa bättre förutsättningar för de gröna 
näringarna och andra platsbundna näringar att utvecklas och stärkas. 
Därigenom stärks också förutsättningarna för ett hållbart nyttjande 
och bevarande av landsbygdens natur- och kulturresurser.  

Landsbygden och dess resurser har väsentliga möjligheter att 
bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i ett nationellt och globalt 
perspektiv. Lönsamma och konkurrenskraftiga företag som bidrar 
till hållbar tillväxt och jobb är avgörande för att säkerställa service 
och välfärd och är direkt beroende av en miljömässig hållbarhet. 

 
4 A.a. s. 21. 
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Miljömässig hållbarhet har därmed direkta kopplingar till de övriga 
delmålen om socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. För del-
målet Cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi samt hållbart nytt-
jande av naturresurser bedömer regeringen områdena näringsliv och 
företagande liksom samhällsplanering och bostadsbyggande som 
särskilt viktiga. Regeringen har betonat landsbygdens nyckelroll i 
utvecklingen av klimat- och miljöinnovationer för omställningen till 
ett hållbart samhälle.5   

Delmål Attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder 

Det tredje delmålet är att det ska finnas likvärdiga förutsättningar 
för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.  

 Landsbygdens långsiktiga utveckling är beroende av i vilken 
utsträckning människor vill och kan bo, leva och verka där. För-
mågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och 
kapital är avgörande för att utveckla alla delar av Sverige som attrak-
tiva och konkurrenskraftiga och i förlängningen central för en håll-
bar utveckling. För att uppnå en attraktiv livsmiljö är vidare den 
miljömässiga hållbarhetsdimensionen och livsmiljöns gestaltning av 
stor betydelse.  

Regeringen bedömer att attraktiva livsmiljöer i Sveriges lands-
bygder är ett viktigt delmål för att det övergripande målet ska kunna 
nås om en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till 
företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt 
hållbar utveckling i hela landet. För delmålet Attraktiva livsmiljöer i 
Sveriges landsbygder bedömer regeringen områdena digital kom-
munikation och transportinfrastruktur, kommersiell service, väl-
färdstjänster och kultur, samhällsplanering och bostadsbyggande 
samt civilsamhällets betydelse för landsbygdens utveckling som 
särskilt viktiga.6   

 
5 A.a. s. 22-23. 
6 A.a. s. 23. 
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4.1.2 Näringsverksamhet och företagande i landsbygder 

Landsbygder bidrar med bland annat energiförsörjning, råvaror och 
livsmedelsförsörjning. Natur- och kulturmiljövärden är en viktig del 
av landsbygdens attraktionskraft för både boende och besökande. 
De gröna näringarna och andra platsbundna näringar är centrala för 
landsbygdens framtida utveckling. Med gröna näringar avses i pro-
positionen de areella näringarna men även förädlingsleden, det vill 
säga livsmedels- och dryckesindustrin samt skogsindustrin.7  

Besöksnäringen i Sveriges landsbygder växer, inte minst när det 
gäller naturturismen. Intäkterna har allt större betydelse i många lokala 
ekonomier. Efterfrågan växer kraftigt internationellt och Sverige har 
goda förutsättningar att konkurrera om besökare som vill ha natur-
nära upplevelser. Det är enligt regeringen viktigt att attraktiviteten 
bibehålls långsiktigt samtidigt som en ökad kommersialisering ska 
vara möjlig. Trots besöksnäringens ökande betydelse i Sveriges 
landsbygder är dock omsättning, förädlingsvärde, antal arbetstill-
fällen och tillväxt inom besöksnäringen lägre i landsbygdskommu-
nerna än i storstäderna. Enligt regeringen finns behov av insatser för 
utveckling av företagen inom besöksnäringen på landsbygder.8 

Digitaliseringens möjligheter lyfts fram i den landsbygdspolitiska 
propositionen. Genom att öka nyttjandet av ny teknik kan lands-
bygdsföretagen förbättra sin konkurrenskraft, bland annat genom 
att utveckla och använda nya produkter och tjänster. Företagen kan 
även stärka sina möjligheter att möta de utmaningar som följer av 
långa avstånd och glesa befolknings- och näringslivsstrukturer. När 
landsbygdens tillväxtpotential bättre tas till vara kan den få förut-
sättningar för en ekonomiskt hållbar utveckling och likvärdiga 
möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd.9 

För företag på landsbygden kan det vara särskilt svårt att få privat 
lånefinansiering. Ett skäl kan enligt regeringen vara att lägre fastig-
hetsvärden medför sämre realsäkerhet för lån. En annan orsak kan 
vara att banker minskar sin fysiska närvaro, vilket riskerar att leda 
till försämrade förutsättningar för utlåning till landsbygdsföretag. 
Därigenom hämmas förutsättningarna för utveckling av företag i 
landsbygder.10 

 
7 A.a. 
8 A.a. 
9 A.a. s. 32. 
10 A.a. s. 35. 
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Näringsliv och utveckling i kommuner med särskilda utmaningar 

I den landsbygdspolitiska propositionen har regeringen särskilt upp-
märksammat kommuner med stora geografiska och demografiska 
utmaningar. Där har näringslivet långa avstånd till leverantörer och 
kunder, eftersom de finns i arbetsmarknadsregioner med begränsat 
befolkningsunderlag på stora geografiska ytor. Befolkningsunder-
laget i dessa kommuner begränsar i sin tur utbudet av arbetskraft, 
som därtill minskar till följd av en vikande befolkningsutveckling. 
Dessa kommuner har dessutom förhållandevis få privata arbets-
ställen samt ett näringsliv med begränsad branschbredd. De långa 
geografiska avstånden mellan företag och marknader medför perma-
nenta kostnadsnackdelar för företagen i norra Sverige. Företag och 
offentliga arbetsgivare i kommuner med särskilda utmaningar har 
ofta problem att rekrytera personal med rätt kompetens.11 

Förutsättningarna för små verksamheter  

Nyföretagandet på landsbygden är relativt starkt med en stor mängd 
små företag och en hög andel nystartade företag per invånare. 
Besöksnäring, rekreation, småskalig tillverkning och annan före-
tagsamhet ökar enligt den landsbygdspolitiska propositionen i 
betydelse för ekonomin.12  

Strandskyddsreglerna innehåller enligt 7 kap. 16 § MB ett undan-
tag för åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller 
renskötseln. Undantaget innebär att det inte krävs strandskydds-
dispens. Undantaget kan endast tillämpas för näringsverksamheter 
enligt strandskyddsreglerna, vilket innebär att verksamheten måste ha 
en viss ekonomisk omfattning. Verksamheter som genererar mindre 
ekonomisk omsättning faller inte in under begreppet näringsverksam-
het. De omfattas därför inte av undantaget, utan måste prövas enligt 
dispensreglerna.13  

Det finns verksamheter inom de så kallade gröna näringarna som 
har karaktären av kombinationsverksamheter – där verksamheten 
exempelvis består av såväl turism som jordbruksverksamhet med 
förädling av råvaror och produkter i liten skala. Mindre jordbruks-

 
11 A.a. s. 45-48. 
12 A.a. 
13 MÖD 2009:13. 
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verksamhet kan enligt Strandskyddsdelegationen vara viktig för de 
småföretagare som för sin försörjning är beroende av inkomster från 
flera olika typer av näringar. Inte sällan brukar små produktions-
enheter också mark med lägre produktionsförmåga som inte är 
möjlig att bruka i större eller mer högproduktiva enheter. Därmed 
kan dessa småbruk enligt Strandskyddsdelegationen utföra stora 
insatser för att bevara öppna slåtter- och betesmarker, vilket skapar 
biologisk mångfald, bevarar kulturmiljöer och skapar och vidmakt-
håller förutsättningar för ett attraktivt friluftsliv.14 

Sådana verksamheter som nu har beskrivits kan omfattas av 
dispensskyldigheten, eftersom de kan generera för små inkomster för 
att anses vara näringsverksamhet. För att få dispens enligt gällande 
regler måste åtgärderna bidra till landsbygdsutveckling. Det ska då 
vara fråga om en mer långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt eller 
regionalt perspektiv. Det är inte säkert att de beskrivna verksam-
heterna kan anses bidra till landsbygdsutveckling vid en dispens-
prövning. Det råder därmed oklarhet om sådana små verksamheter 
kan komma till stånd eller inte. 

4.1.3 Attraktiva bostäder och finansieringsförutsättningar 
för byggandet 

Bostadsförsörjningen har betydelse för att landsbygden ska kunna 
utvecklas. Den parlamentariska landsbygdskommittén lyfte fram 
behovet av ett tillskott av bostäder på landsbygden. Flertalet lands-
bygdskommuner har brist på bostäder och då inte enbart i central-
orten. Enligt landsbygdskommittén kan ett attraktivt boende vara en 
förutsättning för att få efterfrågad arbetskraft att bosätta sig i lands-
bygderna. En ökad bosättning i landsbygden ger ett bredare underlag 
för både kommersiell och offentlig service menade kommittén.15  

Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering, som lämnade 
sitt betänkande 2017, beskrev att vid sidan av koncentrationen till 
storstadsområden pågår en inomkommunal urbanisering, som ofta 
är mer påtaglig för de svagare kommunerna än utflyttningen till de 
större städerna. Det gör att det kan behövas ett nytillskott av 
bostäder för att möta efterfrågan på centralorten, även om det finns 
ett bostadsöverskott i mindre samhällen och på landsbygden. Pro-

 
14 SOU 2015:108 s. 223–224. 
15 SOU 2017:1 s. 141. 
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blemet kan också vara att det befintliga utbudet inte längre matchar 
efterfrågan. Äldre flerbostadshus behöver renoveras och rustas upp 
men det kanske ändå inte finns förutsättningar att göra dessa riktigt 
attraktiva och lämpliga för aktuella målgrupper. Det förekommer att 
kommunens bedömer att det parallellt med nyproduktion behöver 
rivas en del bostäder.16  

Enligt utredningen kan ett varierat utbud av attraktiva bostäder 
vara en förutsättning för att människor ska vilja bo kvar i en mindre 
kommun eller välja att flytta dit. Många kommuner lyfter fram 
tillgången på attraktiva boendemiljöer för att stärka sitt varumärke. 
Attraktiva bostäder kan också i förlängningen utgöra en tillväxt-
faktor. Omvänt kan brist på attraktiva bostäder hindra en positiv 
befolkningsutveckling och försvåra företagens kompetensförsörj-
ning och därmed den ekonomiska tillväxten.  

Finansiering vid byggande av bostäder i landsbygd  

I den landsbygdspolitiska propositionen har regeringen och riks-
dagen konstaterat att potentialen för att bygga bostäder eller om-
vandla befintliga bostäder i attraktiva lägen är i grunden god i 
Sveriges landsbygder. I många delar av landet saknas det dock 
aktörer som är villiga att finansiera och bygga dessa bostäder. Mark-
nadens funktionssätt och landsbygdens förutsättningar leder många 
gånger till ett svagt intresse från marknaden för både nyproduktion 
och renoveringar.17 

Den parlamentariska landsbygdskommittén har i sitt betänkande 
beskrivit förutsättningarna för enskilda hushåll att finansiera bostads-
byggande i landsbygder. Betalningsförmågan och värdet på den ny- 
eller ombyggda fastigheten är avgörande för bankernas beslut om 
kreditgivning. I landsbygder är ofta fastighetens pantvärde lägre än 
dess produktionskostnad, vilket bankerna upplever som en risk vid 
bedömning av om en kredit ska beviljas eller inte. Ju högre risken 
bedöms vara desto lägre blir bostadslånet, vilket resulterar i krav om 
högre kontantinsats och högre amorteringstakt. Även låntagarens 
bindning till orten och omfattningen på andrahandsmarknaden är 
viktiga faktorer i bankernas bedömning av kreditriskerna.18 

 
16 SOU 2017:108 s. 169. 
17 Prop. 2017/18:179 s. 12. 
18 SOU 2017:1 s. 143. 
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I många kommuner är det inte lönsamt att bygga 

En negativ befolkningsutveckling påverkar långsiktigt efterfrågan på 
bostäder och därmed också marknadsvärden negativt. Tobins q är ett 
begrepp som visar förhållandet mellan fastighetens marknadsvärde 
och dess produktionskostnad. Ett q-värde = 1 innebär att produk-
tionskostnaden motsvaras av ett lika stort marknadsvärde. Ett q-värde 
<1 innebär att produktionskostnaden överstiger marknadsvärdet, 
vilket innebär att de ekonomiska villkoren för nyproduktion är svaga 
eller mycket svaga. Riskerna med bostäder och byggande i områden 
där marknadsvärdet är lägre än produktionskostnaden kan beskrivas 
på följande sätt.  

• En likviditetsrisk för fastighetsägaren som följer av att det kan 
saknas köpare vid en eventuell avyttring, vilket ger inlåsnings-
effekter.  

• En kapitalrisk för såväl långivaren som fastighetsägaren i egen-
skap av att vara den som satsat riskkapital – marknadsvärdet på 
fastigheten kan understiga såväl produktionskostnaden som låne-
beloppet.  

• En kreditrisk kopplad till låntagarens förmåga att betala räntor 
och amorteringar.  

• En hyres- och vakansrisk för hyresfastighetsägaren.19 

Enligt Boverkets analys av utvecklingen på bygg- och bostads-
marknaden var priset för ett begagnat småhus år 2012 högre än 
kostnaden för att bygga ett nytt hus av motsvarande standard i ett 
50-tal av landets 290 kommuner.20 Cirka 200 av landets 290 kom-
muner hade samma år en Tobins q-kvot som understeg 0,8, vilket 
anses innebära ett betydande hinder för nyproduktion. Utanför stor-
stadsområdena var genomsnittet för kommunernas Tobins q år 2012 
0,72. I kommuner med en kvot som understiger 1,0 är det billigare att 
köpa ett begagnat småhus än att bygga ett nytt. I cirka 200 kommuner 
är det således svårt att få lönsamhet i att producera egenägda bostäder 
för avsättning på en öppen och fungerande marknad. Det innebär i sin 
tur att såväl banker som finansiärer med riskkapital är mycket restrik-

 
19 Tillväxtanalys 2012: Rural Housing – Landsbygdsboende i Sverige, Norge och Finland. 
20 Boverket, Boverkets indikatorer. Analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med 
byggprognos, April 2014, s. 20.  
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tiva när det gäller nyproduktion av bostäder i merparten av landets 
kommuner. I kapitel 5 redogör vi för den pågående urbaniseringen 
samt exploateringsgrad, befolkningstäthet och exploateringstryck. 
Det som framkommer där, talar enligt vår uppfattning för att ovan 
angivna uppgifter om Tobins q från 2012 fortfarande är aktuella. 

Attraktiva lägen påverkar förutsättningarna för att finansiera 
bostadsbyggande 

Boverket har 2019 utarbetat förslag till kostnadseffektiva statliga 
åtgärder som underlättar finansieringen av ny- och ombyggnad av 
bostäder på landsbygden. För att påverka marknadsvärdet i lands-
bygdsområden är tänkbara åtgärder enligt Boverket att se över 
strandskydd och riksintressen. Om bostäder kan uppföras på fastig-
heter i mer attraktiva lägen, kommer det att leda till ett högre mark-
nadsvärde enligt Boverket.21  

Utredningen har låtit Ek. Dr Magnus Olsson, verkställande 
direktör vid Dalslands Sparbank, sammanställa ett dokument av-
seende de ekonomiska effekterna av strandnära byggande. Samman-
ställningen belyser de skattade ekonomiska konsekvenserna vid 
byggnation i olika lägen i Dalsland, med Mellerud som exempel.22 
Magnus Olsson har bedömt de mest sannolika ekonomiska konse-
kvenserna av ett beslut om att bygga ett nytt hus på någon av tre 
befintliga tomter i Melleruds kommun. Tomterna ligger i nära 
anslutning till varandra men med olika avstånd till Vänern. Fastig-
hetsbyrån i Mellerud fick i uppdrag att göra värderingar. De tomter 
som valdes ut är följande. 

Tomt 1  

Helt sjönära boende i direkt anslutning till vattnet (Vänern) på bostads-
området Örnudden i Melleruds kommun. Bostadsområdet Örnudden 
ligger strax norr om Vita Sandar i Melleruds kommun. Den fiktiva tomten 
har inga vägar som måste korsas till vattnet. Bostadsområdet fick plan-
beskrivning under 2013 i Melleruds kommun under beteckningen 
Örnudden och har därefter bebyggts. 

 
21 Boverket, Finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder på landsbygden, Rapport 2019:11 s. 27. 
22 Ek. dr Magnus Olsson, Strandskydd och de ekonomiska effekterna av sjönära boende – Sam-
manställning till Strandskyddsutredningen, 2020-08-18. 
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Tomt 2 

Boende med sjöutsikt över Vänern i samma bostadsområde som för 
tomt 1 (Örnudden) men med ett avstånd till vattnet om 100–150 meter 
och med vägar som måste korsas på väg till vattnet. 

Tomt 3 

Tomten ligger cirka en kilometer väster om Örnudden (Norra 
Ängenäs). Området är i dagsläget under exploatering och flera hus har 
byggts de senaste åren. Tomterna har inte sjöutsikt men ligger genom 
en vägförbindelse nära Örnudden och Vita Sandar. Tomterna på Norra 
Ängenäs ligger dessutom i nära anslutning till en golfbana. 

För samtliga tomter har värderingen utgått från att samma hus skulle 
byggas samtidigt på de tre tomterna. Beräkningar har gjorts för de 
två vanligen förekommande sätten att bygga en ny villa, antingen 
genom att någon bygger på egen mark eller på närståendes mark 
(Alternativ 1). Därutöver har beräkningar gjorts för inköp av tomt 
och därefter byggnation på den köpta tomten (Alternativ 2). 

Tabell 4.1 Alternativ 1 Bygga på egen mark eller bygga på avstyckning 
från nära anhörig  

 Tomt 1 Tomt 2 Tomt 3 

Utgift för mark (avstyckning) 50 000 50 000 50 000 

Utgift för inkoppling 150 000 150 000 150 000 

Utgift för hus 2 800 000 2 800 000 2 800 000 

Övriga utgifter 200 000 200 000 200 000 
Fastighetens totala utgifter 3 200 000 3 200 000 3 200 000 

Värde enligt värdering 4 000 000 3 200 000 2 850 000 
Möjlig belåning (85%) 3 400 000 2 720 000 2 422 500 
Egen insats 0 480 000 777 500 

Vinst/Förlust vid försäljning 800 000 0 -350 000 

Källa: Magnus Olsson (2020).   
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Tabell 4.2 Alternativ 2 Förvärva tomt för byggnation  

 Tomt 1 Tomt 2 Tomt 3 

Utgift för mark (förvärv) 1 100 000 745 000 45 000 

Utgift för inkoppling 150 000 150 000 75 000 

Utgift för hus 2 800 000 2 800 000 2 800 000 

Övriga utgifter 200 000 200 000 200 000 

Fastighetens totala utgifter 4 250 000 3 895 000 3 120 000 

Värde enligt värdering 4 000 000 3 200 000 2 850 000 

Möjlig belåning (85%) 3 400 000 2 720 000 2 422 500 

Egen insats 850 000 1 175 000 697 500 

Vinst/Förlust vid försäljning -250 000 -695 000 -270 000 
Källa: Magnus Olsson (2020). 

 
 
Alternativ 1 är inte realistiskt för de aktuella tomterna, eftersom de 
inte bebyggs av markägare eller närstående. Alternativet finns med 
för att visa den skillnad som kan uppstå för andra liknande objekt. 
För att åskådliggöra risken med byggnation har även en beräkning 
tagits med av vinst/förlust om huset måste säljas. Beräkningen visar 
det ekonomiska resultatet av att sälja fastigheten direkt efter färdig-
ställande. 

Vid byggnation på egen mark blir resultaten tydliga. Bättre läge ger 
större möjligheter att bygga och utökad möjlighet till finansiering. 
När det gäller alternativ 2 – att förvärva tomten – är resultaten mindre 
tydliga. Sämst ekonomiskt utfall vid försäljning verkar tomten med 
sjöutsikt (Tomt 2) ha. Det beror på att kostnaden för tomten över-
stiger det extra värde den färdiga fastigheten får till följd av läget som 
en tänkt andrahandsköpare av fastigheten är villig att betala. Detta 
tyder på att priset för denna typ av tomt är högre än marknadens 
jämviktspris vid ett fullgott utbud. Det finns med andra ord för få 
sådana objekt för att prissättningen ska spegla jämviktspriset på en 
välfungerande marknad. 

En orsak till att tomtpriserna från perspektivet Dalsland är rela-
tivt höga för Tomt 1 och Tomt 2 är att utbudet av sådana fastigheter 
är mycket begränsat till följd av strandskyddsreglerna. För det fall 
strandskyddet skulle ändras till fördel för glesbygden, skulle också 
utbudet av tomter öka. Det skulle sannolikt innebära fallande priser 
på tomterna och ökade möjligheter till nybyggnation med lägre egen 
insats och lägre finansiell risk. 
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Det är värt att notera att det enbart är Tomt 1 och Tomt 2 som 
är möjliga att bebygga med det valda typhuset för att därefter få ett 
marknadsvärde som överstiger byggutgiften (tomtkostnader exklu-
derade). För att byggnation ska ta fart i Dalsland behöver marknads-
värdet av en fastighet minst motsvara dess byggutgift, vilket alltså 
enbart Tomt 1 och Tomt 2 gör. Det går alltså inte ens att bygga ett 
hus på egen mark i läget Tomt 3 (tomtkostnad är noll) utan att för-
lora pengar vid en försäljning. 

Tomt 1 ger det mest fördelaktiga ekonomiska utfallet vid en för-
säljning, oavsett om tomten är egen/närståendes eller om tomten 
köps. Det ger därför den lägsta ekonomiska risken. 

Eftersom byggnation faktiskt skett på tomter i området, ter sig 
riskviljan vara relativt hög för personer som önskar bygga i sjönära 
läge. Detta värde finns inte på motsvarande sätt för en andrahands-
köpare av fastigheten, vilket tyder på en störning i prisbildningen på 
denna typ av tomter/fastigheter. Avgörande för ökade möjligheter 
till byggnation av denna typ av fastigheter (Bråna 4:29) torde vara 
starkt kopplat till utbudet av tomter samt prisförändringar (minsk-
ningar) för sådana tomter till följd av en eventuell förändring av 
strandskyddet. 

Sammantaget visar sammanställningen följande. 

• Byggnation utom för de bästa lägena i Dalsland ger ett marknads-
värde som understiger byggnadskostnaden exklusive tomtvärdet. 

• Stora ekonomiska risker är förknippade med byggnation i 
Dalsland, förutom vid de absolut bästa lägena. Där är risken lägre, 
trots högre kostnad för tomten. 

• Ett ökat utbud av sjönära tomter leder (i teorin) till lägre priser 
och ökade förutsättningar för byggnation. 

• Utbudet av tomter med sjöutsikt (ej premiumläge) är så lågt att 
priset på dessa är klart högre än jämviktspriset på en fungerande 
marknad. Det leder till ett ökat finansiellt risktagande för den 
som väljer att bygga hus på en sådan tomt. Höga priser kan av-
hjälpas genom att öka utbudet av sjönära tomter genom för-
ändringar i strandskyddet. 
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Byggande i attraktiva lägen har betydelse för finansieringen 

Naturvårdsverket har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag 
som utökar möjligheterna att bygga permanentbostäder inom LIS-
områden. Naturvårdsverket föreslog justeringar inom det befintliga 
LIS-systemet. Boverket anförde i sitt remissvar att de föreslagna 
förändringarna är otillräckliga för att ge några nämnvärda effekter. 
Inom befintligt system är det enligt Boverket svårt att utöka möjlig-
heten att bygga permanentbostäder inom LIS. Om hanteringen av 
dispensgivning för enstaka en- och tvåbostadshus däremot kan ske 
utanför LIS-systemet, skulle detta enligt verket kunna leda till större 
möjligheter att bygga enstaka bostäder.23  

4.2 Miljökvalitetsmålen och förutsättningarna 
för friluftsliv, djur- och växtliv 

Den svenska miljöpolitiken utgår ifrån nationella miljökvalitets-
mål.24 Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvali-
tetsmål med preciseringar och ett antal etappmål. Generationsmålet 
visar riktningen för vad som behöver göras inom en generation för 
att miljökvalitetsmålen ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver det till-
stånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Preci-
seringarna ska förtydliga vad miljökvalitetsmålen innebär och används 
även som kriterier vid uppföljning av målen. Etappmålen är steg på 
vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål.25  

Utredningen har identifierat 6 miljökvalitetsmål som relevanta 
för strandskyddet. Det är målen Ett rikt växt- och djurliv, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, 
Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö samt Grundvatten av god 
kvalitet. Regeringen har även fastställt 10 mål för friluftslivspolitiken, 
där ett par av målen berör frågor om strandskyddet. 

 
23 Boverket, Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar 
i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, Dnr 4493/2018. 
24 Regeringens skr. 2017/18:265 s. 1–7 och prop. 1997/98:145 s. 1–2. 
25 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/
Miljomalssystemet/, besökt 2020-07-09. 

 



SOU 2020:78 Miljö- och landsbygdspolitiken viktiga utgångspunkter vid en förändring av strandskyddet 

129 

4.2.1 Ett rikt växt- och djurliv 

Enligt målet om ett rikt växt- och djurliv ska människor ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.26  

 

Figur 4.1 Bevarandestatus i Sverige för naturtyper enligt EU:s art- 
och habitatdirektiv 

 
Källa: Naturvårdsverket (2019). 

 
 

Det ska bland annat finnas en fungerande grön infrastruktur så att 
fragmentering av populationer och livsmiljöer inte sker. Vidare ska 
tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet och den biologiska 
mångfalden värnas.27 Ungefär 5 procent (närmare 2 000 arter) av 
Sveriges djur och växtarter är hotade.28 Naturtyper med gynnsam 
bevarandestatus finns framför allt i fjällen, där exploateringstrycket 
är lågt.29  

 
26 Prop. 2004/05:150 s. 203. 
27 Regeringens skr. 2017/18:265 s. 74 och Ds 2012:23 s. 111–112. 
28 Naturvårdsverket, Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2020 – Med 
fokus på statliga insatser. Rapport 6919, s. 211. 
29 Naturvårdsverket, Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Med förslag till regeringen från 
myndigheter i samverkan, s. 124. 



Miljö- och landsbygdspolitiken viktiga utgångspunkter vid en förändring av strandskyddet SOU 2020:78 

130 

4.2.2 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård 
innebär att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård 
ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.30 Havs-, kust- och 
skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat 
friluftsliv ska värnas.31 

De flesta av Sveriges skärgårdar har hyst bofast befolkning sedan 
lång tid, vilket är en förutsättning för att hålla skärgården levande. 
Jord- och skogsbruket i skärgården har betydelse för landskapets 
natur- och kulturvärden samtidigt som dessa näringar ger den bofasta 
befolkningen möjlighet att bo kvar i skärgården. Några av havets 
viktiga livsmiljöer är blåstångsbältet, ålgräsängarna, hårdbottnarna och 
de grunda mjukbottnarna.32  

Naturvårdsverket har vid sin utvärdering av målet 2020 upp-
märksammat utvecklingen av byggandet inom kustområdena. Enligt 
verket ökade den totala längden havsstrandlinje i Sverige som är på-
verkad av bebyggelse mellan 2015 och 2018 med knappt tre procent. 
2018 var 12 420 kilometer havsstrand i Sverige påverkad av be-
byggelse. Det motsvarar 28 procent av den sammanlagda svenska 
havsstrandlinjen, se figur 4.2 nedan.33    

 
30 Prop. 2000/01:130 s. 112. 
31 Ds 2012:23 s. 71. 
32 Prop. 1997/98:145 s. 73. 
33 Naturvårdsverket, Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2020 – Med 
fokus på statliga insatser. Rapport 6919, s. 269. 
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Figur 4.2 Havsstrandlinje påverkad av bebyggelse 2015–2018 

 
Källa: Naturvårdsverket (2020). 

 
 
Av de byggnader som uppförs inom 100 meter från havsstrandlinjen 
är merparten enligt utvärderingen så kallade komplementbyggnader, 
exempelvis garage, förråd eller sjöbodar. Det byggs även bostäder. 
Av totalt drygt 8 000 nya byggnader som uppfördes längs strand-
linjen 2018 var 444 bostäder, se figur 4.3 nedan.34 

Figur 4.3 Antal byggnader inom 100 meter från havsstrandlinjen fördelat 
på byggnadstyp 2014–2018 

 

 
Källa: Naturvårdsverket (2020).  

Grunda kustnära miljöer har betydelse för den biologiska mångfalden 

Grunda kustområden med mjukbottnar, ålgräsängar och mussel-
bankar är mycket produktiva och har betydelse som födoområden 
och uppväxtområden för fiskar och ryggradslösa djur.35 Miljömålet 

 
34 Ibid. 
35 Prop. 1997/98:145 s. 71–72. 
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innebär att grunda kustnära miljöer ska präglas av en rik biologisk 
mångfald och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder 
livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och djurarter som en del i 
en grön infrastruktur.36 I grunda kustnära miljöer återfinns bland 
annat ängar av kransalger och kärlväxter som är betydelsefulla för 
många ekosystemtjänster. Dessutom kan ängarna fungera som 
kolsänka genom att de tar upp koldioxid och på så sätt bidrar till att 
motverka klimatförändringar.37 

Grunda, vågskyddade miljöer med mjukbotten (till exempel 
sand-, ler- och gyttjebottnar) tillhör de mest produktiva miljöerna 
längs Sveriges kuster. Områdena har en hög biologisk produktion av 
en stor mängd växter och bottendjur och är viktiga födosöks-, lek – 
eller uppväxtområden för många olika fiskarter som torsk, abborre 
och gädda. Områdena är också viktiga för olika arter av marina och 
limniska kärlväxter som ålgräs och nate, vilka tillför fysisk struktur 
till en annars kal mjukbotten.38 Vegetationsskotten minskar också 
vattenrörelsen och ökar sedimenteringen av organiskt material, 
samtidigt som rötterna stabiliserar botten och minskar uppgrumling 
av sedimentet.  

Tillsammans höjer detta vattenkvaliteten lokalt och leder till 
långtidsinlagring av kol och näringsämnen i sedimentet.39 Hög 
vattenkvalitet och liten uppgrumling är också attraktiva vatten för 
friluftsliv och bad. Samtidigt skapar de grunda vattenmiljöerna 
förutsättningar för andra friluftsaktiviteter som fritids- och sport-
fiske. Sammantaget förser dessa grunda, vågskyddade vikar och sund 
med dess vegetation människan med flera viktiga ekosystemtjänster 
såsom ökad biologisk mångfald, ökad produktion av kommersiella 
fiskarter, klarare badvatten och minskade klimateffekter och över-
gödning.40 

 
36 Regeringens skrivelse 2017/18:265 s. 69–70. 
37 Naturvårdsverket, Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2020 – Med 
fokus på statliga insatser. Rapport 6919, s. 262–263. 
38 Sundblad och Bergström 2014. Kraufvelin m.fl. 2017, Inventering och modellering av fisk- 
och kräftdjursamhällen i Kosterhavets nationalpark, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 
Rapport nr. 2017:22. Pihl m.fl. 2006, Shift in fish assemblage structure due to loss of seagrass 
Zostera marina habitats in Sweden. 
39 Havsmiljöinstitutet 2019, s. 21–22. 
40 Rönnbäck m.fl. 2007, Ecosystem goods and services from Swedish coastal habitats: identi-
fication, valuation, and implications of ecosystem shifts. Cole och Moksnes 2016, Valuing 
multiple eelgrass ecosystem services in Sweden: fish production and uptake of carbon and nitrogen. 
Havsmiljöinstitutet 2019, s. 21 - 22. 
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Exploatering av grunda mjukbottnar är ett problem 

Enligt Naturvårdsverkets årliga utvärdering 2020 tyder mycket på 
att grunda områden (0–6 meters vattendjup) är de som är mest på-
verkade. Utvärderingen visar bland annat att utbredningen av ålgräs-
ängar minskar och sedan 1980talet har uppskattningsvis 12 500 hektar 
försvunnit på västkusten. När ålgräset helt försvunnit försvåras både 
naturlig återkolonisering och restaurering. Kostnaderna för för-
lorade ekosystemtjänster i form av minskad produktion av torsk, 
övergödning och grumligare vatten med försämrat siktdjup upp-
skattas till minst fyra miljarder kronor. Orsaker till att ålgräsängarna 
minskar är bland annat övergödning och överfiske, men även exploa-
tering genom exempelvis utfyllnader i hamnar, bryggor och muddring. 
Bryggor påverkar ålgräsängarna negativt genom skuggning. Grunda 
kustnära miljöer är ett av de mest produktiva och värdefulla områdena 
längs kusterna och samtidigt de mest populära platserna att bygga 
bryggor och hamnar i. Grunda kustnära vågskyddade miljöer är 
speciellt känsliga för effekter som båtlivet orsakar.41  

Enligt en rapport från Havsmiljöinstitutet har exploateringen av 
bryggor vid Sveriges kust mer än fördubblats mellan 1960 och 
2016.42 En majoritet av alla bryggor finns i Stockholms och Västra 
Götalands län. Enligt en studie från Västra Götalands län fanns 
96 procent av alla bryggor över grund mjukbotten. Inom grunda 
väderskyddade områden sker en årlig ökningstakt av antal och längd 
på bryggor med 1,7 respektive 1,8 procent, vilket i dag motsvarar en 
ökning med drygt 900 bryggor med totalt 21 kilometers längd per år 
inom denna miljö. Dessa vågskyddade grundområden utgör till ytan 
en fjärdedel av kustens totala grundområden, men innehåller drygt 
60 procent av alla bryggor med avseende på längd.    

 
41 Naturvårdsverket, Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2020 – Med 
fokus på statliga insatser. Rapport 6919, s. 262–263. 
42 Havsmiljöinstitutet, Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige, Rapport 2019:3. 
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4.2.3 Levande sjöar och vattendrag 

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag innebär att sjöar 
och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras.43 Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden 
för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv ska värnas och på-
verkan från buller ska vara minimerad.44  

Den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag påverkas bland 
annat av vattenkraftsetablering samt jord- och skogsbruk.45 Enligt 
Naturvårdsverkets uppföljning påverkar exploatering i strandzoner 
möjligheterna till friluftsliv och är negativt för växter och djur som 
lever i och i närheten av strandzonen.46 Havs- och vattenmyndig-
heten har i den fördjupade utvärderingen av miljömålet Levande 
sjöar och vattendrag 2019 lyft behovet av skärpt och utökad tillsyn av 
strandskyddet för att miljömålet ska nås.47 

Naturvårdsverket har vid sin uppföljning av målet 2020 uppmärk-
sammat utvecklingen av byggandet vid sjöar och vattendrag. Den 
totala strandlinjen längs sjöar och vattendrag som är påverkad av 
bebyggelse ökade med cirka 3 procent mellan 2014 och 2018. 
Bebyggelsepåverkad strandlinje vid sjöar och vattendrag var drygt 
47 000 kilometer 2018, se figur 4.4 nedan.48   

 
43 Prop. 2000/01:130 s. 90 och Ds 2012:23 s. 56–57. 
44 Regeringens skr. 2017/18:265 s. 68. 
45 Prop. 2000/01:130 s. 92. 
46 Naturvårdsverket, Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Med förslag till regeringen från 
myndigheter i samverkan, s. 93 och Naturvårdsverket, Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges 
nationella miljömål 2020 – Med fokus på statliga insatser. Rapport 6919, s. 18 och 218. 
47 Havs- och vattenmyndigheten, Levande sjöar och vattendrag. Fördjupad utvärdering av 
miljökvalitetsmålen 2019, Rapport 2019:2 s. 52. 
48 Naturvårdsverket, Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2020 – Med 
fokus på statliga insatser. Rapport 6919, s. 216. 
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Figur 4.4 Strandlinje längs sjöar och vattendrag som är påverkad 
av bebyggelse 2014–2018 

 

 
Källa: Naturvårdsverket (2020). 

 
 
År 2018 var totalt drygt 47 000 kilometer strandlinje i inlandet 
påverkad av bebyggelse. Det motsvarar 12 procent av den totala till-
gängliga strandlinjen i Sverige. I vissa delar av landet är påverkans-
graden betydligt högre. I Stockholms län var till exempel 31 procent 
av inlandsstrandlinjen påverkad. Sett till den totala tillgängliga 
strandlinjen har Norrbotten lägst påverkansgrad i landet med endast 
5 procent.49 

Av de byggnader som uppförs inom 100 meter från sjöar eller 
vattendrag är merparten komplementbyggnader, exempelvis garage, 
förråd eller sjöbod. Det byggs även bostäder. Av totalt mer än 14 000 
nya byggnader som uppfördes längs strandlinjen 2018 var drygt 
1 100 bostäder, se figur 4.5 nedan.50   

 
49 A.a. s. 216–217. 
50 Ibid. 
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Figur 4.5 Antal strandnära byggnader vid sjöar och vattendrag 2014–2018 

 
Källa: Naturvårdsverket (2020). 

 
 
Det byggs också nära strandlinjen längs sjöar och vattendrag inom 
områden med en annan typ av skydd (naturreservat och liknande), 
men i mindre omfattning. Under 2018 tillkom 337 nya byggnader 
inom skyddade områden, se figur 4.6 nedan.51 

Figur 4.6 Antal nya strandnära byggnader inom skyddade områden 
2014–2018 

 
Källa: Naturvårdsverket (2020).   

 
51 Ibid. 
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4.2.4 Myllrande våtmarker 

Delar av våtmarksarealen utgörs av strandmiljöer. Miljökvalitetsmålet 
Myllrande våtmarker innebär bland annat att våtmarkernas ekologiska 
funktion ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras.52 Arter som 
är knutna till våtmarkerna ska ha gynnsam bevarandestatus och 
hotade våtmarksarter ska kunna återhämta sig. Våtmarkernas värde 
för friluftsliv ska värnas och bibehållas och påverkan från buller ska 
vara minimerad.53 Tillsammans omfattar våtmarkerna cirka 9 % av 
Sveriges yta.54 Myrar, sumpskogar och långgrunda stränder är de 
största huvudgrupperna.55  

Våtmarker påverkas negativt bland annat av dikning/markavvatt-
ning, vattenreglering samt jord- och skogsbruket.56 Arealerna av 
bland annat strandängar är för små för gynnsam bevarandestatus.57 
Våtmarker har ofta goda förutsättningar att erbjuda ostörda, bio-
logiskt rika marker med höga upplevelsevärden. Tätortsnära våt-
marker – exempelvis fågellokaler – har därför ett friluftlivsvärde.58  

4.2.5 God bebyggd miljö 

Närhet till skyddad natur är av särskild betydelse för friluftsliv, 
rekreation och människors hälsa. Att naturen är skyddad gör att 
människor långsiktigt har tillgång till den, vilket är särskilt viktigt i 
tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt.59 Enligt målet 
God bebyggd miljö är tillgång till natur viktigt i tätortsnära områden 
där exploateringstrycket är hårt. Målen om tillgång till natur och 
grönområden innebär att det ska finnas tillgång till någon form av 
natur, det vill säga målen avser inte bara strandområden. En förtät-
ning av städer och tätorter kan innebära konflikter kopplade till 
minskade grön- och vattenområden.60 De större tätorterna växer och 

 
52 Prop. 2000/01:130 s. 125. 
53 Ds 2012:23 s. 79–80 och regeringens skrivelse 2017/18:265 s. 70. 
54 Prop. 1997/98:145 s. 64–65. 
55 Prop. 2000/01:130 s. 127. 
56 Naturvårdsverket, Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Med förslag till regeringen från 
myndigheter i samverkan, s. 93 och Naturvårdsverket, Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges 
nationella miljömål 2020 – Med fokus på statliga insatser. Rapport 6919, s. 279. 
57 A.a. s. 275. 
58 A.a. s. 286. 
59 A.a. s. 373. 
60 A.a. s. 392. 
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blir tätare. Många kommuner har fortsatt bostadsbrist, vilket leder 
till hårt exploateringstryck. Alltmer tätortsnära natur skyddas som 
naturreservat.61 Inom ramen för miljömålsarbetet för målet God 
bebyggd miljö pågår arbete för att bibehålla och värna tätortsnära natur. 

4.2.6 Grundvatten av god kvalitet 

Enligt miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet ska grund-
vattnet ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra 
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Reger-
ingen har fastställt sex preciseringar för målet som avser kvalitet, 
kemisk status, kvantitet, grundvattennivåer och bevarande av natur-
grusavlagringar. 

Generellt sett ökar efterfrågan och därmed påfrestningen på grund-
vattnet. Det beror bland annat på att människor bosätter sig i kust- 
och fritidsområden. De torra somrarna 2016–2018 visade på ett stort 
behov av att känna till vilka vattenresurser – bland annat grundvatten 
– som finns lokalt. En stor del av grundvattnet uppnår inte önskad 
miljökvalitet. Ofta rör det sig om gamla föroreningar. För att skydda 
grundvattnet från föroreningar måste fler vattenskyddsområden 
inrättas, även där det inte sker större kommunala dricksvattenuttag.  

Knappt 3 procent eller 86 av landets 3 612 grundvattenförekomster 
når inte upp till god kemisk status enligt EU:s vattendirektiv62. 
Orsaken är främst höga halter av bekämpningsmedel, klorid och 
PFAS. Antalet grundvattenförekomster som inte når upp till god 
kvantitativ status har mer än tredubblats, från 9 till 30 jämfört med 
föregående förvaltningscykel63. Det är framförallt på Öland, Gotland 
och inom delar av Kalmar län, där tillgången på grundvatten är knapp 
och konkurrensen stor. Grundvattnet får större utrymme i planerings-
processer än tidigare. Fler regionala och kommunala vattenförsörj-
ningsplaner har färdigställts.64  

 
61 Naturvårdsverket, Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Med förslag till regeringen från 
myndigheter i samverkan, s. 122. 
62 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upp-
rättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 
63 Arbetet med vattenförvaltningen bedrivs i sexåriga förvaltningscykler. Den nuvarande 
cykeln avslutas 2021 och samma år inleds nästa, som sträcker sig fram till 2027. Föregående 
cykel var 2010–2016.  
64 Naturvårdsverket, Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2020 – Med 
fokus på statliga insatser. Rapport 6919, s. 222-245 samt Naturvårdsverket, 
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Grund
vatten-av-god-kvalitet/, besökt 2020-10-31. 
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4.2.7 Etappmål för Biologisk mångfald och Hållbar 
stadsutveckling 

Minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden samt 
10 procent av Sveriges marina områden ska senast år 2020 bidra till 
att nå nationella och internationella mål för Biologisk mångfald. Det 
ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som har 
särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. 
Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och väl förbundna 
system, där reservat, andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder 
eller miljöanpassat brukande ingår. Systemen ska vara väl integrerade 
i omgivande landskap och förvaltas på ett effektivt och inkluderande 
sätt.  

Skydd av områden ska till år 2020 ha utökats med minst 
1 142 000 hektar räknat från 2012, vilket bland andra omfattar 
följande åtgärder. 

• Det formella skyddet av våtmarker har ökat med cirka 
210 000 hektar genom att myrar med höga naturvärden i den 
nationella myrskyddsplanen skyddas. 

• Det formella skyddet av sjöar och vattendrag har ökat med minst 
12 000 hektar. 

• Det formella skyddet av marina områden har ökat med minst 
570 000 hektar. 

• De ekologiska sambanden har stärkts så att skyddade och på 
andra sätt bevarade områden och biotoper är väl förbundna och 
integrerade i landskapet, inklusive den marina miljön, genom att 
den gröna infrastrukturen har utvecklats och förstärkts. 

När det gäller Hållbar stadsutveckling ska en majoritet av kom-
munerna senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och för-
valtning i städer och tätorter. 
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4.2.8 Målen för friluftslivspolitiken 

År 2012 fastställdes tio mål för den svenska friluftslivspolitiken.65 
Ett av de tio målen, Tillgång till natur för friluftsliv, innebär bland 
annat att friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och 
kulturlandskap ska säkerställas genom hållbart brukande, fysisk 
planering och bevarande.66 Enligt friluftslivsmålet Attraktiv tätorts-
nära natur ska befolkningen ha tillgång till grönområden och ett 
tätortsnära landskap med höga friluftslivs, natur och kulturmiljö-
värden. Målen omfattar alla naturtyper. Det går inte att ur målet 
utläsa någon särskild ambition avseende tillgång till just strand-
områden.   

Det finns enligt Naturvårdsverkets uppföljning av målen för 
friluftslivspolitiken67 2019 tre grundläggande förutsättningar för 
friluftsliv: tillgång, tillgänglighet och kvalitet. Ett naturområde som 
ligger nära, är tillgängligt och har hög kvalitet har störst möjligheter 
att främja friluftsliv i vardagen. Den tätortsnära naturen är några få 
procent av all natur, men det är där det mesta av friluftslivet bedrivs. 
Utövandet avtar med avståndet. Därför är det viktigt med tillgång 
till rekreations- och friluftsområden inom rimligt avstånd.  

Inom tätorter ser markanvändningen annorlunda ut än runt tät-
orterna, med en hög andel hårdgjord och bebyggd yta och en relativt 
betydelsefull andel parkmark. Runt tätorterna dominerar skog 
(omkring 40 procent), odlad mark (drygt 20 procent), och vatten 
(knappt 15 procent). Sjöarnas och vattendragens ekologiska status 
samt graden av tillgänglighet är exempel på viktiga faktorer när det 
gäller vilka kvaliteter som finns i naturen i och runt tätorten. Den 
pågående urbaniseringen och förtätningen av städer och tätorter 
samt bostadsbristen leder till ett hårt exploateringstryck. Enligt 2019 
års utvärdering av friluftsmålen tyder mycket på att den tätortsnära 
naturen minskar till följd av en ökande tätortsbefolkning och 
bebyggelse.  

Naturvårdsverket har i sin uppföljning av målen 2019 uppmärk-
sammat att antalet strandskyddsdispenser och upphävanden av 
strandskyddet ökar varje år. Det saknas enligt Naturvårdsverket ett 

 
65 Regeringens skrivelse 2012/13:51 s. 3–4. 
66 A.a. s. 3–4 och 17. 
67 Naturvårdsverket, Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019, Rapport 6904. December 
2019. 
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samlat underlag för hur stor ny areal som tas i anspråk och vilken 
betydelse det får för allmänhetens tillgång till stränder och vatten.68 

4.3 Utredningens slutsatser 

De landsbygdspolitiska målen har utarbetats med förankring i de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna i hållbar ut-
veckling. Målen har stöd i de nationella miljökvalitetsmålen. För att 
nå de landsbygdspolitiska målen behövs goda förutsättningar för 
företagande och boende i Sveriges landsbygder. Landsbygden måste 
därför kunna erbjuda goda möjligheter till företagande, arbete, 
boende och välfärd. 

Vi kan konstatera att många kommuner – inte bara i storstads-
områdena – har betydande utmaningar när det gäller bostadsbyggan-
det. För att öka attraktionskraften att bygga och bo i landsbygd har 
Boverket och olika utredningar övervägt olika sätt att främja utveck-
lingen i landsbygder. Lättnader i strandskyddet är ett sådant alter-
nativ, liksom lån för byggande av olika slag. I områden i landsbygder 
kan produktionskostnaden av en byggnad vara högre än marknads-
värdet. Det innebär ett risktagande för både de som vill bygga och 
för banker i sin långivning.  

Möjligheten att bygga nära vatten förbättrar sannolikt de finan-
siella förutsättningarna att bygga på landsbygd. Närhet till vatten 
och strand ökar marknadsvärdet och minskar därmed de ekono-
miska riskerna för de som bygger och för finansiärer. Med tanke på 
att exploateringstrycket är lågt i många landsbygder är det vår slut-
sats att lättnader i strandskyddet inte medför risk för överetablering 
eller att strandskyddets syften äventyras i dessa områden. 

Exploateringen av grunda mjukbottnar i kustnära miljöer är ett 
problem som uppmärksammats vid utvärderingen av miljökvalitets-
målet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Orsakerna till att 
ålgräsängarna i de grunda miljöerna minskar är flera, men utfyllnader 
i hamnar, bryggor och muddring är några. Miljökvalitetsmålet 
Levande sjöar och vattendrag avser allt inlandsvatten, det vill säga 
sjöar och vattendrag. Den totala strandlinjen längs sjöar och vatten-
drag som är påverkad av bebyggelse ökade med cirka 3 procent 
mellan 2014 och 2018. Som framgår av kapitel 5 skiljer sig exploa-

 
68 A.a. s. 52–53. 
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teringsgraden åt mellan länen och mellan kommuner. Beskrivningar 
och utvärderingar av miljö- och friluftsmålen ser till förhållandena i 
hela landet och det går inte att utläsa var målen kan nås eller inte kan 
nås. Varken strandskyddsreglerna eller miljö- och friluftsmålen anger 
någon målsättning eller nedre gräns för hur mycket strand som ska 
finnas för friluftslivet och djur- och växtlivet. 

Det finns en konflikt mellan bostadsbyggande och andra exploa-
teringsintressen inom strandskyddade områden å ena sidan och 
miljöhänsyn i form av bevarande av orörda stränder å andra sidan, 
särskilt i högexploaterade områden. Vi har i uppdrag att lämna för-
slag så att det blir betydligt enklare att bygga i strandskyddade 
områden i landsbygder. Miljökvalitetsmålen inrättades med det 
generella strandskyddet som en viktig förutsättning. Att de lands-
bygdspolitiska målen har stöd i miljökvalitetsmålen utgör en viktig 
utgångspunkt för utredningens förslag. Vår ambition är att lämna 
förslag som underlättar strandnära byggande inom landsbygds-
områden samtidigt som strandskyddets syften inte äventyras. På så 
sätt avser vi att söka en balans mellan landsbygdspolitiken och miljö- 
och friluftsmålen i våra förslag. 
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5 Befolkningsutveckling och 
exploatering av stränderna 

Vi har i uppdrag att identifiera förhållanden som påverkar hur 
strandskyddsreglerna kan differentieras med hänsyn till att till-
gången till sjöar och stränder varierar i landet. Vi ska även identifiera 
hur dessa förhållanden kan mätas och sättas i relation till varandra. 
Utredningen ska i det sammanhanget dessutom beakta befolknings-
täthet och exploateringstryck och förutsättningarna för djur- och 
växtliv. Vi ska lämna förslag som ska syfta till att förbättra förut-
sättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för små-
företagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt 
exploateringstryck. Förslagen ska även syfta till att bibehålla eller om 
behov finns förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, 
den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade 
områden. 

I detta kapitel redogör vi för befolkningsutveckling, befolknings-
täthet och exploateringstryck i Sverige liksom för exploateringen av 
landets stränder. Vi kan konstatera att befolkningsutvecklingen och 
den pågående urbaniseringen innebär att städer förstoras och för-
tätas, medan landsbygder har avfolkats. Enligt prognoserna kommer 
denna utveckling att fortsätta. Ett stärkt strandskydd kan enligt vår 
uppfattning därför behövas i områden där den allemansrättsliga 
tillgången till strandområden liksom utrymmet för djur och växter 
är eller börjar bli begränsat. Sådana förhållanden kan finnas i städer 
och andra större tätorter, där exploateringsgraden och befolknings-
tätheten är eller börjar bli hög. Där ska många människor dela på 
tillgängliga stränder och utrymmet för djur och växter blir begränsat.  

Den pågående urbaniseringen och bostadsbristen leder sannolikt 
till ett fortsatt högt exploateringstryck och förtätning av bebyggelse 
i städer och tätorter. Enligt 2019 års utvärdering av regeringens 
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friluftsmål tyder mycket på att den tätortsnära naturen minskar till 
följd av en ökande tätortsbefolkning och bebyggelse.1 Mot bakgrund 
av det nu nämnda anser vi att ett bibehållet eller stärkt strandskydd 
kan behövas främst i städer och andra större tätorter. I fritidshus-
områden och i sådana områden i omvandling kan befolkningstät-
heten vara låg, men exploateringsgraden ändå vara hög och exploa-
teringstrycket högt. Ett starkt skydd kan därför även behövas inom 
fritidshusområden. 

5.1 Befolkningsutveckling och befolkningstäthet 

Under 2000-talet har Sveriges befolkning ökat med 1,4 miljoner 
personer. Det innebär också att befolkningstätheten har ökat. 
Befolkningstätheten i Sverige har gått från 21,6 invånare per kvadrat-
kilometer år 2000 till 25,4 år 2019. Det motsvarar knappt fyra fler 
invånare per kvadratkilometer. I dag bor drygt 10 miljoner män-
niskor i Sverige. Statistiska Centralbyrån (SCB) har prognosticerat 
att befolkningen i Sverige år 2029 har ökat med ytterligare en miljon 
och passerar då 11 miljoner människor. År 2070 kommer befolk-
ningen att vara nästan 13 miljoner i Sverige enligt SCB:s beräk-
ningar.2 Sverige är trots det relativt glesbefolkat i jämförelse med 
andra EU-länder. Till exempel är befolkningstätheten i EU:s 28 med-
lemsländer 117,7 invånare per kvadratkilometer.3 

Boverket har i Vision för Sverige 2025 identifierat och fokuserat 
på fyra så kallade megatrender, varav en är urbanisering.4 Enligt 
Boverket bor de flesta i våra tre storstadsregioner år 2025. Fram mot 
år 2050 har inflyttningen till storstadsområdena lett till att inner-
staden har blivit tätare, men också till att storstadsområdena nu 
innehåller flera städer med egna kärnor. Allt fler bor i de växande 
storstadsregionernas pendlingsorter, som har en betydande befolk-
ningstillväxt. Den omgivande landsbygden är tämligen tätbefolkad, 
särskilt i de delar som ligger nära en knutpunkt eller station. Gles-

 
1 Naturvårdsverket, Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019, Rapport 6904. December 
2019. 
2 SCB, www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-
for-sverige/, besökt 2020-10-09. 
3 SCB, www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningstathet-
i-sverige/, besökt 2020-03-13. 
4 Boverket, Vision för Sverige 2025, diarienummer 109–2640/2011, november 2012. 
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bygden och mindre orter utanför pendlingsstråken har länge haft 
negativ befolkningsutveckling.  

Urbaniseringen medför att denna utveckling fortsätter. Ungefär 
70 procent av folkökningen sker i de tre storstadslänen. Ett tungt 
ansvar vilar därför på politiker och administratörer i dessa tre län. 
När allt fler vill bo i staden behöver mycket byggas ut. Trycket på 
förorterna har lett till ökat bostadsbyggande och en utbredning av 
nya bostäder i städernas omland. Förtätning i stället för utbredning 
har blivit alltmer aktuellt för att minska belastningen på mer omland 
och för att effektivisera redan ianspråktagen mark och befintlig 
infrastruktur. Förutsättningar måste skapas så att kommunika-
tioner, barnomsorg, skola och tillgång till bostäder anpassas till de 
krav som en växande befolkning ställer.5 

5.1.1 Stora variationer i både tätbefolkade och glesbefolkade 
kommuner 

Det finns stora skillnader i befolkningstäthet per kommun i Sverige. 
Befolkningen är koncentrerad runt de tre storstäderna och södra 
Sverige är mycket mer tätbefolkat än norra delen av landet. Stora kom-
muner i norr har lägst befolkningstäthet. I norra Sverige bor flest i 
centralorterna, samtidigt som det finns stora i princip obebodda 
områden i norr. 

Kommuner med låg befolkningstäthet är ofta stora till ytan och 
har en befolkning som är ojämnt fördelad över landytan. I många 
svenska kommuner med låg befolkningstäthet finns det stora 
områden som är i princip obefolkade. Samtidigt finns det en eller 
flera tätorter där en stor del av kommunens befolkning bor.  

Även i tätbefolkade kommuner varierar befolkningstätheten, 
mellan mer eller mindre obefolkade respektive extremt tätbefolkade 
områden. I Stockholms finns exempelvis områden där befolknings-
tätheten är högre än 20 000 invånare per kvadratkilometer.6 

 
5 A.a. s. 21–25. 
6 SCB, www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningstathet-
i-sverige/, besökt 2020-03-13. 
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5.1.2 De mest tätbefolkade kommunerna finns 
i Stockholms län 

Åtta av de tio kommuner som har högst befolkningstäthet ligger i 
Stockholms län. Malmö och Göteborg är de enda kommunerna 
utanför Stockholms län som tillhör de tio mest tätbefolkade kom-
munerna. Sundbybergs kommun är sedan år 2012 Sveriges mest tät-
befolkade kommun med drygt 6 000 invånare per kvadratkilometer. 
Stockholm, som passerades av Sundbyberg år 2012, har strax över 
5 200 och i Solna kommun, som kommer på tredje plats, bor knappt 
4 300 invånare per kvadratkilometer. I tabell 5.1 nedan redovisas de 
tio mest tätbefolkade kommunerna i Sverige.7 

Tabell 5.1 De tio mest tätbefolkade kommunerna i Sverige 2019  

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistik. 

5.1.3 De mest glesbefolkade kommunerna finns 
i de nordligaste länen 

Arjeplog är Sveriges mest glesbefolkade kommun, med bara 
0,2 invånare per kvadratkilometer. Det beror främst på att kom-
munen har stora ytor som är mer eller mindre obefolkade. Glest 

 
7 Ibid, besökt 2020-03-13. 
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befolkade kommuner med stor yta kan ändå ha en ganska hög tät-
ortsgrad. I Arjeplogs kommun bor hela 64 procent av befolkningen 
i kommunens enda tätort.8 Näst mest glesbefolkat är Jokkmokk och 
Sorsele med 0,3 invånare per kvadratkilometer. Älvdalen i Dalarnas 
län är den av de mest glesbefolkade kommunerna som ligger längst 
söderut i Sverige. I tabell 5.2 nedan redovisas de tio mest gles-
befolkade kommunerna i Sverige.9 

Tabell 5.2 De tio mest glesbefolkade kommunerna i Sverige 2019  

 
 Källa: SCB, Befolkningsstatistik. 

5.1.4 Många bor i städer och utmed kusten 

SCB har tagit fram en karta av hur befolkningen i Sverige bor, där 
landet är indelat i rutor om fem kvadratkilometer (se figur 5.1). 
Befolkningen är koncentrerad runt de tre storstäderna. Södra Sverige 
är mycket mer tätbefolkat än norra delen av landet. I norra Sverige 
framträder centralorterna, samtidigt som kartan visar hur det finns 
stora i princip obebodda områden längst i norr. De mest befolkade 

 
8 Statistiska centralbyrån, www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/tatorter-i-
sverige/, besökt 2020-05-06. 
9 Statistiska centralbyrån, www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-
sverige/befolkningstathet-i-sverige/, besökt 2020-03-13. 
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områdena, i både norra och södra Sverige är koncentrerade till 
kusten. Ungefär hälften av Sveriges befolkning är bosatt inom en mil 
från havet.10 

Figur 5.1 Befolkningstäthet i Sverige 2019 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistik. 
 

 
10 Ibid, besökt 2020-03-13. 
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5.2 Tätorter och exploateringstryck 

Intresset för att bygga vid stränderna har historiskt varit högt och 
det finns ett särskilt högt bebyggelsetryck i skärgårdarna och längs 
kusten.11 Enligt regeringen är exploateringstrycket oftast lågt vid de 
minsta sjöarna och vattendragen.12  Trycket på ytterligare bygg-
nation är stort i områden som redan har exploaterats i hög grad. I 
allmänhet är exploateringstrycket stort i och i närheten av tätorter.13 
Samtidigt är bebyggelsetrycket lågt i kommuner som har problem 
med avfolkning.14 

Uttrycket stor efterfrågan på mark för bebyggelse förekommer i 
gällande lagstiftning såväl i miljöbalken (MB) som plan- och bygg-
lagen (PBL). Det gäller både den nuvarande bestämmelsen om diffe-
rentiering av strandskyddet (7 kap. 18 e § MB) och bestämmelsen i 
4 kap. 2 och 3 §§ PBL, som anger vissa krav i fråga om när det behövs 
en detaljplan. Tillämpningen av den senare bör enligt förarbetena 
till 7 kap. 18 e § MB ge vägledning vid en prövning enligt 7 kap. 
18 e § MB.15  

I förarbetena till 4 kap. 2 och 3 §§ PBL lämnas exempel på 
områden där bebyggelsetryck kan antas råda. Där anges storstads-
regionerna och större tätorters närområden, så kallade randzoner. 
I storstadsregionerna kan det finnas ett bebyggelsetryck på betydande 
avstånd från de centrala delarna. Bland annat kan möjligheterna till 
pendling enligt förarbetena innebära att flera kommuner kan utgöra 
ett sammanhängande område med bebyggelsetryck. Förutom de 
större tätorterna nämns i förarbetena vissa delar av mindre tätorters 
närområden, exempelvis ett område längs en tillfartsväg som ligger i 
tätortens tillväxtriktning. Det kan även gälla i närheten av annan 
samlad bebyggelse av viss omfattning, exempelvis en bybildning eller 
en grupp med fritidshus.16  

 
11 Regeringskansliet, Miljödepartementet, Stranden – en värdefull miljö, Ds 2008:21, s. 49 och 96 
och Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Ett förnyat strandskydd, Ds 2005:23, s. 33–34, 43 
och 50 samt Naturvårdsverket, Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 
2020 – Med fokus på statliga insatser. Rapport 6919, s. 268. 
12 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, s. 18. 
13 Regeringskansliet, Miljödepartementet, Stranden – en värdefull miljö, Ds 2008:21, s. 86. 
14 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, s. 17. 
15 Prop. 2008/09:119 s. 111. 
16 Prop. 2004/05:59 s. 17 och prop. 1985/86:1 s. 550–557. 
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5.2.1 Vad är en tätort? 

SCB har 2018 studerat tätorter i Sverige, utifrån definitionen att en 
tätort har en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. 
I Sverige finns då fler än 2 000 tätorter. Det är allt från orter med 
som minst 200 invånare till storstäder som Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Över 8,9 miljoner personer eller 87 procent av den 
svenska befolkningen bor i en tätort.  

Figur 5.2 Tätorterna och deras storlek 

 
 
Källa: SCB, Tätorterna i Sverige (2018). 
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Stockholm är landets största tätort. År 2018 hade den mer än 
1,6 miljon invånare. Den statistiska tätorten Stockholm sträcker sig 
över 12 kommuner. En kommun kan ha en eller flera tätorter inom 
kommungränsen. Uppsala kommun har 30 tätorter och är den kom-
mun som har flest. Det finns 16 kommuner som bara har en tätort i 
kommunen. Det kan till exempel bero på att flera tätorter har vuxit 
ihop till en enda. Det är vanligt i växande kommuner med många 
invånare. Sverige har 8 tätorter med över 100 000 invånare. Alla ligger 
i södra Sverige och Uppsala är den nordligaste av dem (se figur 5.2).17 

Tabell 5.3 Kommuner med högst andel boende i tätort 2018  

 
Källa: SCB, Tätorter i Sverige (2018). 

 
 
Av Sveriges invånare bor 87 procent i tätort, enligt SCB:s definition 
av tätort. Det kallas för tätortsgrad i statistiken. Tätortsgraden per 
län varierar. Högst tätortsgrad, 97 procent, har Stockholms län, följt 
av Skåne län med 91 procent och Västmanlands län med 88 procent. 
De som har lägst tätortsgrad är Gotlands län med 63 procent, 
Jämtlands län med 72 procent och Värmlands län med 76 procent. 

 
17 Statistiska centralbyrån, www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/tatorter-i-
sverige/, besökt 2020-05-06. 
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Skillnaderna är ännu större för kommunerna. Det finns nio kom-
muner i Sverige där 100 procent av invånarna bor i tätort. Det är 
Stockholm, Malmö och sju kommuner i Stockholms län (se tabell 5.3 
ovan). I Göteborg och i sex andra kommuner bor 99 procent av 
invånarna i tätort.18 Kommuner med lägst andel boende i tätort 2018 
presenteras i tabell 5.4. 

Tabell 5.4 Kommuner med lägst andel boende i tätort 2018  

 
Källa: SCB, Tätorter i Sverige (2018). 

5.3 Exploatering av stränderna 

Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 
intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 
Av den totala arealen i Sverige utgörs 13,1 procent av strandzon 
0–100 meter från vattnet. Mest strandzon 0–100 meter från vattnet 
i Sverige finns vid smala vattendrag (smalare än cirka 6 meter) och 
minst finns vid havsöar.19 

Vid smala vattendrag finns totalt 22 200 kvadratkilometer strand-
zon 0–100 meter från vattnet. Det utgör 5,5 procent av Sveriges 

 
18 Statistiska centralbyrån, www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/tatorter-i-
sverige/, besökt 2020-05-06. 
19 Länsstyrelserna (2018) Exploatering av stränder 2013–2018 Jämförande statistik på läns- och 
kommunnivå, s. 6. 
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totala areal, beräknat utifrån Fastighetskartan 1:10 000. Om alla 
smala vattendrag i Fastighetskartan hade tagits med skulle denna 
strandzonsareal varit avsevärt större. Vid sjöar uppgår strandzonen 
till totalt 20 400 kvadratkilometer (5 procent av Sveriges totala 
areal), vid breda vattendrag (bredare än cirka 6 meter) 8 600 kvadrat-
kilometer (2,1 procent av Sveriges totala areal), vid fastlandskusten 
till 1 400 kvadratkilometer (0,3 procent av Sveriges totala areal) och 
vid havsöar 1 000 kvadratkilometer (0,2 procent av Sveriges totala 
areal).20 

Sveriges kust- och strandlinje är drygt 419 000 kilometer lång. 
Den totala kust- och strandlinjen inbegriper alla sträckor där land 
möter vatten, dock inte vattendrag smalare än sex meter. Längst 
sträcka har Norrbottens län med nästan 98 000 kilometer. Det är 
23 procent av den totala kust- och strandlinjen. Kortast sträcka har 
Gotlands län med 1 600 kilometer.21  

Studier av Statistiska centralbyrån 2020 

Utredningen har uppdragit åt SCB att ta fram kartmaterial över 
strandzon och bebyggd strandzon i Sverige, inom 0–100 meter från 
vattnet. Den exploatering som omfattas av kartmaterialet är alla 
typer av byggnader från Lantmäteriets register den 1 januari 2020 
samt en buffert kring dessa på 100 meter som utgångspunkt för att 
mäta exploaterad strandzon, enligt figur 5.3.22  

 
20 Länsstyrelserna (2018) Exploatering av stränder 2013–2018 Jämförande statistik på läns- och 
kommunnivå, s. 6. 
21 Statistiska Centralbyrån, Statistiskt meddelande, MI 50 SM 1102. 
22 Statistiska Centralbyrån, Teknisk metodrapport 2020-10-01. 
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Figur 5.3 Strandzon med bebyggelsepåverkan 

Direktpåverkan visas i rött och indirekt påverkan i ljusrött. 
Mörkblått är den delen av strandzonen som är opåverkad. 

 
Källa: SCB, Bearbetningar (2020). 

 
 
Strandzonen har delats in i kilometerrutor. För varje kilometerruta 
beräknas procentuell andel strandzon och bebyggd strandzon. Varje 
kilometerruta tilldelas ett variabelvärde för andel strandzon – låg, 
mellan eller hög. Detta värde bestäms med hjälp av klassgränserna som 
för andelen strandzon (i rutan) är 0–9, 10–24 och 25–89 procent för 
låg, mellan respektive hög. På motsvarande sätt tilldelas rutan ett 
värde för bebyggd strandzon med klassgränserna 0–9, 10–24 och 
25–100 procent för låg, mellan respektive hög. Det bivariata23 värdet 
beskrivs i nio olika klasser, enligt figur 5.4.24  

 
23 En metod för att beskriva korrelation mellan två variabler. Bivariata data är data för var och 
en av två variabler, där varje värde för en av variablerna är parat med ett värde för den andra 
variabeln. 
24 Statistiska Centralbyrån, Teknisk metodrapport 2020-10-01. 
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Figur 5.4 Klassgränserna för strandzonen och bebyggd strandzon 

 
Källa: SCB, Bearbetningar (2020). 

 
 
I figur 5.5 visas antalet kilometerrutor inom varje bivariat klass. 

Figur 5.5 Antal rutor i respektive klass 

 
Källa: SCB, Bearbetningar (2020). 
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I figur 5.6 visas resultatet i en karta för hela landet med andel 
strandzon och bebyggd strandzon. Kartan ger en övergripande gene-
rell bild – en indikation – om exploateringsgraden.25  

 
25 Statistiska Centralbyrån, 253122/8980252 Strandnära exploateringstryck, GIS-fil Strand-
zon_Bebyggd_zon samt Teknisk metodrapport 2020-10-01. 
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Figur 5.6 Exploateringsgrad 0–100 meter från vattnet på land år 2020 

 
Källa: SCB, Bearbetningar (2020). 
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Vi har uppdragit åt SCB att sammanställa kartor och göra en 
övergripande analys över strandzon och bebyggd strandzon för 
några län och kommuner i landet, i syfte att visa på de olika för-
hållanden som råder mellan län, mellan kommuner och inom kom-
muner. De län som beskrivs är Norrbotten, Dalarna, Stockholm, 
Västra Götaland och Kalmar. De kommuner som beskrivs är 
Jokkmokk, Danderyd, Värmdö, Göteborg, Strömstad och Västervik. 
Sammanställningen redovisas i bilaga 2. Av den framgår bland annat 
att det finns områden som har hög andel strandzon och samtidigt är 
lågt exploaterade eller helt saknar bebyggelsepåverkan, respektive 
hög andel strandzon och samtidigt en hög bebyggelsepåverkan. Det 
finns även områden med låg andel strandzon som samtidigt har en 
hög bebyggelsepåverkan.  

Studier av länsstyrelserna 2018 

Länsstyrelserna i Sverige har 2018 genomfört en analys av exploa-
teringen av Sveriges stränder inom 0–100 meter från vattnet. Den 
exploatering som omfattas av analysen är byggnader, vägar och järn-
vägar. Strandytan har delats in i fastlandskust, havsöar, sjöar, breda 
vattendrag (bredare än cirka 6 meter) och smala vattendrag (smalare 
än cirka 6 meter).  

I analysen har en buffertzon lagts till för de olika exploateringarna. 
För byggnader är den 50 meter. För vägar har buffertzonen tagits 
fram genom att vägbredden multiplicerats med 2,5. För järnvägar har 
buffertzonen bestämts till 15 meter för enkelspår (2,5*6 meters 
bredd) och till 25 meter för dubbelspår (2,5*10 meters bredd).26 

Figur 5.7 visar exempel på hur buffertzoner lagts till och i figur 5.8 
visas exempel på den exploaterade ytan som framträder där buffert-
zonen lagts till för de olika exploateringarna. Vi redogör i det 
följande för resultaten av analyserna. 

 
26 Länsstyrelserna (2018) Exploatering av stränder 2013–2018 Jämförande statistik på läns- och 
kommunnivå, s. 4–5. 
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Figur 5.7 Exempel på buffrade strandzoner på 30, 100 och 300 meter 
baserade på strandlinjen samt buffertzoner kring byggnader 
och vägar 

 
Källa: Länsstyrelserna (2018). 
 

Figur 5.8 Exempel på exploatering för strandzon på zonbredden 100 meter 
och strandtypen fastlandskust 

 
Källa: Länsstyrelserna (2018). 
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5.3.1 Skillnader och likheter mellan storstadslänen 
och de nordligaste länen 

I landet har Stockholms och Skåne län generellt sett störst andel 
exploaterad strandzon inom 100 meter från strandlinjen för samtliga 
strandtyper, förutom breda vattendrag där Blekinge län har den 
högsta exploateringsandelen. För sjöar, breda och smala vattendrag 
har länen Norrbotten, Jämtland och Västerbotten minst andel 
exploaterad strandzon inom 100 meter från strandlinjen. Fastlands-
kusten är den strandtyp som är mest exploaterad generellt i landet. 
Folkmängden i respektive län kan enligt länsstyrelsen förmodligen 
förklara en del av mönstret inte bara vad gäller fastlandskusten utan 
även i glest befolkade områden i inlandet där exploateringsgraden är 
låg.27 Utredningen noterar också att vid fastlandskusten och havs-
öarna ligger norrlandslänen däremot bland de län som har högst 
andel exploaterad strandyta i landet. I figur 5.9 nedan visas exploa-
teringsgraden i länen och kommunerna samt folkmängden i kom-
munerna.28 

Figur 5.9 Andel exploaterad yta inom 100 meter strandzon 
för fastlandskust på läns- och kommunindelning 
samt jämförelse med folkmängd per kommun 

 
Källa: Länsstyrelserna (2018). 

 
27 A.a. s. 11. 
28 A.a. s. 11–12. 
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5.3.2 De mest och de minst exploaterade kommunerna  

På kommunnivå finns en stor spännvidd mellan de mest och de minst 
exploaterade stränderna. Exploateringsgraden för alla strandtyper i 
kommunerna spänner mellan den högsta, 68,9 procent i Danderyd i 
Stockholms län och det lägsta, 1,4 procent i Jokkmokk i Norrbottens 
län. De 20 mest strandexploaterade kommunerna finns i Stockholms, 
Skåne, Södermanlands, Värmlands och Västra Götalands län. De 
20 minst strandexploaterade kommunerna finns i Norrbottens, 
Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län. Tabell 5.5 nedan visar de 
20 kommuner i landet som har mest exploaterad strandzon, för alla 
strandtyper. Den exploateringsgrad som anges innefattar fast-
landskust, havsöar och sjöar samt breda och smala vattendrag. 

Tabell 5.5 Kommuner med högst exploatering 2018 – alla strandtyper  

Källa: Länsstyrelserna (2018).  
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Tabell 5.6 visar de 20 kommuner i landet som har lägst exploaterad 
strandzon. Av tabellerna framgår också förändring i kommunerna 
mellan åren 2013 och 2018. Bland de 20 mest och 20 minst exploa-
terade kommunerna har strandexploateringen inte minskat i någon 
kommun mellan 2013 och 2018. I de minst exploaterade kommu-
nerna har exploateringsgraden antingen varit oförändrad eller ökat 
med 0,1 procent. I de mest exploaterade kommunerna har exploa-
teringsgraden ökat mellan 0,1 procent till 2,4 procent, med undantag 
för en kommun där exploateringsgraden har varit oförändrad.29  

Tabell 5.6 Kommuner med lägst exploatering 2018 – alla strandtyper  

Källa: Länsstyrelserna (2018).    

 
29 A.a. s. 9–10. 
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5.3.3 Fastlandskusten är generellt sett den mest 
exploaterade strandtypen 

Stränderna vid fastlandskusterna är generellt sett de mest exploa-
terade strandtyperna i landet (se figur 5.10). Exploateringsgraden är 
35 procent. Havsöarna, som har den näst mest exploaterade strand-
typen, är generellt sett mindre exploaterade än fastlandskusten. 
Exploateringsgraden där är 14,9 procent i landet. Strandområdena vid 
de breda vattendragen och sjöarna är nästintill lika, med 9,7 procent 
för de vattendragen och 9 procent för sjöstränderna. Stränderna vid 
smala vattendrag är generellt sett minst exploaterade i landet. 
Exploateringsgraden vid dessa stränder är 5,9 procent i landet.30 

 
30 A.a., s. 29,  
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Figur 5.10 Exploateringsgrad av Sveriges stränder 2018 

 
Källa: Länsstyrelserna (2018). 
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5.3.4 Liten ökning generellt av exploateringsgraden sedan 
2013 

Fastlandskusten har generellt den största ökningen 

Överlag har exploateringen av stränderna ökat mellan 2013 och 
2018. I Västerbottens län finns dock en mindre minskning av exploa-
teringen vid smala vattendrag. Fastlandskusten har generellt den 
högsta ökningen i exploatering. Vilken strandtyp som har högst för-
ändring i respektive län varierar. I figur 5.11 nedan visas förändringen 
i exploateringsgrad för samtliga strandtyper mellan åren 2013 och 
2018 för strandzonen 100 meter.31 

Figur 5.11 Förändring i andel exploaterad yta inom 100 meter 
bred strandzon 2013–2018 för samtliga strandtyper 

 
 
Källa: Länsstyrelserna (2018). 

 

 
31 A.a. s. 12. 
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Ökad, minskad och oförändrad exploatering geografiskt i landet  

Figur 5.12 nedan visar mönstret vad gäller ökningar/minskningar i 
exploatering. Intervallet har enligt länsstyrelserna valts för att repre-
sentera de områden som kan anses som oförändrade, eftersom det 
alltid finns ett visst fel i kartunderlaget från Fastighetskartan. Nedan 
visas ett intervall för att illustrera att mönstret i stort beror rätt 
mycket på hur pass tillförlitligt underlagsdata är. Generellt ska små 
förändringar från denna typ av kartunderlag, som delvis bygger på 
flygbildstolkningar, tolkas med försiktighet.  

Figur 5.12 Trolig oförändrad exploatering med intervallet>-0,2% - 0,2% 

Källa: Länsstyrelserna (2018).  
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5.3.5 Exploateringsgrad vid fastlandskusten och på havsöar  

Fastlandskust och havsöar finns i 14 av Sveriges 21 län. Exploaterings-
graden av fastlandskusterna inom 100 meter från strandlinjen i länen 
spänner mellan den högsta, 47 procent i Stockholms län och det lägsta, 
19 procent i Gotlands län. Mest exploaterad fastlandskust finns i de 
tre storstadslänen (Stockholm, Skåne och Västra Götaland) och i de 
tre nordligaste länen. De nordliga länen har högre exploateringsgrad 
vid fastlandskusten än de flesta länen i södra Sverige, med undantag 
för de tre storstadslänen. Exploateringsgraden i de län som har fast-
landskust framgår av figur 5.13. 32  

Figur 5.13 Andel exploaterad yta inom 100 meter strandzon 
för fastlandskust 

 
 Källa: Länsstyrelserna (2018).   

 
 
Exploateringsgraden av havsöarna i länen spänner mellan den högsta, 
35 procent i Skåne län och det lägsta, 1 procent i Hallands län. Lik-
som för fastlandskusterna är strandområdena i storstadslänen Skåne 
och Stockholm de mest exploaterade. Därefter följer tre nordliga län. 
Till skillnad mot för fastlandskusten ingår inte Västra Götaland 
bland dem som har mest exploaterade havsöar. Tvärtom ingår Västra 

 
32 A.a. s. 6–9. 
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Götaland bland de län som har minst andel exploaterade havsöar. 
Lägst exploateringsgrad av havsöarna finns i några av de södra länen. 
Exploateringsgraden i de län som har havsöar framgår av figur 5.14.33  

Figur 5.14 Andel exploaterad yta inom 100 meter strandzon för havsöar 

 
 Källa: Länsstyrelserna (2018).  

5.3.6 Exploateringsgrad vid sjöar och vattendrag  

Exploateringsgraden av sjöstränderna i länen spänner mellan den 
högsta, 24 procent i Stockholms län och det lägsta, 4 procent i 
Norrbottens län. I Skåne län är 18 procent av sjöstränderna exploa-
terade. Därefter ligger många län mellan 10 och 15 procent.  

Till skillnad mot för fastlandskusten och havsöarna har de nord-
ligaste länen klart lägst exploateringsgrad vid sjöarna. Exploaterings-
graden av sjöstränderna framgår av figur 5.15.34  

 
33 A.a. s. 6–9. 
34 A.a. s. 8–9. 
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Figur 5.15 Andel exploaterad yta inom 100 meter strandzon vid sjöar 

 
Källa: Länsstyrelserna (2018). 

Exploateringsgraden vid vattendrag bredare än 6 meter  

Exploateringsgraden vid de breda vattendragen i länen spänner 
mellan den högsta, 27 procent i Stockholms och Blekinge län och 
det lägsta, 4 procent, i Norrbottens län. Därefter ligger många län på 
mellan 10 och 15 procent.  

Liksom strandområdena vid sjöarna har de nordligaste länen klart 
lägst exploateringsgrad vid de breda vattendragen. Exploaterings-
graden vid de breda vattendragen framgår av figur 5.16.35  

 
35 A.a. s. 6–9. 
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Figur 5.16 Andel exploaterad yta inom 100 meter strandzon vid breda 
vattendrag 

 
Källa: Länsstyrelserna (2018). 

Exploateringsgraden vid vattendrag smalare än 6 meter  

Exploateringsgraden av de smala vattendragen i länen spänner mellan 
den högsta, 15 procent i Skåne och Stockholms län och det lägsta, 
1 procent, i Norrbottens län. Däremellan ligger många län på mellan 
8 och 11 procent.  

Liksom vid sjöarna och de breda vattendragen har de nordligaste 
länen klart lägst exploateringsgrad vid de smala vattendragen. Exploa-
teringsgraden vid de smala vattendragen framgår av figur 5.17.36  

 
36 A.a. s. 6–9. 
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Figur 5.17 Andel exploaterad yta inom 100 meter strandzon vid smala 
vattendrag 

 
Källa: Länsstyrelserna (2018). 

5.3.7 Behov av nybyggnad av bostäder 

Varje år skickar Boverket ut bostadsmarknadsenkäten till Sveriges 
290 kommuner. Under 2020 har 288 kommuner besvarat enkäten. 
Totalt 212 kommuner har angett att de har underskott på bostäder. 
Totalt 66 kommuner anger att bostadsmarknaden är i balans.37 Enligt 
Boverkets regionala behovsberäkningar är det beräknade bygg-
behovet för riket drygt 640 000 nya bostäder under tioårsperioden 
2018–2027, det vill säga cirka 64 000 nya bostäder per år igenom-
snitt.38 

De regionala behovsberäkningarna visar att det föreligger ett bygg-
behov i 38 arbetsmarknadsregioner (FA-regioner), medan det i övriga 
22 regioner inte behöver byggas alls med hänsyn till befolknings-
utvecklingen. Byggbehovet är koncentrerat till vissa delar av landet. 
De tre storstadsregionerna; Stockholm, Göteborg och Malmö-Lund, 
står för 76 procent av behovet och de tio FA-regioner som har det 

 
37 Boverket, www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/
bostadsmarknadsenkaten/, besökt 2020-06-08. 
38 A.a. besökt 2020-06-08. 
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högsta byggbehovet står sammantaget för 89 procent. I tabell 5.7 
nedan framgår behovet för de tio FA-regioner med störst bygg-
behov 2018–2027. 

Tabell 5.7 FA-regioner med störst byggbehov 2018–2027  

  
Källa: Boverkets behovsberäkning, 2019. 

 
 
Byggbehovet i landets alla FA-regioner framgår av figur 5.18 nedan. 
För de regioner som saknar byggbehov enligt beräkningarna kan det 
enligt Boverket finnas behov som exempelvis har med en åldrande 
befolkning att göra. Det kan bland annat vara behov av om- eller 
nybyggnad av bostäder. Det kan också finnas en lokal efterfrågan på 
nya bostäder utöver vad behovsbedömningen visar.39  

 
39 A.a. besökt 2020-06-08. 
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Figur 5.18 Årligt byggbehov per 1 000 invånare efter FA-region 

 
Källa: Boverkets behovsberäkning, 2019. 

5.4 Exploateringstryck 

SCB har på uppdrag av utredningen tagit fram uppgifter om för-
väntat exploateringstryck i Sverige, enligt ett sammanvägt förvalt-
ningsindex. Indexet har beräknats mellan 2008 och 2018 utifrån tre 
variabler: folkbokförd befolkning, byggnader och taxeringsvärden. 
Den relativa förändringen över tid (värdeförändringen/ursprungs-
värdet) per variabel (befolkning, byggnader och taxeringsvärden) för 
hela landet respektive länsvis 2008–2018 har beräknats. Därefter har 
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den relativa förändringen av respektive variabel över tid beräknats per 
kilometerruta. Förändringstrycket beskrivs med blått där trycket är 
svagt och med rött där trycket är starkt. 

I figur 5.19 nedan visas resultatet i en karta för hela landet med 
förväntat exploateringstryck i Sverige. Kartan ger en intuitiv och 
översiktlig – men med nödvändighet också generaliserad – bild av 
förändringstrycket i landskapet med utgångspunkt i bebyggelse- och 
befolkningsförändringar. 

Figur 5.19 Förväntat exploateringstryck 2020  

 
 
Källa: SCB, Bearbetningar (2020). 
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5.5 Utredningens slutsatser 

Vi har i uppdrag att föreslå kriterier utifrån vilka strandskydds-
reglerna kan differentieras. Vi ska lämna förslag som medför en ökad 
differentiering av strandskyddet som tar hänsyn till att tillgången till 
sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och 
exploateringstryck. Det ska bli betydligt enklare att bygga strand-
nära i landsbygdsområden. Strandskyddet ska bibehållas eller om 
behov finns förstärkas i starkt exploaterade områden.  

Differentieringen av strandskyddet bör genomföras utifrån lokala 
och regionala förutsättningar 

Exploateringen av stränderna, befolkningstäthet och exploaterings-
tryck varierar i landet mellan länen och mellan kommuner. Beslut 
om strandskyddet behöver därför fattas på lokal och regional nivå. 
Även inom kommunerna varierar förhållandena. De varierar också 
över tid, inte minst på grund av den pågående urbaniseringen. Med 
hänsyn till varierande förhållanden är det varken lämpligt eller 
möjligt att på nationell nivå bestämma var det ska bli lättare att bygga 
genom lättnader i strandskyddet eller var strandskyddet ska stärkas. 
Våra förslag om en ökad differentiering bör därför genomföras 
lokalt och regionalt och besluten om detta måste också fattas på 
lokal och regional nivå.  

På lokal nivå är det kommunerna som ansvarar för den över-
gripande samhälls- och bebyggelseplaneringen. Kommunerna ansvarar 
också för prövningar av strandskyddsdispenser. Länsstyrelserna, 
som är statens företrädare på regional nivå, tillhandahåller underlag 
för kommunernas planering. Länsstyrelserna ansvarar också för 
frågor om att upphäva strandskyddet. Kommuner och länsstyrelser 
har kunskap om lokala och regionala förhållanden i landet och bör 
därför vara de aktörer som i praktiken ska genomföra de förslag som 
utredningen lämnar.  

I sammanhanget ska nämnas att i Stockholms län och i Skåne län 
ska regional fysisk planering ske enligt 7 kap. PBL (2010:900). 
Regionen ansvarar för denna planering. Det bedrivs även frivilligt 
mellankommunalt samarbete om plan- och bebyggelsefrågor. Inom 
exempelvis Västra Götalandsregionen pågår ett arbete med att bygga 
upp kunskap kring Västra Götalands fysiska strukturer och att skapa 
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en arena för dialog och samverkan kring dessa frågor. Andra sam-
arbeten rör två eller flera kommuner. I några fall spänner samarbetet 
över två län och i något fall även över flera län. Samarbetena har bland 
annat resulterat i gemensamma översiktsplaner mellan två till tre 
kommuner. Det förekommer flera samarbeten som omfattar fysisk 
planering med infrastruktur-, kollektivtrafik- och tillväxtfrågor.40 

Lättnader i strandskyddet 

Underlaget i kapitlet ger oss en övergripande bild av var lättnader i 
strandskyddet kan tänkas komma i fråga och var strandskyddet kan 
behöva bibehållas eller stärkas.  

I norra Sverige är det överlag låg exploateringsgrad, låg befolk-
ningstäthet och lågt exploateringstryck. Stora delar av norra Sverige 
kan enligt utredningens mening vara landsbygder, där det enligt 
direktivet ska bli enklare att bygga. Det finns några områden främst 
vid kusten, där bebyggelsen och befolkningen är koncentrerad. Det 
gäller städerna och några större tätorter. Det finns därför några 
områden i norra Sverige som har hög exploateringsrad, tät befolk-
ning och ett högt exploateringstryck.  

I södra delen av landet är det överlag högre exploateringsgrad, 
befolkningstäthet och högre exploateringstryck. Bebyggelsen täcker 
större delar av landområdet än i norra Sverige. Bebyggelsetrycket är 
överlag också högt. Delar av södra Sverige kan vara sådana starkt 
exploaterade områden, där strandskyddet enligt våra direktiv ska 
bibehållas eller stärkas. I södra Sverige finns också mindre exploa-
terade och mindre befolkade områden som kan vara landsbygder.  

En slutsats som utredningen kan dra är att lättnader i strand-
skyddet kommer att kunna genomföras i stora delar av norra Sverige. 
I södra Sverige kommer lättnader att kunna genomföras mer selek-
tivt utifrån de lokala förutsättningarna och påverkan på strand-
skyddets syften och inte i lika stor utsträckning som i norra Sverige. 
I avsnitt 4.1 har vi beskrivit förutsättningarna för att bygga bostäder 
och för näringsverksamheter i landsbygd. I områden i landsbygder 
kan exploateringstrycket vara lågt och produktionskostnaden av en 
byggnad kan vara högre än marknadsvärdet. Det innebär ett risk-
tagande både för de som vill bygga och för banker i deras långivning. 

 
40 SOU 2015:59 s. 119 ff. 
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Utredningen har dragit slutsatsen att lättnader i strandskyddet i 
landsbygder inte bör medföra risk för överetablering eller att strand-
skyddets syften äventyras.  

Bibehållet och eventuellt stärkt skydd 

Städer och större tätorter finns vid kusterna, de stora sjöarna och 
älvdalarna. Strandområden vid städer och större tätorter har gene-
rellt sett hög exploateringsgrad, hög befolkningstäthet och högt 
bebyggelsetryck. Städer och större tätorter kan vara sådana starkt 
exploaterade områden där strandskyddet enligt utredningens direktiv 
ska bibehållas och – om behov finns – stärkas. Mest framträdande är 
städer och tätorter i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg 
och Malmö.  

Urbanisering och befolkningsutveckling innebär att städer för-
storas och förtätas, medan landsbygder har avfolkats. Ett stärkt 
strandskydd kan enligt vår uppfattning behövas i områden där den 
allemansrättsliga tillgången till strandområden är eller börjar bli 
begränsad och utrymmet för djur och växter minskar. I sådana 
områden ska många människor dela på ett begränsat utrymme och 
möjligheterna för djur och växter att ta plats är begränsade.  

Den pågående urbaniseringen leder tillsammans med bostads-
bristen till högt exploateringstryck och förtätning av bebyggelse i 
städer och tätorter. Enligt 2019 års utvärdering av friluftsmålen tyder 
mycket på att den tätortsnära naturen minskar till följd av ökande 
tätortsbefolkning och bebyggelse. Mot bakgrund av det nu sagda kan 
– enligt utredningens mening – ett bibehållet eller stärkt strandskydd 
behövas främst i och omkring städer och andra större tätorter. I fri-
tidshusområden och fritidshusområden i omvandling kan befolk-
ningstätheten vara låg, men exploateringsgraden vara hög och exploa-
teringstrycket högt. Ett stärkt skydd skulle kunna behövas även inom 
sådana fritidshusområden. 

Variationer inom kommunerna 

Olika kommuner har olika förhållanden och förutsättningar för lätt-
nader i strandskyddet. Det finns också olika förutsättningar i olika 
delar av kommuner, beroende på vilken exploateringsgrad, befolk-
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ningstäthet och exploateringstryck som råder. Exempelvis kommer 
lättnader i strandskyddet att kunna genomföras i mycket större ut-
sträckning i Jokkmokks kommun som har den lägsta exploaterings-
graden av stränderna (1,4 procent) än i Danderyds kommun, som har 
den högsta (68,9 procent). 
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6 Det generella strandskyddet 
vid små sjöar och vattendrag 
tas bort 

Vi har i uppdrag att föreslå författningsändringar som medför att 
strandskyddet görs om i grunden genom ökad differentiering som 
tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, 
liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Vi ska vid behov 
föreslå åtgärder för att uppnå syftena med reformen och säkerställa 
ett differentierat, effektivt, ändamålsenligt och legitimt strandskydd. 
Till frågan om hur detta kan tillgodoses hör bland annat de bestäm-
melser som gäller strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. 

Frågan om strandskyddets omfattning vid små insjöar och vatten-
drag har utretts ett antal gånger. Naturvårdsverket redovisade till 
exempel 2002 ett uppdrag från regeringen att bland annat utreda 
förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna av vissa lättnader 
i strandskyddet utanför tätortsnära områden med högt bebyggelse-
tryck. I den redovisningen lämnade verket förslag om vissa lätt-
nader.1 De innebar bland annat att strandskyddet för de minsta 
sjöarna och vattendragen skulle tas bort helt och att det skulle 
minskas till 50 meter vid vattendrag mellan 1 och 6 meters bredd. 
Förslaget ledde inte till några lagstiftningsåtgärder. 

År 2012 fick Naturvårdsverket och Boverket ett liknande upp-
drag att bland annat analysera och redogöra för konsekvenserna av att 
införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag utan-
för högexploaterade områden. Redovisningen innehöll olika möjlig-
heter att minska strandskyddet.2 Myndigheternas huvudförslag kom 

 
1 Naturvårdsverket, Kartläggning med mera av strandskyddsbestämmelserna. Redovisning av ett 
regeringsuppdrag, Rapport 5185, april 2002. 
2 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd. En redovisning av ett regeringsuppdrag, 2013. 
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sedan i huvudsak att ligga till grund för den senaste lagändringen 
gällande små sjöar och vattendrag.3 

År 2014 infördes sålunda nya bestämmelser i 7 kap. 18 § första 
stycket 2 och andra stycket miljöbalken (MB), som ger länsstyrelsen 
möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, 
om området har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften. En liten sjö får ha en vattenyta som uppgår till omkring 
1 hektar eller mindre och ett litet vattendrag får ha en bredd på 
omkring 2 meter eller smalare. Ett av syftena med ändringen var att 
skapa ökad förståelse och acceptans för strandskyddsregleringen.   

6.1 Det generella strandskyddet vid små sjöar 
och vattendrag tas bort 

Förslag: Strandskydd ska inte gälla vid insjöar med en vattenyta 
som uppgår till 1 hektar eller mindre eller vattendrag som är 
2 meter eller smalare. Förslaget införs i 7 kap. 13 § första stycket 
miljöbalken.  

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att strandskydd 
ska gälla vid insjöar som är 1 hektar och mindre samt vattendrag 
som är 2 meter och smalare, om området har särskild betydelse 
för något av strandskyddets syften. Förslaget införs i 7 kap. 18 f § 
andra stycket miljöbalken. 

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur insjöars 
storlek och vattendrags bredd ska bestämmas. Förslaget införs i 
7 kap. 13 § andra stycket miljöbalken. 

6.1.1 Gällande bestämmelser  

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Det 
anges i 7 kap. 13 § första stycket MB. 

Enligt 7 kap. 18 § första stycket 2 får länsstyrelsen i det enskilda 
fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om det gäller 
vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områdets betydelse för 
att tillgodose strandskyddets syften är liten. Enligt andra stycket i 
samma paragraf får ett upphävande göras endast om sjöns vattenyta 

 
3 Prop. 2013/14:214 s. 15. 
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har en storlek som uppgår till omkring 1 hektar eller mindre eller om 
vattendragets bredd är omkring 2 meter eller smalare.  

6.1.2 Vilka är problemen? 

Reformen 2014 var enligt uttalanden i förarbetena ett steg på vägen 
i att successivt uppnå en mer hållbar utformning av strandskyddet 
genom att göra det enklare att bygga i strandnära lägen i gles-
befolkade områden med lågt bebyggelsetryck. Den dåvarande reger-
ingen aviserade att den avsåg att återkomma med vidare förslag till 
åtgärder för att på sikt upphäva det generella strandskyddet för små 
sjöar och vattendrag.4 Regeringen redogjorde i propositionen för att 
avsaknaden av en nedre storleksgräns för de sjöar och vattendrag som 
ska omfattas av strandskyddet skapar problem vid tillämpningen och 
liten acceptans för reglerna.5 Den stora mängden små sjöar och 
vattendrag medför att en strikt tillämpning av strandskyddsreglerna 
skapar praktiska problem i tillämpningen och hanteringen av ärenden.6   

Under utredningen har det framkommit att det har varit svårt för 
länsstyrelsen att arbeta på eget initiativ med denna typ av upp-
hävanden. Det har blivit en i hög grad händelsestyrd process. Frågan 
om att upphäva strandskyddet för ett visst vatten har prövats efter 
att ett behov har påpekats av en enskild eller att en ansökan om upp-
hävande lämnats in till länsstyrelsen. Vi har i kontakt med läns-
styrelser erfarit att detta är en brist som gör det svårt att få kost-
nadstäckning för den utredning som behövs i samband med ärenden 
om att upphäva strandskyddet. Detta har också påverkat möjlig-
heten och intresset för att prioritera denna typ av ärenden, som 
bedöms vara relativt resurskrävande. 

I sammanhanget ska nämnas att strandskyddet sedan 1975 har 
upphävts för de flesta små sjöar och vattendrag i 11 län med stöd av 
bestämmelsen i 7 kap. 18 § första stycket 1 och tidigare motsvarig-
heter (se avsnitt 3.1). Strandskyddet är upphävt i olika utsträckning 
i olika län. 

Utredningen kan efter kontakter med länsstyrelser, kommuner 
och andra intressenter konstatera att legitimitetsproblem uppstår 

 
4 Prop. 2013/14:214 s. 21. 
5 A.a. s. 17 med hänvisning till Naturvårdsverkets rapport 5185, s. 44. 
6 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd – En utvärdering och översyn av utfall och 
tillämpning av de nya strandskyddsreglerna, 2013, s. 108. 
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exempelvis när strandskydd gäller fullt ut på ena sidan länsgränsen 
medan det på andra sidan är upphävt för små sjöar och vattendrag.   

6.1.3 Utredningens överväganden 

Det är ett viktigt mål att åstadkomma ett mer ändamålsenligt strand-
skydd som tar hänsyn till behovet av utveckling i hela Sverige, 
särskilt på landsbygden. Samtidigt får inte ett långsiktigt skydd av 
strändernas natur- och friluftsvärden äventyras. Trycket på ytter-
ligare byggnation är stort i områden som redan har exploaterats i hög 
grad. Bebyggelsetrycket är däremot lågt och tillgången till orörda 
stränder ofta god i kommuner som har problem med avfolkning. Det 
generella strandskyddets syfte att bevara stränderna avser inte bara 
livsmiljöer för känsliga och hotade arter, utan är också förebyggande 
och framåtsyftande. Det har bland annat betydelse för att bevara 
spridningskorridorer och tillflyktsorter för olika arter och ökar 
möjligheten att upprätthålla strandmiljöernas viktiga ekologiska 
funktion.  

Att upprätthålla förståelsen och acceptansen för lagstiftningen är 
beroende dels av att den är ändamålsenlig för att uppfylla sina syften, 
dels av att den inte går längre än vad som behövs för att uppfylla sina 
syften. För att upprätthålla en fungerande strandskyddslagstiftning 
krävs således att den ytterst bygger på att den är väl avvägd och 
motiverad. Utredningen anser att lagstiftningens legitimitet kan 
stärkas genom att göra det enklare att bygga i strandnära lägen i gles-
befolkade områden med lågt bebyggelsetryck. Att göra förändringar 
av skyddet vid små sjöar och vattendrag är ett steg på vägen i denna 
riktning.  

Undantag från strandskyddet vid de minsta sjöarna och vatten-
dragen bör också leda till mindre tillämpningsproblem och därigenom 
ett sammantaget bättre skydd. Till detta kommer att många av de mest 
känsliga områdena kring små vattendrag redan i dag kan omfattas av 
så kallade biotopskydd och således redan kan vara skyddade enligt 
andra bestämmelser i 7 kap. MB. 

Det finns således ett påtagligt behov av att ändra det system som 
gäller i dag med avseende på just områden i och kring de minsta 
sjöarna och vattendragen och särskilt i de delar av landet där exploa-
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teringsgraden är låg. Vi har diskuterat ett par möjliga lösningar för 
att tillgodose det behovet.  

Det första alternativet är att upphäva strandskyddet intill en viss 
sträcka från strandlinjen. I en rapport från 2013 har Naturvårds-
verket och Boverket hänvisat till studier som visar att de viktigaste 
biologiska värdena i normalfallet finns inom 30 meter från strand-
linjen.7 Myndigheternas bedömning i det fallet skulle kunna moti-
vera att strandskyddet upphävs vid små sjöar och vattendrag intill 
30 meter från strandlinjen. Noterbart är att upphävt strandskydd i 
Västmanlands län för strandområden vid vattendrag som redovisas 
på den så kallade Gröna kartan avser 25 meter strandskydd på ömse 
sidor från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 

 Alternativet bedöms dock kunna leda till ett mer omfattande 
skydd än vad som ur ett nationellt perspektiv behövs för att ta till-
vara strandskyddets syften. Alternativet skulle sannolikt inte mötas 
av större acceptans för reglerna jämfört med i dag.   

Ett annat alternativ som diskuterats är att om en åtgärd utförs 
eller en anläggning uppförs vid en liten sjö eller ett litet vattendrag 
skulle det kunna utgöra ett särskilt skäl för dispens. Genom ett extra 
särskilt skäl blir det lättare att få dispens från strandskyddet vid små 
sjöar och vattendrag. Dispens på denna grund kommer således i 
princip att kunna medges, om åtgärden lokaliseras till en liten sjö 
eller ett litet vattendrag, förutsatt att dispensen bedöms vara förenlig 
med strandskyddets syften och fri passage blir möjlig. Inte heller 
detta alternativ lär dock leda till större acceptans för reglerna.  

De problem vi har beskrivit kan således lösas på några olika sätt. 
Vårt huvudalternativ för att minska olikheter i tillämpningen är emelle-
rtid att strandskyddet tas bort vid små sjöar och vattendrag. Vi anser 
att det finns anledning att ta fasta på den problematik som finns 
gällande legitimiteten kopplad till strandskydd vid små sjöar och 
vattendrag. Särskilt i lågt exploaterade landsbygds- och glesbygds-
områden kan det vara svårt att se att åtgärder inom strandskydds-
området har någon negativ effekt på strandskyddets syften. Redan i 
befintliga regler finns också möjligheter att i enskilda fall upphäva 

 
7 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd – En utvärdering och översyn av utfall och tillämp-
ning av de nya strandskyddsreglerna. Redovisning av ett regeringsuppdrag, september 2013. 
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strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Vårt huvudalternativ är 
därför att ta bort strandskyddet generellt för små sjöar och vattendrag.  

Ytan på sjöar och vattendragens bredd 

Med utgångspunkt i regeringens ställningstaganden gällande små-
vattnens storlek i nuvarande bestämmelser, föreslår vi att sjöar som är 
1 hektar eller mindre och vattendrag som är 2 meter eller smalare inte 
ska omfattas av det generella strandskyddet.8 Frågan om att införa en 
högre generell gräns för små vattendrag i intervallet 2–6 meters bredd 
har diskuterats. 6 meters bredd skulle innebära en anpassning till den 
information som finns tillgänglig i databaser och på kartor (normalt 
i skala 1:50 000) som skiljer på vattendrag som är minst 6 meter 
breda och redovisas med dubbla blå linjer respektive vattendrag som 
är mindre än 6 meter breda och redovisas med en enkel blå linje på 
kartan.  

Att välja en så pass hög gräns som 6 meters bredd är inte lämpligt 
med hänsyn till strandskyddets syften. Det gäller även om urvalet 
och avgränsningen av vattendrag smalare än 6 meter ur befintlig 
hydrologiinformation från Lantmäteriets kartskikt och kartor skulle 
vara lätt att identifiera, förutsebart och förhållandevis rättssäkert. 

Vi har också övervägt att införa en högre gräns än 2 meters bredd, 
men lägre än 6 meter för små vattendrag. Vi har prövat om gränsen 
sätts till 3 meter eller smalare för storleken på små vattendrag. En 
högre gräns på 3 meter borde göra det lättare att ange eller bestämma 
vilka vattendrag som omfattas av strandskydd, samtidigt som mindre 
areal för mark- och vattenområden skulle omfattas av det generella 
skyddet. Erfarenheterna sedan 2014 är goda av tillämpningen av 
gränsen 2 meter eller smalare och mot den bakgrunden föreslår vi 
gränsen 2 meter som huvudalternativ. Slutsatsen är att strandskydd 
ska gälla vid havet och vid insjöar som är större än 1 hektar och 
vattendrag som är bredare än 2 meter. 

Förslaget till definition bör kunna beakta många olika faktorer 
och hantera att vattenmiljöer är föränderliga. Till exempel växer små 
grunda sjöar ofta igen och processen kan vara snabb. Ett annat 
exempel är att sjöar kan nybildas naturligt vid större vandrande 

 
8 Prop. 2013/14:214 s. 18. 
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vattendrag. På samma sätt kan vattendrag flytta sig geografiskt och 
även ändra sitt lopp. 

Ytterligare en definition som har diskuterats är att ett vattendrag 
som till övervägande del, det vill säga till 85 procent eller mer av 
vattendragets längd, är 2 meter eller smalare, ska anses vara ett litet 
vattendrag. En sådan procentsats kan vara svår att tillämpa och kan 
kräva omfattande inventering och behov av kontroller på plats. 
Bredden hos ett vattendrag styrs av många olika faktorer, bland 
annat av vattenföring, lutning, omgivande jordarter, markanvänd-
ning och mänsklig påverkan. Bredden varierar även kraftigt över 
säsong och mellan år. Om vattendrag som regelmässigt är torrlagda 
– till exempel varje år – ska omfattas av strandskydd får bestämmas 
i det enskilda fallet. 

Det är också möjligt att bedöma ett vattendrags storlek utifrån dess 
uppströmsareal. Varje vattendrag avvattnar ett avgränsat område, dess 
avrinningsområde. Uppströms i ett större vattendrag blir dess avrin-
ningsområde allt mindre. Genom att bedöma och beakta en gräns på 
uppströms avrinningsområde när vattendraget klassas som litet eller 
smalt, finns det en enhetlig, stabil och beräkningsbar utgångspunkt.  

Det är förhållandevis enkelt att beräkna uppströms avrinnings-
område för samtliga vattendrag i Sverige och det kan ge en enhetlig 
beräkning utan något större inslag av manuell tolkning. Beräkningen 
sker genom en analys (flow accumulation) av befintliga nationella 
höjddata. Med en inledande analys kan en uppströms areal uppskattas 
som grovt motsvarar ett 2 respektive 3 meter brett vattendrag. Det är 
även möjligt att koppla strandskyddet till vattenföringen.  

Ytan på sjöar kommer att kunna beräknas från strandlinjen vid 
medelvattenstånd. Vi anser att vattendrag ska vara 2 meter eller 
smalare för att det ska anses vara ett litet vattendrag. Inom ramen för 
vattenförvaltningsarbetet statusklassificeras vattendrag bland annat 
utifrån fårans form.9 Påverkan på vattendragsfårans form kan alltså 
sägas påverka vattendragets övergripande karaktär. Det finns dock 
behov av att närmare precisera hur storleken på små sjöar och vatten-
drag ska beräknas eller mätas. Det kan inte heller uteslutas att det 
genom teknikutveckling framkommer nya metoder och sätt att 
beräkna och mäta storleken på.  

 
9 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:259) om klassificering och vatten-
kvalitetsnormer avseende ytvatten, Bilaga 3 avsnitt 4.2, s. 35.  

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/spatial-analyst/how-flow-accumulation-works.htm
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6.1.4 Utredningens förslag 

Vi anser att generellt ta bort strandskyddet vid de minsta sjöarna och 
vattendragen bör leda till en ökad acceptans och mindre tillämpnings-
problem och därigenom sammantaget till ett bättre och mer ända-
målsenligt skydd. För att ta tillvara strandskyddets syften behöver det 
dock finnas möjlighet att införa skydd vid små sjöar och vattendrag 
som har särskild betydelse för dessa syften.  

Förslagen i detta avsnitt har som målsättning att anpassa om-
fattningen av strandskyddet för att säkerställa ett effektivt och ända-
målsenligt strandskydd som också ger legitimitet.  

Vi har noterat att för sjöar och för vattendrag har länen Norrbotten, 
Västerbotten och Jämtland minst exploaterad strandzon inom 
100 meter från strandlinjen (se avsnitt 5.3). Exploateringsgraden vid 
sjöstränder och vattendrag bredare än 6 meter är lägst i landet i 
Norrbotten med 4 procent för både sjöar och breda vattendrag. 
Även när det gäller exploateringsgraden vid vattendrag smalare än 
6 meter är exploateringsgraden lägst i Norrbotten med 1 procent 
exploaterad strandzon inom 100 meter från strandlinje.  

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

Vi föreslår att strandskyddet ska gälla vid havet och vid insjöar som 
är större än 1 hektar och vattendrag som är bredare än 2 meter. När 
strandskyddet generellt tas bort för små sjöar och vattendrag bör 
länsstyrelsen få möjlighet att i det enskilda fallet besluta att strand-
skydd ska gälla för land- och vattenområden vid en liten sjö eller ett 
litet vattendrag, om området är av särskild betydelse för strand-
skyddets syften.  

Det generella strandskyddets syfte att bevara stränder och vatten-
miljöer avser inte bara strandskyddsområdets nuvarande värden, 
utan är också förebyggande och framåtsyftande. Det ger även förut-
sättningar för bevarande och utveckling av höga naturvärden och 
viktiga ekologiska funktioner. Det tryggar allmänhetens tillgång till 
strandskyddsområden för friluftsliv och rekreation. Samtidigt är 
förståelsen och acceptansen för en lagstiftning beroende dels av att 
den är ändamålsenlig för att uppfylla sina syften, dels att den inte går 
längre än vad som behövs för att uppfylla dessa syften. Att upprätt-
hålla en fungerande strandskyddslagstiftning bygger således ytterst 
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på att den dels är väl avvägd och motiverad, dels att den efterlevs och 
genom kontroll och tillsyn kan upprätthållas. 

Att upphäva det generella strandskyddet för små sjöar och vatten-
drag kan innebära negativa konsekvenser för växt- och djurliv samt 
friluftsliv (jfr avsnitt 10.7). Utredningens förslag om upphävt strand-
skydd får fullt genomslag i tio län där det generella strandskyddet 
enligt miljöbalken gäller. I de elva län som redan har upphävt strand-
skyddet för främst små sjöar och vattendrag medför förslaget ingen 
väsentlig förändring. Av rikets landyta ligger 61 procent i län med 
länsvisa undantag. Förslaget om små vattendrag berör således mindre 
än 40 procent av landytan.  

Att strandskyddet tas bort för små sjöar och vattendrag innebär 
inte att berörda markområden bebyggs. Om det är aktuellt att bygga 
inom dessa tidigare skyddade områden, ska alltid markens lämplig-
het från allmän synpunkt prövas enligt PBL. De områden som hyser 
de högsta naturvärdena omfattas i regel redan av biotopskydd.10 
Utredningen föreslår dessutom att länsstyrelsen ska kunna införa 
strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, om området har särskild 
betydelse för något av strandskyddets syften.  

Som en följd av att det generella strandskyddet tas bort vid små 
sjöar och vattendrag kommer det inte längre att vara aktuellt för läns-
styrelsen att i enlighet med 7 kap. 18 § 2 punkten MB upphäva strand-
skyddet vid små sjöar och vattendrag som har liten betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften. Denna del av bestämmelsen kan 
därför upphävas.  

Möjlighet att återinföra strandskyddet 

Att generellt ta bort strandskyddet kan innebära risker för förluster 
av områden som är värdefulla för strandskyddets syften. Samtidigt 
kan andra, mer effektiva och områdesbaserade bevarandeåtgärder 
övervägas och prövas för att motverka eventuella negativa konse-
kvenser. Därför bör ett generellt upphävande kompletteras med en 
möjlighet att för områden som är av särskild betydelse för strand-
skyddets syften återinföra skyddet, om förutsättningarna finns för 
det i det enskilda fallet. Det vill säga länsstyrelsen ska i det enskilda 
fallet få besluta att strandskyddet ska gälla vid insjöar som är 1 hektar 

 
10 Prop. 2013/14:214 s. 13 
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eller mindre och vattendrag som är 2 meter eller smalare och om 
området har särskild betydelse för strandskyddets syften.  

Länsstyrelsen har som regel god kunskap och överblick över små 
sjöar och vattendrag och kan bedöma behovet av skydd och lämplig 
skyddsform. Samtidigt kan länsstyrelsen behöva mer resurser och 
behöva omprioritera för inventering av mindre sjöar och vattendrag 
för att kunna bedöma deras betydelse för strandskyddets syften. 
Detta bör kompletteras med en möjlighet för länsstyrelsen att åter-
inrätta strandskyddet, om förutsättningarna finns i det aktuella fallet 
eller i området. På så vis skulle ett generellt upphävande komplet-
teras med en möjlighet att motverka förluster av små sjöar och 
vattendrag som är särskilt betydelsefulla för strandskyddets syften.  

I de flesta fall när det kan bli aktuellt att återinföra strandskydd 
för små vatten berörs även en mindre andel vattenområde än mark 
eller strand. I dessa enskilda fall behöver även frågan om vilken 
skyddsform som är lämplig analyseras. Skyddsform bör väljas bland 
annat mot bakgrund av vilka akvatiska värden området hyser och 
vilken form av skydd som är mest ändamålsenlig. Om det krävs aktiv 
vård eller skötsel i berört område, bör någon annan skyddsform än 
strandskydd övervägas. Vid val av skyddsform bör man utgå från 
värden både på land och i vattnen. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att om en sjö är så liten att 
den inte kan anses vara större än 1 hektar eller om ett vattendrag är 
så smalt att det inte råder någon tvekan om att det inte kan anses 
vara bredare än 2 meter ska dessa inte omfattas av det generella 
strandskyddet. För att underlätta digitaliseringen av strandskyddets 
belägenhet och tillämpningen av föreslagna ändringar av strand-
skyddsreglerna, behöver de närmare förutsättningarna för avgräns-
ningarna samordnas (se avsnitt 6.3). Vad som slutligt ska anses vara 
en liten sjö eller ett smalt vattendrag avgörs dock ytterst av praxis.  

I avsnitt 6.1.3 har vi redogjort för utmaningarna i att bestämma 
storleken på en insjö och bredden på ett vattendrag. För att under-
lätta tillämpningen och för att främja en enhetlig tillämpning föreslår 
vi att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska 
få meddela föreskrifter om hur insjöars storlek och vattendrags 
bredd ska bestämmas. Regeringen bör införa en bestämmelse om att 
Naturvårdsverket ska får meddela föreskrifterna i fråga i förord-
ningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera. 
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 Utredningen lämnar i avsnitt 6.3 förslag om att länsstyrelserna 
ska få i uppdrag att genom digitala kartor synliggöra var strand-
skyddet gäller.  

Vi kan också konstatera att utredningens förslag kommer att 
ställa krav på rättstillämpningen. Domstolarna kan ha olika syn på 
om ett vattendrag eller en sjö omfattas av strandskydd eller inte. Så 
småningom kommer dock domstolspraxis att utvecklas, även om det 
kan komma att ta viss tid.  

Innan länsstyrelsen fattar beslut bör den förelägga ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över 
förslaget. Regeringen bör införa bestämmelser om det i förord-
ningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera.  

6.2 Strandskydd vid anlagda vatten  

Förslag: Strandskydd ska inte gälla vid anlagda vatten som har 
tillkommit efter 1975. Förslaget införs i 7 kap. 13 § första stycket 
miljöbalken.  

6.2.1 Gällande bestämmelser  

Enligt 7 kap. 13 § MB gäller strandskydd vid havet och vid insjöar 
och vattendrag. Vad som utgör en sådan insjö eller vattendrag som 
lagen åsyftar har aldrig närmare definierats i strandskyddsreglerna 
eller i dess förarbeten 

Det har till utredningen framförts önskemål om att strand-
skyddet generellt ska upphävas för alla anlagda vatten. Vi har även 
beretts tillfälle att yttra oss över betänkandet från Övergödnings-
utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärds-
arbete.11 Den utredningen föreslår att förbuden i 7 kap. 15 § MB inte 
ska gälla för våtmarker och dammar som har anlagts eller restaurerats 
med huvudsakligt syfte att minska näringsbelastningen på den lokala 
vattenmiljön.  

Bland annat ovanstående förslag har gett utredningen anledning 
att överväga eventuella ändringar i strandskyddsreglerna avseende 

 
11 Övergödningsutredningens betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen över-
gödning, SOU 2020:10. 
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anlagda vatten. Vi har yttrat oss över en remiss av förslaget, där vi i 
princip instämt i förslaget från Övergödningsutredningen att för-
buden i 7 kap. 15 § MB inte ska gälla för våtmarker och dammar som 
har anlagts med huvudsakligt syfte att minska näringsbelastningen 
på den lokala vattenmiljön. Däremot anser vi inte att restaurerade 
våtmarker och dammar ska omfattas fullt ut av undantaget. Vårt 
förslag innebär ett tillägg i 7 kap. 13 § MB om att strandskydd inte 
ska gälla vid vatten som anlagts efter 1975.  

6.2.2 Bakgrund och problem 

Enligt 7 kap. 13 § MB gäller strandskydd vid havet och vid insjöar 
och vattendrag. Vad som utgör en sådan insjö eller vattendrag som 
lagen åsyftar har aldrig närmare definierats i strandskyddsreglerna 
eller i dess förarbeten. Frågan har dock behandlats i några rättsfall 
från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). 

En våtmark ansågs i ett mål inte utgöra ett vattendrag, då det 
saknade in- och utlopp samt att det inte fanns något rinnande vatten. 
Våtmarken kunde vid en samlad bedömning av domstolen heller inte 
anses vara en insjö. Våtmarken var anlagd och inte en avskuren del 
av en sjö och hade en vattenspegel på cirka 1 000 kvm. Våtmarken 
bedömdes varken vara ett vattendrag eller en insjö och därmed gällde 
inte strandskyddet vid denna vattenförekomst.12 Det kan noteras att 
domstolen inte nöjde sig med att konstatera att våtmarken var anlagd 
och att den därför skulle saknat strandskydd, utan den slutsatsen 
drogs först efter en samlad bedömning.  

Det kan också vara svårt att dra gränsen mellan vad som är ett 
artificiellt och ett naturligt vatten. Gränsdragningar kompliceras av 
att såväl vattendrag som sjöar ofta är påverkade av mänsklig aktivitet. 
MÖD har heller inte ansett det möjligt att generellt uttala sig om ifall 
artificiella vattendrag ska omfattas av strandskyddet – en bedömning 
får i stället göras från fall till fall.13 Däremot har domstolen ansett att 
en tillbakablick på strandskyddets historiska framväxt kan ge vägled-
ning åt hur grävda markavvattningsdiken ska bedömas.  

När strandskyddet infördes och fram till att syftet utvidgades 
1994 framstår det enligt domstolen som uteslutet att ett dike grävt 

 
12 MÖD dom den 14 oktober 2013, mål nr F 5418-13. 
13 MÖD dom den 31 mars 2020, mål nr P 7143 -19. 
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för att avvattna åkermark skulle ansetts ha någon betydelse för all-
mänhetens bad- och friluftsliv, vilket skulle ha motiverat att det 
skulle ha omfattats av strandskydd. Sedan syftet utvidgades till även 
biologiska värden, kan grävda, vattenförande diken visserligen ha ett 
intresse ur strandskyddssynpunkt. Domstolens slutsats var dock att 
lagstiftaren inte avsett att utöka strandskyddets tillämpningsområde 
genom att införa ett andra syfte, varför markavvattningsdiket inte 
kunde anses omfattas av strandskydd.14  

I ett senare rättsfall konstaterade MÖD att en konstgjord badsjö 
inte uppbar strandskydd. Av handlingarna i målet framgick att sjön 
ifråga hade anlagts 1933 som en konstgjord badsjö och att den aldrig 
hade ingått i något naturligt system för tillförsel av vatten. Sjön hade 
alltid fått sitt vatten från ledningar och under vinterhalvåret tömdes 
ibland sjön delvis på vatten för att renoveringsarbeten och andra 
skötselåtgärder skulle kunna genomföras. Domstolen gjorde – mot 
bakgrund av vad som angetts i handlingarna – i detta fall bedöm-
ningen att sjön ifråga inte var en insjö eller ett vattendrag, varför 
strandskydd inte gällde.15  

Övergödningsutredningen 

Övergödningsutredningen (M 2018:02) har i sitt betänkande före-
slagit att ett generellt undantag från strandskyddet införs i 7 kap. 
16 a § MB för våtmarker och dammar som har anlagts eller restaurerats 
med huvudsakligt syfte att minska näringsbelastningen på den lokala 
vattenmiljön.16 Bestämmelsen omfattar även de våtmarker och dam-
mar som har anlagts före ikraftträdandet av bestämmelsen.17  

Övergödningsutredningen föreslår även ett etappmål i miljömåls-
arbetet som syftar till att till år 2030 öka arealen våtmarker med 
huvudsakligt syfte att öka näringsretentionen i landskapet. Med areal-
våtmark avses såväl nyanlagda som restaurerade gamla våtmarker.18 
De styrmedel som knyter an till detta etappmål är landsbygds-
programmet – LONA och LOVA-stöden – vilka innebär att staten 
under vissa förutsättningar betalar ut ersättning till markägare och 

 
14 MÖD dom den 11 juni 2015, mål nr M 10756 -14. 
15 MÖD dom den 31 mars 2020, mål nr P 7143 -19. 
16 Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete, Stärkt lokalt 
åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning, SOU 2020:10 s. 17 och s. 185 
17 A.a. s. 188. 
18 A.a. s. 184. 
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projekt som har för avsikt att anlägga våtmarker i syfte att förbättra 
vattenkvaliteten.  

Övergödningsutredningen beskriver i sitt betänkande att flera 
organisationer, myndigheter och markägare som utredningen varit i 
kontakt med vittnade om att strandskyddet kan ha en hämmande 
effekt på anläggandet av nya våtmarker och dammar, då strandskydd 
uppstår runt våtmarker och dammar.19 Samtidigt pekar Övergöd-
ningsutredningen på att det finns motstående intressen, att även 
anlagda våtmarker kan ha betydande värde för det lokala friluftslivet 
och kan innebära att ny biologisk mångfald uppkommer.20 Även 
Svensk Våtmarksfond har påpekat att det är vanligt att markägare 
avstår från att anlägga en våtmark för att den kommer att omfattas 
av strandskydd. 

För att underlätta genomförandet av regeringens politik och eko-
nomiska satsningar vad gäller åtgärder för att minska övergödningen 
har Övergödningsutredningen föreslagit att strandskydd inte ska 
gälla för våtmarker och dammar som anlagts eller restaurerats. Det 
huvudsakliga syftet med åtgärderna är att minska näringsbelast-
ningen på den lokala vattenmiljön. Det är viktigt att regelverket är 
tydligt och enkelt vad gäller strandskyddet vid anlagda dammar och 
våtmarker. För att upprätthålla intresset för att genomföra dessa 
miljöåtgärder är det viktigt att alla inblandade vet vad som gäller och 
vad som avses med restaurering. Restaurering tillsammans med 
enklare underhåll behöver utföras regelbundet på anlagda sjöar, 
dammar, våtmarker och tillhörande diken och kanaler. Många upp-
dämda sjöar och omgrävda eller flyttade vattendrag omfattas i dag av 
strandskydd. 

6.2.3 Utredningens överväganden och förslag 

När strandskyddet infördes 1975 och fram till att syftet utvidgades 
1994 framstår det enligt MÖD som uteslutet att ett dike som grävts 
för att avvattna åkermark skulle ansetts ha någon betydelse för 
allmänhetens bad- och friluftsliv. Inget grävt dike torde ha sådan 
betydelse för allmänhetens tillgång till strandområdet att det ska 
omfattats av strandskydd. Efter det att syftet utvidgades till att gälla 

 
19 A.a. s. 185. 
20 A.a. s. 187. 
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biologiska värden kan grävda, vattenförande diken ha ett intresse 
från strandskyddssynpunkt. Vi delar MÖD:s slutsats att lagstiftaren 
inte avsett att utöka strandskyddets tillämpningsområde genom att 
införa ett andra syfte, varför markavvattningsdiken inte bör kunna 
omfattas av strandskydd. Alla anlagda vattenområden, sjöar, dam-
mar och våtmarker, anlagda efter år 1975 ska enligt utredningen 
därför inte omfattas av strandskydd. 

I ett historiskt perspektiv har konstgjorda sjöar, dammar och 
grävda diken och kanaler anlagts i landskapet för att tillgodose 
mänskliga behov av skilda slag. Naturmiljön eller landskapet med 
sina sjöar och vattendrag har påverkats av utvecklingen av jordbruket 
och skogsbruket liksom utbyggnaden av industriell verksamhet 
inklusive vattenkraft. Anlagda sjöar och vattendrag kräver vård och 
underhåll och någon har alltid ansvar för underhållet av dammar, 
kanaler och diken. Anlagda vatten och vattendrag inklusive anlägg-
ningar och anordningar i dessa vatten och vattendrag försvinner och 
tillkommer i en annan takt och på annat sätt än i mer opåverkade 
eller naturliga sjöar och vattendrag. 

Anlagda sjöar och vattendrag restaureras inte bara för att minska 
övergödningen. Restaureringsåtgärder genomförs i många vatten-
drag för att ta tillvara natur- och kulturvärden. Kulturvärden i vatten 
eller i anslutning till vatten utgör bland annat minnen från till exem-
pel flottning och annan industriell verksamhet. Restaurering av sjöar 
och vattendrag för att förbättra för vattenlevande arter genomförs 
utifrån biologiska bedömningsgrunder i mer eller mindre påverkade 
vatten. Vid restaurering prioriteras åtgärder som ger störst natur- och 
kulturmiljönytta. Många sjöar och vattendrag är kraftigt påverkade och 
modifierade med avseende på vattenkraft – genom kraftig reglering av 
vattennivåer, omledning av vatten och torrläggning. Många anlagda 
vatten och vattendrag och särskilt de som byggts för energiproduk-
tionsändamål kräver regelbunden tillsyn och löpande insatser i sam-
band med vård och underhåll. Anläggningarna och verksamheterna 
kräver ofta tillstånd som omprövas regelbundet. 

 Flertalet större vattenkraftverk är uppförda före 1975. Samtidigt 
har vattenkraften utnyttjats i 500 år i många älvdalar. Åtgärder i regle-
rade vattendrag kräver värdering av energi, kultur och natur. Utveck-
lingen numer av större vattenkraftverk handlar inte bara om miljönytta 
kontra energiproduktion. Exempel på åtgärder som diskuteras rör 
miljöanpassade flöden, hantering av forsområden och lekområden för 
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fisk samt åtgärder i torrfåror, allt för att få till stånd en naturligare 
årsdynamik i vattensystemet. 

Vårt förslag innebär att inga småvatten, naturliga eller anlagda, 
kommer att ha strandskydd. För sjöar större än 1 hektar eller vatten-
drag bredare än 2 meter kan det finnas anledning att utreda om de är 
naturliga eller anlagda, eftersom vissa anlagda vatten inte ansetts 
uppbära strandskydd överhuvudtaget. MÖD har behandlat denna 
fråga i några rättsfall som refererats i det föregående. Vi ser ingen 
anledning att föreslå någon ändring av denna tillämpning. Den praxis 
som växt fram bör fortsatt gälla för sjöar, dammar eller våtmarker 
som anlagts före 1975. Detta gör att prövnings- och tillsynsmyndig-
heter efter en bedömning kan konstatera att strandskydd inte gäller 
för exempelvis en anlagd badsjö. För anlagda småvatten är vårt för-
slag däremot mycket tydligt. Dessa småvatten anlagda efter 1975 ska 
inte heller uppbära strandskydd.  

Utifrån den praxis som växt fram i frågan kan vi konstatera att 
något generellt uttalande inte kan göras avseende anlagda vatten och 
huruvida de omfattas av strandskydd eller inte, om de är anlagda före 
1975. En bedömning får ske från fall till fall. Svårigheten att bedöma 
om ett vatten är anlagt eller naturligt ska heller inte underskattas. 
Mänsklig påverkan på vattendrag och sjöar är vanligt. Ett vattendrag 
innehåller ofta både naturliga eller anlagda sträckor eller kom-
binationer av de båda. Ett generellt undantag från strandskyddet för 
anlagda vatten kan därför leda till stora otydligheter i tillämpningen. 

Eftersom många vatten är påverkade av mänskliga aktiviteter, 
kommer svåra gränsdragningsfrågor också att kunna uppstå. Det 
gäller exempelvis hur mycket ett vatten kan vara påverkat av män-
niskan innan det anses anlagt eller om ett påverkat vatten bör åter-
ställas till sitt naturliga tillstånd. Vi bedömer därför att det inte är 
lämpligt att generellt avgränsa strandskyddet utifrån vad som är 
anlagt eller är naturligt. Den tillämpning som har växt fram i praxis 
innebär att en bedömning får göras från fall till fall för dammar och 
vattendrag anlagda före 1975. Vi anser att det är ett lämpligt sätt att 
hantera strandskyddet för dessa småvatten.  

Vårt förslag, som explicit tar sikte på vatten som har anlagts efter 
1975, bedömer vi vara väl avvägt och motiverat. Det innebär att sjöar, 
dammar eller våtmarker anlagda efter 1975 inte ska omfattas av 
generellt strandskydd. Det ska inte behöva utredas i särskild ordning 
när dessa vatten är anlagda. Normal dokumentation av anläggnings-



SOU 2020:78 Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

195 

kostnader och aktuella tillstånd eller andra beslut ska vara tillräckligt 
som dokumentation av om vattnet är anlagt och vilket år vattnet 
anlagts. Vattnen i form av grävda sjöar, dammar eller våtmarker kan 
ha anlagts av många olika skäl och ändamål. Under senare årtionden 
har vatten anlagts för att till exempel minska näringsbelastning, som 
viltvatten, för bevattning eller dagvattenhantering. 

Enligt gällande rättspraxis är det klarlagt att till exempel en anlagd 
damm för hantering av dagvatten eller ett avvattningsdike för dag-
vatten inte ska anses uppbära strandskydd.21  

Vi instämmer i Övergödningsutredningens analys, att om strand-
skydd gäller vid anlagda våtmarker kan det ha en hämmande effekt 
när det gäller att tillskapa våtmarker för att minska näringsbelast-
ningen på den lokala vattenmiljön. Dessutom bedömer utredningen 
att förslaget avseende våtmarker och dammar kan användas på de 
vatten som anlagts efter 1975 och som därefter har restaurerats eller 
ska restaureras. Strandskyddsdelegationen bedömde att det i det 
enskilda fallet är möjligt att redan med befintliga regler dra slutsatsen 
att strandskyddet inte gäller för en anlagd våtmark eller sjö.22  

Den av utredningen valda lösningen innebär ett tillägg i 7 kap. 
13 § MB. Förslaget innebär att strandskydd inte ska gälla för anlagda 
vatten i form av sjöar, dammar och våtmarker, som anlagts efter 
1975. Anlagda vatten, det vill säga sjöar, dammar och våtmarker, som 
anlagts efter år 1975 ska inte omfattas av strandskydd. Förslagen om 
små sjöar och vattendrag skiljer inte på naturliga eller anlagda vatten 
och strandskyddet ska inte gälla för sjöar som är 1 hektar eller 
mindre eller vid vattendrag som är 2 meter eller smalare. 

6.3 Bättre redovisning av strandskyddets omfattning 
och var det gäller 

Bedömning: Länsstyrelserna bör få i uppdrag att klarlägga och 
fastlägga var strandskyddet gäller och ska gälla i respektive län. 
Länsstyrelserna bör få i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket 
samordna arbetet med en digitalisering av dessa och andra uppgifter 
gällande strandskyddet. Digitaliseringen bör vara genomförd senast 
två år efter det att förändringana har trätt i kraft. 

 
21 MÖD mål nr P 7143 -19 respektive M 10756 -14. 
22 MÖD domar i målen F 5418-13 och P 7143-19. 
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6.3.1 Var gäller strandskyddet och hur tillämpas det? 

Strandskyddsdelegationen konstaterade att de olika förutsätt-
ningarna i länen har stor inverkan på strandskyddsreglernas tillämp-
ning.23 Strandskyddsdelegationen beskrev också hur olika aktörer 
uppfattade olikheterna mellan länen.24   

Vi har under utredningsarbetet kunnat konstatera att skillna-
derna vad gäller strandskyddets omfattning i länen inte är allmänt 
känd. Om en sjö ligger i två län, är det som regel allmänt känt vad 
strandskyddet omfattar i fråga om strand och vatten, på ömse sidor 
om länsgränsen. Skillnaderna mellan länen vad gäller strandskydd vid 
små sjöar och vattendrag är däremot inte allmänt känt. Samtidigt 
känner många till eller har en uppfattning vad som gäller för strand-
skyddet i den eller de kommuner där man bor och verkar.  

Det saknas i dag en digital förteckning med fullständig beskriv-
ning av undantagsbeslutens innebörd, vilket gör det svårt att få en 
överblick av strandskyddets omfattning och var strandskyddet 
gäller. Vissa län har digitaliserat strandskyddet där de länsvisa undan-
tagen har beaktats, exempelvis Skåne och Västra Götalands län, 
medan andra län alltjämt använder respektive karta i dess tryckta 
version.  

Strandskyddet redovisas i dag i Fastighetsregistret (FR)/register-
kartan genom Lantmäteriet. Registerkartan innehåller uppgifter om 
fastigheters utbredning och beteckning tillsammans med uppgifter 
om gällande detaljplaner, fastighetsplaner och servitut. 

Vänersborgs kommun i Västra Götalands län omfattas av länsvist 
undantag. I figuren 6.1 redovisas sjöar och vattendrag i Vänersborgs 
kommun och i figuren 6.2 redovisas befintligt och gällande strand-
skydd i kommunen. Det länsvisa undantaget innebär i detta fall och 
i grova drag att strandskyddet omfattar sjöar och de större vatten-
dragen. Undantaget från det generella strandskyddet innebär att 
många mindre vattendrag inte uppbär strandskydd. Alla mindre 
vattendrag i Vänersborgs kommun skulle omfattats av strandskydd 
om det generella strandskyddet skulle ha gällt fullt ut. 

Strandskyddet är svåröverskådligt och det finns ingen möjlighet 
att samlat ta del av var strandskyddet gäller i landet. Informationen 
om strandskyddet behöver bli mer transparent och lättillgängligt. En 

 
23 Strandskyddsdelegationens betänkande Strandskydd i praktiken, SOU 2015:108 s. 111. 
24 A.a. s. 194-197. 
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starkt bidragande orsak till att strandskyddet för den enskilde kan 
verka otydligt är att det har blivit ett lapptäcke av olika regelverk och 
undantag. Olika regelmässiga förutsättningar kan dessutom gälla 
mellan länen och ibland även mellan kommuner i samma län. Det gör 
det svårt för den enskilde att veta var strandskyddet gäller och hur 
det tillämpas i praktiken. Det finns således ett stort behov av att göra 
förbättringar i redovisningen av strandskyddets omfattning för 
bättre transparens och tillgänglighet. 

Att kunna identifiera vilka sjöar, vattendrag och kuster som om-
fattas respektive inte omfattas av strandskydd är viktigt för tillämp-
ningen och särskilt för den som i arbetet har direktkontakt med 
allmänheten eller sökanden. Det är också viktigt för den enskilde 
som vill veta vad som gäller på en viss plats eller i ett strand- och 
vattenområde och som vill förbereda sig inför möten med före-
trädare för myndigheter som hanterar strandskyddsärenden. 

I kommunernas översiktsplaner (ÖP) redovisas grunddragen i 
användningen av mark- och vattenområden i hela kommunen. 
Grunddragen ska framgå av en karta. Gällande strandskydd i kom-
munen redovisas som regel i ÖP. Vissa kommuner kan peka ut LIS-
områden för strandområden vid sjöar och vattendrag och dessa 
områden framgår också av ÖP. Länsstyrelsens synpunkter på ut-
pekade LIS-områden framgår av länsstyrelsens granskningsyttrande 
över respektive ÖP. 

 Identifiering av var strandskydd gäller eller inte gäller är viktigt 
för tillämpningen och legitimiteten. Enskilda och myndigheter ska 
veta var strandskydd gäller. För tillsynen är det givetvis viktigt att 
enkelt kunna kontrollera vad som gäller på en plats. Det är också 
viktigt för förtroendet för reglerna och möjligheterna att följa dessa. 
Det behöver därför synliggöras var strandskydd gäller genom att 
utveckla ett lättillgängligt digitalt kartverktyg. 



Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort SOU 2020:78 

198 

Figur 6.1 Vänersborg sjöar och vattendrag 

I mörkare blå färg redovisas sjöar och större vattendrag bredare än 
6 meter och i ljusare blått redovisas övriga vattendrag i Vänersborgs 
kommun 

 

 
Källa: Lantmäteriet (2020). 
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Figur 6.2 Vänersborg strandskydd 

I lila redovisas befintligt eller gällande strandskydd inom 
Vänersborgs kommun 
 

 
Källa: Lantmäteriet (2020). 

6.3.2 Alternativa möjligheter 

Vi har övervägt olika alternativ för att hantera och definiera strand-
skydd vid små sjöar och vattendrag, bland annat utifrån den hydro-
grafiska information som Lantmäteriet lagrar. Olika alternativ 
kräver olika stora arbetsinsatser och kostnaderna varierar beroende 
på vilken definition av små vattendrag som väljs. För alla vattendrag 
som redovisas som en blå linje i Lantmäteriets hydrografiinfor-
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mation krävs normalt en utredning och beslut för att bestämma om 
strandskydd ska gälla eller inte för det redovisade vattendraget. 

Strandskyddet och den kommunala fysiska planeringen har nära 
samband. Ett väl fungerande kartverktyg för redovisning av strand-
skyddet är därför en angelägen fråga för många aktörer. Mycket talar 
för att det bör vara möjligt att på eller via kommunens hemsida kunna 
nå och ta del av var strandskyddet gäller i kommunen. Samtidigt redo-
visar ÖP och tillhörande underlag normalt strandskyddets omfatt-
ning samt av kommunen utpekade LIS-områden och föreslagna 
landsbygdsområden. 

Det pågår olika initiativ på området när det gäller samordning och 
utveckling av en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, där strand-
skyddsinformationen hör hemma. Många statliga myndigheter är 
publicerade i något som kallas Planeringskatalogen. Planeringskata-
logen är ett verktyg för att sammanställa, värdera och strukturera 
planeringsunderlag och göra dessa sökbara. Att tillhandahålla plane-
ringsunderlag är viktiga moment i olika planprocesser till exempel när 
länsstyrelsen tar fram underlag för kommunernas planeringsstrategi 
enligt 3 kap. 26 § PBL. Det kan också gälla aktuella underlag för att 
revidera eller ta fram en ny ÖP, en fördjupad ÖP eller tematiskt tillägg 
till ÖP. Här krävs även information om var strandskyddet gäller. 

En annan möjlighet som vi har övervägt är att redovisa strand-
skyddet med hjälp av kartverktyget Skyddad natur. I verktyget finns 
alla nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden redo-
visade på kartor tillsammans med tillhörande beslutsdokument, 
skötselplaner med mera. Kartverktyget är främst utvecklat för dem 
som arbetar med naturvård till exempel i kommuner, statliga myn-
digheter, organisationer, konsultverksamhet eller andra verksamheter. 
Även enskilda och markägare har stor nytta av den lättillgängliga och 
relativt kompletta informationen i kartverktyget Skyddad natur. 

Enskilda medborgare kan vara fastighetsägare eller av andra skäl 
allmänt intresserade av var strandskyddet gäller till exempel för 
planering av utflykter eller andra friluftsaktiviteter. Många är intres-
serade av vad som gäller för strandskyddet i hemkommunen, men 
även vad som gäller i andra kommuner och i andra län. Behovet av 
bred och likvärdig information om strandskyddet talar för en statlig 
samordning och ansvar för att hålla och svara för uppdateringar av 
informationen i en digital strandskyddsportal. De goda erfaren-
heterna av uppbyggnaden och användningen av Skyddad natur och 
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Planeringskatalogen talar för att ett kartverktyg för strandskyddet 
bör kunna infogas och utvecklas inom en förvaltningsgemensam 
digital infrastruktur för informationsutbyte.    

6.3.3 Utredningens överväganden och förslag 

Vi har redovisat förslag om att strandskydd ska gälla vid insjöar som 
är större än 1 hektar och vattendrag som är bredare än 2 meter. 
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att strandskydd ska 
gälla vid insjöar som är 1 hektar eller mindre och vattendrag som är 
2 meter eller smalare, om området har särskild betydelse för strand-
skyddets syften. 

Frågor kring förutsättningarna för att tillämpa definitioner och 
identifiera små sjöar och vattendrag har vi redovisat tidigare i detta 
avsnitt. Små sjöar och vattendrag bör så långt det är möjligt identi-
fieras direkt i kartmaterial eller tillgängliga geodata. Förutsätt-
ningarna för bedömningen om ett vattendrag som redovisas som en 
blå linje i Lantmäteriets hydrografiinformation är två meter eller 
smalare, kan behöva utredas för att länsstyrelsen ska kunna bestämma 
om strandskydd ska gälla eller inte vid ett vattendrag.  

Utifrån i dag gällande strandskydd och de avgränsningar som vi 
föreslår är det viktigt att aktuella sjöar och vattendrag kan identi-
fieras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Att kunna identifiera vilka 
sjöar och vattendrag som omfattas av strandskydd eller inte är viktigt 
för tillämpningen. Enskilda, företag och myndigheter ska veta var 
strandskydd gäller eller inte gäller. Vid tillsyn är det särskilt viktigt 
att rättssäkert kunna kontrollera vad som gäller på en plats. Det är 
också viktigt för legitimiteten och förtroendet för reglerna, att det 
är möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt få veta var skyddet gäller 
eller inte gäller.  

Endast vattendrag som finns registrerade i Lantmäteriets hydro-
grafiska information bör komma i fråga när strandskyddets om-
fattning ska pekas ut och digitaliseras. Tillsammans med föreslagna 
avgränsningar av små sjöar och vattendrag kommer det att leda till 
ett behov av bedömningar i enskilda fall.  

Vi har också framhållit behovet av en digital infrastruktur för 
bättre integration av strandskyddsfrågor i samhällsbyggnadsprocesser 
och i miljöarbete. Regeringen bör ge länsstyrelserna i uppdrag att 
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genomföra den beredning som behövs för att klarlägga och fastlägga 
var strandskyddet gäller i respektive län. Länsstyrelserna bör svara 
för att utredningens förslag kan genomföras och inom två år från att 
de föreslagna reglerna har trätt ikraft kunna redovisa var strand-
skyddet gäller i länet. Om det behövs, ska länsstyrelsen även ta de 
beslut som krävs och bestämma utbredningen av gällande strand-
skydd i länet. 

Länsstyrelserna har under 2010-talet utvecklat en gemensam för-
valtningsorganisation enligt den så kallade pm3-modellen med 
förvaltningsobjekt (FO) som är gemensamma för alla länsstyrelser. 
Det finns också ett gemensamt kansli som samordnar förvaltnings-
objekten. I det här fallet berörs främst FO Generellt kartstöd och 
FO Natur samt i viss mån även FO Samhällsplanering. FO Natur är 
det förvaltningsobjekt som, vid ett uppdrag, får till uppgift att 
samordna uppdraget och tillsammans med FO Generellt kartstöd 
definiera standard och harmonisering av genomförandet och även 
svara för kontakter med Lantmäteriet.   

 Länsstyrelserna bör mot den här bakgrunden få i uppdrag att i 
samråd med Naturvårdsverket samordna arbetet med en digita-
lisering av dessa och andra uppgifter gällande strandskyddet. Om en 
enskild länsstyrelse bör pekas ut så bör det vara Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, där FO Natur har sin hemvist. 

Digitaliseringen bör ske skyndsamt med tanke på att det finns 
länsstyrelser som ännu inte har allt material digitalt och det kommer 
att behövas tid för att definiera metadata och standardisera arbetet i 
samverkan med Lantmäteriet och Naturvårdsverket. Enligt utred-
ningens bedömning bör digitaliseringen vara genomförd senast två 
år efter det att förändringana har trätt i kraft. Det är en betydande 
tillkommande arbetsuppgift för länsstyrelserna som kräver särskild 
riktad finansiering under två år, om det ska vara genomförbart. Läns-
styrelserna bör ta tillvara möjligheterna till samordning och sam-
verkan med kommunerna och berörda statliga myndigheter när det 
gäller digitaliseringen. Frågan om strandskyddet även i fortsättningen 
ska redovisas i Fastighetsregistret (FR)/ registerkartan behöver disku-
teras och lösas inom ramen för samverkan mellan myndigheterna. 
Syftet ska vara ett förbättrat samspel mellan stat och kommun och att 
underlätta ett snabbt och effektivt genomförande av förändringarna 
av strandskyddet. 
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De kartor som tillhör beslut och föreskrifter är bindande vid 
tillämpningen. Den redovisning av strandskyddet som tas fram inom 
digitaliseringsuppdraget, och som inte utgör kartor från beslut och 
föreskrifter, bör enligt utredningens mening inte vara bindande vid 
tillämpningen.  

6.4 Enklare att ändra gamla förordnanden 
om strandskyddets omfattning  

Förslag: Länsstyrelsen får – om området har betydelse för att till-
godose strandskyddets syften – besluta att upphäva tidigare för-
ordnanden enligt 7 kap. 15 § miljöbalken i dess lydelse från den 
1 juli 1999 till den 30 juni 2009 och att införa strandskydd. 
Förslaget införs i 7 kap. 18 f § första stycket miljöbalken. 

6.4.1 Bakgrund 

Strandskyddet är i dag ett generellt skydd som omfattar strand- och 
vattenområdet 100 meter på båda sidor om strandlinjen längs med 
hela havskusten och vid samtliga insjöar och vattendrag oavsett stor-
lek. Det gäller där strandskyddet inte är utökat eller upphävt. Vi har 
föreslagit i detta kapitel att strandskyddet ska ändras och gälla 
generellt vid havet och vid insjöar som är större än 1 hektar och 
vattendrag som är bredare än 2 meter. 

11 av 21 länsstyrelser har med stöd av tidigare lagstiftning för-
ordnat om undantag från strandskydd, det vill säga beslutat om att 
strandskydd inte ska gälla i vissa områden. Besluten rör företrädelse-
vis mindre sjöar och vattendrag. Besluten tillämpas i såväl hög-
exploaterade som lågexploaterade län och besluten är uppbyggda på 
olika sätt. Vad som gäller i respektive län framgår av kap. 3. 

Besluten utgör en viktig utgångpunkt för utredningens förslag 
för att förstå hur strandskyddsreglerna tillämpas och hur strand-
skydd gäller i dag. För att kunna inse konsekvenserna av utred-
ningens förslag behöver det således finnas en förståelse för inne-
börden av nuvarande beslut och tillämpning.  
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Enligt 11 § lag (1998:811) om införande av miljöbalken skulle 
äldre förordnanden ha omprövats enligt 7 kap. 13 § senast den 
30 juni 1999, annars skulle de upphöra att gälla samma datum.  

Av det nämnda framgår sammanfattningsvis att strandskyddet är 
upphävt för de flesta små sjöar och vattendrag i de 11 län som 
tillämpar länsvisa undantagsbeslut. Besluten är dock inte fullständigt 
digitaliserade, vilket gör det svårt att få en överblick av beslutens 
fulla omfattning. Vissa län har digitaliserat strandskyddet med beak-
tande av förordnandena, medan andra län fortfarande använder 
respektive karta i dess tryckta version.  

6.4.2 Problembeskrivning och behovet av klarlägganden 
och ändringar  

I kapitel 3 har vi redogjort för de rättsliga möjligheterna för läns-
styrelsen att upphäva de tidigare förordnandena och återinföra 
strandskydd. Från 1975 fram till 30 juni 2009 kunde länsstyrelsen 
förordna att strandskydd inte skulle gälla i områden där det var 
uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strand-
skyddets syften. Sedan 1 juli 2009 kan länsstyrelsen inte längre med-
dela föreskrifter i frågan, utan enbart genom beslut i det enskilda 
fallet. I samband med den ändringen avskaffades länsstyrelsens be-
myndigande att meddela föreskrifter i frågan. Bemyndigandet fanns 
i 11 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd. Därmed av-
skaffades länsstyrelsens bemyndigande att besluta om strand-
skyddets omfattning i de nu berörda områdena.  

Regeringen har efter ändringarna prövat frågan om en läns-
styrelse kan återinföra strandskyddet i ett område som omfattas av 
länsstyrelsens förordnande. Regeringen har då konstaterat att av-
skaffandet av bemyndigandet i 11 § förordningen om områdesskydd 
innebär att länsstyrelsen saknar den möjligheten.25  

Såväl högexploaterade som lågexploaterade län har undantagit 
strandskydd i olika utsträckning. Att besluten ibland baseras på 
gamla, tryckta kartor som inte uppdateras gör också att tillämp-
ningen försvåras och det kan bli otydligt var strandskydd gäller eller 
inte. Gammalt kartmaterial försvårar digitaliseringen av strand-

 
25 Regeringsbeslut 2016-11-24 diarienummer M2016/02012/Me (delvis), 2020-09-03 diarie-
nummer M2016/02520/Me och 2016-06-09 diarienummer M2014/02901/Me. 
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skyddet men visar samtidigt att digitaliseringen måste ges högsta 
prioritet.  

Naturvårdsverket poängterade också i den årliga uppföljningen av 
strandskyddsbeslut att antalet dispenser och upphävanden kan vara 
svåra att rättvist jämföra mellan län. Det beror på förordnandena som 
tillämpas i 11 län samt att ytterligare fyra länsstyrelser inte hanterar 
strandskydd vid grävda diken.  

6.4.3 Utredningens överväganden och förslag 

Osäkerheter om var strandskydd gäller skapar tillämpningsproblem. 
Problem uppstår framför allt för den enskilde och allmänheten när 
de vill veta var strandskyddet gäller.  

Det bör finnas möjlighet för län som haft undantag att även 
fortsättningsvis ha ett regionalt anpassat strandskydd. Det är inte 
rimligt att geografiskt stora län med mycket gles befolkning och lågt 
exploateringstryck inventerar varje liten sjö eller litet vattendrag. 
Kunskapen hos länsstyrelsen är som regel god om de regionala för-
hållandena. Länsstyrelsen har som regel en uppfattning om för-
hållandena i länet i stort och om natur- och kulturlandskapet och 
känner till om det finns en reell problembild att tala om beträffande 
till exempel mindre sjöar och vattendrag.  

Mot den bakgrunden föreslår vi att länsstyrelsen ska få besluta att 
upphäva tidigare förordnanden som beslutats mellan den 1 juli 1999 
och den 30 juni 2009 och att införa strandskydd, om området har 
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Förslaget innebär 
en möjlighet, men inte en skyldighet att ändra i gamla förordnanden. 
Det innebär att beslutade undantag med upphävande av strandskydd 
kan fortsätta att gälla. Nya beslut bör beakta att det kan finnas delar 
av aktuella län som är mer högexploaterade och därmed skyddsvärda. 
I områden som innan förordnandet har omfattats av strandskydd åter-
inträder strandskyddet, om tidigare förordnande upphävs. I områden 
som omfattas av tidigare förordnanden, men som aldrig har om-
fattats av strandskydd, kan länsstyrelsen med stöd av den föreslagna 
bestämmelsen upphäva förordnandet och införa strandskydd.   
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6.5 Strandskydd och äldre planer 

Bedömning: Ett tillägg behöver införas i 10 a § i lag (1998:811) 
om införande av miljöbalken för att minska tolkningsutrymmet 
och undanröja ett hinder för kommunernas detaljplanering. 

 
Förslag: Strandskydd inträder enligt 10 a § i lag (1998:811) om 
införande av miljöbalken när en fastställd generalplan, stadsplan 
eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt 
plan- och bygglagen (2010:900), om det inte bestäms annat. 
Detta gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare har 
omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnads-
plan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. 

6.5.1 Gällande rätt 

Enligt 10 a § i lag (1998:811) om införande av miljöbalken inträder 
strandskydd när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnads-
plan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygg-
lagen (2010:900). Detta gäller även när en detaljplan för ett område 
som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan 
eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. 

6.5.2 Bakgrund och problem 

Bestämmelsen i 10 a § i lag (1998:811) om införande av miljöbalken 
infördes 2009. Enligt bestämmelsen inträder strandskydd när en 
fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller 
ersätts av en ny detaljplan. Utgångspunkten för 10 a § är 10 § samma 
lag, som anger att strandområden som vid utgången av juni 1973 
ingick i en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan inte 
ska omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, om det inte bestäms 
något annat. Kommunen får i anslutning till att den nya detaljplanen 
antas göra en förnyad prövning av om det finns förutsättningar för att 
strandskyddet ska vara upphävt inom planområdet. Detsamma gäller 
om länsstyrelsen har beslutanderätten i fråga om upphävande.26  

 
26 Prop. 2008/09:119 s. 117–118. 
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Hemställan från länsstyrelsen i Stockholm 

Länsstyrelsen i Stockholms län har hemställt hos Miljödeparte-
mentet om en ändring i införandelagen för att klarlägga om vad som 
ska gälla med avseende på strandskyddet när en äldre plan upphävs 
eller ersätts av ny. Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt att 
10 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken ändras så att 
det efter första meningen införs, om det inte bestäms annat i enlighet 
med följande.  

10 a § 

Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller 
byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), om det inte bestäms annat. Detta gäller även när 
en detaljplan för ett område som tidigare har omfattats av en fastställd 
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny 
detaljplan. 

Regeringen överlämnade hemställan till utredningen den 17 december 
2019.  

Länsstyrelsens bakgrundsbeskrivning 

Länsstyrelsen i Stockholms län preciserade det generella strand-
skyddet i länet genom beslut den 25 juni 1975. Strandskyddet 
redovisades på topografisk karta, skala 1:50 000. De sjöar som inte 
syntes på denna karta undantogs från strandskyddet. De mindre 
bäckar och vattendrag som inte särskilt markerats på den tillhörande 
kartan undantogs också från strandskyddet genom beslutet. Även 
vissa områden utan värde för allmänhetens bad och friluftsliv såsom 
militära områden, industriområden och hamnar undantogs. 

Av övergångsbestämmelserna till 1974 års ändringar (1974:1025) 
i dåvarande naturvårdslagen, om generellt strandskydd, framgick av 
p 4 att  

…strandområde som vid utgången av juni 1975 ingår i fastställd general-
plan, stadsplan eller byggnadsplan skall ej omfattas av strandskydd 
enligt nya lagen, om ej annat förordnas.  

Denna bestämmelse överfördes, i samband med miljöbalkens till-
komst i huvudsak oförändrad till 10 § införandelagen av vilken fram-
går att 
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 …strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd 
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan skall inte omfattas av strand-
skydd enligt miljöbalken, om det inte bestäms annat.  

Med detta avsågs att länsstyrelsen kunde förordna att strandskydd 
skulle råda. Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 28 februari 
1980 att för vissa kommuner införa strandskydd bland annat i 
vattenområden i stadsplaner och byggnadsplaner som fastställts före 
den 1 juli 1975. Genom detta förordnande har Länsstyrelsen alltså, i 
enlighet med den ovan nämnda 10 § införandelagen, bestämt annat. 

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade vidare bland annat den 
18 oktober 1977 och den 28 februari 1980 om att strandskydd inte 
skulle gälla inom vissa områden, såväl planlagda som inte planlagda, 
då dessa områden uppenbarligen saknade betydelse för bad och 
friluftsliv i enlighet med den då gällande 15 § andra stycket första 
meningen naturvårdslagen. 

Då miljöbalken den 1 januari 1999 ersatte naturvårdslagen ändrades 
förutsättningen för upphävande till att avse områden som uppenbart 
saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften (se dåvarande 
lydelse av 7 kap. 15 § första stycket MB). Länsstyrelsen har genom 
beslut den 3 juni 1999 (dnr 18611-99-22769) förordnat att vissa 
områden ska vara undantagna från generellt strandskydd då de 
bedömdes uppenbart sakna betydelse för strandskyddets syften. 

Beslutet fattades mot bakgrund av den bestämmelse som numera 
återfinns i 11 § införandelagen och som anger att  

…förordnanden om undantag från strandskydd som har meddelats 
enligt 15 § andra stycket första meningen naturvårdslagen i dess äldre 
lydelse före den 1 juli 1994 ska omprövas med tillämpning av 7 kap. 13 § 
miljöbalken senast den 30 juni 1999. 

Denna regel tillkom med anledning av den ändring som infördes i 
naturvårdslagen den 1 juli 1994 och som innebar att syftet med 
strandskyddet utökades till att omfatta ett skydd inte bara för alle-
mansrätten utan även för livsvillkoren för växt- och djurlivet utmed 
stränderna. Länsstyrelsens beslut den 3 juni 1999 är således fattat 
med beaktande av det utökade syftet och gäller fortfarande. 

I samband med ändringarna av strandskyddsbestämmelserna år 
2009 infördes, i nyss nämnda lag, 10 a §, som anger följande.   
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Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller 
byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och 
bygglagen (2010:900). Detta gäller även när en detaljplan för ett område 
som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller 
byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. 

Vad gäller frågan om inträde av strandskydd enligt 10 a § nämnda 
lag, var syftet med bestämmelsen att äldre planer, som till följd av 
10 § nämnda lag aldrig kommit att omfattas av strandskydd, ska 
prövas mot strandskyddets syften, när den äldre planen ersätts eller 
upphävs eftersom planerad användning av ett område på så sätt kan 
prövas mot strandskyddets syften. Bestämmelsen är således begrän-
sad till att pröva strandskyddets syfte i förhållande till ändamålet 
med en ny detaljplan. 

Länsstyrelsens problembeskrivning 

Länsstyrelsen har beskrivit problemet enligt följande. Länsstyrelsen 
konstaterar att det har rått och fortfarande råder oklarhet om vad 
som ska gälla med avseende på strandskyddet när en äldre plan 
upphävs eller ersätts av en ny. Genom införandet av 10 a § lagen om 
införande av miljöbalken har lagstiftaren försökt undanröja denna 
oklarhet. Lagrummet tar sikte på områden där användningen av 
planområdet aldrig prövats mot strandskyddets syften och behand-
lar inte uttryckligen de fall där länsstyrelsen aktivt i ett förordnande 
beslutat om att strandskyddet ska upphävas, det vill säga orda-
lydelsen ”om det inte bestäms annat”, motsvarande det som anges i 
10 § samma lag, saknas. 

Med en strikt tolkning av 10 a § nämnda lag innebär det att 
strandskydd kommer att inträda vid ny planläggning i de delar som 
i dag är planlagda enligt äldre planer, trots att en prövning måste 
anses ha skett av områdets betydelse för strandskyddets syften när 
länsstyrelsen förordnat om upphävande av strandskyddet inom det 
område där planen är belägen. 

Länsstyrelsen har sedan lagrummets tillkomst 2009, i huvudsak 
tillämpat denna strikta tolkning, med undantag för ett fåtal fall. Mark- 
och miljööverdomstolen (MÖD) har dock i dom den 14 december 
2018, P 9594–17, uttalat att inträde av strandskydd under denna förut-
sättning inte blir aktuellt, se bifogad dom. Länsstyrelsens bedömning 
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är att denna tolkning torde ha varit lagstiftarens avsikt men att orda-
lydelsen i aktuellt lagrum ger utrymme för tolkning. 

Konsekvensen av den ovannämnda strikta tolkningen innebär att 
en prövning av strandskyddet måste göras vid ny planläggning trots 
att länsstyrelsen beslutat att strandskyddet ska vara upphävt, alltså 
en dubbelprövning. 

Länsstyrelsen har sedan det generella strandskyddet infördes, i 
ett antal beslut bedömt vattendrag och sjöars betydelse för strand-
skyddets syften och beslutat om att upphäva strandskyddet i ett 
flertal strandområden, där dessa bedömts uppenbart sakna betydelse 
för att tillgodose strandskyddets syften. Länsstyrelsen har i dessa 
förordnandebeslut bedömt hela sjöns eller hela vattendragets bety-
delse för strandskyddets syften oavsett att vissa begränsade delar 
omfattades av sådana äldre planer, där strandskyddet alltså inte hade 
inträtt till följd av 10 § ovannämnda lag. Enligt Länsstyrelsens 
bedömning har således strandskyddets syften i dessa äldre planer 
redan prövats genom förordnandebesluten om upphävande. 

Så som angetts ovan bedömer Länsstyrelsen att lagstiftarens av-
sikt torde ha varit att strandskyddet inte ska inträda i dessa situa-
tioner. Om föreslagen lagändring inte genomförs innebär det dock 
en osäkerhet, för det fall en överprövning visar att den sedan tidigare 
strikta tolkningen i stället bör tillämpas. Med hänsyn till de om-
fattande konsekvenser det kan innebära om ett planförfarande måste 
göras om för att strandskydd bedöms inträda i enlighet med den 
sedan år 2009 tillämpade strikta tolkningen av detta lagrum, anser 
Länsstyrelsen därför att denna situation skulle innebära betydande 
och resurskrävande konsekvenser. 

6.5.3 Utredningens överväganden, bedömning och förslag 

Vi delar bedömningen från länsstyrelsen i Stockholms län att det 
sannolikt inte har varit lagstiftarens mening att frågan om inträde av 
strandskydd enligt 10 a § införandelagen skulle bli aktuell i de fall 
detta redan har prövats genom aktiva förordnandebeslut om upp-
hävande av strandskyddet. Denna bedömning förstärks av det 
faktum att ett uppdrag till länen 1999 att se över omfattningen av 
strandskyddet i samband med att det biologiska syftet infördes, i så 
fall skulle sakna relevans. Till detta kommer som nämnts i det före-
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gående att MÖD i en dom den 14 december 2018, målnummer 
P 9594 -17, konstaterat att bestämmelsen i 10 a § MP inte har någon 
betydelse i ett planlagt område där strandskyddet har upphävts 
enligt 15 § naturvårdslagen. Något återinträde av strandskydd blir 
därmed enligt domstolen inte aktuellt. 

Tolkningsutrymmet leder i dagsläget till oönskade konsekvenser 
på så sätt att kommunerna tvingas hantera strandskyddet i dessa fall 
även vid en ny planläggning, trots att länsstyrelsen tidigare tagit 
ställning och beslutat att strandskyddet ska vara upphävt. Detta har 
stor betydelse och utgör ett hinder för kommunerna i deras uppdrag 
att bland annat möta bristen på bostäder. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom beslut, bland annat den 
3 juni 1999, förordnat att strandskyddet ska vara upphävt inom ett 
antal strandområden. Grunden har varit att områdena uppenbart 
saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Dessa 
beslut har omfattat även planlagda områden, det vill säga bland annat 
sådana äldre planer som omnämns i det nu aktuella lagrummet. Till 
stöd för tillämpningen av 10 a § införandelagen i områden som dessa, 
där en länsstyrelse redan aktivt har tagit ställning till strandskyddet, 
behöver undantag från bestämmelsen om inträde av strandskydd 
uttryckligen anges i lagrummet. Utan detta undantag försvåras plan-
arbetet, då en strikt tolkning av lagtexten innebär att strandskyddet 
måste hanteras vid ny planläggning. 

Med hänsyn till vad vi har anfört och de tillämpningssvårigheter 
som föreligger när det gäller 10 a § införandelagen, behöver enligt 
utredningens mening ett förtydligande göras.  

Vi föreslår en ändring i 10 a § införandelagen i syfte att tydliggöra 
att strandskydd inte inträder i de fall länsstyrelsen har beslutat om 
upphävande av strandskyddet. Det skulle underlätta möjligheterna att 
bebygga de strandområden där berörd länsstyrelse redan har fattat 
beslut om att upphäva strandskyddet på den grunden att områdena 
uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. 

6.6  Undantaget för de areella näringarna 

Bedömning: Regeringen bör utreda om det finns behov av för-
fattningsändringar vad gäller undantaget för de areella näringarna 
i strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. 
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6.6.1 Gällande rätt 

I 7 kap. 16 § MB finns några undantag från förbuden inom strand-
skyddat område, som innebär att det inte krävs dispens. Ett av 
undantagen omfattar de areella näringarna. Undantaget gäller bygg-
nader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för 
jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln. Undantaget om-
fattar inte bostäder. En förutsättning är också att åtgärderna för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. Det 
sistnämnda förtydligades genom reformen av strandskyddsreglerna 
2009 så att det av lagtexten framgår att de undantagna byggnaderna, 
åtgärderna med mera för sin funktion måste finnas eller vidtas inom 
strandskyddsområdet. Att lagstiftaren avsett att paragrafen skulle 
tolkas på detta sätt framgår av förarbetena till miljöbalken.27 

Vad som närmare omfattas av undantaget framgår av förarbetena 
enligt följande. Anläggningen eller åtgärden ska vara omedelbart 
avsedd för och behövlig för näringen samt behöva ligga inom strand-
skyddsområde. Den får inte ha som syfte att hålla allmänheten borta. 
Varje byggnad som är tänkt att varaktigt eller tillfälligt ge husrum åt 
människor tillgodoser bostadsändamål. Baracker för skogsarbetare 
och fiskebodar inredda för övernattning får alltså inte uppföras inom 
strandskyddsområde. Som jordbruk är enligt förarbetena att anse 
även trädgårdsskötsel bedriven i näringsverksamhet. Däremot ska 
inte förädlingsverksamheter som exempelvis mejerier eller slakterier 
anses vara jordbruk. En fiskodling ska inte anses vara en anläggning 
som behövs för fisket. Som skogsbruk anses inte sågverk eller annan 
förädlingsverksamhet. Vidare anges i förarbetena att om en bisyssla 
ska omfattas av undantaget ska näringen medföra ett tillskott av 
betydelse till näringsidkarens försörjning. Hobbyverksamhet om-
fattas därför inte.28  

Från praxis kan nämnas att ostronskörd har ansetts vara en areell 
näring. En brygga och en förrådsbod som behövdes för ostronverk-
samheten omfattades av undantaget.29 Musselodling har jämställts 
med fiskodling och därför krävt dispens, som beviljades.30 Stall och 
ridhus har ansetts ingå i jordbruksverksamhet och därmed omfattas 

 
27 Prop. 2008/09:119 s. 43 och prop. 1997/98:45, Del 2, s. 87 
28 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 87. 
29 MÖD 2009:13. 
30 MÖD 2013:22 och Mark- och miljööverdomstolens dom 2010-08-24, målnummer 4240–09. 

 



SOU 2020:78 Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

213 

av undantaget.31 Slutligen har en timmerstuga, som var nödvändig 
för skogsbruket, inte ansetts behöva ligga inom strandskyddat område. 
Dispens krävdes därför.32  

6.6.2 Frågor som framförts till utredningen 

Bland andra berörda intresseorganisationer och enskilda jurister som 
arbetar med strandskyddsjuridik har uppmärksammat oss på pro-
blem med nuvarande bestämmelser om undantag för de areella 
näringarna.  

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges Fiskevatten-
ägareförbund har i utredningsarbetet efterlyst en närmare analys av 
tillämpningen av paragrafen gällande det så kallade omsättnings-
kravet. Enligt förarbetena ska en bisyssla för att omfattas av undan-
taget för de areella näringarna medföra ett tillskott av betydelse till 
näringsidkarens försörjning. Hobbyverksamhet omfattas därför 
inte. LRF:s synpunkter är inriktade på att få bort kravet på omsätt-
ning i undantagsparagrafen. LRF befarar att tillämpningen riskerar 
att leda till att ekonomibyggnader, anläggningar, anordningar eller 
åtgärder som behövs i de areella näringarna allt oftare kommer att 
hänvisas in i dispensskälen. Det innebär att åtgärderna i lagens 
mening ska anses förbjudna trots att de enligt LRF borde omfattas 
av undantaget för areella näringar.  

LRF:s förslag för att komma åt omsättningskravet är att göra ett 
förtydligande i 7 kap. 16 § MB genom att föra in ordet närings-
verksamhet i paragrafen. Paragrafen skulle i så fall lyda som följer  

Förbuden i 15 § gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller 
åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för 
näringsverksamhet inom jordbruket, fisket, skogsbruket eller ren-
skötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strand-
skyddsområdet.  

Genom att förtydliga att det gäller näringsverksamhet beskriver 
paragrafen det som redan är ett faktum på en jordbruksfastighet, 
nämligen att det är näringsverksamhet som bedrivs även om omsätt-
ningen är liten. En sådan ändring i paragrafen skulle enligt LRF:s 

 
31 Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-05-02, målnummer M 7238–15. 
32 MÖD 2005:35. 

https://juno.nj.se/document/abs/SFS1998-0808_K7_P15
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bedömning öppna för ett ändamålsenligt förtydligande och en 
modernisering. 

Två yrkesverksamma inom området – miljöjuristen Gunilla 
Sellberg respektive advokaten Giedre Jirvell – har tillskrivit utred-
ningen med synpunkter på strandskyddsreglerna avseende areella 
näringar. Sellberg har lämnat ett förslag till lagändring som innebär 
en återgång till den lagtext som gällde före 1 juli 2009 för 7 kap. då 
§ 17 nu § 16 MB. Den äldre lydelsen innebar att förbuden inte gällde 

…byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för 
jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som inte tillgodo-
ser bostadsändamål.  

När reglerna ändrades 1 januari 2013 ändrades paragrafnumret från 
§ 17 till § 16 och innehållet på följande sätt  

Förbuden i 15§ gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller 
åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för 
jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion 
måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. 

Enligt förslagsställaren har lagändringen förflyttat bedömningar av 
vad som är behov från produktionsenheten till kommunens eller 
länsstyrelsens handläggare. En brukare vidtar inga åtgärder om denne 
inte har behov av det. Endast brukaren kan avgöra behovet av en 
åtgärd för näringsverksamheten. Genom tillägget av texten för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet kommer 
tillsynsmyndigheternas handläggare ofta fram till att aktuell byggnad, 
anläggning eller åtgärder kan ligga någon annanstans, oavsett om den 
sökande har rådighet över den alternativa lokaliseringen eller inte.  

I hanteringen av dessa strandskyddsärenden måste större hänsyn 
tas till ekonomi och arbetsmiljö enligt Sellberg. Dessutom borde alla 
renoveringar av anläggningar och anordningar kunna ske utan till-
ståndsprövning, något som dessutom skulle minska kostnaderna 
och minskar risken för tidsförlust. Även Jirvell anser att villkoret om 
att en anläggning eller anordning för sin funktion måste finnas eller 
vidtas inom strandskyddsområdet bör tas bort. LRF och Sveriges 
Fiskevattenägareförbund framhåller, precis som Strandskydds-
delegationen i sin slutrapport, att det är näringsidkaren som bäst 
känner verksamheten och kan motivera och visa varför en annan 
placering kan vara olämplig. Större vikt bör därför läggas vid närings-
idkarens egen bedömning enligt organisationerna.  



SOU 2020:78 Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

215 

Jirvell anser vidare att även turism bör ingå i undantagsbestäm-
melsen om areella näringar i 7 kap. 16 § 1 MB. Fisketurism faller 
i dag utanför undantagsbestämmelserna. Det innebär att det kan vara 
svårt att både etablera och utveckla fisketurism. 

LRF och Sveriges Fiskevattenägareförbund anser också att 
begreppet fiske måste vidgas i undantagsbestämmelsen i 7 kap. 16 § 
1 MB till att omfatta gårdsbaserad fiskenäring, det vill säga även 
gårdsbaserad fisketurism. Det är enligt organisationerna viktigt att 
det klarläggs att undantagsbestämmelserna ger utrymme för den 
gårdsbaserade fisketurismen som är en modern och växande näring. 
Gårdsbaserad fiskenäring bygger på att man tar tillvara den naturliga 
resursen fisk som finns i gårdens fiskevatten.  

Det finns möjlighet att bedriva småskaligt fiske och avyttra 
fångsten av till exempel fisk och kräftor som livsmedel, vilket brukar 
kallas yrkesfiske. En annan möjlighet är att man inom ramen för 
gårdsverksamheten upplåter och säljer fiskeupplevelser till sport-
fiskare och konferensgäster. Det senare brukar kallas gårdsbaserad 
fisketurism. Fisketurister betalar för sitt fiske, hyr gårdens båtar och 
kan även köpa fiskeguidning, men kan också kombinera sin vistelse 
med andra upplevelser i trakten. 

6.6.3 Utredningens överväganden och bedömning 

Frågor kring undantagen för de areella näringarna har aktualiserats 
under utredningsarbetet inte minst av LRF och Sveriges Fiske-
vattenägareförbund. Undantagen från förbuden inom strandskyddat 
område finns i 7 kap. 16 § MB. Undantagen innebär att det inte krävs 
dispens och gäller byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgär-
der som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln. 
En förutsättning är också att åtgärderna för sin funktion måste 
finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet,  

Frågor om det areella undantaget berörs inte direkt i kommitté-
direktiven. Vi kan dock enligt direktiven i övrigt föreslå åtgärder 
som behövs för att genomföra de författningsförslag som föreslås. 
Utredningens tid och resurser har varit begränsade och vi har mot 
den bakgrunden koncentrerat oss på huvuduppgifterna enligt kom-
mittédirektivet. De frågor som har tagits upp rör omsättningskravet, 
fisket och kravet på att motivera anläggningens placering.  
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Beträffande omsättningskravet och fisket förutsätter det en kart-
läggning och analys av vad som ska inrymmas i termerna jordbruket, 
fisket, skogsbruket eller renskötseln enligt 7 kap. 16 § MB. Det måste 
göras en avgränsning av vilka verksamheter som kan komma i fråga, 
det vill säga vad ska anses vara areella näringar i framtiden. Det om-
fattar både vilka verksamhetstyper som ska kunna komma i fråga för 
undantaget och om det ska ställas något krav på att verksamheten 
ska vara inkomstbringande. Beträffande placering – att åtgärderna 
för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet 
– behöver frågan utredas för att avgöra om det finns ett behov av 
bestämmelsen.   

Det har inte funnits tid för utredningen att tillräckligt på djupet 
analysera och seriöst bedöma huruvida det finns behov av ändringar 
i bestämmelserna om undantagen för de areella näringarna. Syn-
punkterna som lyfts fram av de som kontaktat utredningen rör bland 
annat frågor om ekonomisk omsättning vid bedömningen av om 
undantaget gäller. Dessutom anses näringsidkaren själv bäst kunna 
motivera och visa att det man anser sig behöva anlägga för sin funktion 
måste finnas och vidtas inom strandskyddsområdet. Organisationerna 
anser att begreppet fiske måste omfatta gårdsbaserad fiskenäring, det 
vill säga även gårdsbaserad fisketurism. 

Vi delar den uppfattning som framförts i frågan om fisketurism 
och att det bör ingå som en del i näringsverksamhet kring fiske. Vi 
kan dock konstatera att vi inte har haft tid och möjlighet att närmare 
utreda behovet av författningsändringar i bestämmelserna om undan-
tagen för de areella näringarna i strandskyddsreglerna. Regeringen 
bör därför enligt utredningens samlade bedömning ta initiativ till en 
utredning som ser över behovet av ändringar i dessa bestämmelser i 
miljöbalken.  

Vi har dessutom både från näringsidkare och strandskyddshand-
läggare blivit uppmärksammade på att det sedan bestämmelserna 
ändrades i den aktuella delen 1 juli 2009 har det blivit mer osäkert 
för alla inblandade om och när det areella undantaget gäller. Alltför 
många näringsidkare måste numera kontakta handläggare med 
frågor om undantaget gäller eller inte, för att söka klarhet och inte 
riskera att göra fel.  
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6.7 Utvidgning av strandskyddet 

Bedömning: Det föreligger inte något behov av ändring av bestäm-
melserna om utvidgning av strandskyddet eller andra åtgärder för 
en förnyad översyn av utvidgade strandskydd. 

6.7.1 Gällande rätt och bakgrund  

Enligt 7 kap. 14 § andra stycket MB får länsstyrelsen i det enskilda 
fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter 
från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strand-
skyddets syften. 

Det generella strandskyddet minskar i omfattning när strand-
skydd inte ska gälla vid insjöar som är mindre än omkring 1 hektar 
och vattendrag som är mindre än omkring 2 meter och smalare. Det 
har dessutom till utredningen framförts önskemål om att möjlig-
heten att utvidga strandskyddet till högst 300 meter upphävs alter-
nativt begränsas kraftigt. Detta har gett oss anledning att överväga 
eventuella ändringar i strandskyddsreglerna även när det gäller det 
utvidgade strandskyddet.  

Vi har tidigare i detta kapitel föreslagit att länsstyrelsen i det 
enskilda fallet får besluta att strandskydd ska gälla vid insjöar som är 
1 hektar eller mindre och vattendrag som är 2 meter eller smalare, 
om området har särskild betydelse för strandskyddets syften. Läns-
styrelsen kommer också att kunna återinföra strandskyddet i andra 
strandområden, om det behövs för att säkerställa något av strand-
skyddets syften. Är strandskyddet återinfört, kommer länsstyrelsen 
med stöd av befintliga regler att kunna besluta att utöka strand-
skyddet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att 
säkerställa något av strandskyddets syften.  

Möjligheten att utvidga området har funnits sedan de första 
strandskyddsreglerna infördes. Genom proposition Strandskyddet 
och utvecklingen av landsbygden ändrades bestämmelsen så att en 
utvidgning endast ska ske om det behövs för att säkerställa något av 
strandskyddets syften.33 Avsikten är att det ska finnas ett tydligt och 
långsiktigt behov av ett utökat strandskydd.34 Bestämmelsen innebär 

 
33 Prop. 2008/09:119. 
34 A.a. s. 38. 
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att ett beslut om utvidgat strandskyddsområde behöver grundas på 
hänsyn till berörda områdens värden samt till nuvarande och för-
väntade behov av tillgängliga strandområden.35 En utvidgning av 
strandskyddsområdet beslutas av länsstyrelsen i det enskilda fallet. 
Det är inte möjligt att utvidga strandskyddsområden genom gene-
rella föreskrifter.  

Innan bestämmelsen ändrades fanns det områden som om-
fattades av utvidgat skydd utan att skälen för utvidgningen klar-
gjorts.36 Genom en övergångsbestämmelse gällde strandskydd efter 
den 31 december 2014 inom ett utvidgat strandskyddsområde, endast 
om utvidgningen hade beslutats med stöd av 7 kap. 14 § i dess nya 
lydelse.37 Till följd av denna så kallade solnedgångsbestämmelse 
genomförde länsstyrelserna en översyn av samtliga områden med 
utvidgat strandskydd. Detta arbete har återrapporterats till reger-
ingen genom Naturvårdsverket.38  

Naturvårdsverket konstaterar i återrapporteringen att för hela 
landet har den totala arealen utvidgat strandskydd minskat från cirka 
6 600 km2 före översynen till cirka 5 100 km2 efter översynen. Sett 
till hela landet så har arealen utvidgat strandskydd minskat till cirka 
74 procent av arealen före översynen. I dessa siffror saknas dock 
arealerna helt för Södermanland och delvis för Blekinge. För landet 
som helhet har arealerna utvidgat strandskydd minskat både på land 
och i vatten.  

Största delen av det utvidgade strandskyddet efter översynen 
överlappar områden som omfattades av utvidgat strandskydd även 
före översynen. Cirka 17 procent av den totala arealen utgörs av nya 
områden. I de flesta län har arealerna utvidgat strandskydd minskat, 
men i några län har den totala arealen ökat (Gotland, Skåne och 
Halland).39 Naturvårdsverket bedömer också att det är svårt att göra 
direkta jämförelser av arealerna mellan länen eftersom förutsätt-
ningarna är så olika. Länens olika förutsättningar och svårigheten att 
jämföra strandskyddet mellan länen är också något som utredningen 
behandlat i tidigare avsnitt i detta kapitel. 

 
35 A.a. s. 99. 
36 A.a. s. 38. 
37 A.a. s. 14 och 117. 
38 Naturvårdverket, Återrapportering om utvidgat strandskydd, skrivelse den 1 juni 2015, 
ärende nr NV-00453-15.  
39 A.a. s. 1. 
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Många av länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd över-
klagades av enskilda och andra intressenter. Flera länsstyrelser har i 
efterhand sett behov av stöd och samordning från Naturvårdsverket. 
Det har också framförts synpunkter på hur beslutsprocessen i en del 
län gått till. Länsstyrelsen har haft stora friheter att själva styra 
genomförandet av processen, varför arbetet har sett olika ut i olika 
län. Utifrån Naturvårdsverkets uppföljning av denna översyn kan 
det dock konstateras att det totalt sett finns mindre utvidgat strand-
skydd efter översynen än innan.  

6.7.2 Utredningens bedömning 

Möjligheten att utvidga strandskyddet om det behövs för att säker-
ställa något av strandskyddets syften är en del i ett skydd som 
anpassas efter lokala förutsättningar. Men det är viktigt att utvidg-
ningar av strandskyddet endast syftar till att säkerställa strand-
skyddets syften, inte något annat syfte som exempelvis natur- och 
kulturvärden generellt. För detta finns andra skyddsformer. Strand-
skyddet syftar till att skydda värdefulla stränder och vattenområden 
för friluftsliv och växt- och djurliv. Det kan också vara viktigt att 
skyddet utvidgas om det behövs, som att utvidgningen upphävs om 
behovet inte längre kvarstår. Översyn och uppföljning av det utvid-
gade strandskyddet är därför angeläget. En sådan skedde också med 
start 2009 och slutfördes för många områden i slutet av 2014. Till 
följd av bland annat överklaganden är översynen dock ännu inte fullt 
klar för vissa områden i Sverige. 

Sett ur ett nationellt perspektiv har en översyn gjorts nyligen, 
varför utredningen inte bedömer att det finns behov av att föreslå 
åtgärder som leder till en förnyad nationell översyn nu eller i närtid. 
En ny nationell översyn över samtliga utvidgade strandskydds-
områden kan dock behövas framöver för att säkerställa att alla beslut 
är anpassade efter aktuella förhållanden. Samtidigt är det lämpligt att 
länsstyrelsen ser över besluten om utvidgat strandskydd i samarbete 
med kommunerna så att de hålls uppdaterade och aktuella.  

Vår bedömning är sammanfattningsvis att det inte föreligger 
något behov av ändring av bestämmelserna om utvidgning av strand-
skyddet eller andra åtgärder för en förnyad översyn av utvidgade 
strandskydd.
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7 Ett mer differentierat 
strandskydd  

Vi ska enligt direktiven föreslå författningsändringar och andra 
åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en 
ökad differentiering. Differentieringen ska ta hänsyn till att till-
gången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolknings-
täthet och exploateringstryck.  

Ett syfte är att det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i 
landsbygdsområden. Förslagen ska dessutom förbättra förutsätt-
ningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföre-
tagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploa-
teringstryck.  

Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller om behov finns för-
stärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemans-
rättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. 
Slutligen anger vårt direktiv att det lokala inflytandet ska öka. 

Strandskyddet är redan i dag differentierat på flera olika sätt. Med 
det generella strandskyddet som infördes 1975 har det successivt 
utvecklats en rad undantag, i syfte att åstadkomma en differen-
tiering.  

Länsstyrelsen får till exempel besluta att utvidga strandskydds-
området till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att 
säkerställa något av strandskyddets syften. I vissa områden är därför 
strandskyddet utvidgat till 300 meter från strandlinjen. 

Länsstyrelsen har sedan 1975 kunnat upphäva strandskyddet i 
områden som saknar betydelse för strandskyddets syften. Sedan 2014 
kan länsstyrelsen upphäva strandskyddet vid små sjöar och vatten-
drag, för att områdenas betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften är liten. Strandskyddet gäller därför inte överallt och det har 
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upphävts i olika omfattning i olika områden i Sverige. I områden där 
strandskyddet är upphävt krävs följaktligen ingen dispens.  

Det finns ett antal åtgärder som inte omfattas av förbuden inom 
strandskyddsområden. Sådana åtgärder kräver därmed ingen dispens. 
Ett av undantagen gäller åtgärder vissa åtgärder för de areella näringarna 
(jordbruket, fisket, skogsbruket och renskötseln). Undantaget gäller 
över hela landet. Ett annat undantag gäller kompletteringsåtgärder, 
där länsstyrelsen har meddelat föreskrifter om det. Länsstyrelsen får 
undanta kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas 
inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen 
än 25 meter, och inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om 
dispens.  

De särskilda skäl för upphävande och dispens som i dag anges i 
7 kap. 18 c § miljöbalken (MB) har utvecklats i rättspraxis genom 
åren. Vid reformen av strandskyddsreglerna 2009 preciserades skälen 
genom införande av 18 c §. Samtidigt infördes även ett nytt undan-
tag som innebär att det ska vara lättare att få dispens för vissa åtgär-
der inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-
områden). LIS-områden ska redovisas i den kommunala översikts-
planen (ÖP). Inom LIS-områden ska det vara möjligt att få dispens 
för åtgärder som kan bidra till landsbygdsutveckling. Det ska också 
vara möjligt att få dispens för enstaka en- och tvåbostadshus som 
placeras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Inom LIS-områden 
får de särskilda skälen i 7 kap. 18 c § och även särskilda skäl i 7 kap. 
18 d § MB tillämpas.  

7.1 Hinder för att bygga i landsbygdsområden 

7.1.1 LIS-bestämmelserna har inte fått avsedd effekt 

LIS-bestämmelserna har sedan de infördes utvärderats av Natur-
vårdsverket och Boverket 2013, av länsstyrelserna 2015, av Strand-
skyddsdelegationen 2015 och av Naturvårdsverket ännu en gång 
2017. Utvärderingarna visar att redovisning av LIS-områden har 
skapat nya förutsättningar och incitament för planering av lands-
bygder. Planeringen har engagerat både allmänhet och politiker. 



SOU 2020:78 Ett mer differentierat strandskydd 

223 

Samtidigt har planeringen varit en tids- och resurskrävande process, 
med ett sämre utfall än förväntat.1 

Strandskyddsdelegationen noterade 2015 att strandskyddet, så 
som det tillämpades, förefaller vara starkt i glesbygd men svagare i 
tätbebyggda områden. Detta står i kontrast till avsikten bakom de 
förändringar som riksdagen beslutade om 2009. Ett av de uttalade 
syftena med dessa ändringar var att öka differentieringen och åstad-
komma en utveckling som bättre tar hänsyn till att tillgången till 
sjöar och stränder är olika i olika delar av landet. Intentionen med 
LIS-bestämmelserna var att stärka strandskyddet i exploaterade 
områden, men samtidigt ge lättnader i skyddet där det fanns god 
tillgång på oexploaterade strandområden. 

De reformerade reglerna och även Mark- och miljööverdomstolens 
(MÖD) avgöranden gällande strandskyddsreglerna, visar på en hög 
restriktivitet vad gäller dispenser. Ett av de vanligaste skälen till att 
dispens ändå medges är att marken redan är ianspråktagen och att 
strandskyddet därför redan är utsläckt. Av uppenbara orsaker kan 
detta skäl sällan åberopas i glest bebyggda delar av landet men desto 
oftare i och omkring tätorter.  

Fram till utgången av 2016 hade 133 översiktsplaner (ÖP) eller 
tillägg till ÖP med LIS-områden antagits. Antalet dispenser inom 
LIS-område har ökat något varje år, från 70 beviljade åtgärder år 2011 
till 382 beviljade åtgärder år 2019. Fram till 2019 hade totalt 2 041 
åtgärder beviljats genom LIS-bestämmelserna. Dispenser inom LIS-
områden utgör en liten del av det totala antalet dispenser i landet. År 
2019 utgjorde dispenser inom LIS-områden 4,8 procent av det totala 
antalet dispenser i landet. Det är utredningens slutsats att genom-
slaget av den senaste reformeringen inte har blivit som förväntat. 

7.1.2 Systemet är inte tillräckligt effektivt 

Utredningen har tagit del av tidigare utvärderingar och rapporter av 
strandskyddsbestämmelserna och studerat rättspraxis på området. 
Vi har under arbetet genomfört möten med en rad aktörer som 
berörs av strandskyddsbestämmelserna. Slutsatsen är att LIS-syste-

 
1 Naturvårdsverket och Boverket (2013 med rättelseblad 2014), Strandskydd. Redovisning av 
ett regeringsuppdrag, s. 75, SOU 2015:108, s. 227 samt Länsstyrelserna (2015), Genomslaget av 
reglerna om strandskydd och områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Länsstyrelse-
gemensam rapportering av regleringsbrevsuppdrag 44, år 2015, s. 8 och 11–13. 
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met inte är tillräckligt effektivt. Det finns problem som påverkar 
effektiviteten i alla delar av LIS-systemet. Utredningen har valt att 
dela in problembeskrivningen i fyra typer av problem.  

• Svårigheter att avgränsa LIS-områden enligt de begränsningar 
avseende antal och omfattning av LIS-områden som anges i 7 kap. 
18 e § MB. Problemet påverkar bestämmelsernas ändamålsenlig-
het och effektivitet. 

• Termen landsbygdsutveckling har medfört olika tolkningar mellan 
kommuner och länsstyrelser. Olika tolkningar påverkar bestäm-
melsernas effektivitet och rättssäkerheten för enskilda. 

• Bristfälliga utredningar och redovisningar av LIS-områden.  Pro-
blemet påverkar bestämmelsernas effektivitet och rättssäker-
heten för enskilda. 

• De materiella reglerna för dispens i LIS-områden i 7 kap. 18 d § MB 
ställer krav på att ställer krav på att nya bostadshus måste placeras 
i anslutning till ett befintligt bostadshus och att andra åtgärder 
måste bidra till utveckling av landsbygden. Dessa krav har hind-
rande effekt. Problemet påverkar bestämmelsernas ändamålsenlig-
het och effektivitet. 

Vi kommer att lämna förslag till lösningar på dessa problem uppdelat 
på tre avsnitt. Utredningen föreslår bland annat att termen områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) ändras till lands-
bygdsområden.  

I det första avsnittet (7.3) lämnar vi förslag på hur beslut om lands-
bygdsområden kan fattas, vilka aktörer som kan fatta beslut och vilka 
rättsverkningar besluten ska ha. I det andra avsnittet (7.4) lämnar vi 
förslag till definition av landsbygdsområden genom tre kriterier. 
Områden som uppfyller kriterierna ska kunna anses vara landsbygds-
områden. I det tredje avsnittet (7.5) lämnar utredningen förslag till 
särskilda skäl inom landsbygdsområden.   

I avsnitt 7.6 lämnar vi förslag som syftar till att stärka strand-
skyddet i starkt exploaterade områden och i avsnitt 7.7 föreslår vi att 
det ska bli enklare att vidta klimatanpassningsåtgärder som kan vara 
nödvändiga till följd av ett ändrat klimat. 
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7.2 Några inledande utgångspunkter för förslagen 

7.2.1 Starkare koppling till strandskyddets syften 

Strandskyddet har två syften. Det ena syftet är att trygga förut-
sättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Det 
andra syftet är att bevara goda livsvillkor för växter och djur. Med 
allemansrättslig tillgång avses den möjlighet att bedriva friluftsliv som 
allmänheten har enligt allemansrätten (se avsnitt 3.2.2). Nuvarande 
LIS-bestämmelser utgår från vilka områden som är lämpliga för 
landsbygdsutveckling och vilka åtgärder som kan bidra till den 
utvecklingen. Det är utredningens uppfattning att det finns en all-
män och stark uppslutning bakom strandskyddets syften, men att 
reglerna för att få utföra åtgärder inom strandskyddsområden saknar 
tillräcklig koppling till syftena.  

Vårt uppdrag innebär att det ska bli enklare att bygga i lands-
bygdsområden och att strandskyddet vid behov ska stärkas i starkt 
exploaterade områden. Enligt direktiven ska strandskyddets syften 
inte ändras. Byggande inskränker den allemansrättsliga tillgången till 
strandområden och livsvillkoren för djur och växtliv. Enligt utred-
ningens direktiv ska förslagen för en ökad differentiering utgå från 
att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolk-
ningstäthet och exploateringstryck. En utgångspunkt för utredningen 
är att förslagen som ska underlätta byggande, inte ska medföra risk för 
överetablering eller hota den biologiska mångfalden. Våra förslag 
kommer i enlighet med direktiven att utgå från tillgången till strand-
områden, befolkningstäthet och exploateringstryck. 

7.2.2 Ett lokalt och regionalt perspektiv 

Enligt våra slutsatser i kapitel 5 bör differentieringen av strand-
skyddet genomföras utifrån lokala och regionala förutsättningar. 
Exploateringen av stränder, befolkningstäthet och exploaterings-
tryck varierar i landet mellan länen och mellan kommuner. Beslut 
om lättnader i strandskyddet behöver därför fattas på lokal och 
regional nivå. Även inom kommunerna varierar förhållandena. För-
hållandena varierar också över tid, inte minst på grund av den på-
gående urbaniseringen. Med hänsyn till de varierande förhållandena 
är det varken lämpligt eller möjligt att på nationell nivå bestämma 
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var det ska bli lättare att bygga genom lättnader i strandskyddet eller 
var strandskyddet ska stärkas. Våra förslag om lättnader i strand-
skyddet bör därför genomföras lokalt och regionalt och besluten om 
detta måste också fattas på lokal och regional nivå.  

7.2.3 Fri passage är grundläggande 

Byggnation närmast strandlinjen riskerar att leda till en gradvis 
privatisering av det området, vilket på sikt försämrar allmänhetens 
tillgång till den vanligtvis mest attraktiva delen av strandområdet. 
Genom bestämmelsen i 7 kap. 18 f § MB säkerställs fri passage för 
allmänheten och goda livsvillkor för djur- och växtlivet närmast 
strandlinjen. Bestämmelsen innebär att beslut om att upphäva eller 
ge dispens från strandskyddet inte ska omfatta ett område mellan 
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna. Området ska 
alltså bevaras orört. 

Bestämmelsen om fri passage är enligt utredningens mening 
grundläggande i strandskyddet och skapar balans mellan exploa-
terings- och bevarandeintressen. Genom bestämmelsen kan ett 
strandområde tas i anspråk för bebyggelse – samtidigt som utrymme 
för friluftsliv och för djur och växter närmast strandlinjen bevaras.  

Vi har i uppdrag att lämna förslag som ska göra det betydligt 
enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. En utgångspunkt 
för utredningen är att bestämmelsen om fri passage ska behållas. 
Utredningen lämnar ett förslag om att strandskyddet ska kunna 
upphävas i landsbygdsområden. Vi har utformat förslaget så att 
strandskyddet kan upphävas delvis, vilken innebär att fri passage kan 
säkerställas och att såväl exploaterings- och bevarandeintressen kan 
tillgodoses. 

7.2.4 Våra förslag underlättar byggande på landsbygd, 
men bara utifrån strandskyddsbestämmelserna  

Strandskyddsbestämmelserna är en del bland många andra bestäm-
melser som styr byggandet. Markens lämplighet för bebyggelse 
prövas enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Vid prövningen 
av bygglov prövas markens lämplighet utifrån bland annat jord-, berg- 
och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenför-
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sörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt 
samhällsservice i övrigt. Prövningen ska även omfatta möjligheterna 
att förebygga vatten- och luftföroreningar och bullerstörningar samt 
risken för olyckor, översvämning och erosion. Vissa verksamheter 
som kräver strandskyddsdispens kräver också tillstånd enligt MB. 
Vissa åtgärder kan dessutom utgöra vattenverksamhet enligt MB och 
kräva godkännande enligt dessa bestämmelser. I de fall andra till-
stånd, lov eller godkännanden krävs kommer utredningens förslag 
för att underlätta byggandet utifrån strandskyddsreglerna att bidra, 
men inte att ha avgörande betydelse. Även om det blir lättare att 
vidta vissa åtgärder utifrån strandskyddsbestämmelserna, kräver en 
byggnation också andra tillstånd och godkännanden innan den kan 
genomföras. Utöver de juridiska och tekniska förutsättningarna har 
också de ekonomiska förutsättningarna betydelse för att bygga i 
landsbygd. 

7.3 Två alternativa sätt att underlätta byggandet 
inom landsbygdsområden 

Bedömning: Kommuner bör antingen kunna ansöka hos läns-
styrelsen om att strandskyddet upphävs i landsbygdsområden, 
eller redovisa landsbygdsområden i översiktsplan där det ska vara 
enklare att få dispens. Inom sådana områden ska särskilda skäl 
kunna tillämpas. 
 
Förslag: Länsstyrelsen ska, efter ansökan från en eller flera kom-
muner, helt eller delvis upphäva strandskyddet inom ett lands-
bygdsområde, om kriterierna för landsbygdsområden är upp-
fyllda. Förslaget införs i 7 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken. 

Länsstyrelsen får besluta att helt eller delvis upphäva ett beslut 
om upphävande av strandskyddet i ett landsbygdsområde, om ett 
område inte längre uppfyller kriterierna för landsbygdsområden. 
Förslaget införs i 7 kap. 18 f § tredje stycket miljöbalken. 

Kommuner får redovisa landsbygdsområden i översiktsplan. 
Inom sådana områden ska särskilda skäl för landsbygdsområden 
kunna tillämpas enligt 7 kap. 18 c och d §§ MB. Förslaget införs i 
två nya bestämmelser, 7 kap. 17 a § andra stycket miljöbalken och 
i 3 kap. 5 a § plan- och bygglagen. 
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De delar av LIS-områden som har redovisats i gällande över-
siktsplan och som omfattas av strandskydd ska anses vara lands-
bygdsområden, där det ska vara enklare att få dispens för vissa 
åtgärder. Förutsättningen är att länsstyrelsen i sitt gransknings-
yttrande har funnit att redovisningen är förenlig med 7 kap. 18 e § 
första stycket MB, i dess lydelse vid tidpunkten för länsstyrelsens 
granskningsyttrande. Förslaget införs i övergångsbestämmelserna 
i förslag till lag om ändring i miljöbalken och förslag till lag om 
ändring i plan- och bygglagen.  

Gällande bestämmelser om områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen (LIS) avskaffas.   

7.3.1 Gällande bestämmelser 

För strandskyddsdispens krävs särskilda skäl. Det krävs även 
särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom en detaljplan. 
Inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-
område) får, förutom de särskilda skälen i 7 kap. 18 c § MB, även 
särskilda skäl i 7 kap. 18 d § MB tillämpas.  
 Översiktsplanen (ÖP) ska ge vägledning vid bedömningen av om 
en plats ligger inom ett LIS-område. Det följer av 7 kap. 18 e § andra 
stycket MB (1998:808). Ett LIS-område definieras genom ett antal 
kriterier i 7 kap. 18 e § första stycket MB.  

Under samrådet om ÖP ska länsstyrelsen verka för att redovis-
ningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är 
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB. Det följer av 3 kap. 
10 § första stycket 2 och 3 PBL.  

Länsstyrelsen ska lämna ett granskningsyttrande över planför-
slaget och då ange om redovisningen av områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första 
stycket MB (3 kap. 16 § andra stycket 3 PBL). 

Länsstyrelsen ska enligt 19 kap. 3 b § MB pröva en kommuns 
beslut om strandskyddsdispens, om det finns skäl att anta att det inte 
finns förutsättningar för dispensen, eller en brist i ärendets hand-
läggning kan ha haft betydelse för utgången i frågan om dispens. 
Enligt tredje stycket ska länsstyrelsen upphäva kommunens beslut, 
om det inte finns förutsättningar för dispensen. 
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7.3.2 Problem med nuvarande bestämmelser 

Kommuner har svårt att avgränsa LIS-områden 

Vid våra samtal med företrädare för kommuner och länsstyrelser har 
det framkommit att redovisningarna i landets kommuner varierar 
mellan små och större LIS-områden. I vissa fall har nästintill hela 
kommunen redovisats som LIS-område, även tätorter.   

Vid den första utvärderingen av LIS-bestämmelserna som genom-
fördes av Naturvårdsverket och Boverket 2013 framkom att läns-
styrelserna, som har i uppgift att granska att kommunernas LIS-
redovisningar uppfyller kraven, ansåg att kommunerna hade redo-
visat för många och för stora LIS-områden utan att kunna visa på 
behovet eller konsekvenserna av peka ut just dessa områden.2 För 
kommunerna hade det varit en utmaning att avgränsa LIS-områdena, 
eftersom kommunerna inte på förhand kunde förutse var exploa-
teringsintresse skulle uppkomma, särskilt i områden med lågt exploa-
teringstryck.3 Kommunerna efterfrågade utrymme för att redovisa 
både större och fler områden.4  

Länsstyrelserna beskrev i sin gemensamma rapport 2015 att det 
ofta kunde finnas så många områden i en kommun som hade lik-
värdig lämplighet för landsbygdsutveckling i strandnära läge, att det 
blev omöjligt att redovisa alla i ÖP. Den sammantagna exploa-
teringen skulle då bli alltför stor enligt gällande bestämmelser. Detta 
problem var särskilt stort i län där strandskyddet inte har upphävts 
genom så kallade länsvisa undantag (se avsnitt 3.1.3).5 

Problematiken framkom även under Strandskyddsdelegationens 
arbete 2015. Enligt kommunerna var en framgångsfaktor i LIS-
arbetet att arbeta utifrån ett underifrånperspektiv, med bred upp-
sökande medborgardialog och involvering av olika kompetenser hos 
såväl kommun som länsstyrelse. Strandskyddsdelegationen uttalade 
att LIS utan föregående fysisk planering, som ett komplement till en 
övergripande planering, skulle kunna innebära en ökad flexibilitet. 

 
2 Boverket och Naturvårdsverket (2013 med rättelseblad 2014), Strandskydd, Redovisning av 
ett regeringsuppdrag, En utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strand-
skyddsreglerna, s. 9–11 och 76. 
3 A.a. s. 75. 
4 A.a. s. 91. 
5 Länsstyrelserna (2015), Genomslaget av reglerna om strandskydd och områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen. Länsstyrelsegemensam rapportering av regleringsbrevsuppdrag 44, 
år 2015, s. 8 och 11–13. 
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Den ansåg emellertid samtidigt att en utredning om landsbygds-
utveckling i enskilda ärenden knappast torde vara ett effektivt 
arbetssätt.6 

Vid Naturvårdsverkets översyn av LIS-bestämmelserna 2017 
bekräftades den problembild som hade framkommit i tidigare utred-
ningar. Naturvårdsverket övervägde om LIS-frågorna borde fri-
kopplas från översiktsplaneringen. Verket kom då fram till att plan-
processen innebar många fördelar och att LIS-reglernas koppling till 
den planeringen borde bibehållas. Det hade också varit önskemålet 
från olika myndigheter och andra intressenter. För att öka systemets 
flexibilitet föreslog myndigheten ändringar i kriterierna för LIS-
områden för att möjliggöra större områden och ökade möjligheter 
att redovisa LIS-områden i eller i närheten av tätorter, förutom 
större tätorter.7  

Detaljeringsgraden i utredningar och beskrivningar av LIS-områden  

Enligt Naturvårdsverkets och Boverkets utvärdering 2013 hade läns-
styrelserna synpunkter på att kommunerna inte har tagit fram till-
räckligt underlagsmaterial och angivit för svaga motiveringar till hur 
åtgärderna gynnar landsbygdsutvecklingen.8  

Under länsstyrelsernas utvärdering 2015 framkom att det var 
svårt att få fram finansiering av de utredningar som krävs i översikts-
planeringen. Därför genomfördes utredningarna i stället i detalj-
plane- och bygglovskedet. Följden blev att ÖP:s vägledande funk-
tion minskade i styrka, eftersom en del LIS-områden föll bort då de 
detaljerade utredningarna gjordes. Länsstyrelserna konstaterade att 
det också ledde till ett pedagogiskt problem, då LIS-områdena ofta 
var små och avgränsade på ett så detaljerat sätt att en presumtiv 
köpare tolkade det som att lämpligheten var utklarad.  

I rapporten lyftes frågan om behovet av och möjligheten att kräva 
detaljinventeringar i översiktsplaneringen. Eftersom de flesta ut-
pekade LIS-områden inte skulle komma att bebyggas i områden med 

 
6 SOU 2015:108 s. 227–229. 
7 Naturvårdsverket (2017), Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygds-
utveckling i strandnära läge, s. 6, 14–18 och 30–32. 
8 Boverket och Naturvårdsverket (2013), Strandskydd, Redovisning av ett regeringsuppdrag, 
En utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna, s. 77. 
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lågt exploateringstryck – åtminstone inte i närtid – kunde rimlig-
heten att lägga resurser på inventeringar och detaljstudier i ÖP 
ifrågasättas.9 

Som nämnts lämnade Naturvårdsverket år 2017 förslag som 
skulle möjliggöra större LIS-områden. Beträffande utredning och 
redovisning anförde Naturvårdsverket att bedömningen av ett 
områdes lämplighet och påverkan på strandskyddets syften blir mer 
komplicerad då större LIS-områden tilläts. Det kunde enligt verket bli 
mer vanligt att LIS-områdenas lämplighet inte skulle bli helt utredda i 
ÖP-processen. Naturvårdsverket bedömde dock att dessa konse-
kvenser inte var så påtagliga att förslaget inte kunde genomföras.10  

Kommunerna har ansvaret för att redovisa LIS-områden i ÖP och 
fatta beslut om dispenser. Länsstyrelsen har i uppgift att granska 
kommunernas redovisningar av LIS-områden i ÖP. Länsstyrelserna 
ska också granska kommunernas beslut om strandskyddsdispenser. 
Om länsstyrelsen anser att det inte finns förutsättningar för dispen-
ser, ska länsstyrelsen upphäva kommunens dispensbeslut. Tanken är 
att det normalt inte bör finnas anledning att frångå den bedömning 
som kommunen har gjort genom redovisningen i ÖP, särskilt om 
länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande inte anmärkt mot redo-
visningen.11 Av det totala antalet åtgärder inom LIS-områden som 
kommunerna har beviljat strandskyddsdispens för, har 9,5 procent 
upphävts av länsstyrelsen vid överprövning av kommunens beslut. 
Det rör totalt 194 åtgärder.  

Vid utredningens praxisgenomgång i kapitel 3 har vi kunnat se att 
LIS-redovisningarnas detaljeringsgrad och länsstyrelsens gransk-
ningsyttrande har haft betydelse för om ett område ska anses upp-
fylla kriterierna. I de fall kriterierna inte anses uppfyllda vid en över-
prövning, har de särskilda skälen för LIS-områden inte kunnat 
tillämpats, trots att området har redovisats som LIS-område i ÖP.12 
I sådana fall kommer den enskilde som har ansökt om strand-
skyddsdispens i kläm. Redovisningarnas detaljeringsgrad har därmed 

 
9 Länsstyrelserna (2015), Genomslaget av reglerna om strandskydd och områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen. Länsstyrelsegemensam rapportering av regleringsbrevsuppdrag 44, 
år 2015, s. 8 och 11–13. 
10 Naturvårdsverket (2017), Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygds-
utveckling i strandnära läge, s. 6, 14–18 och 30–32. 
11 Prop. 2008/09:119 s. 58. 
12 MÖD 2012:39, MÖD 2015:32, MÖD 2019:2, Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-
12-20, målnummer M 6577–13 och Mark- och miljööverdomstolens dom 2019-10-10, mål-
nummer P 4928–18. I MÖD 2016:39 ansåg dock domstolen att den aktuella platsen låg inom 
LIS-område, trots att länsstyrelsen hade haft invändningar. 
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avgörande betydelse för förutsägbarheten och den enskildes rätts-
säkerhet. Ur ett effektivitetsperspektiv är det också av vikt att redo-
visningarna är tillräckligt noggranna. Redovisningar som inte kan 
läggas till grund för efterföljande bedömningar har gjorts förgäves 
och tagit resurser från både kommuner, länsstyrelser, domstolar och 
inte minst enskilda.  

LIS-systemets framtida potential 

Kommunerna har uttryckt såväl tveksamhet som optimism om LIS-
planeringen. Vissa kommunföreträdare har ställt sig tveksamma till 
om planeringen får den avsedda effekten för deras kommun. Andra 
menar att varje tillkommande åtgärd är värdefull och att effekterna 
av planeringen ökar successivt. Vissa kommuner och länsstyrelser 
menar att varje tillkommande hus bidrar till landsbygdsutveckling 
och att peka ut LIS-områden har potential att utveckla lands-
bygderna. De menar att systemet behöver mer tid innan man kan 
utvärdera effekterna. Vissa lyfter kopplingen mellan dispens och 
översiktsplanering som positivt för att tillkommande bebyggelse 
och verksamheter kan ske på ett strukturerat sätt. Andra menar att 
det finns en övertro till systemet, att det inte är planeringen som styr 
tillkommande verksamheter och åtgärder och att det ändå i första 
hand är i eller vid tätorter som det önskas byggas. Genomgående 
lyfts finansieringen av byggnation i landsbygd som den centrala 
frågan för tillkommande bebyggelse.13 

Det finns ändå överlag en vilja bland kommunerna att arbeta 
vidare med planeringen, även bland de resurssvaga kommunerna i 
landet. Däremot efterfrågar kommuner ändrade förutsättningar för 
planeringen, det vill säga ändringar av de kriterier i 7 kap. 18 e § MB 
som ska uppfyllas för att ett område ska kunna anses vara ett LIS-
område.14    

 
13 Se avsnitt 2.4 om de möten som utredningen har genomfört. 
14 Ibid. 
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7.3.3 Överväganden om möjliga lösningar 

Kommunerna efterfrågar möjlighet att kunna redovisa fler och 
större områden än vad dagens regler tillåter. I avsnitt 7.4 lämnar vi 
förslag till kriterier för landsbygdsområden. Där föreslår vi att 
landsbygdsområdens storlek och antal inte ska begränsas i lagen, 
utan bestämmas i varje enskilt fall utifrån förhållanden och förut-
sättningar i det aktuella området. Det kan bli några få större områden 
eller flera mindre områden, beroende på förhållandena med strand-
skyddets syften som grund. 

Beträffande hur landsbygdsområden ska kunna utses, av vem och 
vilka rättsverkningar beslut om landsbygdsområden ska få, har utred-
ningen övervägt två alternativ.  

Alternativ 1 – Upphäva strandskydd inom landsbygdsområden 

ÖP:s vägledande karaktär innebär att det först vid en upphävande- 
eller dispensprövning av ett specifikt projekt kan klargöras om de 
särskilda skälen för LIS-områden i 7 kap. 18 d MB får tillämpas. Att 
knyta lättnader till en typ av beslut som saknar rättsverkan ger av 
naturliga skäl ett osäkert utfall, särskilt eftersom länsstyrelsen kan 
upphäva kommunernas efterföljande dispensbeslut.  

Ett effektivt och förutsägbart alternativ är att besluta om lands-
bygdsområden som innebär att området är noggrant prövat redan i 
samband med beslutet, innan någon specifik byggåtgärd ska genom-
föras. Områdets lämplighet för byggnation – utifrån vad strand-
skyddets syften kan medge – borde kunna vara klargjort redan i 
samband med att beslutet träder i kraft. Alternativ 1 innebär att 
strandskyddet ska kunna upphävas inom landsbygdsområden. Alter-
nativet innebär att det inte kommer att krävas dispensprövning eller 
prövning av upphävande av strandskyddet i samband med detalj-
planeläggning i områden där strandskyddet är upphävt.  

Upphävande av strandskyddet är en långtgående åtgärd. Möjlig-
heter att upphäva strandskyddet måste därför kombineras med en 
möjlighet att införa strandskyddet igen.  

Med en möjlighet att upphäva strandskyddet inom landsbygds-
områden återstår frågan vilken aktör som bör ha ansvaret. I våra 
direktiv har regeringen noterat att det i dag endast är länsstyrelsen 
som – förutom inom detaljplaner – har möjlighet att upphäva strand-
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skyddet i vissa områden. I detta sammanhang har regeringen anfört 
att utredningen ska lämna förslag som stärker det lokala inflytandet. 
Vi kan konstatera att upphävande av strandskyddet vid detalj-
planering avgränsas till den bebyggelse som planeras. Andra beslut 
om upphävande som ligger på länsstyrelserna, kan avse både större 
och mindre områden. Det är då ingen planerad bebyggelse som 
avgränsar omfattningen av området, utan det är områdets betydelse 
för strandskyddets syften (se 7 kap. 18 § första stycket 1 och 2 MB). 

Vi har övervägt om kommunerna skulle kunna ha ansvaret att 
upphäva strandskyddet i landsbygdsområden. Kommunerna har 
störst kunskap om de lokala förhållandena medan länsstyrelsen har 
det regionala perspektivet. Enligt vår uppfattning förutsätter upp-
hävande av strandskydd såväl detaljerad kunskap om de lokala för-
hållandena som ett mer övergripande regionalt perspektiv. Oavsett 
vilken aktör som ska ansvara, förutsätts en samverkan mellan både 
kommuner och länsstyrelser. En lämplig lösning kan därför vara att 
kommuner kan initiera ett upphävande och länsstyrelsen fatta 
beslutet. Det är också utredningens uppfattning, utifrån vad som har 
framkommit under vårt arbete, att det inte skulle finnas ett till-
räckligt brett stöd för att kommunerna skulle få ansvaret att upphäva 
strandskyddet i landsbygdsområden. Med den bedömningen återstår 
länsstyrelsen som möjlig aktör för ansvaret. 

Alternativ 2 – Enklare att få dispens inom landsbygdsområden 

Vårt andra alternativ innebär att strandskydd fortfarande ska gälla 
inom strandskyddsområdet, men att det ska vara enklare att få 
dispens för vissa åtgärder. Detta alternativ förutsätter dispenspröv-
ningar och tillsyn. Med anpassade särskilda skäl kan alternativet 
innebära reella lättnader i strandskyddet.  

Beträffande vilken aktör som kan ansvara för att utse landsbygds-
områden finns flera möjligheter. I dag är det kommunerna som har 
möjlighet att redovisa områden där det ska vara enklare att få dispens, 
genom LIS-reglerna. Länsstyrelsen har i uppgift att granska redo-
visningarna och de efterföljande dispensbesluten. Om förutsätt-
ningarna för dispens inte är uppfyllda, har länsstyrelsen en skyldighet 
att upphäva dispensen. Som vi har nämnt, har länsstyrelsen upphävt 
9,5 procent av de kommunala besluten om dispens enligt 7 kap. 
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18 d § MB inom LIS-område. Utredningen har övervägt om läns-
styrelsen kan vara den aktör som beslutar om områden där det ska 
vara lättare att få dispens för vissa åtgärder. Besluten skulle i så fall 
vara bindande. Behovet av statlig granskning om området kan anses 
vara ett landsbygdsområde skulle inte finnas kvar. Det skulle minska 
risken för att kommunernas efterföljande dispensbeslut upphävs av 
länsstyrelsen. 

Enligt våra direktiv ska det lokala inflytandet öka. Med detta 
alternativ skulle staten få ett ökat inflytande över i vilka områden det 
ska vara lättare att få dispens, ett inflytande som kommunerna har 
i dag. Det lokala inflytandet skulle därför minska och alternativet 
uppfyller inte vad som efterfrågas i våra direktiv. Alternativet skulle 
inte heller, enligt vad som framkommit under utredningen, kunna få 
ett tillräckligt brett stöd för att kunna genomföras. Vi har därför valt 
att inte gå vidare med alternativet att länsstyrelsen skulle kunna 
redovisa områden där det ska vara lättare att få dispens. Med den 
bedömningen återstår kommunen som möjlig ansvarig aktör.  

7.3.4 Utredningens överväganden och förslag 

Kommunerna bör kunna främja byggandet i landsbygdsområden 
på två alternativa sätt 

Kommuner kan vilja främja byggande i landsbygdsområden på olika 
sätt. Kommuner bör därför antingen kunna ansöka hos länsstyrelsen 
om att strandskyddet upphävs i landsbygdsområden, eller redovisa 
landsbygdsområden i översiktsplan, där det ska vara enklare att få 
dispens. Inom sådana områden ska särskilda skäl kunna tillämpas. 
Med båda alternativen blir det utifrån strandskyddsreglerna betyd-
ligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Alternativen 
uppfyller därför vad som efterfrågas i vårt direktiv.  

Vi föreslår att länsstyrelsen, efter ansökan från en eller flera kom-
muner, ska kunna upphäva strandskyddet inom landsbygdsområden. 
Förutsättningen för upphävande bör vara att kriterierna för lands-
bygdsområden är uppfyllda (se förslag till kriterier för landsbygds-
områden i avsnitt 7.4). Om förhållandena ändras så att ett område 
inte längre kan anses uppfylla kriterierna för ett landsbygdsområde, 
bör strandskyddet kunna återinföras helt eller delvis. Vi lämnar ett 
förslag som gör detta möjligt.  
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Om en kommun anser att det inte är lämpligt att upphäva strand-
skyddet i ett område, men vill underlätta dispensmöjligheterna, bör 
kommunen kunna redovisa området som ett landsbygdsområde i ÖP. 
Kriterierna för landsbygdsområde måste givetvis vara uppfyllda. 
Kommunen behåller då prövning och tillsyn i området. Vi föreslår 
därför även att vårt andra alternativ ska kunna användas. Landsbygds-
områden ska kunna redovisas i ÖP och i sådana områden ska det vara 
enklare att få dispens.  

Det har gått 10 år sedan LIS-bestämmelserna infördes. Systemet 
med redovisning av områden förutsätter tid för få genomslag. Med 
tiden kan utredningar fördjupas och förbättras. Även om utfallet 
hittills inte har motsvarat förväntningarna, har tillämpningen av LIS-
bestämmelserna successivt ökat varje år sedan de infördes. Det finns 
en vilja bland kommunerna att fortsätta planeringen. Med kriterier 
för landsbygdsområden som förbättrar förutsättningarna för plane-
ringen kan den få bättre effekt. 

Slutligen ska nämnas att en kommun kan välja att inte använda 
någon av de beskrivna möjligheterna för ett eller flera områden eller 
hela kommunen, det vill säga att varken ansöka om att strandskyddet 
upphävs eller att redovisa områden i ÖP. I sådana fall kommer strand-
skyddet att gälla och dispensskälen i 7 kap. 18 c § MB vara tillämpliga. 

Hur ska de alternativa möjligheterna fungera i förhållande 
till varandra? 

Utredningens avsikt med förslaget är att en kommun ska kunna välja 
att antingen ansöka om att strandskyddet upphävs för ett lands-
bygdsområde eller att redovisa det i ÖP. Det förra innebär att 
dispens- och upphävandeprövning inte sker och det senare innebär 
att dispens- och upphävandeprövning sker men att det är enklare att 
få dispens än i andra områden. En kommun kan som sagt också välja 
att varken ansöka om upphävande eller redovisa i översiktsplanen. 
I så fall gäller att dispensprövning sker enligt 7 kap. 18 c § MB. Kom-
munen får därmed tre alternativ och de tre alternativen bör kunna 
gälla i olika områden i kommunen. Det innebär att i ett område kan 
strandskyddet vara upphävt och där krävs ingen dispens. Ett annat 
område kan redovisas som landsbygdsområde i översiktsplan, där 
det är lättare att få dispens enligt 18 d §. Ett tredje område kan 
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varken omfattas av upphävande eller redovisning i översiktsplan och 
där prövas dispens enligt 7 kap. 18 c § MB. 

I de fall länsstyrelsens prövning och eventuella överprövningar 
om upphävande av strandskyddet resulterar i att något eller några 
områden i ansökan inte uppfyller kriterierna, kan kommunen inte 
redovisa dessa områden översiktsplanen, eftersom kriterierna för 
landsbygdsområde inte är uppfyllda. Om förhållandena ändras, exem-
pelvis genom att bebyggelse har försvunnit eller att ett område inte 
längre har särskild betydelse för djur- eller växtlivet, kan kommunen 
på nytt ansöka om upphävande eller redovisa områden i översikts-
planen.  

I det följande redogör vi närmare om utformningen av förslagen, 
först förslaget om att upphäva strandskyddet i landsbygdsområden 
och därefter förslaget om redovisning av landsbygdsområden i ÖP. 

7.3.5 Upphäva strandskyddet i landsbygdsområden  

Kommunerna ska kunna ansöka om att strandskyddet 
i landsbygdsområden upphävs  

Vi föreslår att en eller flera kommuner bör kunna ansöka hos läns-
styrelsen om att strandskyddet helt eller delvis upphävs i lands-
bygdsområden. Det bör ligga ett ansvar på de eller de kommuner 
som ansöker att, innan ansökan lämnas in, utreda vilka områden som 
kan komma i fråga för att upphäva strandskyddet. Kommunerna 
bevakar allmänna intressen och har ansvaret för markanvändnings-
frågor inom kommunen. Kommunerna har kunskap om de lokala 
förhållandena och förutsättningarna avseende strandskyddets syf-
ten. Kommunernas kompetens och möjlighet till lokal förankring 
tillvaratas därför genom att de får ett utredningsansvar kopplat till 
ansökan. Det lokala inflytandet ökar också, eftersom det är kom-
munen som initierar frågan om att upphäva strandskyddet.  

Samråd 

Enligt 23 a § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. ska länsstyrelsen kungöra en ansökan om ärendet 
är av stort allmänt intresse. Kungörelsen ska föras in i ortstidning. 
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I kungörelsen ska det anges att skriftliga synpunkter på ansökan får 
lämnas inom den tid som länsstyrelsen har bestämt samt var hand-
lingarna i ärendet hålls tillgängliga. Enligt 25 a § i samma förordning 
ska länsstyrelsen innan den fattar beslut samråda med en rad 
myndigheter om det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse 
för myndigheterna. Det gäller Skogsstyrelsen om beslutet rör skogs-
mark, Havs- och vattenmyndigheten om beslutet rör fiske, Statens 
jordbruksverk om beslutet rör vattenbruk och Sveriges geologiska 
undersökning om beslutet rör grundvatten.  

Utöver det anser vi att länsstyrelsen bör samråda med berörda 
kommuner och med angränsande länsstyrelser. På så sätt kan både 
lokala och regionala förutsättningar och förhållanden ligga till grund 
för beslutet. Länsstyrelsen bör samråda även med de ideella föreningar 
och andra juridiska personer som har till syfte att ta tillvara natur-
skydds-, miljö- och friluftsintressen och som har rätt att överklaga 
enligt 16 kap. 13 och 14 §§ MB. Regeringen bör införa nödvändiga 
bestämmelser i dessa avseenden i förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Genom samråden kan läns-
styrelsen ta del av den mer specifika kunskap om områdena som 
finns. Med inblandning av såväl regional som lokal nivå samt av 
myndigheter, organisationer och allmänhet bör frågorna kunna bli 
allsidigt belysta i ett helhetsperspektiv. 

Underlag och förfarande för att upphäva strandskyddet 
inom landsbygdsområden 

Ett beslut om att upphäva strandskyddet måste föregås av noggranna 
utredningar och det är sannolikt att det initialt främst blir fråga om 
mindre områden. Kommunerna kan tänkas vilja lägga sina resurser 
på utredning av områden där det finns ett visat intresse för bygg-
nation. Det är mer tveksamt om kommunerna kommer att vilja lägga 
resurser på områden som varken kommunen eller någon annan har 
identifierat som intressant att bebygga. Det talar för att upphävande 
av strandskyddet enligt förslaget främst kommer att bli aktuellt 
inom begränsade men intressanta områden utan konflikter. 

Det bör inte införas några begränsningar i fråga om antal eller 
omfattning av de landsbygdsområden där strandskyddet får upp-
hävas. Antal och omfattning av områden där strandskyddet upphävs 
måste avgöras utifrån lokala och regionala förhållanden och förut-
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sättningar, med strandskyddets syften som utgångspunkt. Ansökan 
om att upphäva strandskyddet bör kunna lämnas av alla kommuner 
i landet. Syftet med förslaget är att åstadkomma ett effektivare och 
mer rättssäkert system för ett differentierat strandskydd. Det kan 
handla om hela eller delar av befintliga LIS-områden eller nya 
områden som inte har utretts enligt LIS-bestämmelserna.  

Länsstyrelsen bör få utrymme att upphäva strandskyddet helt 
eller delvis. Om länsstyrelsen finner att kriterierna är uppfyllda, ska 
den upphäva strandskyddet inom det eller de områden där krite-
rierna är uppfyllda. Prövningen blir därmed att likna vid en vanlig 
tillstånds- eller bygglovsprövning, där ansökan ska beviljas om 
förutsättningarna är uppfyllda. Om det är visat att kriterierna är upp-
fyllda inom delar av men inte hela det område som ansökan avser, 
ska länsstyrelsen kunna besluta att upphäva skyddet i de delar krite-
rierna är uppfyllda. De kan ge olika utfall och utredningen anser inte 
att de olika möjliga utfallen bör begränsas. Vi kan däremot ge några 
exempel på möjliga utfall.  

Ett exempel är att strandskyddet skulle kunna upphävas helt 
inom det strandskyddade området, det vill säga 100 meter från 
strandlinjen. Ett annat exempel är att strandskyddet på vissa ställen 
skulle kunna upphävas från ett visst avstånd från strandlinjen. Det 
kan till exempel röra sig om 10, 30, 50 meter eller längre från strand-
linjen. Det bör avgöras från fall till fall och måtten kan variera, 
beroende på det aktuella områdets och de aktuella platsernas förut-
sättningar. Måtten måste i så fall inte vara desamma inom ett helt 
område utan bör kunna variera utifrån förutsättningarna samt vad 
som är praktiskt möjligt och lämpligt. Det kan också finnas situa-
tioner där strandskyddet kan upphävas så att säga fläckvis i de delar 
av det område som avses med ansökan. Det kan finnas platser inom 
det aktuella området som behöver undantas, exempelvis för någon 
djur- eller växtart eller skyddsvärd plats för friluftslivet.  

Ett anpassat upphävande begränsat till de områden där det endast 
får liten inverkan på att tillgodose strandskyddets syften ger förut-
sättningar för ett mer flexibelt och nyanserat strandskydd i lands-
bygdsområden. I detta avseende bör det också tilläggas att kravet 
enligt 7 kap. 18 f § MB på att lämna zoner för fri passage och 
bevarande av goda livsvillkor närmast strandlinjen även gäller för de 
upphävanden som sker enligt detta förslag. 
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Handläggningstid och innehåll i beslut 

Länsstyrelsen bör i sitt beslut ange det upphävda områdets avgräns-
ningar på karta. Avgränsningarna bör framgå så tydligt som möjligt 
för att undvika oklarheter om var strandskydd gäller och inte. Krav 
på motivering av beslut följer av förvaltningslagen och det saknas 
anledning att ytterligare reglera länsstyrelsens beslutsmotiveringar. 
Utredningen kan enbart konstatera att samtliga tre kriterier måste 
vara uppfyllda och att varje kriterium var för sig kräver sin moti-
vering. Den karta som ska finnas i beslutet bör utformas så att upp-
gifterna i den kan göras tillgängliga och behandlas digitalt, före-
trädesvis så att den kan användas i ett GIS-skikt eller liknande 
digitala lösningar i framtiden. Det saknas anledning att särskilt 
reglera detta. I kapitel 6 lämnar utredningen förslag om att strand-
skyddet bör göras synligt genom digitalisering och att uppgifter 
gällande strandskyddets omfattning i hela landet tillhandahålls.  

Det bör införas en tidsgräns för länsstyrelsernas handläggning av 
ärendena, likt det som gäller för bygglov. När en kommun har lämnat 
in en ansökan förutsätts det att underlaget i huvudsak är klart. Vi upp-
skattar att det kan krävas 12 månader för länsstyrelsens hand-
läggning, vilket också ska innefatta eventuella förelägganden och 
kompletteringar av ansökan samt egen utredning. Utan en tids-
begränsning av handläggningstiden kan det finnas risk att ärendena 
drar ut på tiden på grund av ett angivet behov av kompletteringar. 
Det är enligt utredningens uppfattning bättre att det finns en tids-
begränsning som garanterar att ärendena blir avgjorda inom viss tid. 
Vi föreslår att länsstyrelsens beslut ska kunna överklagas och då 
prövas i sak. Regeringen bör införa bestämmelser om handläggnings-
tid och innehåll i beslut i förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m.  

Länsstyrelsens beslut bör kunna överklagas i sak 

Enligt 18 kap. 1 § MB är det regeringen som efter överklagande 
prövar beslut av statliga myndigheter i frågor som rör upphävande 
av strandskyddsområden. Regeringens prövning avser både om 
beslutet är lagligt och om det är lämpligt. Regeringens beslut kan 
under vissa förutsättningar överprövas av Högsta förvaltningsdom-
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stolen enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regerings-
beslut.  

I 16 kap. 12–14 §§ MB regleras vilka som har rätt att överklaga. 
Det gäller parter och andra sakägare. Dessutom kan vissa myndig-
heter ha rätt att överklaga, liksom också vissa organisationer. Ideella 
föreningar eller en annan juridisk person som har till huvudsakligt 
ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen samt 
ideella förening som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata 
friluftsintressen får överklaga. Naturvårdsverket, Riksantikvarie-
ämbetet, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten får enligt 
40 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. överklaga beslut om upphävande av strandskydd.  

Strandskyddet ska kunna återinföras i landsbygdsområden 

Länsstyrelsen ska återinföra strandskyddet helt eller delvis, om 
förutsättningarna för att upphäva strandskyddet inte längre före-
ligger, det vill säga när det utrymme som kriterierna medger är upp-
fyllt. Våra förslag till nya kriterier utgår från strandskyddets syften 
och bygger på tanken att byggnation bör underlättas så länge ut-
rymmet för den allemansrättsliga tillgången till strandområden och 
livsvillkoren för djur och växter är tillräckligt (se avsnitt 7.4). 

Om ett område där strandskyddet har upphävts exploaterats i den 
grad att utrymmet som kriterierna medger kan anses utnyttjat, bör 
strandskyddet återinträda. Ett beslut om att återinföra strandskydd 
ska givetvis inte påverka befintlig bebyggelse eller sakägare som har 
fått bygglov men inte behövt söka strandskyddsdispens. Det följer 
av förbudet mot retroaktiv lagstiftning. Ett beslut om att återinföra 
strandskyddet bör föregås av samråd med de kommuner och den 
allmänhet som berörs.  

7.3.6 Redovisa landsbygdsområden i översiktsplan  

Förslaget om redovisning av landsbygdsområden bör utformas så att 
kommuner får redovisa landsbygdsområden i sin ÖP och att sär-
skilda skäl för landsbygdsområden får åberopas som skäl för dispens. 
Strandskyddade områden inom befintliga LIS-områden i ÖP bör 
efter att utredningens förslag har trätt ikraft gälla som landsbygds-
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områden i ÖP, där det ska vara enklare att få dispens. En förut-
sättning är att länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande har funnit att 
redovisningen är förenlig med nu gällande 7 kap. 18 e § MB.  

Genom utredningens förslag om kriterier för landsbygdsområden i 
avsnitt 7.4 kommer kommunerna att kunna redovisa fler och större 
områden än dagens LIS-områden. Genom utredningens förslag om 
särskilda skäl inom landsbygdsområden i avsnitt 7.5 kommer det att 
bli enklare att få dispens än vad dagens LIS-bestämmelser medger. 

7.4 Kriterier för landsbygdsområden 

Förslag: Landsbygdsområden ska vara områden som  
1. har god tillgång på obebyggd mark, 
2. har liten efterfrågan på mark för bebyggelse/inte har stor 

efterfrågan på mark för bebyggelse, och 
3. inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets 

syften. 
Förslaget införs i 7 kap. 17 a § första stycket miljöbalken. 

7.4.1 Gällande bestämmelser 

Kriterier för landsbygdsområden i strandnära lägen (LIS) finns i nu 
gällande 7 kap. 18 e § första stycket MB. Där anges att med område 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen 
av 18 d § ett område som 

• är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 

• är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 

• endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften, 

– i eller i närheten av tätorter, 

– i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till 
Klockestrand vid Ångermanälven eller från Skataudden vid 
Näskefjärden till gränsen mot Finland, 
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– på Gotland, eller 

– vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, 
Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om 
det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och 

• inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge 
till Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland från 
Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden. 

7.4.2 Problem med dagens bestämmelser 

Dagens LIS-bestämmelser syftar till att främja utvecklingen i lands-
bygder. De bygger på att områden som är lämpliga för landsbygds-
utveckling får redovisas som LIS-områden. Utveckling har ingen 
direkt koppling till strandskyddets syften. Det saknas därför till-
räcklig koppling till strandskyddets syften i gällande LIS-bestäm-
melser.  

LIS-bestämmelserna omfattar inte vissa kustområden. Kom-
munerna får därför inte redovisa LIS-områden inom dessa kust-
områden. De områden som får redovisas som LIS-områden får inte 
vara för stora eller för många till antalet. 

Olika tolkningar av termen landsbygdsutveckling 

Termen landsbygdsutveckling ingår dels som en del i kriterierna för 
LIS-områden i 7 kap. 18 e § MB, dels får landsbygdsutveckling 
åberopas som ett särskilt skäl vid upphävanden genom detaljplan och 
dispensansökningar enligt 18 d § inom LIS-områden. I detta 
avsnitt behandlar utredningen termen landsbygdsutveckling i 18 e §. 

Termen landsbygdsutveckling har lämnats odefinierad i lag-
texten. Naturvårdsverket och Boverket konstaterade vid sin ut-
värdering av LIS-reglerna 2013 att länsstyrelser och kommuner ofta 
hade olika uppfattningar om hur föreslagna LIS-beskrivningar 
bidrog till landsbygdsutveckling. Det framkom också att termen 
hade definierats olika av olika länsstyrelser i deras vägledningar.15  

 
15 Boverket och Naturvårdsverket (2013), Strandskydd, Redovisning av ett regeringsuppdrag, 
En utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna, s. 82. 
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Länsstyrelserna undersökte 2015 vilka krav olika länsstyrelser 
ställde för att kriteriet landsbygdsutveckling skulle anses vara 
uppfyllt. Det visade sig vara i hög grad olika. Det fanns län som 
ställde krav på en socioekonomisk analys som grund för LIS-
planeringen. Det fanns också län som godkände LIS-områden bara 
om de var belägna inom ett visst avstånd från service eller var så 
lokaliserade att man kunde anta att de nya boende skulle handla i en 
viss butik. Men det fanns även län som bedömde att allt byggande på 
landsbygden utgjorde ett underlag för befintlig eller ny service.16 

Vid Naturvårdsverkets översyn av LIS-reglerna 2017 framkom 
att det kan vara ändamålsenligt med flexibilitet i termerna landsbygd 
och landsbygdsutveckling, eftersom de har olika innebörd i olika 
delar av landet. Samtidigt framkom att det rådde stor osäkerhet kring 
termerna, att de skapade oförutsägbarhet, skilda tolkningar mellan 
länsstyrelse och kommun och ledde till rättsosäkerhet.17 

Geografiska begränsningar för redovisning av LIS-områden 

Enligt 7 kap. 18 e § första stycket punkten 3 a § MB avses med 
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ett område som 
endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften 
i eller i närheten av ”tätorter”. Naturvårdsverket föreslog vid sin 
översyn av LIS-reglerna 2017 att begränsningen skulle specificeras 
gälla för ”större tätorter”. Skälet var att begränsningen genom 
termen ”tätorter” kunde ha lett till en restriktivare tillämpning än 
vad lagstiftaren avsett.18 

Beträffande kustområden uttalade Strandskyddsdelegationen 
2015 att det kan finnas områden där LIS-verktyget inte får användas, 
men där lokala förutsättningar i övrigt överensstämmer med 
motiven till lättnader genom LIS.19 Vid Naturvårdsverkets översyn 
2017 framfördes av en del intressenter att de geografiska begräns-
ningar som gäller för tillämpningen av LIS-reglerna är alltför onyan-
serade. Verket uttalade att en översyn av de geografiska undantagen 

 
16 Länsstyrelserna (2015), Genomslaget av reglerna om strandskydd och områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen. Länsstyrelsegemensam rapportering av regleringsbrevsuppdrag 44, 
år 2015, s. 14. 
17 Naturvårdsverket (2017), Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygds-
utveckling i strandnära läge, s. 6. 
18 Naturvårdsverket (2017), Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygds-
utveckling i strandnära läge, s. 8 och 17. 
19 SOU 2015:108, s. 228. 
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för landsbygdsutveckling i strandnära läge kunde vara befogad, för 
att öka flexibiliteten och möjligheten till regionala och lokala anpass-
ningar. De undantagna områdena är kust- eller kustskärgårdsområden 
från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust eller i 
Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden 
vid Näskefjärden. Naturvårdsverket ansåg att det kunde övervägas om 
avgränsningen av de områden som är helt undantagna från tillämp-
ningen av LIS-reglerna borde omarbetas. Det skulle enligt verket 
kunna ske på så sätt att möjligheten att tillämpa reglerna i och för sig 
borde finnas inom dessa områden, men med motsvarande restriktivitet 
som gäller för de områden som anges i den nuvarande punkten 3 b–d) 
i 7 kap. 18 e § MB, det vill säga bland annat kust- eller kustskär-
gårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven eller 
från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland. Enligt 
Naturvårdsverket kunde det också övervägas om den restriktivitet 
som gäller för de områden som i dagsläget anges i punkten 3 b–d) i 
alla delar är motiverad.20 

Begränsningar av LIS-områdenas omfattning 

Enligt 7 kap. 18 e § första stycket punkten 2 MB avses med område 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ett område som är av ett 
sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.  

Ett problem med LIS-bestämmelserna har bestått i svårigheter att i 
översiktsplaneringen peka ut tydligt geografiskt avgränsade områden, 
eftersom kommunerna inte vet var eventuella exploateringsintressen 
kan tänkas uppkomma. Att peka ut lämpliga exploateringsområden 
i en översiktsplan har varit särskilt svårt i landsbygdsområden utan 
bebyggelsetryck. 

Vid Naturvårdsverkets översyn av LIS-reglerna 2017 föreslog 
Naturvårdsverket att kravet enligt 7 kap. 18 e § första stycket 
punkten 2 på att ett LIS-område ska ha begränsad omfattning skulle 
tas bort. Förslaget skulle enligt Naturvårdsverket förenkla utpekandet 
av LIS-områden i översiktsplaneringen och för att, i högre grad än 
tidigare, möjliggöra en anpassning av områdenas omfattning utifrån 

 
20 Naturvårdsverket (2017), Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygds-
utveckling i strandnära läge, s. 36. 
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förutsättningarna i olika delar av landet. Verket ansåg att kravet om 
att ett LIS-område ska ha en begränsad omfattning kan leda till att 
LIS-områden anges på ett så snävt sätt att det begränsar LIS-verk-
tyget mer än vad som är nödvändigt för att tillgodose strandskyddets 
syften. Naturvårdsverket föreslog i stället att ett LIS-område ska 
vara av sådant slag och ha ”en sådan omfattning” att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodoses.21 Detta innebär enligt verket att om-
fattningen av LIS-områdena får styras av strandskyddets syften och 
att storleken på områdena därmed kan variera på ett tydligare sätt än 
vad som framgår av det nuvarande regelverket.22  

7.4.3 Utredningens överväganden  

Syftet med att redovisa landsbygdsområden är att främja utveck-
lingen där det finns god tillgång till strandområden och där en viss 
byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. 
Kriterierna för landsbygdsområden bör därför utgå från strand-
skyddets syften.  

Exploateringsgrad, befolkningstäthet och bebyggelsetryck i Sverige 

I kapitel 5 har vi redogjort för exploateringsgrad, befolkningstäthet 
och exploateringstryck i Sverige.  

Den strandnära exploateringen och befolkningen är främst kon-
centrerade till kusten inklusive de tre storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Södra Sverige är mycket mer tätbefolkat och 
exploaterat än norra delen av landet. I enskilda kommuner varierar 
förhållandena, mellan mer eller mindre obebyggda områden och 
mycket exploaterade och tätbefolkade områden. De stränder som är 
minst exploaterade finns i Norrlands inland, som också har minst 
befolkning. I norra Sverige är befolkningen koncentrerad till kusten 
och centralorterna, samtidigt som det finns stora i princip obebyggda 
och obebodda områden. Se figur 5.6 i avsnitt 5.3 beträffande exploa-
teringsgraden i landet 2020 och figur 5.1 i avsnitt 5.1.4 om befolk-
ningstäthet i Sverige 2019 samt figur 5.2 i avsnitt 5.2.1 om tätorter i 

 
21 Naturvårdsverket (2017), Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygds-
utveckling i strandnära läge, s. 8 och 15–16. 
22 A.a. s. 6. 
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Sverige 2018. I kapitel 5 redogör vi också för exploateringsgraden i 
varje län och kommun, förändringen i exploateringsgrad över landet 
och avseende olika strandtyper mellan åren 2013 och 2018. 

 Intresset för att bygga vid stränderna har historiskt varit högt och 
det finns i ett nationellt perspektiv högt bebyggelsetryck i skärgårdar 
och längs kusten. Trycket på ytterligare byggnation är stort i områden 
som redan har exploaterats i hög grad. Exploateringstrycket är högt i 
städer och större tätorter, se figur 5.19 i avsnitt 5.4.  

Pågående urbanisering 

Boverket har i Vision för Sverige 202523 identifierat fyra så kallade 
megatrender – klimatförändringar, globalisering, urbanisering och 
digitalisering. Urbanisering pågår i hela världen och människor söker 
sig till städer och särskilt till städer som redan är stora. Urbani-
seringen sker snabbt och Boverket beräknar att 2050 bor de flesta i 
de tre storstadsregionerna, där cirka 70 procent av folkökningen 
sker. År 2050 har storstadsregionerna dessutom förtätats och inne-
håller flera städer med egna kärnor. Som en följd av urbaniseringen 
minskar befolkningen i andra delar av landet.  

Differentiering av strandskyddet bör inte grunda sig på kriterier 
som rör utveckling  

I 7 kap. 18 e § första stycket 1 MB anges att med område för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område som är lämpligt 
för utvecklingen av landsbygden. Det innebär enligt uttalanden i 
förarbetena att man vid bedömningen måste kunna konstatera att 
det rör sig om ett område som verkligen lämpar sig för landsbygds-
utveckling.24 Syftet med LIS-bestämmelserna är att främja utveck-
lingen på landsbygden. Det är också utredningens uppdrag, men att 
främja utveckling ingår dock inte i strandskyddets syften. Diffe-
rentiering av strandskyddet bör utgå från strandskyddets syften. 
Kriteriet landsbygdsutveckling har också gett upphov till tillämp-

 
23 Boverket, Vision för Sverige 2025, 2012. 
24 Regeringskansliet, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Ett förnyat strandskydd, 
Ds 2005:23, s. 38–39. 
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ningsproblem och rättsosäkerhet. Landsbygdsutveckling bör därför 
inte ingå i nya kriterier för landsbygdsområden.  

7.4.4 Förslag om kriterier för landsbygdsområden 

Enligt våra direktiv ska en ökad differentiering av strandskyddet utgå 
från variationerna inom kommunerna. Det ska enligt direktivet bli 
enklare att bygga i landsbygdsområden med lågt exploateringstryck. 

Vi föreslår att nuvarande kriterier i 7 kap. 18 e § MB ersätts med 
tre nya kriterier. För att ett strandskyddat område ska kunna anses 
vara ett landsbygdsområde bör enligt förslaget samtliga följande 
kriterier vara uppfyllda. Det strandskyddade området i fråga bör 

• ha god tillgång på obebyggd mark, 

• inte har stor efterfrågan på mark för bebyggelse, samt 

• inte vara av särskild betydelse för strandskyddets syften. 

Tillgång på obebyggd mark  

Strandskyddets syften är att trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. Både friluftslivet och djur- 
och växtlivet förutsätter tillgång till en viss areal av mark och/eller 
vatten, beroende på förhållandena. Enligt de svenska frilufts- och 
miljömålen ska det finnas tillgång till stränder för friluftslivet och 
den biologiska mångfalden ska värnas. Tillgången till strandområden 
bör därför utgöra en del i de nya kriterierna. 

Utredningen har identifierat fem miljökvalitetsmål som relevanta 
för strandskyddet. Det är målen Ett rikt växt- och djurliv, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, 
Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. Av de nationella 
friluftsmålen är målen Tillgång till natur för friluftsliv och Attraktiv 
tätortsnära natur av betydelse för strandskyddet. Beskrivningarna 
och utvärderingarna av miljö- och friluftsmålen ser till förhållandena 
i hela landet och det går inte att utläsa var målen kan nås eller inte 
kan nås. Varken strandskyddsreglerna eller miljö- och friluftsmålen 
anger någon målsättning eller nedre gräns för hur mycket strand som 
ska finnas för friluftslivet och djur- och växtlivet. Vi kan därför 
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konstatera att mängden tillgänglig strand och var tillgänglig strand 
ska finnas bestäms av kommunernas bebyggelseplanering, olika 
områdesskydd och av var enskilda dispenser lämnas.  

I avsaknad av närmare riktlinjer om hur mycket tillgänglig strand 
som ska finnas, måste exploateringsgrad och befolkningstäthet 
avgöra vad som är god tillgång till obebyggd mark. Ju större del av 
ett strandskyddat område som är bebyggt, desto mindre del återstår 
för friluftslivet och för djur- och växtlivet och desto värdefullare blir 
kvarvarande orörda stränder. Ju fler personer som bor i ett område, 
desto mindre areal av strandområde finns per person.  

För att främja objektiva bedömningar och förutsägbarhet har 
utredningen undersökt om det är möjligt att konkretisera kriteriet, 
exempelvis genom att ange gränser för hur stor exploateringsgraden 
och befolkningstätheten kan vara. Sådana gränser föreslogs i reger-
ingens promemoria från 2005.25 Där föreslog regeringen att lättnader 
i strandskyddet skulle gälla kommuner som hade god tillgång till 
inlandsstränder, där graden av bebyggelsepåverkan vid stränder i 
kommunen uppgick till högst 10 procent och där tillgången på 
obebyggda inlandsstränder uppgick till minst 50 meter per invånare. 
Det innebar att lättnader skulle gälla i vissa kommuner i landet, framför 
allt i Norrland, medan lättnader inte skulle gälla i andra kommuner. 

Vi har kommit fram till att det inte går att motivera fastlagda 
gränser, då olika områden har olika förutsättningar. Vad som är god 
tillgång till obebyggd mark måste därför bedömas från fall till fall. 
Vid bedömningen bör behoven av och förutsättningarna för den 
allemansrättsliga tillgången till strandområden analyseras, liksom 
livsvillkoren för djur och växter i det aktuella området. Miljömålen 
för växt- och djurliv och friluftsmålen kan tjäna till ledning för 
bedömningarna, tillsammans med lokal kunskap om platsen, trakten 
eller området.  

Efterfrågan på mark för bebyggelse 

Som framgår i kapitel 5 förekommer uttrycket stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse i den nuvarande 7 kap. 18 e § MB. Uttrycket 
förekommer även i 4 kap. 2 och 3 §§ PBL, som anger vissa krav i 
fråga om när det behövs en detaljplan. Enligt förarbetena till 7 kap. 

 
25 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Ett förnyat strandskydd, Ds 2005:23. 
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18 e § MB bör de nämnda bestämmelserna i PBL ge vägledning vid 
en prövning enligt 7 kap. 18 e § MB. I förarbetena till 4 kap. 2 och 
3 §§ PBL lämnas några exempel på områden där bebyggelsetryck kan 
antas råda. Där anges bland annat storstadsregionerna och större 
tätorters närområden, så kallade randzoner. Vid storstadsregionerna 
kan det finnas ett bebyggelsetryck på betydande avstånd från de 
centrala delarna. Bland annat kan möjligheterna till pendling enligt 
förarbetena innebära att flera kommuner kan utgöra ett samman-
hängande område med bebyggelsetryck. Det kartmaterial från SCB 
som vi redovisar kapitel 5 kan ge en indikation på var det i dagsläget 
finns god tillgång till obebyggd mark eller var exploateringstrycket 
inte är högt. Beträffande exploateringstrycket har kartmaterialet 
tagits fram utifrån de tre variablerna folkbokförd befolkning, bygg-
nader och taxeringsvärden.  

Områden av särskild betydelse för strandskyddets syften  

Områden eller platser som har särskild betydelse för friluftslivet 
eller djur- och växtlivet bör inte kunna ingå i ett landsbygdsområde. 
Områden där länsstyrelsen har beslutat att utvidga strandskyddet 
bör av naturliga skäl kunna anses vara områden av särskild betydelse 
för strandskyddets syften.  

 Som vi har anfört i det föregående bör framför allt miljömålen 
för växt- och djurliv och friluftsmålen användas som underlag för en 
bedömning av om ett område eller en plats är av särskild betydelse 
för strandskyddets syften. För det krävs också att målen preciseras på 
regional och lokal nivå. Exempelvis finns friluftslivsplaner i en del 
kommuner.  

Där sådant underlag saknas är det inte lika enkelt att avgöra vad 
som är av särskild betydelse för friluftslivet eller djur- och växtlivet 
eller var gränser ska dras. Det är därför viktigt att det även finns andra 
typer av planeringsunderlag som beskriver förhållandena.  

Olika områdesskydd kan utgöra ett stöd för att avgöra om ett 
område har värden av betydelse för växt och djurliv. Inom sådana 
områden kan det exempelvis finnas platser och områden som bör 
vara tillgängliga för vandringar, fågel- eller växtskådning, ankring, 
tältning, bad, fiske eller för landpassager vid skridskoåkning. Särskilt 
betydelsefulla områden kan exempelvis finnas inom nationalparker, 
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naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddade områden, djur- 
och växtskyddsområden eller Natura 2000-områden. Arbetet med 
att skydda natur är en del av de åtgärder som riksdagen beslutat om 
för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och är även en del i 
internationella åtaganden. Skyddad natur genom sådana områden 
omfattar i dagsläget 14,5 procent av Sveriges land- och sötvattenyta. 
Skydd av natur är delmål i flera av de svenska miljömålen.26  

 Det kan också finnas områden som har särskilt höga värden som 
inte omfattas av ett formellt skydd. Även här ska nämnas Natur-
vårdsverkets och Boverkets rapport från 201327 som anger att de 
viktigaste biologiska värdena i normalfallet finns inom 30 meter från 
strandlinjen. Förutom skyddade områden finns underlag som 
beskriver var värden för strandskyddets syften finns, som i dag inte 
är skyddade men som kan komma ifråga för skydd längre fram. Ett 
nytt kartverktyg som länsstyrelserna har tagit fram och som finns 
tillgängligt på Naturvårdsverkets hemsida visar olika värdetrakter i 
Sveriges län. En värdetrakt är ett kunskaps- och planeringsunderlag 
som visar på särskilda ekologiska värden i landskapet.28 Värden för 
djur- och växtliv är inte statiska utan förändras över tid. 

Även ras-, skred-, erosions- och översvämningskänsliga områden 
har betydelse för strandskyddets syften, eftersom det påverkar förut-
sättningarna för friluftslivet samt djur- och växtlivet. Det gäller sär-
skilt i kust- och skärgårdsområden. Med stigande havsnivåer flyttar 
strandlinjen längre upp på land och därmed även det strandskyddade 
området. Bebyggelse som i dag ligger utanför strandskyddat område 
kan hamna inom strandskyddat område i framtiden och med det 
krymper den oexploaterade delen av det strandskyddade området.  

Under perioden 2006 till 2015 steg havsnivån globalt med i medel-
tal 3,6 mm/år.29 Områden som i dag har en landhöjning mindre än 
det upplever i realiteten en havsnivåhöjning och därmed en strand-
linje som kryper längre upp på land. Hur stora landområden som 

 
26 Naturvårdsverket, https://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Skyddad-natur/, 
besökt 2020-09-25. 
27 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd, Redovisning av ett regeringsuppdrag. En ut-
värdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna med rättelseblad, 
s. 115. 
28 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nytt-nationellt-
kartverktyg-ska-underlatta-arbetet-med-gron-infrastruktur/, besökt 2020-09-14. 
29 Punkt A.3.1 i IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean 
and Cryosphere in a Changing Climate [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, 
P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, 
B. Rama, N.M. Weyer (Eds.)]. In press. 
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försvinner beror främst på topografin längs kusten. Flacka områden 
påverkas i högre grad än brantare, men även områden med stor 
kusterosion påverkas. Som en följd av höjda havsnivåer i kombination 
med stormar kommer också erosionen att öka längs landets kuster, 
framför allt längs stränder i södra Sverige som består av erosions-
benägna material. Exempelvis har omfattande stranderosion redan 
skett och fortsätter längs delar av Skånes sydkust, där strandlinjen 
på vissa ställen har förskjutits över 200 meter inåt land under den 
senaste 40-årsperioden. 

Bestämmelser för att förebygga att bebyggelse sker inom över-
svämningskänsliga, ras- och skredbenägna områden finns i 2 kap. 4 
och 5 §§ PBL. Om marken är olämplig för bebyggelse utifrån dessa 
aspekter, ska marken inte få bebyggas. Nuvarande kriterier för LIS-
områden utesluter inte att ett strandområde med ras-, skred-, 
erosions- och översvämningsrisk redovisas som ett LIS-område. 
Enligt uttalanden i förarbetena kan dock området behöva planeras så 
att nya byggnader förläggs på ett tillräckligt stort avstånd från 
strandlinjen, i syfte att begränsa risken för skador vid en över-
svämning. En närmare bedömning av detta kan enligt förarbetena 
behöva göras vid bygglovsprövningen eller när en detaljplan upp-
rättas.30  

När strandlinjen flyttar längre upp på land flyttar också det 
strandskyddade området uppåt. Om området ovanför är exploaterat 
minskar det tillgängliga och oexploaterade strandskyddade området, 
vilket har direkt inverkan på strandskyddets syften. Översvämnings- 
och erosionskänsliga områden bör därför anses vara sådana särskilt 
betydelsefulla områden som inte bör kunna ingå i landsbygds-
områden. 

Inga geografiska begränsningar för landsbygdsområden 

Enligt 7 kap. 18 e § första stycket punkten 3 a MB avses med område 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ett område som endast 
har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller 
i närheten av ”tätorter”. Av förarbetena framgår att det finns 
områden i och i närheten av landets större tätorter som inte kan 
komma i fråga för att bli LIS-områden. I de delar av de tre storstads-

 
30 Prop. 2008/2009:119, s. 68–69. 
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områdena som karaktäriseras av tät bebyggelse och i andra större 
tätortsområden, bland annat länscentra, där det enligt uttalanden i 
förarbetena inte finns god tillgång till orörda stränder, bör det inte 
vara möjligt att redovisa LIS-områden. Däremot bör det enligt 
uttalandena vara möjligt att i och i närheten av andra tätorter peka 
ut områden som bidrar till landsbygdsutveckling.31 Naturvårds-
verket föreslog vid sin översyn av LIS-reglerna 2017 att begräns-
ningen skulle specificeras gälla för ”större tätorter”. 

I kapitel 5 har vi redogjort för att exploateringstrycket generellt 
sett är högt i närheten av större tätorter. Det innebär att det, enligt 
de kriterier vi nu föreslår, sannolikt är främst vissa delar av landet 
eller vissa län och vid mindre tätorter på landsbygden som uppfyller 
kriterierna för landsbygdsområden. Som vi har utformat kriterierna 
kommer större tätorter, i likhet med Naturvårdsverkets förslag, inte 
att kunna anses vara landsbygdsområden. Det kan dock finnas 
områden i närheten av större tätorter som har god tillgång på 
obebyggda stränder och lågt exploateringstryck. Av det skälet bör 
det enligt vår mening inte finnas några begränsningar för områden i 
närheten av större tätorter. Omgivningarna kring större tätorter 
måste bedömas i varje enskilt fall utifrån förhållandena och med 
strandskyddets syften som grund. 

Beträffande vissa kustområden ska det enligt gällande rätt råda en 
mer restriktiv syn än vanligt. Det gäller kust- eller kustskärgårds-
område från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven eller från 
Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland. Regleringen 
finns i 7 kap. 18 e § första stycket punkten 3 b MB.32 I vissa kust-
områden får LIS-bestämmelserna inte tillämpas. Det gäller enligt 
7 kap. 18 e § första stycket punkten 4 MB från gränsen mot Norge till 
Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Klockestrand 
vid Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden. Skälen är enligt 
uttalanden i förarbetena att exploateringstrycket inom kust- och 
skärgårdsområdena generellt är högt, framför allt för fritidshus-
bebyggelse samt att dessa delar av kusten och skärgårdarna hör till de 
från strandskyddssynpunkt mest värdefulla strandområdena i landet.  

Vid våra överväganden i fråga om kustområden har vi beaktat vad 
som har framkommit vid tidigare utvärderingar, Naturvårdsverkets 
uttalande om att en översyn av de geografiska undantagen för LIS 

 
31 Prop. 2008/09:119 s. 64. 
32 Prop. 2008/09:119 s. 110. 
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kan vara befogad för att öka flexibiliteten och möjligheten till 
regionala och lokala anpassningar samt synpunkter som har inkom-
mit under utredningens gång. Under utredningen har det fram-
kommit att det kan finnas behov av att vidta åtgärder för att kunna 
utveckla så kallade kärnöar (se nedan) samt åtgärder inom ramen för 
arbete som bedrivs av olika skärgårdsstiftelser och föreningar i 
landet. Exempelvis bedrivs inom olika skärgårdsföreningar arbete 
med att utveckla förutsättningarna för friluftsliv, kultur, rekreation 
och turism. I Stockholms län och Skåne län bedrivs regionplanering 
enligt 7 kap. PBL. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms 
län anger att ny bebyggelse i skärgården ska lokaliseras till redan 
befintliga byar och samhällen, särskilt vid utpekade så kallade kärn-
öar.33 Genom samla bebyggelsen ska underlaget för infrastruktur, 
offentlig och privat verksamhet, VA-lösningar och kollektivtrafik 
tillgodoses. Det ska enligt planen ge förutsättningar för att utveckla 
åretruntbostäder, verksamheter och service med hänsyn till natur- 
och kulturvärden. Vidare anges att känsliga maritima miljöer måste 
beaktas i utvecklingsområden och allmänhetens tillgång till natur, 
rekreationsområden och stränder behöver värnas.34 

Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård 
innebär att kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska enligt 
målet bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Områdenas 
värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv ska värnas. 
Ett ökat byggande kan inverka negativt på möjligheterna att uppnå 
vattenförvaltningens mål och miljökvalitetsnormer. Många vatten-
miljöer uppnår i dag inte god ekologisk status och en exploatering 
av närområdet. Det är också viktigt att väga in att en exploatering 
kan ge negativa effekter på vattenmiljöer och arter långt ifrån själva 
exploateringen.  

Fastlandskust och havsöar finns i 14 av Sveriges 21 län. Fastlands-
kusten är den mest befolkade och exploaterade strandtypen i 
Sverige. Exploateringsgraden vid fastlandskusterna inom 100 meter 
från strandlinjen i länen spänner mellan den högsta, 47 procent i 
Stockholms län och det lägsta, 19 procent i Gotlands län. Mest 

 
33 Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting), Regional utvecklingsplan för stockholms-
regionen, RUFS 2050, Rapport 2018:10. 
34 A.a. s. 196–198. 
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exploaterad fastlandskust finns i Stockholms, Skåne, Västernorrlands, 
Blekinge, Västra Götalands, Västerbottens och Norrbottens län. 
Havsöarna, som är den näst mest exploaterade strandtypen, är gene-
rellt sett mindre exploaterade än fastlandskusten. Exploateringsgraden 
på havsöarna i länen spänner mellan den högsta, 35 procent i Skåne län 
och det lägsta, 1 procent i Hallands län. Liksom för fastlandskusterna 
är strandområdena i storstadslänen Skåne och Stockholm de mest 
exploaterade, följt av Västerbottens, Gävleborgs och Norrbottens län.  

Vi gör följande bedömning. De flesta av Sveriges skärgårdar har 
hyst bofast befolkning sedan lång tid, vilket är en förutsättning för 
att hålla skärgården levande. Jord- och skogsbruket i skärgården har 
betydelse för landskapets natur- och kulturvärden samtidigt som 
dessa näringar ger den bofasta befolkningen möjlighet att bo kvar i 
skärgården. I kust- och skärgårdsområdena i Sverige finns både mer 
och mindre exploaterade områden. Det finns behov både av att värna 
strandskyddets syften i starkt exploaterade områden och att skapa 
förutsättningar för en levande skärgård. Det kan också finnas 
områden som inte har sådana skyddsvärden att det är motiverat med 
ett helt undantag från reglerna om landsbygdsområden. Av dessa 
skäl bör kust- och skärgårdsområden kunna prövas utifrån krite-
rierna för landsbygdsområden. 

De kust- och skärgårdsområden som uppfyller de föreslagna krite-
rierna kan antingen redovisas som landsbygdsområden i ÖP med 
lättnader vid upphävande eller dispensprövning eller – om länsstyrel-
sen beslutar det – kan strandskyddet upphävas inom sådana områden. 
Kust- och skärgårdsområden som inte uppfyller kriterierna för lands-
bygdsområde är antingen högt exploaterade, har högt bebyggelse-
tryck eller är av särskild betydelse för strandskyddets syften. Som vi 
har utformat kriterierna för landsbygdsområde är det sannolikt att 
stora delar av Sveriges kuststräcka inte uppfyller kriterierna. Men, det 
finns områden vid kusten som kan uppfylla kriterierna. Inom sådana 
områden bör lättnader i strandskyddet kunna gälla för levande-
hållande av landsbygden och för att utveckla förutsättningarna för 
friluftsliv, kultur, rekreation och turism.  
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Omfattningen av landsbygdsområden som redovisas i ÖP 

Enligt andra punkten i 7 kap. 18 e § MB ska LIS-områden vara av ett 
sådant slag och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Det innebär begränsningar 
i både kvalitativt och kvantitativt hänseende. I förarbetena anges att 
områdena inte bör omfatta mer än en begränsad del av de strand-
områden som finns vid en sjö eller vattendrag inom en kommun.35  

Den kvantitativa begränsningen av LIS-områden har medfört att 
det har kommit att handla om relativt små LIS-områden. Natur-
vårdsverket föreslog 2017 att ett LIS-område inte borde ha en 
begränsad omfattning utan i stället en sådan omfattning att strand-
skyddets syften fortfarande tillgodoses. Verket ansåg att begränsad 
omfattning kunde leda till att LIS-områden angavs på ett så snävt 
sätt att det begränsade LIS-verktyget mer än vad som var nödvändigt 
för att tillgodose strandskyddets syften.  

Vi har tidigare i detta kapitel redogjort för att kommuner har haft 
svårt att avgränsa LIS-områden enligt nuvarande bestämmelser. Det 
har bland annat berott på att det funnits flera likvärdiga områden 
som lämpat sig för LIS-redovisning, men som inte har kunnat 
redovisas som LIS-område på grund av begränsningarna i lagen. Det 
är enligt vår uppfattning viktigt att områdena inte blir alltför små. 
Landsbygdsområden bör därför som utgångsläge kunna vara betyd-
ligt större än dagens LIS-områden, under förutsättning att strand-
skyddets syften tillåter det. Landsbygdsområdens antal och storlek 
bör bestämmas utifrån strandskyddets syften i varje enskilt fall. Det 
kan bli några få större områden eller flera mindre områden, beroende 
på förhållandena.   

 
35 Prop. 2008/09:119 s. 109–110. 
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7.5 Särskilda skäl för dispens i landsbygdsområden 

Förslag: Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om att 
upphäva eller ge dispens från strandskyddet inom ett lands-
bygdsområde får prövningsmyndigheten beakta om området 

1. behövs för enstaka en- eller tvåbostadshus och tillhörande 
komplementbyggnad samt åtgärder som hör till bostadsbyggnaden,  

2. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse av att uppföra eller utveckla sammanhållen bebyggelse, 
eller  

3. behövs för byggnader, anläggningar, anordningar och åtgär-
der som är nödvändiga för en verksamhet, om verksamheten har 
fördel av ett strandnära läge. 

Förslaget införs i 7 kap. 18 d § miljöbalken. 

7.5.1 Gällande bestämmelser 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om att upphäva eller 
ge dispens från strandskyddet inom ett LIS-område får den 
prövande myndigheten enligt 7 kap. 18 d § MB – förutom de sär-
skilda skälen i 18 c § – också beakta om ett strandnära läge för en 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen 
av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra 
enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbygg-
nader och andra åtgärder, får myndigheten i stället beakta om huset 
eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Vid dispensprövningen ska en intresseavvägning ske enligt 25 §, 
vilket innebär att hänsyn ska tas även till enskilda intressen. En 
dispens ska därutöver enligt 26 § vara förenlig med strandskyddets 
syften.  

7.5.2 Bestämmelserna försvårar byggande av bostäder 

Det övergripande målet för den svenska landsbygdspolitiken, som 
den anges i den landsbygdspolitiska propositionen, är en livskraftig 
landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, 
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boende och välfärd.36 Ett delmål är att landsbygdens förmåga att ta 
till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning ska 
vara långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås.  

Inom LIS-områden får i dag som särskilt skäl för dispens 
åberopas att åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden. Det 
ska vara fråga om en mer långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt 
eller regionalt perspektiv. Denna förutsättning ställer vissa krav på 
vad som kan uppfylla förutsättningen. Verksamheter som inte kan 
bidra till landsbygdsutveckling med långsiktig ekonomisk påverkan 
i ett lokalt eller regionalt perspektiv ska därmed inte kunna genom-
föras.  

 En specialreglering gäller för enstaka en- och tvåbostadshus. Det 
krävs inte att husen kan bidra till landsbygdsutveckling, men de 
måste placeras intill ett befintligt bostadshus för att dispens ska 
kunna ges. I glesbebyggda områden kan det i vissa fall vara svårt att 
placera ett nytt hus intill ett befintligt.   

Utredningens uppdrag är att göra det enklare att bygga på lands-
bygden. Vi har i avsnitt 4.3 kunnat konstatera att många kommuner 
även på landsbygden står inför betydande utmaningar när det gäller 
bostadsbyggandet. För att öka attraktionskraften att bygga och bo i 
landsbygd har Boverket och olika utredningar övervägt olika sätt att 
främja utvecklingen i landsbygderna. Lättnader i strandskyddet är 
ett sådant alternativ. Våra förslag ska syfta till att dels förbättra 
förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för 
småföretagare, besöksnäring och gröna näringar. De särskilda skälen 
för dispens inom landsbygdsområden behöver utformas för att i 
högre grad än LIS-bestämmelserna möjliggöra byggande för 
bostäder och för verksamheter på landsbygden. 

7.5.3 Utredningens överväganden 

Enligt huvudregeln krävs inom strandskyddade områden dispens för 
åtgärder som omfattas av förbuden i 7 kap. 15 § MB. I dag finns 
möjligheter för länsstyrelsen att undanta vissa kompletterings-
åtgärder till huvudbyggnader från förbuden inom strandskydds-
områden. Där länsstyrelsen har meddelat sådana föreskrifter krävs 

 
36 Prop. 2017/18:179. 
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därmed inte dispensprövning för kompletteringsåtgärderna i fråga. 
Undantag gäller för de areella näringarna överallt i Sverige.  

Vi har inledningsvis övervägt om motsvarande undantag skulle 
kunna gälla inom landsbygdsområden som har redovisats i över-
siktsplan, som ett alternativ till dispensprövning och tillämpning av 
särskilda skäl. 

Dispensfrihet för vissa åtgärder i landsbygdsområden 

Som ett alternativ till särskilda skäl inom landsbygdsområden har vi 
övervägt om vissa åtgärder i stället kan undantas från förbuden och 
därmed dispenskravet inom landsbygdsområden. En utmaning med 
alternativet är att identifiera vilka åtgärder som i så fall ska vara 
undantagna eller inte undantagna.  

Enligt direktivet ska våra förslag förbättra förutsättningar för 
bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöks-
näring och gröna näringar. I den landsbygdspolitiska propositionen 
anges att gröna näringar är de areella näringarna och även förädlings-
leden, det vill säga livsmedels- och dryckesindustrin samt skogs-
industrin (massa, papper, pappersvaror och trävaror).37 Som vi har 
redogjort för i kapitel 4 framhålls i de landsbygdspolitiska målen 
besöksnäring, rekreation, småskalig tillverkning och annan företag-
samhet som viktiga för landsbygden. Nyttjandet av ny teknik fram-
hålls för att förbättra landsbygdsföretagens konkurrenskraft, bland 
annat genom att utveckla och använda nya produkter och tjänster. 
Nyföretagandet på landsbygden är relativt starkt med en stor mängd 
små företag och en hög andel nystartade företag per invånare.  

Med tanke på den bredd av verksamheter som det kan vara fråga 
om kan vi konstatera att alternativet skulle vara svårt att genomföra. 
Mot bakgrund av utredningens direktiv skulle det inte heller vara 
lämpligt att avgränsa vilka åtgärder som ska vara undantagna och 
inte. Vi har därför uteslutit detta alternativ.  

I det följande överväger vi i stället och lämnar förslag till särskilda 
skäl som ska kunna åberopas i landsbygdsområden. 

 
37 Prop. 2017/18:179 s. 7. 
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Landsbygdsutveckling bör inte vara ett villkor för att upphäva 
strandskydd eller att ge dispens 

Enligt nuvarande 7 kap. 18 d § MB får en prövning som särskilt skäl 
beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anlägg-
ning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Det strand-
nära läget bör enligt uttalanden i förarbetena innebära en sådan 
fördel för åtgärden att den främjar utvecklingen av landsbygden. 
Avsikten är inte att utgå från det strandnära lägets fördel för en 
enskild persons ekonomiska förhållanden, utan att det ska vara fråga 
om en mer långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt eller regionalt 
perspektiv. Det kan enligt förarbetena vara fråga om mindre anlägg-
ningar för turism eller näringsverksamhet, exempelvis camping-
stugor, kanotuthyrning, strandcafé eller försäljning av fiskproduk-
ter. Det kan även handla om ideell verksamhet med betydelse för det 
lokala föreningslivet, exempelvis lokaler för sim- eller kanotklubb 
eller scoutverksamhet. Bestämmelsen avser även byggnader som in-
rymmer exempelvis bostäder, affärer eller andra servicefunktioner. 

Vid Naturvårdsverkets översyn av LIS-bestämmelserna 2017 
framkom att i de regionala vägledningar som länsstyrelser har antagit 
fanns olika synsätt på landsbygdsutveckling utifrån 7 kap. 18 d § 
MB. I en av vägledningarna beskrevs LIS som en möjlighet till ut-
veckling liksom ett sätt att förhindra tillbakagång. I en annan av väg-
ledningarna kopplades utvecklingen snarare till en förändring från 
ett lägre eller sämre tillstånd till ett högre och bättre. Enligt Natur-
vårdsverket borde landsbygdsutveckling också kunna omfatta perso-
nellt underlag för att behålla ett kvarstående värde, för att till exem-
pel inte förlora existerande service. Verket föreslog att även en 
åtgärds bidrag av mer uppehållande karaktär för landsbygden borde 
kunna beaktas.38 

Även om det bakomliggande syftet är att det ska bli enklare att 
utveckla landsbygdsområden kan förutsättningen att sökta åtgärder 
måste bidra till utveckling eller bevarande vara hindrande. Särskilt 
små verksamheter kan med nuvarande bestämmelser få svårigheter 
att visa att en sökt åtgärd leder till utveckling i bestämmelsens 
mening. Många olika åtgärder kan gynna utveckling på landsbygden 
eller att den hålls levande. Med krav av det slaget måste det visas att 

 
38 Naturvårdsverket, Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygds-
utveckling i strandnära läge, 2017, s. 9–10. 
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och hur sökta åtgärder bidrar till ett sådant övergripande och 
oprecist mål. Prövningen bör enligt vår mening i stället utgå från 
strandskyddets syften.  

Begränsningarna för enstaka en- och tvåbostadshus bör utgå 

Särskilda förutsättningar gäller i dag för enstaka en- eller tvåbostads-
hus. För att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får prövningen i stället 
för landsbygdsutveckling beakta om huset eller husen avses att upp-
föras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Frågan blir alltså om 
bebyggelsen ska ske i anslutning till ett befintligt bostadshus. Syftet 
med att ställa krav på att en- och tvåbostadshus måste uppföras intill 
ett befintligt hus för att omfattas av lättnaderna är att bevara orörda 
strandområden och att skapa en strukturerad och samlad bebyggelse, 
bland annat för möjligheterna att ordna samhällsservice av olika slag. 
Tanken är att ny bebyggelse ska utvecklas sammanhållet i stället för 
att spridas på många platser runt ett vattenområde. Endast i undan-
tagsfall, huvudsakligen i glest bebyggda delar av landet, kan ett hus 
enligt förarbetena anses ligga i anslutning till ett befintligt bostads-
hus om avståndet är 200 meter.39  

Begränsningen avseende enstaka en- och tvåbostadshus har kriti-
serats för att ha haft en hindrande effekt. Detta gäller särskilt i de 
nordliga länen där bebyggelsestrukturen kan vara så gles att gårdar 
och hus inte faller inom 200-metersgränsen. Naturvårdsverket och 
Boverkets föreslog som en lösning 2013 att strandskyddet skulle 
kunna upphävas vid mindre sjöar och vattendrag.40 Även Strand-
skyddsdelegationen ansåg att begränsningen har haft en hindrande 
effekt.41  

År 2017 föreslog Naturvårdsverket en ändring av bestämmelsens 
lydelse så att det i stället för i anslutning till skulle få beaktas om 
huset eller husen avses att uppföras med närhet till ett befintligt 
bostadshus, för att i större utsträckning kunna ta hänsyn till för-
hållandena på platsen och att kunna beakta skillnader mellan olika 

 
39 Prop. 2008/09:119 s. 108. 
40 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd. Redovisning av ett regeringsuppdrag, 2013 med 
rättelseblad 2014, s. 10. 
41 SOU 2015:108 s. 227–230. 
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delar av landet.42 Problemet har bekräftats under utredningens 
arbete. Till utredningen har det framförts argument både för att av-
skaffa begränsningen och behålla den. Argument för att behålla 
begränsningen har grundat sig på behovet från ett samhällsbygg-
nadsperspektiv av en samlad bebyggelse.43 

7.5.4 Utredningens förslag 

Vi föreslår att begränsningen när det gäller att placera enstaka 
bostadshus tas bort. Det bör innebära utökade möjligheter att bygga 
bostäder på landsbygden, särskilt i glest bebyggda områden. Effek-
ten kan bli att enstaka en- eller tvåbostadshus uppförs enskilt och 
utan direkt koppling till befintlig bebyggelse. En sådan spridd be-
byggelse innebär i allmänhet en större inverkan på strandskyddets 
syften än om bebyggelsen finns samlad. Samtidigt bör man komma 
ihåg att de områden som nu är i fråga är landsbygder, där exploa-
teringsgrad och exploateringstryck är lågt. Det kan röra sig om av-
folkningsbygder, där utmaningarna består i att hålla bygden levande 
och där tillgången till strandområden inte är hotad. Möjligheten att 
enklare kunna uppföra enstaka hus i strandområden har betydelse 
för att hålla landsbygdsområden levande. Det kan vara viktigt för de 
som redan bor och verkar på landsbygden, för hemvändare och för 
inflyttning.  

Med de inledande ställningstagandena om landsbygdsutveckling 
och enstaka en- och tvåbostadshus som vi redogör för föreslår vi i det 
följande nya särskilda skäl för landsbygdsområden i 7 kap. 18 d § MB.  

Särskilda skäl för bostadshus och komplementbyggnader 

Utredningen föreslår att enstaka en- eller tvåbostadshus och till-
hörande komplementbyggnad samt åtgärder som hör till bostads-
byggnaden regleras i bestämmelsens första punkt. De åtgärder som 
träffas av den föreslagna bestämmelsen är desamma som i dag, 
nämligen enstaka bostadshus och komplementbyggnader samt de 
anläggningar och andra åtgärder som hör till huvudbyggnaden. Med 

 
42 Naturvårdsverket (2017), Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygds-
utveckling i strandnära läge, s. 9–13. 
43 Se avsnitt 2.4 om de möten som utredningen har genomfört. 
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bostadshus avser vi även komplementbostadshus och användning 
som fritidshus. Däremot bör liksom i dag andra åtgärder som 
bryggor, båthus, grillplatser med mera inte omfattas av lättnads-
bestämmelsen, utan även i fortsättningen prövas enligt de generella 
dispensgrunderna i 7 kap. 18 c § MB.  

För att förbättra förutsättningarna att bygga bostäder i lands-
bygdsområden bör det inte ställas något krav på att åtgärden måste 
ha en fördel av ett strandnära läge. Det bör vara möjligt att uppföra 
komplementbyggnader och genomföra åtgärder till bostadshuset 
även efter att bostadshuset är uppfört. Dagens begränsning i det 
avseendet bör alltså inte behållas.  

Beträffande sammanhållen bebyggelse, bör det regleras i bestäm-
melsens andra punkt. Bestämmelsen bör tillämpas när strandskydd 
upphävs genom detaljplan och anger att området enbart får tas i 
anspråk för sammanhållen bebyggelse om det finns ett angeläget 
allmänt intresse av att göra det. I 7 kap. 18 c § 5 MB finns en bestäm-
melse som möjliggör tätortsutveckling, som inte kan tillgodoses 
utanför det strandskyddade området. I motivuttalandena till denna 
bestämmelse anges bland annat följande.  

Enligt femte punkten får man beakta om området behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse […] Åtgärder som kan 
komma ifråga är till exempel sådana som tillgodoser kommunens behov 
av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning 
av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som 
betingas av frilufts-, naturvårds-, miljö- eller kulturhistoriska intressen 
inom strandskyddsområdet. För att det ska vara fråga om ett angeläget 
allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för 
samhället. 

Det skulle inte vara fråga om tätortsutveckling i den bestämmelse 
som nu är i fråga, utan sammanhållen bebyggelse i landsbygder. Det 
bör inte finnas något krav på att man ska beakta om bebyggelsen kan 
uppföras utanför området, eftersom avsikten är att det ska bli 
enklare att bygga inom strandskyddat område i landsbygden.  

Särskilda skäl för byggande för verksamheter 

Vi har i uppdrag att förbättra förutsättningarna för näringsverk-
samhet, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar 
i landsbygd. I vårt direktiv har regeringen angett att utveckling av 
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näringsverksamhet i strandnära läge, som bidrar till tillgänglig-
görande av områden, kan främja det rörliga friluftslivet, besöks-
näring och lokal service. Vidare anges i direktivet att de gröna 
näringarna är viktiga aktörer både genom sin produktion av livs-
medel och andra varor på marknaden, jobb, företagande och export 
samt genom de positiva miljöeffekter de ger upphov till. Detta bidrar 
enligt regeringen på många sätt till attraktionskraft, biologisk mång-
fald och klimatnytta. Vidare anges i direktivet att jord- och skogs-
bruksverksamhet samt övriga näringar i dag utgörs av såväl stora som 
mindre verksamheter som är specialiserade eller diversifierade med 
exempelvis turism, fiske, jakt, vattenbruk eller småskalig livsmedels-
produktion. De mindre verksamheterna faller ofta utanför undan-
taget för de areella näringarna då de bedöms som hobbyverksamhet, 
men de fyller en viktig funktion för att hålla landskapet öppet, 
tillgängligt och attraktivt. 

Det bör enligt vår uppfattning vara enkelt att få dispens för att 
bygga för verksamheter i landsbygdsområden, under förutsättning 
att verksamheten måste ha en fördel av ett strandnära läge. Åtgär-
derna måste också vara förenliga med strandskyddets syften enligt 
den bedömning som ska ske enligt 7 kap. 26 § MB.  

Med verksamhet bör avses företagande eller ideell verksamhet. 
Företagande måste ge inkomst av något slag, men det ska inte krävas 
inkomst av någon viss omfattning. Ideell verksamhet bör exempelvis 
kunna vara lokalt föreningsliv, till exempel lokaler för sim- eller 
kanotklubb eller scoutverksamhet. Företagande bör exempelvis 
kunna vara besöksnäring och så kallade gröna näringar i form av jord- 
och skogsbruksverksamhet samt övriga näringar som är specialiserade 
eller diversifierade med exempelvis turism, fiske, jakt, vattenbruk, 
djurhållning, betesdrift eller småskalig livsmedelsproduktion. Verk-
samheter för besöksnäringen och friluftslivet kan exempelvis vara 
campinganläggningar, båt- och kanotuthyrning, hotell, restaurang, 
café, försäljning av fiskprodukter och andra produkter för frilufts-
livet. Annan verksamhet som kan ha fördel av ett strandnära läge är 
enligt vår mening hälsovård, exempelvis rehabiliteringsverksamheter 
av olika slag.  

I detta sammanhang bör nämnas att exploatering inte behöver 
vara till nackdel för friluftslivet, så länge det inte tillskapas hem-
fridszoner eller så länge exploateringen inte är avhållande på något 
annat sätt. Åtgärder för besöksnäringen kan bidra till tillgänglighet 
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och till variationer i bruk och skötsel av natur och kulturmiljön. Det 
kan gälla exempelvis campingplatser, stugbyar eller byggnader till-
hörande konferensanläggningar, hotell eller restauranger. Stigar och 
områden kan genom dessa verksamheter hållas öppna och fram-
komliga. Däremot kan åtgärderna inverka negativt på djur- och växt-
livet, vilket får prövas inom ramen för syftesprövningen enligt 7 kap. 
26 § MB. 

Tillämpning av 18 d § i områden som inte har redovisats som 
landsbygdsområden i översiktsplan 

Det bör, liksom idag, vara möjligt att i det enskilda fallet pröva om 
den sökta åtgärden ligger inom ett landsbygdsområde. En tillämp-
ning av 18 d § förutsätter inte att kommunen i översiktsplanen har 
redovisat landsbygdsområden. Om en redovisning inte har skett kan 
det dock vara svårt att i ett enskilt ärende ta fram det underlag som 
behövs för att visa att lättnaden i strandskyddet får tillämpas på den 
berörda platsen, det vill säga att platsen ligger inom ett område som 
uppfyller kriterierna i 17 a § första stycket.  

7.6 Stärkt skydd i vissa områden 

Förslag: I områden där exploateringsgraden är hög och efter-
frågan på mark för bebyggelse är stor samt i vattenområden av 
särskild betydelse för djur- och växtlivet ska de särskilda skälen 
för dispens och upphävande av strandskyddet vid detaljplanering 
enligt 7 kap. 18 c § tillämpas särskilt restriktivt. Förslaget införs i 
7 kap. 18 c § andra stycket miljöbalken. 

 
Tidigare i detta kapitel har vi lämnat förslag som berör landsbygds-
områden. Landsbygdsområden är enligt utredningens förslag områden 
som har god tillgång på obebyggd mark, inte har stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse (exploateringstryck), och inte är av särskild 
betydelse för strandskyddets syften. Förslaget berör inte starkt 
exploaterade områden och innebär att strandskyddet bibehålls i starkt 
exploaterade områden. I detta avsnitt lämnar vi förslag som syftar till 
att förstärka strandskyddet i vissa områden. 
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7.6.1 Gällande bestämmelser 

Reformen av strandskyddsreglerna 2009 hade som mål att införa 
lättnader för att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god 
tillgång till stränder. Reformen hade även som mål att begränsa 
nybyggnationen i övriga delar av landet genom tydligare och stärkta 
regler. Behovet av att begränsa nybyggnation var enligt uttalanden i 
förarbetena särskilt stort i de delar av landet där stränderna redan 
hade exploaterats i hög grad och det fanns ett starkt tryck på ytter-
ligare byggnation längs stränderna. För att stärka skyddet för-
tydligades förutsättningarna för att upphäva eller ge dispens från 
strandskyddet. Det infördes även förtydliganden i fråga om strand-
skyddets syften. Nya bestämmelser om fri passage infördes. Fri 
passage ska säkra bibehållande av en fri passage för allmänheten 
närmast strandlinjen vid beslut om upphävande vid detaljplane-
läggning och dispens.44 

I 7 kap. 18 c § första stycket MB regleras vad som är särskilda skäl 
för att upphäva strandskydd vid detaljplaneläggning eller medge 
dispens från strandskyddet. 

Som särskilda skäl får endast beaktas om det område som upp-
hävandet eller dispensen avser 

• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 

• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området, 

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

 
44 Prop. 2008/09:119 s. 1 och 33–34. 
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Det särskilda skäl som kan tillämpas för dispens för bryggor är 7 kap. 
18 c § 3 MB som omfattar en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet.  

Enligt uttalanden i förarbetena bör stor restriktivitet gälla i 
synnerhet i områden som är särskilt värdefulla för djur- och växt-
livet, exempelvis grunda mjukbottnar. Det måste enligt förarbetena 
klarläggas vilket intresse den enskilde har av en dispens, vilken 
omfattning åtgärden måste ha för att den ska fylla sin funktion, vilka 
ytterligare effekter som måste påräknas, till exempel muddrings-
arbeten eller förändrade strömningsförhållanden, och om behovet av 
anläggningen kan tillgodoses på något annat sätt utanför det strand-
skyddsområdet. Bedömningen av behovet ska ske utifrån förhållan-
dena i det enskilda fallet. Om exempelvis en brygga behövs för en 
näringsverksamhet, ska vid prövningen hänsyn kunna tas till om det 
skulle medföra orimliga merkostnader eller tidsförluster om bryggan 
skulle lokaliseras utanför området. Hänsyn ska också kunna tas till om 
det är fråga om en brygga som är avsedd för gemensamt nyttjande av 
flera boende i ett närområde. Vi kan konstatera att rättspraxis i 
MÖD är mycket restriktiv. 

Intresseavvägningar 

Vid dispensprövningar ska en intresseavvägning göras enligt 25 §, 
vilket innebär att hänsyn ska tas även till enskilda intressen. En 
dispens ska därutöver enligt 26 § vara förenlig med strandskyddets 
syften. Det innebär en restriktiv syn på dispensmöjligheterna.45 
Enligt förarbetena innebär det en restriktiv syn på dispensmöjlig-
heterna. I förarbetsuttalandena anges vidare bland annat följande. En 
dispens innebär i realiteten att undantag medges till förmån för ett 
enskilt intresse i ett fall där det allmänna intresset generellt bedöms 
väga tyngre. Det förhållandet att syftet med strandskyddet har vidgats 
till att avse även skydd för djur- och växtarter bör innebära att tyngden 
hos det allmänna intresset ökat ännu mera. Samtidigt kan det natur-
ligtvis finnas sådana fall där allmänintresset inte behöver hävdas med 
samma styrka som i flertalet fall. För dessa fall ska det finnas kvar en 
öppning för dispens.46 Enligt Mark- och miljööverdomstolens praxis 

 
45 Prop. 2008/09:119 s. 104 och prop. 1997/98:45, Del 2, s. 98. 
46 Prop. 2008/09:119 s. 104 och prop. 1997/98:45, Del 2, s. 98. 
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ska särskild restriktivitet råda vid dispensprövningen om platsen för 
en tänkt åtgärd ligger inom ett område som är av riksintresse för natur-
vård och friluftsliv, och därtill inom utvidgat strandskyddsområde.47  

7.6.2 Problem 

I våra direktiv har regeringen pekat på att flest dispenser fortfarande 
lämnas i tätbefolkade områden. Regeringen har tagit fasta på att flest 
dispenser lämnas i storstadsområdena i Stockholms och Västra 
Götalands län. Detta indikerar att regelförändringarna som infördes 
genom reformen 2009 inte fullt ut har fyllt sitt syfte. Regeringen har 
hänvisat till Strandskyddsdelegationens betänkande, där delegationen 
har angett att dispensskälen inte upplevs som tillräckligt restriktiva för 
att bevara kvarvarande tillgängliga områden i tätbebyggda områden. 
Ett exempel är enligt delegationens betänkande skälet om ett område 
som redan har tagits i anspråk enligt 7 kap. 18 c § första stycket 
punkten 1 MB. Enligt delegationen fanns en upplevelse att skälet 
tillämpas alltför lättvindigt. 

Den tätortsnära naturen minskar 

Enligt miljömålet Ett rikt växt- och djurliv ska tätortsnära natur som 
är värdefull för friluftslivet och den biologiska mångfalden värnas. 
Målet Myllrande våtmarker innebär att värdefulla våtmarker ska 
bevaras eftersom de har ett värde för både den biologiska mångfalden 
och friluftslivet. 

Enligt miljömålet God bebyggd miljö och friluftsmålen Tillgång 
till natur för friluftsliv och Attraktiv tätortsnära natur ska befolk-
ningen ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med 
höga frilufts, natur och kulturmiljövärden. Friluftslivets tillgång 
till natur- och kulturlandskap ska säkerställas genom bevarande. 
Målen innebär att det ska finnas tillgång till någon form av natur, det 
vill säga målen avser inte bara strandområden. 

Det finns enligt Naturvårdsverkets uppföljning av målen för 
friluftslivspolitiken48 som genomfördes 2019 tre grundläggande 

 
47 Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-06-13, målnummer M 804–13 och Mark- och 
miljööverdomstolens dom 2014-10-30, målnummer M 1899–14. 
48 Naturvårdsverket, Rapport 6904. December 2019. 
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förutsättningar för friluftsliv: tillgång, tillgänglighet och kvalitet. Ett 
naturområde som ligger nära, är tillgängligt och har hög kvalitet har 
störst möjligheter att främja friluftsliv i vardagen. Det är i den 
tätortsnära naturen det mesta av friluftslivet bedrivs. Utövandet 
avtar med avståndet.  

Inom tätorter ser markanvändningen annorlunda ut än runt tät-
orterna, med en hög andel hårdgjord och bebyggd yta och en relativt 
betydelsefull andel parkmark. Runt tätorterna dominerar skog 
(omkring 40 procent), odlad mark (drygt 20 procent), och vatten 
(knappt 15 procent). Sjöarnas och vattendragens ekologiska status 
samt graden av tillgänglighet är viktiga faktorer när det gäller vilka 
kvaliteter som finns. Den pågående urbaniseringen och förtätningen 
av städer och tätorter samt bostadsbristen leder till ett hårt exploa-
teringstryck. Enligt 2019 års utvärdering av friluftsmålen tyder 
mycket på att den tätortsnära naturen minskar till följd av en ökande 
tätortsbefolkning och bebyggelse.  

Exploatering vid grunda mjukbottnar har ökat 

Vi har i kapitel 4 redogjort för miljökvalitetsmålet Hav i balans samt 
levande kust och skärgård. Grunda, vågskyddade miljöer med mjuk-
botten uppmärksammas särskilt i beskrivningarna av miljömålet. 
Miljöerna har en hög biologisk produktion av en stor mängd växter 
och bottendjur och är viktiga födosöks-, lek – eller uppväxtområden 
för många olika fiskarter. Områdena är också viktiga för olika arter 
av marina och limniska kärlväxter, såsom ålgräs och nate, vilka 
stabiliserar botten och minskar uppgrumling av sedimentet.  

Naturvårdsverket har vid sin utvärdering 2020 av miljömålet Hav 
i balans samt levande kust och skärgård uppmärksammat utvecklingen 
av byggandet inom kustområdena. Enligt utvärderingen tyder 
mycket på att de grunda områdena (0–6 meters vattendjup) är de 
som är mest påverkade. Utbredningen av ålgräsängar minskar och 
sedan 1980talet har uppskattningsvis 12 500 hektar försvunnit på 
västkusten. När ålgräset helt försvunnit är både naturlig återkoloni-
sering och restaurering svår. Kostnaderna för förlorade ekosystem-
tjänster i form av minskad produktion av torsk, övergödning och 
grumligare vatten med försämrat siktdjup uppskattas till minst fyra 
miljarder kronor.  
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Orsaker till att ålgräsängarna minskar är enligt utvärderingen 
bland annat övergödning och överfiske, men även exploatering 
genom exempelvis utfyllnader i hamnar, bryggor och muddring. 
Bryggor påverkar ålgräsängarna negativt genom skuggning. Flyt-
bryggor skuggar dubbelt så mycket som pålade bryggor.  

Enligt en rapport från Havsmiljöinstitutet har exploateringen av 
bryggor vid Sveriges kust mer än fördubblats mellan 1960 och 
2016.49 Den sammanlagda längden bryggor har nästan tredubblats 
under denna period. En majoritet av alla bryggor finns i Stockholms 
och Västra Götalands län. Enligt en studie från Västra Götalands län 
fanns 96 procent av alla bryggor över grund mjukbotten. Inom 
grunda väderskyddade områden sker en årlig ökningstakt av antal 
och längd på bryggor med 1,7 respektive 1,8 procent, vilket i dag 
motsvarar en ökning med drygt 900 bryggor på totalt 21 kilometers 
längd per år inom denna miljö. Dessa vågskyddade grundområden 
utgör till ytan en fjärdedel av kustens totala grundområden, men 
innehåller drygt 60 procent av alla bryggor med avseende på längd.  

7.6.3 Utredningens överväganden  

I kapitel 3 har vi redogjort för statistik för dispensgivningen mellan 
2011–2019. Av statistiken framgår att andelen antagna detaljplaner där 
strandskyddet upphävts har sedan år 2011 legat kring 13–15 procent. 
Under 2019 har kommunerna upphävt strandskyddet genom plan-
bestämmelser i 142 detaljplaner. Utöver detta har länsstyrelserna på 
begäran av kommunerna fattat fyra beslut om att upphäva strand-
skyddet när en detaljplan ska antas. Totalt har därför strandskyddet 
upphävts i samband med att 146 detaljplaner har antagits, vilket mot-
svarar 15 procent av det totala antalet nya detaljplaner som antogs 
under år 2019.  

Beträffande dispenser har sedan 2011 antalet beviljade åtgärder 
inom strandskyddsområde ökat varje år. År 2011 uppgick antalet 
beviljade åtgärder till 4 998 och 2019 till 7 811 beviljade åtgärder. Det 
innebär att antalet åtgärder som har fått dispens har ökat med 
56 procent sedan 2011. 

Det är vanligast med dispens för komplementbyggnader och 
tillbyggnader och det vanligaste skälet för dispens är att området 

 
49 Havsmiljöinstitutet, Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige, Rapport 2019. 
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redan har tagits i anspråk, enligt 7 kap. 18 c § första punkten MB. Vi 
kan därför konstatera att flest dispenser lämnas för kompletterings-
åtgärder på redan bebyggda platser. Det är näst vanligast med 
dispens för bostadshus och fritidshus. Av kommunernas dispens-
beslut avseende bostadshus och fritidshus utgör knappt hälften av 
åtgärderna, 44 procent, nyetableringar. Det innebär att drygt hälf-
ten, 56 procent, av de totala åtgärderna avseende bostadshus och 
fritidshus avser befintliga byggnader.  

Utöver komplementbyggnader och tillbyggnader, bostadshus 
och fritidshus, meddelas enligt statistiken dispens för transforma-
tionsstationer, nätstationer och nedläggning av kablar och liknande, 
bryggor och pirar, anläggningar för turism, camping, stugor, hotell, 
friluftsanordningar och båthus. För övrigt lämnas dispens i ganska 
stor utsträckning också till andra åtgärder, men det saknas statistik 
om vad sådana åtgärder avser. 

I fråga om bryggor och pirar har sedan 2011 strandskyddsdispens 
beviljats för drygt 5 000 åtgärder. Mellan 2013 och 2019 har kom-
munerna meddelat dispens för totalt 3 690 åtgärder som avser bryggor 
och pirar. Av dessa var totalt 1 584 nyetableringar. Det utgör 
43 procent av totalen. Det innebär att drygt hälften, 57 procent, av de 
totala åtgärderna avser befintliga bryggor och pirar. 

I kapitel 4 har vi redogjort för de svenska miljökvalitetsmålen och 
resultaten av Naturvårdsverkets uppföljning av målen. Beträffande 
kustområdena ökade den totala längden havsstrandlinje i Sverige 
som är påverkad av bebyggelse mellan 2015 och 2018 med knappt 
tre procent. År 2018 var 28 procent av den sammanlagda svenska 
havsstrandlinjen påverkad av bebyggelse. Den totala strandlinjen 
längs sjöar och vattendrag som är påverkad av bebyggelse ökade med 
cirka 3 procent mellan 2014 och 2018. Det motsvarar 12 procent av 
den totala tillgängliga strandlinjen i Sverige. I kapitel 5 redogör vi för 
exploateringsgraden i varje län och kommun, förändringen i 
exploateringsgrad över landet och avseende olika strandtyper mellan 
åren 2013 och 2018. 

Våra studier i kapitel 5 visar att fastlandskusten generellt sett är 
den mest exploaterade strandtypen och att befolkningen är kon-
centrerad runt de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
De mest befolkade områdena, i både norra och södra Sverige är 
koncentrerade till kusten. Ungefär hälften av Sveriges befolkning är 
bosatt inom en mil från havet. 
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Tätortsnära stränder  

Vi kan konstatera att det finns kommuner i Sverige där befolk-
ningstätheten och exploateringsgraden är hög. I sådana områden kan 
tillgången till strandområden för de som bor i området vara betydligt 
mindre än i andra delar av landet. Att exploateringsgraden inom det 
strandskyddade området är hög behöver inte betyda att de saknas 
allemansrättslig tillgång till området eller livsvillkor för djur och 
växter. Området närmast strandlinjen kan vara oexploaterat, det kan 
ha anordnats strandpromenader, badstränder, utegym eller annat dit 
allmänheten har tillträde. Det kan också vara så att tillgången till 
orörd natur är begränsad. 

En hög exploateringsgrad kan innebära att marken har tagits i 
anspråk för bostadsbebyggelse eller annat, som innebär att allmän-
heten inte har tillträde till strandområdet. I sådana fall begränsas 
ytan för friluftsliv samt djur- och växtliv i strandområdet. Om 
många personer ska dela på en liten mängd strandyta blir den till-
gängliga ytan per person begränsad. En hög exploateringsgrad kan 
dessutom innebära att bebyggelse och privatisering skett ända ner 
till strandlinjen eller att bebyggelsen är så tät att den mer eller mindre 
blockerar tillgången till strandområdet.  

I kapitel 5 har vi redogjort för förhållandena i Sverige avseende 
exploateringsgrad, befolkningstäthet och exploateringstryck. Vi har 
också redogjort för befolkningsökningen och den pågående urbani-
seringen. Enligt Naturvårdsverkets utvärderingar av de nationella 
friluftslivsmålen minskar den tätortsnära naturen. Utredningen har 
i kapitel 5 dragit slutsatsen att ett stärkt strandskydd kan behövas 
främst i städer och andra större tätorter samt i vissa fritidshus-
områden med högt exploateringstryck. I synnerhet i stora städer kan 
tillgången till obebyggda strandområden vara begränsat. En fråga 
som återstår är hur strandskyddet kan stärkas i sådana områden.  

Alternativa lösningar i fråga om tätortsnära stränder 

Utredningen har utifrån det som anges i direktivet övervägt om 
7 kap. 18 c § första stycket punkten 1 MB bör ändras på något sätt. 
Enligt bestämmelsen får man som särskilda skäl beakta att området 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. 
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Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av etablerade tomt-
platser runt bostadshus. Komplementbyggnader i nära anslutning 
till en huvudbyggnad eller en ersättningsbyggnad för samma ända-
mål som en befintlig eller nyligen avlägsnad byggnad kan enligt för-
arbetena vara skäl för dispens.50 Bestämmelsen innebär att byggande 
kan ske på platser där strandskyddets syften redan är utsläckta, vilket 
innebär ett mindre ingrepp på strandskyddets syften än om en orörd 
plats tas i anspråk. Bestämmelsen kan tillämpas i såväl högexploa-
terade som lågexploaterade områden. Det finns enligt vår mening 
därför nackdelar med att generellt begränsa byggandet i redan 
ianspråktagna områden. Vi har valt att överväga två principiellt olika 
alternativ, varav det ena innebär begränsade möjligheter till dispens 
i starkt exploaterade områden och det andra begränsade möjligheter 
till dispens i starkt exploaterade områden som inte har redovisats på 
förhand. 

Alternativ 1 – Redovisa starkt exploaterade områden med begränsade 
möjligheter till dispens  

Alternativ 1 innebär att, på motsvarande sätt som för landsbygds-
områden, starkt exploaterade områden redovisas. Inom starkt exploa-
terade områden skulle upphävande- och dispensmöjligheter begränsas. 

En svårighet med alternativet är enligt vår mening att ytterligare 
en områdestyp skulle behöva redovisas. Att redovisa områden kräver 
inventering, utredning och beredning. Vi ser inte att fördelarna med 
denna lösning överväger de tids- och kostnadsmässiga nackdelarna 
och har därför valt att inte gå vidare med detta alternativ.  

Alternativ 2 – Ökad restriktivitet vid prövning av dispens och 
upphävande av strandskyddet vid detaljplanering i vissa områden  

Enligt förarbeten och praxis ska reglerna om dispenser och upp-
hävanden tillämpas restriktivt. De exempel på omständigheter som 
kan utgöra särskilda skäl enligt förarbetena är i huvudsak situationer 
då strandskyddsintresset inte alls eller endast obetydligt skadas, till 

 
50 Prop. 2008/09:119 s. 105. 
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exempel då åtgärden utförs på redan ianspråktagen mark.51 Gällande 
rätt ger således uttryck för en restriktiv syn på dispensgivningen.  

Detta alternativ går ut på att särskild restriktivitet ska gälla vid 
prövning i starkt exploaterade områden. Alternativet innebär inte att 
områden behöver redovisas på förhand, vilket innebär att alternativet 
är tids- och kostnadseffektivt och kan börja tillämpas vid ikraftträdan-
det. En nackdel med alternativet är att det först vid den enskilda 
prövningen lämnas besked om platsen i fråga ligger inom ett område 
där särskild restriktivitet gäller. Förutsägbarheten är större i alter-
nativ 1 eftersom en redovisning av vilka områden som avses sker på 
förhand. Samtidigt finns redan i dag bestämmelsen i 7 kap. 26 § MB, 
som anger att en dispens måste vara förenlig med strandskyddets 
syften. Bestämmelsen innebär att även om särskilda skäl finns, kan 
dispens nekas om åtgärden inte är förenlig med något av strand-
skyddets syften.  

Mot den här bakgrunden lämnar vi nedan ett förslag som innebär 
att tillämpningen ska vara särskilt restriktiv i vissa områden. 

7.6.4 Utredningens förslag 

Som vi har redogjort för i kapitel 3, ska prövningen av om en dispens 
är förenlig med strandskyddets syften enligt 7 kap. 26 § MB enligt 
bestämmelsens ordalydelse ske på samma sätt oavsett vilket område 
dispensen rör. Av förarbetsuttalandena framgår dock att det all-
männas intresse varierar i olika fall. Det anges att det finns sådana fall 
där allmänintresset inte behöver hävdas med samma styrka som i fler-
talet fall.52 Enligt Mark- och miljööverdomstolens praxis ska särskild 
restriktivitet råda vid dispensprövningen om platsen för en tänkt 
åtgärd ligger inom ett område som är av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv, och därtill inom utvidgat strandskyddsområde.53  

Som vi har angett ovan, har vi i kapitel 5 dragit slutsatsen att ett 
stärkt strandskydd kan behövas i områden som har en hög exploa-
teringsgrad och ett högt exploateringstryck och att sådana områden 
finns främst i städer och andra större tätorter samt i vissa fritids-
husområden med högt exploateringstryck. I synnerhet i stora städer 

 
51 Prop. 2008/09:119 s. 29 och prop. 1997/98:45, Del 2, s. 88–91. 
52 Prop. 2008/09:119 s. 104 och prop. 1997/98:45, Del 2, s. 98. 
53 Mark- och miljööverdomstolens dom 2013-06-13, målnummer M 804–13 och Mark- och 
miljööverdomstolens dom 2014-10-30, målnummer M 1899–14. 



SOU 2020:78 Ett mer differentierat strandskydd 

275 

där många människor bor kan den orörda arealen av strandområde 
per person vara begränsad. För att åstadkomma en differentiering av 
strandskyddet i enlighet med direktiven, bör den restriktivitet som 
ska gälla vid dispens- och upphävandeprövningen tydliggöras och 
stärkas i områden med hög exploateringsgrad och högt exploaterings-
tryck genom reglering i lagtext.  

Regleringen bör ske i 7 kap. 18 c §, så att det redan vid tillämp-
ningen av de särskilda skälen ska ske en bedömning av områdens 
exploateringsgrad och exploateringstryck. Exploateringsgraden och 
exploateringstrycket bör bedömas utifrån ett område omkring den 
plats som dispensen eller upphävandet avser, om en till tre kilo-
meters radie. Förslaget är inte avsett att ersätta den bedömning av 
om en dispens är förenlig med strandskyddets syften som ska ske 
enligt 7 kap. 26 § MB.  

Även i fråga om vattenområden av särskild betydelse för djur- 
och växtlivet bör lagtexten uttryckligen ange att särskild restrik-
tivitet ska gälla. Grunda mjukbottnar bör då kunna anses utgöra ett 
sådant område. Grunda mjukbottnar täcker mycket stora arealer 
längs Sveriges kuster och det finns olika typer av grunda mjuk-
bottnar med olika grad av känslighet och värde för växt och djurliv. 
Olika mjukbottenmiljöer måste kunna behandlas olika och bedöm-
ningen av om en mjukbottenmiljö är av särskild betydelse för djur- 
eller växtlivet måste ske i varje enskilt fall, utifrån förhållandena och 
förutsättningarna i området. I författningskommentaren till bestäm-
melsen redogör vi för vilka typer av grunda mjukbottnar som kan 
vara särskilt viktiga.   

Sammanfattningsvis innebär förslaget att vid prövningen av en 
dispens eller upphävande av strandskydd vid detaljplanering ska först 
prövas om det föreligger något särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § MB. 
Vid den prövningen ska, enligt förslaget, särskild restriktivitet råda 
vid högexploaterade områden och områden med hög exploaterings-
grad och högt exploateringstryck samt i vattenområden av särskild 
betydelse för djur- och växtlivet. Om det föreligger ett särskilt skäl 
ska därefter prövas om en dispens är förenlig med strandskyddets 
syften enligt 7 kap. 26 § MB. 

I avsnitt 7.7 som följer föreslår vi att det ska bli enklare att få 
dispens för klimatanpassningsåtgärder enligt en ny punkt, punkt 7, i 
18 c § MB. Förslaget om särskild restriktivitet som vi lämnar här bör 
inte omfatta klimatanpassningsåtgärder. 
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7.7 Enklare att vidta klimatanpassningsåtgärder 

Bedömning: Klimatförändringarna medför behov av klimatanpass-
ningsåtgärder. Klimatanpassningsåtgärder kan skydda befintlig 
bebyggelse. Det finns behov av att tydliggöra att dispens kan 
meddelas för klimatanpassningsåtgärder.  

 
Förslag: Dispens ska kunna meddelas för åtgärder som syftar till 
att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom 
att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat 
klimat kan medföra (klimatanpassningsåtgärder). 

Förslaget införs genom en ny punkt 7 i 7 kap. 18 c § första 
stycket miljöbalken. 

7.7.1 Gällande bestämmelser 

I 7 kap. 18 c § första stycket MB regleras som tidigare redovisats vad 
som är särskilda skäl för upphävande av strandskydd vid detalj-
planeläggning eller dispens från strandskyddet. 

Som särskilda skäl får man beakta endast om det område som 
upphävandet eller dispensen avser 

• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 

• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området, 

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 
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7.7.2 Bakgrund och problem 

Klimatanpassning definieras i förordningen (2018:1428) om myn-
digheters klimatanpassningsarbete som åtgärder som syftar till att 
skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att 
samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan 
medföra. En rad olika myndigheter i Sverige ska enligt förordningen 
arbeta med klimatanpassning. Det är främst Statens geotekniska 
institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), Boverket och länsstyrelserna 
som arbetar med klimatanpassning kring stigande havsnivå, erosion 
och översvämningar i kustområden. Det pågår ett projekt, ”Regional 
kustsamverkan” som syftar är att skapa hållbara lösningar för att 
hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, erosion och 
översvämning i kustområden i Skåne och Halland.  

I första hand handlar det om att undvika att bebyggelse finns på 
mark- och vattenområden med risker för översvämningar eller på 
mark med dålig stabilitet. Det kan handla om att byggnader och 
anläggningar flyttas in mot land och nya kustskydd anordnas längre 
från strandlinjen. Det kan också handla om strandfodring och invall-
ningar. Kommuner har möjlighet att söka bidrag till förebyggande 
åtgärder. För bebyggda områden där risken för naturolyckor är stor 
har staten för budgetår 2020 anvisat 75 miljoner kronor. Bidragen 
kan användas till åtgärder för att öka markens stabilitet eller skydda 
mot översvämning samt åtgärder som är en direkt följd av att kunna 
utföra dessa.  

Riksdagen har 2018 antagit en nationell strategi för klimatanpass-
ningsåtgärder.54 Enligt strategin är klimatanpassningar särskilt viktigt 
vid investeringar som har lång livslängd inom sektorer som bedöms 
som sårbara och samhällsviktiga. Det kan röra vattenförsörjning, 
avloppssystem, elförsörjning, elektroniska kommunikationer, vatten-
leder, vägar och järnvägar, bebyggelse och byggnader, samt inom de 
areella näringarna. Vidare anges att klimatanpassning behövs mot 
ras, skred, erosion och översvämning som hotar samhällen, infra-
struktur och företag, brist i vattenförsörjningen och biologiska och 
ekologiska effekter.  

 
54 Prop. 2017/18:163. 
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Vi har i avsnitt 7.2 och 7.3 lämnat förslag om att landsbygds-
områden inte bör kunna omfatta översvämnings- eller erosions-
känsliga områden. Där det redan finns bebyggelse kan det finnas 
behov av att utföra klimatanpassningsåtgärder. Sådana åtgärder kan 
också skydda strandskyddets syften.  

Vi kan konstatera att olika klimatanpassningsåtgärder som har 
beskrivits ovan kan omfattas av förbuden enligt strandskydds-
bestämmelserna. Det finns inget särskilt skäl som har utformats 
speciellt med perspektivet att skydda samhället mot klimatför-
ändringar. Olika åtgärder kan möjligen inrymmas i befintliga sär-
skilda skäl i 7 kap. 18 c § punkterna 5 och 6 MB, men vi kan inte 
konstatera att de olika typer av åtgärder som kan blir aktuella som 
klimatanpassningsåtgärder kan inrymmas under de befintliga sär-
skilda skälen. Det bör därför vara enklare att genomföra klimat-
anpassningsåtgärder 

7.7.3 Utredningens överväganden och förslag 

För att göra nödvändiga klimatanpassningsåtgärder möjliga bör ett 
nytt särskilt skäl för dispens införas i 7 kap. 18 c § MB. Definitionen 
av klimatanpassningsåtgärder bör utformats i enlighet med defini-
tionen i den nationella strategin för klimatanpassningsåtgärder. Det 
nya särskilda skälet läggs i en ny punkt 7, för åtgärder som behövs 
för att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom vid 
befintlig bebyggelse eller infrastruktur (klimatanpassningsåtgärder). 
Det kan exempelvis handla om åtgärder för att öka markens stabilitet 
eller hindra vatten. Det kan bland annat röra sig om strandfodring och 
invallningar. Klimatanpassningsåtgärder ska enligt bestämmelsen 
kunna vidtas för att skydda samhällsviktiga funktioner som exempel-
vis vattenförsörjning, avloppssystem, elförsörjning, elektroniska kom-
munikationer, vattenleder, vägar och järnvägar, bebyggelse och bygg-
nader och de areella näringarna.  

Intresset bör kunna vara både allmänt och enskilt och bestäm-
melsen bör enbart kunna avse klimatanpassningsåtgärder vid befint-
lig bebyggelse. Vi har utformat bestämmelsen i enlighet med defini-
tionen av klimatanpassningsåtgärder i den nationella strategin för 
klimatanpassningsåtgärder.  
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Förslaget innebär en modernisering av strandskyddet genom 
anpassning till de nya förutsättningar som ett förändrat klimat inne-
bär. Förslaget innebär också att stränderna och därmed även strand-
skyddets syften skyddas mot den påverkan som ras, skrev och över-
svämning innebär. I vissa fall kan klimatanpassningsåtgärder också 
vara till nackdel för växt- och djurliv, exempelvis om klimatanpass-
ningsåtgärden är en invallning. 
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8 Effektivare tillsyn inom 
strandskyddade områden 

En rättvis tillämpning av strandskyddsreglerna och tillsyn av efter-
levnaden framhålls i utredningsdirektivet som viktigt för att skyddet 
ska uppfattas som legitimt. Utredningen ska utgå från att det fortsatt 
finns ett behov av en ändamålsenlig och effektiv statlig tillsyn och 
kontroll av tillämpningen av förändrade strandskyddsregler, som 
värnar strandskyddets syften och säkerställer ett differentierat och 
legitimt strandskydd. I direktivet pekas också på att Havs- och vatten-
myndigheten i den fördjupade utvärderingen av miljömålet Levande 
sjöar och vattendrag 2019 har framfört behovet av skärpt och utökad 
tillsyn av strandskyddet för att miljömålet ska nås.1 

 

8.1 Ökad och mer effektiv tillsyn 

Bedömning: För att skapa bättre förutsättningar för mer och 
effektivare tillsyn bör Naturvårdsverket få ökade resurser för till-
synsvägledning och utbildningsinsatser. 

Regeringen bör avsätta tre miljoner kronor årligen från år 2022 
till 2026 till Naturvårdsverket för vägledning och utbildning i 
strandskyddstillsyn. Naturvårdsverket bör vid utgången av 2027 
redovisa till regeringen hur resurserna har använts och Natur-
vårdsverkets bedömning av om insatserna har bidragit till mer 
och planerad strandskyddstillsyn. 

 
1 Havs- och vattenmyndigheten, Levande sjöar och vattendrag. Fördjupad utvärdering av miljö-
kvalitetsmålen 2019, Rapport 2019:2. 
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8.1.1 Gällande rätt 

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken (MB) ska tillsynen säkerställa syftet 
med MB. Med tillsyn avses bland annat att tillsynsmyndigheten på 
eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning ska kon-
trollera att MB samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken följs samt vidta de åtgärder som 
behövs för att åstadkomma rättelse. Med tillsyn avses också att 
underlätta för en enskild att fullgöra sina skyldigheter genom infor-
mation och liknande verksamhet. 

Enligt 26 1 a § avses med tillsynsvägledning att utvärdera, följa 
upp och samordna tillsynen samt att ge råd och stöd till tillsyns-
myndigheterna. 

I miljötillsynsförordningen fördelas ansvaret för tillsyn och till-
synsvägledning enligt MB. Sedan 1 juli 2009 har kommunerna ansvar 
för tillsyn över strandskyddsområden (2 kap. 9 § miljötillsynsförord-
ningen). Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i de områden som 
omfattas av länsstyrelsens dispensprövning (7 §).  

Tillsyn utövas direkt gentemot den som bedriver eller har bedrivit 
en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd. Tillsynsväg-
ledning omfattar utvärdering, uppföljning och samordning av operativ 
tillsyn samt råd och stöd till de operativa tillsynsmyndigheterna. 
Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att ge tillsynsvägledning i 
länet (3 kap. 16 §). Naturvårdsverket har ansvar för tillsynsvägledning 
i frågor som rör tillämpningen av strandskyddreglerna i miljöbalken 
(2 § första stycket).  

Hos en tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning om tillsyns-
behovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över 
vid behov och minst en gång varje år (1 kap. 6 §). För varje verksam-
hetsår ska tillsynsmyndigheten också upprätta en samlad tillsynsplan 
som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt MB. Planen ska 
grundas på bland annat behovsutredningen (8 §). Tillsynsverksam-
heten ska också följas upp och utvärderas årligen (12 §).  

Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det är ända-
målsenligt och möjligt (17 §).  
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8.1.2 Erfarenheter från strandskyddstillsynen 

I detta avsnitt redogör vi för omfattningen av tillsynsplaner, vanliga 
överträdelser, omfattning av tillsynen och några goda exempel på hur 
tillsynen kan bedrivas på ett effektivt sätt.  

Vanliga överträdelser av strandskyddsreglerna 

Av Naturvårdsverkets årliga uppföljning av strandskyddsbeslut går 
det att utläsa mot vilka åtgärder som ett tillsynsföreläggande van-
ligen riktats i landet. Tabell 8.1 visar de vanligaste åtgärderna kom-
munerna har riktat ett föreläggande mot de senaste fem åren.   

Tabell 8.1 Beslut om förelägganden  

I tabellen framgår de fem vanligaste typerna av åtgärder eller 
ändamål, mot vilka en kommun meddelat ett föreläggande. 
Tabellen redovisar totala antalet förelägganden, för de vanligaste 
åtgärderna eller ändamålen, som kommunerna meddelat de senaste 
fem åren 

 2019 2018 2017 2016 2015 
Komplementbyggnad/tillbyggnad 10 46 19 6 28 
Bostadshus inkl. fritidshus 40 52 25 15 58 
Brygga/pir  63 64 35 23 41 
Annat 113 85 59 60 60 
Källa: Naturvårdsverket 2016–2020, Uppföljning av strandskyddsbeslut.  

 
 
Det är vanligt att förelägganden meddelas beträffande bryggor eller 
pirar samt komplementbyggnader och bostadshus. Vad kategorin 
Annat innehåller framgår inte av den årliga uppföljningen.  

Vid utredningens länsbesök i Västra Götaland framkom att de 
vanligaste objekten vid strandskyddstillsyn är bryggor och brygg-
däck. Näst vanligast är olika typer av komplementbyggnader som 
förråd, sjöbodar, gäststugor, båthus, lusthus eller liknande – främst 
utanför etablerad tomtplats. Andra vanliga överträdelser är ändrad 
användning av olika byggnader utanför tomtplats, exempelvis en sjö-
bod eller ett förråd som omvandlas till bastu eller gäststuga. Altan-
däck som byggts utanför tomtplats eller ut i vattnet är också vanligt 
förekommande, liksom staket eller andra anordningar som utökar 
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tomtplatser. Även avhållande skyltar och utfyllnader i vatten är 
vanliga åtgärder som renderar behov av tillsynsinsatser.  

Uppföljningen av strandskyddsbeslut visar inte hur många till-
synsbesök eller tillsynstimmar som kommunerna lägger på strand-
skyddstillsynen. Vid våra möten med länsstyrelser och kommuner 
har det framkommit att det generellt sett bedrivs lite strandskydds-
tillsyn. 

Samverkan och tillsynskampanjer är effektivt 

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägled-
ning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och när-
liggande lagstiftningar. Deltagare är länsstyrelserna, Naturvårds-
verket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. 

Under 2018 genomförde Miljösamverkan Sverige en nationell 
tillsynskampanj inom strandskyddade områden med länsstyrelserna 
(tio länsstyrelser deltog). Syftet med den samlade insatsen var bland 
annat att arbeta effektivare och att få syn på övergripande problem 
inom strandskyddsområden.2  

Under kampanjen kontrollerades 182 platser i de tio län som del-
tog i kampanjen och vid dessa platser återfanns totalt 456 objekt 
(byggnader, åtgärder, anläggning och liknande) som kontrollerades. 
På varje plats fanns således i genomsnitt 2,5 objekt som kontrolle-
rades. De vanligaste objekten var bryggor och bryggdäck (160), vilket 
motsvarade 40 procent av objekten. Näst vanligast var olika typer av 
komplementbyggnader som förråd, sjöbodar, gäststugor, båthus, 
lusthus eller liknande utanför etablerad tomtplats (114). Altandäck 
som byggts utanför tomtplats var också vanligt förekommande 
objekt (49). 

Ett av syftena med kampanjen var att se hur arbetet med tillsynen 
inom strandskydd kunde bedrivas mer effektivt, ett annat var att se 
vilka övergripande problem som fanns med tillsyn inom strand-
skyddsområden. Några slutsatser som drogs efter den nationella 
kampanjen var följande.  

• Planering och förberedelser underlättar fältkontrollen. Några 
länsstyrelser har erfarit att antalet tillsynsärenden minskar med 
ungefär hälften i varje steg i tillsynsprocessen. 

 
2 Miljösamverkan Sverige, Samlad rapport för den nationella tillsynsinsatsen i strandskydd, 2019. 
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• Den samlade insatsen i ett geografiskt område ger följdeffekter i 
flera steg. Utskick av brev medför att boende vidtar åtgärder 
innan kontrollen. Tillsyn i ett samlat geografiskt område gör 
också att det blir enklare att tillämpa likabehandlingsprincipen. 

• Kalibreringsmöten mellan deltagande tillsynsmyndigheter är 
viktiga för att myndigheter ska göra likvärdiga bedömningar. Hur 
proportionalitetsavvägning ska göras i tillsynsärenden var en 
återkommande fråga från tillsynshandläggarna. 

• Att planera och genomföra tillsyn samlat i tid och koncentrerat i 
de geografiska områden som myndigheten prioriterat för den 
aktuella kampanjen, skapar bra förutsättningar för resurseffektiv 
tillsyn.  

Planerad tillsyn mer effektiv än händelsestyrd tillsyn 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har utifrån den tillsyn myndigheten 
bedriver inom skyddade områden i länet räknat ut hur många timmar 
som läggs på ett planerat respektive ett händelsestyrt tillsynsärende. 
Med planerat ärende avses sådana tillsynsinsatser som myndigheten 
själv planerat att utföra. Ett händelsestyrt ärende initieras ofta av ett 
inkommande tips om lagöverträdelse.  

Utifrån länsstyrelsen uträkning var det tydligt att planerad tillsyn 
var mycket effektivare än händelsestyrd tillsyn. Resultatet framgår 
av figur 8.1, som visar att ett planerat tillsynsärende var cirka 4 till 6 
gånger så effektivt som ett händelsestyrt tillsynsärende.  
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Figur 8.1 Antal timmar per tillsynsärende 

Händelsestyrd tillsyn i blå stapel och planerad tillsyn i röd stapel 

Anm.: Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inte möjlighet att särskilja strandskyddstillsyn från tillsyn 
inom övriga områdesskydd. Länsstyrelsen arbetar ofta samlat med flera typer av skydd i tillsynen. 
Diagrammet visar därför tillsyn inom områdesskydd generellt.  
 

 
Enligt länsstyrelsens erfarenhet kan det i vissa strandskyddsområden 
finnas många överträdelser. Behovet av tillsyn minskar enligt läns-
styrelsens erfarenhet i takt med att tillsyn bedrivits i området.3  

8.1.3 Skärpta regler och ökade åtgärder för miljötillsyn 

Länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning i länet. I det ingår att granska 
kommunernas tillsynsverksamhet och ge kommunerna stöd för att 
utveckla tillsynen.4 Den 1 augusti i år trädde skärpta regler för miljö-
tillsyn i kraft. Enligt en ny bestämmelse i 26 kap. 8 § MB får läns-
styrelsen förelägga en kommun som inte fullgör de skyldigheter som 
följer av kommunens tillsynsuppdrag att avhjälpa bristen. Bestäm-
melsen omfattar all typ av tillsyn enligt MB. Med skyldigheter som 
följer av kommunens tillsynsuppdrag avses en kommuns tillsynsverk-
samhet i vid bemärkelse. Det innefattar alla moment som ingår i 
kommunens tillsynsverksamhet, exempelvis hur ofta tillsynsobjekt 
kontrolleras och hur konstaterade brister följs upp. Det innefattar 
även administrativa åtgärder kring tillsynen som upprättande av 
behovsutredningar eller planer för tillsynen. Även andra skyldigheter 

 
3 Möte med Länsstyrelsen i Västra Götaland den 4 februari 2020. 
4 Prop. 2019/20:137 s. 48. 
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som inte ingår i tillsynen men som har ett direkt samband med den, 
exempelvis rapportering till centrala myndigheter, omfattas av en 
kommunens tillsynsuppdrag.5  

Regeringen har i juni 2020 uppdragit åt Naturvårdsverket, som 
samordnande myndighet, att tillsammans med Folkhälsomyndig-
heten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens 
jordbruksverk och länsstyrelserna främja en mer effektiv och enhet-
lig tillsyn enligt miljöbalken. Naturvårdsverket ska redovisa upp-
draget till Regeringskansliet senast den 31 december 2023.6 

8.1.4 Mer resurser för vägledning och utbildning 

Avsikten med tillsynen är att säkerställa syftet med strandskyddet 
och att reglerna följs. Riskerna för att strandskyddsreglerna inte följs 
beror på om reglerna är kända, förstådda och accepterade samt hur 
mycket tillsyn som bedrivs. Riskerna ökar ju mindre tillsyn som 
bedrivs.  

Kommunerna har ett omfattande tillsynsuppdrag och tillsynen 
måste därför prioriteras. I områden med hög exploateringsgrad och 
hög befolkningstäthet är den allemansrättsliga tillgången till strand-
områden och utrymmet för djur- och växtlivet begränsat. I sådana 
områden är det angeläget med såväl förebyggande insatser som en 
effektiv tillsyn för att främja efterlevnad och att ingripande sker vid 
överträdelser. I områden med högt exploateringstryck kan en 
successiv utbyggnad väntas, vilket kan minska kvarvarande orörda 
strandområden.  

I kapitel 5 har vi redogjort för var exploateringsgraden av strand-
områden i dagsläget är hög respektive låg, vilka områden som är tät- 
respektive glesbefolkade och vilka områden som har högt respektive 
lågt exploateringstryck. Som framgår av kapitel 5 råder ofta hög 
exploateringsgrad, hög befolkningstäthet och högt bebyggelsetryck i 
städer och andra större tätorter. Det gäller i synnerhet i stora städer. 

Behovet av tillsyn av strandskyddsreglerna gäller generellt. När 
tillsynsuppdraget är omfattande kan, enligt vår uppfattning, till-
synen av strandskyddsreglerna lämpligen prioriteras till städer och 
andra större tätorter. Tillsyn kan även behöva prioriteras i vissa 

 
5 Prop. 2019/20:137 s. 51 och 88. 
6 Regeringsbeslut 2020-06-25, diarienummer M2020/01034/Me. 
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fritidshusområden under omvandling. Där kan exploateringstrycket 
vara högt, likaså exploateringsgraden. Slutligen kan tillsyn också 
behövas i landsbygdsområden, med anledning av de förändringar i 
strandskyddsbestämmelserna som vi föreslår i kapitel 7. 

Behov av vägledning och utbildning 

Länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning i länet. I det ingår att 
granska kommunernas tillsynsverksamhet och ge kommunerna stöd 
för att utveckla tillsynen. Den nya bestämmelsen i 26 kap. 8 § MB 
ger länsstyrelsen möjlighet att förelägga en kommun som inte full-
gör sina tillsynsskyldigheter att ta fram en tillsynsplan eller behovs-
utredning och att bedriva operativ strandskyddstillsyn. Bestäm-
melsen kan enligt vår uppfattning bidra till att kommunernas tillsyn 
ökar, liksom länsstyrelsernas uppföljning av kommunernas tillsyn. 
Det saknas anledning för utredningen att föreslå ytterligare åtgärder 
i denna del.  

Vid våra samtal med kommuner och länsstyrelser har det fram-
kommit önskemål om mer vägledning och utbildning om strand-
skyddstillsyn. Vägledning och utbildning kan enligt vår mening 
bidra till och underlätta arbetet med strandskyddstillsyn. Kunskap 
om hur tillsyn kan bedrivas på ett resurseffektivt sätt kan också bidra 
till mer tillsyn. Erfarenheter från olika tillsynskampanjer eller andra 
tillsynsinsatser kan underlätta i detta avseende. För att utnyttja 
kommunernas kompetens bättre bör utbildningen ta till vara möjlig-
heterna till samarbete och erfarenhetsutbyte.  

Vi anser att regeringen bör avsätta tre miljoner kronor årligen 
från år 2022 till 2026 till Naturvårdsverket för vägledning och utbild-
ning i strandskyddstillsyn. Syftet med en sådan satsning bör vara att 
få kommunala tillsynsmyndigheter att i större utsträckning än i dag 
genomföra tillsyn. Med en effektiv tillsyn kan resurserna enligt vår 
uppfattning också räcka till mer tillsyn. 

Naturvårdsverket bör vid utgången av 2027 redovisa till reger-
ingen hur resurserna har använts och myndighetens bedömning av 
om insatserna har bidragit till mer strandskyddstillsyn 
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9 Ikraftträdande 
och genomförande 

Förslag: Lag- och förordningsändringar ska träda i kraft den 
1 januari 2022. Äldre bestämmelser gäller för ärenden och mål 
som har påbörjats före ikraftträdandet. 

De delar av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS-områden) som omfattas av strandskydd ska gälla som 
landsbygdsområden enligt 7 kap. 17 a § första stycket miljöbalken, 
om länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande har funnit att redo-
visningen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket i dess lydelse 
vid tidpunkten för länsstyrelsens granskningsyttrande. 

 
Bedömning: Effekterna av de föreslagna ändringarna bör följas 
upp årligen och utvärderas av Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverkets årliga uppföljning av meddelade dispens-
beslut i landet bör även omfatta var dispenser söks och var dispenser 
beviljas samt om åtgärder som avser komplementbyggnader inne-
bär att ny byggnad uppförs.  

9.1.1 Ikraftträdande 

Utredningsuppdraget ingår som punkt i den sakpolitiska överens-
kommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Miljöpartiet de gröna, även kallad Januariavtalet eller 73-punkts-
uppgörelsen. Strandskyddet tas upp i punkt 23 i uppgörelsen och 
rubriceras Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden. Där anges 
att förslagen ska träda i kraft den 1 januari 2022. 
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9.1.2 Genomförande 

Vi lämnar i detta betänkande förslag som berör strandskyddets om-
fattning generellt. Vi lämnar bedömningar i fråga om digitalisering 
av var strandskyddet gäller i landet. Vi lämnar också förslag som 
berör landsbygdsområden. Inom landsbygdsområden ska enligt våra 
förslag strandskyddet under vissa förutsättningar kunna upphävas 
eller landsbygdsområden redovisas i den kommunala översikts-
planen (ÖP). Inom landsbygdsområden som har redovisats i ÖP ska 
det vara lättare att få dispens för vissa åtgärder.  

Vi bedömer att effekterna av de föreslagna ändringarna bör följas 
upp årligen och utvärderas av Naturvårdsverket. Vi bedömer även att 
Naturvårdsverkets årliga uppföljning av meddelade dispensbeslut i 
landet bör omfatta var dispenser söks och var dispenser beviljas samt 
om åtgärder som avser komplementbyggnader innebär att ny bygg-
nad uppförs. 

Strandskyddets omfattning och synliggörande av var strandskyddet 
gäller 

Strandskyddet är idag upphävt i olika områden i landet genom före-
skrifter och beslut som har fattats av länsstyrelsen. I vissa områden 
är strandskyddet utvidgat till högst 300 meter från strandlinjen.  

Vi lämnar förslag om att mindre sjöar och vattendrag samt 
anlagda vatten som har tillkommit efter 1975 inte ska omfattas av 
strandskydd.  

Vi bedömer att länsstyrelserna bör få i uppdrag att klarlägga och 
fastlägga var strandskyddet gäller och ska gälla i respektive län. De 
bör även få i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket samordna 
arbetet med en digitalisering av dessa och andra uppgifter gällande 
strandskyddet. Digitaliseringen bör vara genomförd senast två år 
efter det att förändringana har trätt i kraft. Arbetet innebär en 
digitalisering dels av befintliga föreskrifter och beslut om strand-
skyddets omfattning, dels av strandskyddets omfattning vid mindre 
insjöar och vattendrag och vissa anlagda vatten som följer av utred-
ningens förslag. Det är angeläget att behovet av att synliggöra och 
tydliggöra var strandskyddet gäller kan tillgodoses så snart som 
möjligt. Vi bedömer att digitaliseringen bör kunna vara genomförd 
senast två år efter det att förändringana har trätt i kraft. 
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I anslutning till förslaget om mindre sjöar och vattendrag lämnar 
vi ett förslag som innebär att länsstyrelsen under vissa förutsätt-
ningar får möjlighet att införa av strandskydd vid sådana mindre 
sjöar och vattendrag. Vi lämnar även ett förslag som gör det möjligt 
för länsstyrelsen att under vissa förutsättningar ändra tidigare för-
ordnanden om strandskyddets omfattning. Det finns ingen tidsfrist 
för länsstyrelsen att meddela föreskrifter eller fatta beslut enligt 
förslagen. Det ska kunna ske då behov uppkommer. Förslagen inne-
bär därför inget särskilt arbete för länsstyrelsen. 

Vi föreslår att Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om 
hur insjöars storlek och vattendrags bredd ska bestämmas. Det är 
angeläget att föreskrifterna kan meddelas så snart som möjligt efter 
det att ändringarna i miljöbalken träder i kraft. Vi bedömer att 
Naturvårdsverket kan få i uppdrag att påbörja förberedelser för det 
när regeringen lämnar sin proposition till riksdagen.    

Landsbygdsområden  

Kommuner ska enligt våra förslag antingen kunna ansöka hos läns-
styrelsen om att strandskyddet upphävs i landsbygdsområden, eller 
redovisa landsbygdsområden i ÖP, där det ska vara enklare att få 
dispens för vissa åtgärder. Om kommunerna vill ansöka hos läns-
styrelsen om att få strandskyddet upphävt inom ett landsbygds-
område, finns ingen tidsfrist för det. Kommunerna kan när som helst 
lämna in en sådan ansökan till länsstyrelsen. Vi föreslår att läns-
styrelsen ska besluta att helt eller delvis återinföra strandskydd i ett 
landsbygdsområde, om ett område inte längre uppfyller kriterierna 
för det. Utredning och beslut om att återinföra strandskydd ska ske 
när behov uppkommer på grund av ändrade förhållanden. Förslaget 
innebär därför inget särskilt omställningsarbete för länsstyrelsen i 
denna del. 

Om kommunerna vill redovisa landsbygdsområden i ÖP, där det 
ska vara enklare att få dispens för vissa åtgärder, finns inte någon 
tidsfrist för det. Förslaget innebär därför inget särskilt arbete för 
kommunerna. Beträffande befintliga LIS-områden föreslår vi att de 
delar av LIS-områden som omfattas av strandskydd ska gälla som 
landsbygdsområden, om länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande har 
funnit att redovisningen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket 
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MB i dess lydelse vid tidpunkten för länsstyrelsens gransknings-
yttrande. Det innebär ett arbete för kommunerna i form av genom-
gång av befintliga LIS-områden och uppdatering av dessa till lands-
bygdsområden. Det är angeläget att uppdateringen kan genomföras i 
samband med att förslagen träder i kraft. 

Uppföljning och utvärdering av effekterna av utredningens förslag 

Utredningens förslag bygger på att lättnader i strandskyddet blir 
möjliga i områden som har god tillgång på obebyggda stränder (inne-
fattande exploateringsgrad och befolkningstäthet). Lättnader med-
ges inte i områden som har högt exploateringstryck eller är av 
särskild betydelse för strandskyddets syften. Utredningens föreslår 
också att strandskyddet stärks i områden med hög exploateringsgrad 
och högt exploateringstryck. 

Vi bedömer att effekterna av de föreslagna ändringarna bör följas 
upp årligen och utvärderas av Naturvårdsverket. Uppföljningen och 
utvärderingen bör göras i kombination med Naturvårdsverkets 
årliga uppföljning av meddelade dispensbeslut i landet. Det framgår 
i dag inte av Naturvårdsverkets årliga uppföljningar hur stor andel av 
beviljade komplementbyggnader som avser nyetableringar. Det 
framgår inte heller på vilka platser dispenserna har lämnats. Det går 
därmed inte att avgöra hur många dispenser som har lämnats exem-
pelvis inom tätorter där tillgången till strandområden kan vara 
begränsad, eller hur många som har lämnats utanför tätorter där 
tillgången till strandområden är större. 

Uppföljningen och utvärderingen bör inriktas mot hur många 
åtgärder som har fått dispens, vilka åtgärder som har fått dispens och 
var dispenserna har beviljats i enlighet med de föreslagna bestäm-
melserna. Uppföljningen och utvärderingen bör också avse hur 
många åtgärder som inte har fått dispens, vilka åtgärder som inte har 
fått dispens och var dispenserna har nekats i enlighet med de före-
slagna bestämmelserna. Beträffande var dispens har beviljats respek-
tive inte beviljats är det viktigt att det framgår av en eller flera kartor, 
som löpande uppdateras, för att det ska vara möjligt att se var i landet 
förslagen har fått effekt och för att kunna analysera effekterna. Som 
en följd av vår bedömning om behovet av utvärdering och upp-
följning bedömer vi också att Naturvårdsverkets årliga uppföljning 



SOU 2020:78 Ikraftträdande och genomförande 

293 

bör utökas genom att omfatta var dispenser söks och var dispenser 
beviljas respektive nekas. Vi bedömer även att den årliga upp-
följningen av dispensbeslut bör utökas med uppgifter om åtgärder 
som avser komplementbyggnader innebär en nyetablering eller om 
åtgärderna avser befintliga komplementbyggnader, i likhet med den 
uppföljning som i dag sker beträffande bostadshus, fritidshus och 
bryggor. 
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10 Ekonomiska och 
andra konsekvenser 

Bedömning: Våra förslag bedöms få positiva konsekvenser 
särskilt för små företag och enskilda i landsbygdsområden. För-
slagen bedöms även medföra ökad rättssäkerhet, ökad tydlighet 
och förutsägbarhet samt större legitimitet för strandskydds-
lagstiftningen.  

Lättnaderna från strandskyddet i landsbygdsområden och vid 
mindre sjöar och smalare vattendrag kan få negativa konse-
kvenser för strandskyddets syften och därmed även för miljön.   

Förslagen innebär sammantaget ett ökat lokalt inflytande, 
eftersom det är kommunerna som ska kunna ansöka om att upp-
häva strandskydd helt eller delvis i landsbygdsområden. Det är 
framför allt länsstyrelsen som kommer att få ökade kostnader 
som direkt följd av förslagen under en period på två år. På sikt 
bedöms länsstyrelsernas och kommunernas arbete med strand-
skyddet underlättas och förbättras som följd av våra förslag. 

 
Enligt kommittédirektivet (2019:41) ska utredaren analysera och 
redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med i 14–15 a §§ kom-
mittéförordningen (1998:1474). Konsekvenserna ska anges på ett 
sätt som motsvarar de krav på innehållet i konsekvensutredningar 
som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvens-
utredning vid regelgivning. Utöver dessa bestämmelser ska utred-
ningen enligt direktivet redovisa konsekvenser i ytterligare några 
avseenden, exempelvis konsekvenser för friluftsliv, bygga och driva 
företag på landsbygden samt samhällets motståndskraft mot klimat-
förändringar.  

Vi har anlitat externt stöd för att genomföra delar i konsekvens-
utredningen med ett uppdrag till Sweco Strategi AB att framför allt 
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bistå oss med att belysa de ekonomiska konsekvenserna för olika 
aktörer och med en samhällsekonomisk analys. I den delen av arbetet 
har även Tillväxtverket medverkat. Vi har också med ett särskilt 
uppdrag till samma företag belyst effekter av förslagen för miljön 
och friluftslivet.  

Vi inleder kapitlet med att i korthet beskriva de krav som ställs på 
en konsekvensanalys och hur analysen är genomförd och de resone-
mang som ligger till grund för arbetet. Vi redogör också för utred-
ningens problembild och syftet med förslagen. Därefter beskriver vi 
bedömda konsekvenser av samtliga förslag för berörda aktörer, det vill 
säga staten, landsting, kommuner, företag och enskilda.  

10.1 Vilka är kraven på en konsekvensanalys 
och hur har den genomförts? 

10.1.1 Redovisning enligt kommittéförordningen 

I 14 § kommittéförordningen anges att om förslagen i ett betän-
kande påverkar kostnader eller intäkter för staten, kommuner, 
regioner, företag eller andra enskilda, ska en beräkning av dessa 
konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär sam-
hällsekonomiska konsekvenser i övrigt, ska dessa redovisas. När det 
gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kom-
muner eller regioner, ska kommittén föreslå en finansiering. 

I 15 § kommittéförordningen anges att om förslagen i ett betän-
kande har betydelse för den kommunala självstyrelsen, ska konse-
kvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller när 
ett förslag har betydelse för brottsligheten och det brottsföre-
byggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar 
av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensför-
måga eller villkor i övrigt i förhållande till större företag, för jäm-
ställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de 
integrationspolitiska målen. 
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10.1.2 Redovisning enligt förordningen om 
konsekvensutredning vid regelgivning 

Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, 
ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i 
betänkandet. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de 
krav på innehållet i konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ för-
ordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.  

Enligt 6 § förordningen om konsekvensutredning vid regel-
givning ska en konsekvensutredning innehålla följande uppgifter.  

• En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå, 

• En beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det 
man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte 
kommer till stånd, 

• Uppgifter om vilka som berörs av regleringen, 

• Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutande-
rätt grundar sig på, 

• Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de 
övervägda regleringsalternativen, 

• En bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen, samt 

• En bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 
informationsinsatser. 

I 7 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning anges 
att om regleringen kan få effekter av betydelse för företags arbets-
förutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska konse-
kvensutredningen, utöver vad som följer av 6 § och i den omfattning 
som är möjlig, innehålla en beskrivning av följande förhållanden. 
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• Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verk-
samma i samt storleken på företagen, 

• Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och 
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader, 

• Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för 
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen 
kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen, 

• I vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka kon-
kurrensförhållandena för företagen, 

• Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka före-
tagen, samt 

• Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas 
utformning. 

10.1.3 Redovisning enligt utredningens direktiv 

Utöver vad som anges i 14–15 a §§ kommittéförordningen ska vi 
enligt direktiven beskriva konsekvenser för miljön och för frilufts-
livet och möjligheten att bygga och driva företag på landsbygden. Vi 
ska beskriva och om möjligt kvantifiera de samhällsekonomiska effek-
terna av de förslag som läggs, till exempel i fråga om eventuella effekter 
vid långsiktigt förändrad bebyggelsestruktur, samt eventuella konse-
kvenser för samhällets motståndskraft mot klimatförändringar. Vi ska 
även där det är relevant beskriva konsekvenserna av förslagen för 
nuvarande och framtida behov för dricksvattenförsörjning. Viktiga 
ställningstaganden i utformningen av förslaget ska beskrivas. Alter-
nativa lösningar som övervägts ska beskrivas samt skälen till att de 
valts bort.  

De offentligfinansiella effekterna av utredningens förslag ska 
beaktas. Om förslagen innebär offentligfinansiella kostnader ska 
förslag till finansiering lämnas. Om förslagen påverkar den kom-
munala självstyrelsen, ska de konsekvenser och de särskilda avväg-
ningar som föranlett förslagen särskilt redovisas (se 14 kap. 3 § 
regeringsformen, RF). Frågan om resursbehovet för berörda pröv-
nings- och tillsynsmyndigheter och andra statliga och kommunala 
aktörer ska belysas. Vi ska överväga hur de föreslagna åtgärderna kan 
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utvärderas. Den samhällsekonomiska analysen ska genomföras av 
eller med stöd av personer med dokumenterad samhällsekonomisk 
kompetens. 

10.2 Problembild och syfte med förslagen 

Dagens strandskydd är enligt våra direktiv inte utformat på ett sätt 
som tar tillräcklig hänsyn till de varierande förhållanden som råder i 
olika delar av landet och begränsar i vissa lägen möjligheten till 
utveckling och byggande på landsbygden. En förändring av strand-
skyddet skulle kunna öka möjligheten till landsbygdsutveckling, 
med fler jobb och företagande som följd. Samtidigt behöver den alle-
mansrättsliga tillgången och växt- och djurliv värnas och vid behov 
stärkas i områden med högt exploateringstryck.  

Strandskyddsreglernas utformning spelar en viktig roll, dels för 
hur det påverkar möjligheterna till byggande och näringsverksam-
het, dels för hur det kan bidra till attraktiva och tillgängliga miljöer 
av betydelse för besöksnäringen såväl som för de boende. Utveckling 
av näringsverksamhet i strandnära läge som bidrar till att göra 
områden tillgängliga, kan främja det rörliga friluftslivet, besöks-
näringar och lokal service. 

Företag inom gröna näringar är viktiga aktörer genom produk-
tionen av livsmedel och andra varor på marknaden samt för jobb, 
företagande och export. De är också viktiga genom de positiva miljö-
effekter de ger upphov till. Detta bidrar på många sätt till attraktions-
kraft, biologisk mångfald och klimatnytta. Jord- och skogsbruks-
verksamhet och andra näringar utgörs i dag av såväl stora som 
mindre verksamheter som är specialiserade eller diversifierade med 
exempelvis turism, fiske, jakt, vattenbruk eller småskalig livs-
medelsproduktion. De mindre verksamheterna faller ofta utanför 
undantaget för de areella näringarna, då de bedöms som hobbyverk-
samhet. De fyller dock en viktig funktion för att hålla landskapet 
öppet, tillgängligt och attraktivt. 

Vi ska enligt direktiven föreslå de författningsändringar och 
andra åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken (MB) 
görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar 
hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom 
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befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska bli betydligt enklare 
att bygga strandnära i landsbygdsområden. 

Förslagen ska syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder 
och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och 
gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.  

Förslagen ska enligt direktiven också syfta till att bibehålla eller om 
behov finns förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, 
den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploa-
terade områden. 

10.3 Alternativa lösningar 

10.3.1 Nollalternativet  

Våra direktiv refererar bland annat till ett antal utvärderingar av 
strandskyddsbestämmelserna som har genomförts under 2010-talet. 
Om några förändringar inte genomförs, kommer de problem som 
har lyfts fram i dessa uppföljningar att bestå.   

Strandskyddet har utvärderats grundligt med avseende bland annat 
på hur effektivt de reformer som genomfördes 2009 har bidragit till 
landsbygdsutveckling. LIS-reglerna har utvärderats gemensamt av 
Naturvårdsverket och Boverket. Därutöver har Strandskyddsdelega-
tionen haft i uppdrag att utföra och samordna en informations- och 
kunskapsinsats när det gäller frågor som berör tillämpningen av 
strandskyddsreglerna. Även Boverkets uppföljning av tillämpningen 
av plan- och bygglagen (PBL) som genomfördes 2015 behandlade 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Mot bakgrund av slutsatserna i dessa rapporter och ett tillkänna-
givande från riksdagen gav regeringen år 2017 Naturvårdsverket i 
uppdrag att se över LIS-reglerna och föreslå de författningsändringar 
och eventuella andra åtgärder som behövs för att ytterligare främja 
landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder. 
Naturvårdsverket redovisade uppdraget i augusti 2017. Därutöver 
publicerade Länsstyrelsen i Norrbottens län i februari 2019 en sam-
manställning av hur exploateringen av stränder ser ut i de olika 
delarna av landet. Karteringen är en del av Sveriges regionala miljö-
övervakning. 

Strandskyddsdelegationen konstaterade i sitt betänkande att den 
intention som låg bakom förändringen 2009, med fortsatt restrik-
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tivitet i exploaterade områden och lättnader i skyddet där det fanns 
god tillgång på oexploaterade strandområden, inte hade fått full 
effekt.1 Delegationen identifierade en rad problemområden som ut-
formningen av skälen för att upphäva eller medge dispens från 
strandskyddet. Delegationen tog också upp svårigheter som rör en 
nationellt enhetlig kartredovisning av strandskyddet och samord-
ning mellan dispensprövning och fastighetsbildning. Delegationen 
beskrev dessa problemområden mer i detalj och pekade på behovet 
av en översyn av reglerna utifrån dessa problemområden.  

Mer i detalj ansåg delegationen bland annat att införandet av de 
sex särskilda skälen för dispens hade inneburit en enhetlig och för-
enklad handläggning, men att de inte gav tillräckligt utrymme för att 
behandla olika fall olika. Enligt delegationen var det viktigt att 
genomföra en analys av hur tillämpningen av dispenskälen påverkade 
landsbygd respektive tätbebyggda områden. Analys borde också 
omfatta dispensansökningar som avslogs för att det saknades stöd i 
ett av de sex särskilda skälen eller skälet om LIS, trots att åtgärden i 
fråga uppenbart saknade betydelse för strandskyddets syften. 

Beträffande bestämmelserna om LIS ansåg delegationen bland 
annat att otydligheter i bestämmelsernas förarbeten hade skapat en 
osäkerhet i tillämpningen. Delegationen ansåg att den geografiska 
begränsningen av LIS var motiverad. Bestämmelserna borde dock i 
högre grad beakta platsspecifika förutsättningar och att göra det 
möjligt att ta hänsyn till områdenas föränderlighet. LIS utan före-
gående fysisk planering, som ett komplement till en övergripande 
planering, skulle kunna innebära ökad flexibilitet och förbättra 
möjligheterna för lokalt entreprenörskap samt till dispens för enstaka 
bostadshus för landsbygdsutveckling. 

Enligt delegationen var undantaget för de areella näringarna svårt 
att tillämpa för de småföretagare som har små produktionsenheter 
och som för sin försörjning är beroende av inkomster från flera olika 
typer av näringar. De mindre verksamheterna faller ofta utanför 
undantaget för areella näringar, då de bedöms som hobbyverksam-
heter. Inte sällan brukar små produktionsenheter också mark som 
inte är lämpad för högproduktiva enheter. Därmed kan dessa små-
bruk utföra stora insatser för att bevara öppna slåtter- och betes-

 
1 Strandskyddsdelegationens betänkande Strandskyddet i praktiken, SOU 2015:108, s. 215–238. 
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marker, vilket skapar biologisk mångfald, bevarar kulturmiljöer och 
skapar förutsättningar för attraktivt friluftsliv. 

Reformen av strandskyddsreglerna 2009 hade också till syfte att 
strama åt möjligheten till undantag i högexploaterade områden 
främst genom att dispensmöjligheterna blev tydligare. Fortfarande 
ges dock flest dispenser i tätbefolkade områden enligt Naturvårds-
verkets årliga sammanställningar av strandskyddsdispenser. Strand-
skyddsdelegationen konstaterade i sitt betänkande att det finns 
indikationer på att skyddet är starkt i glest bebyggda områden och 
svagare i tätbebyggda områden. I dagsläget ges till exempel flest 
dispenser i storstadsområdena i Stockholms och Västra Götalands 
län, menade delegationen. 

Detta indikerar att regelförändringarna som infördes genom 
reformen 2009 inte fullt ut har fyllt sitt syfte om att skapa diffe-
rentierade strandskyddsregler. Delegationens uppfattning var att det 
finns ett brett stöd för en sådan differentiering, men ifrågasatte om 
denna har fått full effekt. Enligt delegationen har det återkommande 
beskrivits att dispensskälen inte är tillräckligt restriktiva för att 
bevara kvarvarande tillgängliga områden i tätbebyggda områden. Ett 
exempel är skälet om ett område som redan har tagits i anspråk, 
vilket upplevs tillämpas allt för lättvindigt. 

Sammantaget upplevs strandskyddet enligt Strandskyddsdelega-
tionen som orimligt i förhållande till det skydd som behövs för att 
säkerställa strandskyddets syften i glest bebyggda områden. Sam-
tidigt upplevs det inte alltid som att det tillämpas på ett sådant sätt 
att det säkerställer strandskyddets syften i tätbebyggda områden. 
När tillämpningen inte upplevs säkerställa strandskyddets syften i 
alla avseenden påverkar det regelverkets legitimitet. 

Även den parlamentariska landsbygdskommittén konstaterar i 
sitt betänkande att förändringarna i strandskyddslagstiftningen inte 
fått den effekt för landsbygdsutvecklingen som många kommuner 
och landsbygdsbor hoppades på. Kommittén rekommenderade där-
för regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att strandskydds-
reglerna ska få avsedd effekt i landsbygderna.2 

 
2 Landsbygdskommitténs betänkande För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för 
arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1 s. 138 
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Havs- och vattenmyndigheten har i den fördjupade utvärderingen 
av miljömålet Levande sjöar och vattendrag 2019 lyft fram behovet av 
skärpt och utökad tillsyn av strandskyddet för att miljömålet ska nås.3 

År 2014 beslutade riksdagen om en proposition om strandskyddet 
vid små sjöar och vattendrag.4 Därigenom antogs lagändringar som 
innebar att länsstyrelsen har fått möjlighet att upphäva strandskyddet 
vid små sjöar och vattendrag, om det område som ett upphävande 
avser har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. 
Särskilt viktigt är det för anlagda dammar, diken och andra små 
vatten utan större miljövärden. 

10.3.2 Övervägda alternativ som valts bort 

I kapitel 7 har vi lämnat förslag som syftar till att göra det enklare 
att bygga strandnära i landsbygdsområden. Vi har lämnat två förslag 
i detta avseende. Det ena innebär att strandskyddet ska kunna upp-
hävas i landsbygdsområden. Det andra förslaget innebär att kom-
muner får redovisa landsbygdsområden i ÖP, inom vilka det ska vara 
enklare att få dispens. I det kapitlet har vi även redogjort för de 
alternativ som har övervägts och varför de har valts bort.  

Vi har föreslagit att strandskyddet ska kunna återinföras under 
vissa förutsättningar. Som ett alternativ har utredningen övervägt att 
strandskyddet ska kunna upphävas tillfälligt och förlängas. Då skulle 
ett beslut innebära att strandskyddet tillfälligt skulle vara upphävt 
och få meddelas för högst ett visst antal år, men kunna förlängas. Vi 
har valt att inte gå vidare med detta alternativ, eftersom det innebär 
en översyn och administration i ett visst intervall utan hänsyn till det 
verkliga behovet av översyn. Det valda alternativet innebär att över-
syn kan ske när som helst, vilket leder till en mer flexibel och behovs-
anpassad översyn.    

 
3 Havs- och vattenmyndigheten Levande sjöar och vattendrag Fördjupad utvärdering av miljö-
kvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:2. 
4 Prop. 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, Bet. 2013/14: MJU26, 
rskr. 2013/14: 358. 
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10.4 Vilka berörs av förslagen? 

De offentliga aktörer som i huvudsak påverkas av våra förslag är kom-
muner, länsstyrelser och Naturvårdsverket. Regioner, Boverket, Havs- 
och vattenmyndigheten och Lantmäteriet berörs indirekt som följd 
av en förändrad lagstiftning och digitalisering av strandskyddet. I de 
fall våra förslag bedöms medföra en betydande kostnadspåverkan 
har vi lämnat förslag på en finansiering. 

Företag och enskilda påverkas också av våra förslag. Hur dessa 
påverkas beskrivs närmare under respektive avsnitt längre fram. 
Kortfattat är det i huvudsak företag i landsbygden som påverkas 
positivt, framförallt små företag och företag som har fördel av ett 
strandnära läge. Mycket av det strandnära byggandet avser småhus 
eller komplementbyggnader till småhus. Enskilda, fastighetsägare 
och markägare påverkas därmed i hög utsträckning av våra förslag. 

I övrigt kan även andra invånare påverkas som följd av åtgärder i 
strandnära lägen. De kan påverkas i form av minskad eller ökad 
tillgänglighet till stränder. Påverkan kan även bli en följd av positiva 
effekter på landsbygdsutvecklingen i form av bättre underlag för 
service och handel och därmed även bättre förutsättningar för ökad 
tillgänglighet.  

Förslagen som rör digitalisering, bättre redovisning av strand-
skyddets omfattning och var det gäller har betydelse för alla in-
blandade aktörer. En ökad transparens avseende var strandskyddet 
gäller eller inte kommer att underlätta arbetet för både de som 
planerar att bygga i strandnära lägen och för handläggningen av 
sådana ärenden. Den ökade transparensen bör även medföra ökad 
legitimitet för strandskyddslagstiftningen. 

10.5 Kostnader och andra konsekvenser för staten, 
kommuner och regioner 

Vi har lagt fram ett antal förslag som kan komma att få ekonomiska 
och andra konsekvenser för de offentliga aktörer som berörs. Vi 
redogör nedan för de konsekvenser våra förslag kan komma att 
medföra. I de fall det har behövts kostnadsuppskattningar har en 
dialog skett med berörda aktörer. 
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Många av förslagen innebär en annan rollfördelning mellan läns-
styrelser och kommuner. I de fall det handlar om att kunna upphäva 
strandskyddet helt eller delvis kommer strandskyddsdispens inte att 
behöva sökas, vilket medför att länsstyrelserna inte behöver granska 
och överpröva dispenser. De nya kriterierna och särskilda skälen för 
landsbygdsområden bör även medföra att färre strandskyddsdispenser 
överprövas av länsstyrelsen. Det är kommunerna som ska ansöka om 
att upphäva strandskyddet. Länsstyrelserna ska upphäva strand-
skyddet helt eller delvis om kriterierna för landsbygdsområden är 
uppfyllda. Länsstyrelserna kommer däremot att få möjlighet att åter-
införa strandskyddet, om områden har särskild betydelse för något av 
strandskyddets syften. En sådan process bör ske i dialog med kom-
munerna och andra berörda. Sammantaget anser vi att förslagen 
stärker det kommunala självstyret. 

10.5.1 Länsstyrelsen 

Landsbygdsområden i översiktsplan 

Enligt våra förslag ska kommuner fortsättningsvis kunna redovisa 
landsbygdsområden i översiktsplan (ÖP). Inom sådana områden ska 
särskilda skäl för landsbygdsområden kunna tillämpas. De delar av 
LIS-områden som omfattas av strandskydd som tidigare redovisats i 
gällande ÖP ska anses vara landsbygdsområden, där det ska vara 
enklare att få dispens. Gällande bestämmelser om områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) avskaffas och ersätts av nya 
kriterier av landsbygdsområden och nya särskilda skäl för dispens.  

Av det totala antalet åtgärder inom LIS-områden som kommu-
nerna har beviljat strandskyddsdispens för har 9,5 procent upphävts 
av länsstyrelsen vid överprövning av kommunens beslut. De före-
slagna förändringarna bör leda till att en lägre andel av strandskydds-
dispenserna i landsbygdsområden behöver upphävas. Det beror på 
flera föreslagna förenklingar i lagstiftningen. Exempelvis har begrep-
pet landsbygdsutveckling varit svårt att tydligt definiera och därmed 
medfört olika tolkningar i kommuner och länsstyrelser angående om 
åtgärderna ansetts bidra till utveckling. Att kravet på utveckling tas 
bort medför en förenkling i granskningen av dispenser i lands-
bygdsområden och även större förutsägbarhet.  
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Den nuvarande formuleringen om att enstaka en- eller två-
bostadshus måste uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus 
ska enligt förslaget tas bort. Den innebär svårigheter i tolkningen av 
vad som ska anses vara i anslutning till. Huvudskälet till att detta krav 
ska tas bort är för att underlätta byggande för bostäder och verksam-
heter på landsbygden, där det ofta saknas befintlig bebyggelse. Det 
bör även medföra enklare granskning av strandskyddsdispenser inom 
landsbygdsområden och minskad risk för att besluten upphävs. Det 
är troligt att fler och/eller större landsbygdsområden kommer att 
kunna redovisas i ÖP jämfört med dagens LIS-områden. Kommuner 
kan dock välja att i stället ansöka om att upphäva strandskyddet helt 
eller delvis i ett landsbygdsområde (se nedan). Sammantaget bör 
förslagen medföra att det blir fråga om fler fall som det är möjligt att 
få dispens för inom landsbygdsområden som redovisas i ÖP. Det bör 
även medföra förenklingar eller mindre arbete i sena skeden för läns-
styrelsen. 

Möjlighet att upphäva strandskyddet helt eller delvis 

Vi föreslår att kommuner ska kunna ansöka om att helt eller delvis 
upphäva strandskyddet inom ett landsbygdsområde, om kriterierna 
för landsbygdsområden är uppfyllda. Det är länsstyrelsen som i så 
fall tar emot ansökan och fattar beslut om att upphäva strand-
skyddet. Det är svårt att förutse i vilken mån kommuner kommer 
använda sig av de två möjliga alternativen. Kommuner kan välja att 
redovisa landsbygdsområden i ÖP eller att ansöka om att helt eller 
delvis upphäva strandskyddet i ett landsbygdsområde.  

De flesta kommuner torde börja med en övergripande analys 
inom ramen för arbetet med ÖP. Kommuner som har erfarenhet av 
LIS borde ha lättare att förhållandevis snabbt bestämma sig för vilka 
områden som kan vara aktuella för att ansöka om upphävande av 
strandskydd inom landsbygdsområden.  

Sannolikt kommer länsstyrelsens handläggning under en period 
att behöva öka i takt med att kommunerna väljer att ansöka om att 
upphäva strandskyddet helt eller delvis i ett landsbygdsområde. Det 
bör nämnas att en kommun enbart kan välja ett av alternativen för 
ett område. Om kommunerna väljer att ansöka om att upphäva 
strandskyddet helt eller delvis i ett landsbygdsområde, innebär det 
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att kommunen inta kan redovisa sådant område i ÖP på motsvarande 
sätt som för dagens LIS-områden. Det kan dock bli aktuellt med 
ansökningar om att upphäva strandskydd som omfattar både helt 
nya områden eller hela eller delar av dessa.  

Vi bedömer att upphävt strandskydd främst kommer att bli 
aktuellt inom begränsade områden, där det finns visat intresse för 
byggnation. Det gäller särskilt när en ansökan om att upphäva skyddet 
måste föregås av situationsanpassade och noggranna utredningar. 
I de fall strandskyddet upphävs i landsbygdsområden, kommer det 
att medföra minskad handläggning för länsstyrelsen för att granska 
och överpröva strandskyddsdispenser. Därför bör förslagen på sikt 
inte påverka länsstyrelsens arbete i någon större omfattning jämfört 
med dagens LIS-bestämmelser. Utredningstiden för att ansöka om 
att upphäva strandskyddet kommer framförallt att ligga på kom-
munen. Varken kommuner eller länsstyrelser kommer att kunna ta 
betalt för sina insatser. 

Små sjöar och vattendrag samt anlagda vatten 

Vi föreslår vidare att strandskydd inte ska gälla vid insjöar med en 
vattenyta på 1 hektar eller mindre eller vattendrag som är 2 meter eller 
smalare. Strandskydd ska heller inte gälla vid anlagda vatten som till-
kommit efter 1975. För att underlätta digitalisering av strandskyddets 
belägenhet och tillämpningen av föreslagna ändringar av strandskydds-
reglerna, behöver de närmare förutsättningarna för avgränsningarna 
samordnas. Det kommer således att innebära ökad arbetsbelastning 
för länsstyrelsen att utreda vad som ska anses vara en liten sjö eller ett 
smalt vattendrag. Detta behandlas mer ingående längre ner i detta 
avsnitt avseende det sammantagna behovet att klarlägga och fastlägga 
var strandskyddet gäller och ska gälla i respektive län. 

Möjlighet att återinföra strandskyddet 

Vi föreslår att länsstyrelsen ska kunna återinföra strandskyddet helt 
eller delvis, efter att skyddet i landsbygdsområde har upphävts, om 
området inte längre kan anses uppfylla kriterierna för ett lands-
bygdsområde. Länsstyrelsen ska i det enskilda fallet även få besluta 
att strandskydd ska gälla vid insjöar som är 1 hektar och mindre samt 
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vattendrag som är 2 meter och smalare, om området har särskild 
betydelse för något av strandskyddets syften. Nuvarande länsvisa 
undantag från strandskyddet ska fortsättningsvis gälla. Även i dessa 
fall ger vi förslag om att länsstyrelsen ska få möjlighet att återinföra 
strandskyddet, om området har särskild betydelse för något av 
strandskyddets syften.  

Ett beslut om att återinföra strandskyddet bör föregås av nog-
granna utredningar av länsstyrelsen inför samråd med de kommuner 
och den region som berörs liksom med allmänheten. Dessa möjlig-
heter ges för att säkra att strandskyddets syften efterlevs, inte minst 
i högexploaterade områden. Ett annat skäl är för att kunna skapa 
förutsättningar för mer likvärdigt strandskydd i Sverige som helhet 
utifrån gällande och föreslagna regler. Det är upp till länsstyrelsen, i 
samråd med kommuner och andra som berörs, att bedöma i vilken 
omfattning det finns skäl att utreda om strandskyddet bör åter-
införas. Våra förslag innebär därmed inte en direkt ökad arbets-
belastning för länsstyrelserna, men indirekt kommer det troligtvis 
att medföra ökad utredningstid för att klargöra om det finns behov 
av att återinföra strandskydd. Ett sådant arbete kan med fördel 
genomföras i samband med länsstyrelsens utredning av vad som ska 
anses vara en liten sjö eller ett smalt vattendrag (se nedan). 

Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller 

När länsstyrelsen har fattat beslut – efter ansökan om att upphäva 
strandskyddet helt eller delvis – bör det upphävda områdets avgräns-
ningar redovisas på karta och kartan som ska finnas i beslutet bör 
utformas så att uppgifterna i den kan göras tillgängliga och behandlas 
digitalt. Vi anser att länsstyrelserna bör få i uppdrag att klarlägga och 
fastlägga var strandskyddet gäller och ska gälla i respektive län. 
Digitaliseringen bör vara genomförd senast två år efter det att för-
ändringana har trätt i kraft. Vissa länsstyrelser har redan digitaliserat 
strandskyddet i GIS-skikt, medan de flesta inte har det.  

Vårt förslag om att upphäva strandskyddet för små sjöar och 
vattendrag kommer dock att behöva utredas av samtliga länsstyrelser 
för att de ska kunna bestämma om strandskydd ska gälla eller inte. 
Det är bland annat som följd av att det inte är möjligt i befintliga 
kartmaterial att fastställa om ett vattendrag är 2 meter eller smalare. 
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Givet att länsstyrelserna får uppdraget att klarlägga och fastlägga 
var strandskyddet ska gälla, kommer det att innebära ökad utred-
ningstid och insatser under två år efter att förändringarna trätt 
i kraft. Arbetsinsatsen kommer att variera i olika delar av landet, 
eftersom vissa län redan har digitaliserat strandskyddet medan andra 
inte har det. Samtidigt ska alla län använda samma samordnade metod 
för att redovisningen ska bli enhetlig, vilket innebär arbetsinsatser för 
alla länsstyrelser. Arbetsinsatsen beror även på länets storlek och före-
komsten av mindre sjöar och vattendrag. En digitalisering av strand-
skyddet bör även underlätta länsstyrelsens arbete på lång sikt. 

Det är svårt att uppskatta hur stor arbetsinsatsen kommer vara för 
att klarlägga och fastlägga var strandskyddet gäller och ska gälla i 
respektive län. Utvecklingen går redan i dag mot att allt mer digita-
liseras och det är troligt att strandskyddet också skulle gå i den 
riktningen på sikt, inte minst med tanke på att vissa redan redovisar 
strandskyddet digitalt. Våra förslag innebär att denna utveckling 
behöver påskyndas och samordnas. Vi uppskattar att länsstyrelsernas 
kostnader kommer att motsvara ungefär 10 miljoner kronor eller 
5 miljoner kronor per år för att genomföra digitaliseringsarbetet. 
Uppskattningen baseras på en beräkning av att i genomsnitt behöver 
en handläggare per länsstyrelse arbeta på en deltid motsvarande 
25 procent under två år.  

Till detta kommer även tid för samordning för att kunna samla in 
publicerade geodata på ett harmoniserat sätt. Sammantaget beräknas 
kostnaden motsvara 5 miljoner årligen under de två år som länsstyrel-
serna har på sig att genomföra digitaliseringen efter att förändringarna 
trätt i kraft. I detta sammanhang bör det nämnas att digitalt publice-
rade kartor inte kommer att vara juridiskt bindande, förutom om 
kartan följer av ett fattat beslut. Det bör underlätta digitaliserings-
arbetet med avseende på vilken detaljeringsnivå som ska gälla. Detta 
kan jämföras med att länsstyrelserna i dag lägger 8–9 miljoner kronor 
per år (2018 och 2019) på granskning och överprövning av kom-
munala strandskyddsdispenser. 

För att kunna klarlägga och fastlägga var strandskyddet gäller och 
ska gälla i respektive län behöver även länsstyrelserna utreda vad som 
ska anses vara en liten sjö eller ett smalt vattendrag. Det är en förut-
sättning för att digitaliseringen ska kunna genomföras med hänsyn 
tagen till våra förslag, Även i detta fall uppskattar vi att arbetet bör 
motsvara ungefär en handläggare per länsstyrelse på en deltid mot-
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svarande 25 procent under två år. Den exakta fördelningen mellan 
länsstyrelserna i tid och kostnad kommer troligtvis att variera på 
grund av bland annat länens storlek och förekomsten av mindre sjöar 
och vattendrag inom respektive län.  

Vi bedömer att kostnaden kommer att motsvara minst 9 miljoner 
kronor under två år eller 4,5 miljoner kronor per år för att genom-
föra detta arbete. Omfattningen beror på hur länsstyrelserna lägger 
upp sitt arbete och på ambitionsnivån. Med ambitionsnivå avser vi 
bland annat utredningstid för att bedöma om strandskyddet i det 
enskilda fallet ska gälla vid insjöar som är 1 hektar och mindre samt 
vattendrag som är 2 meter och smalare, om området har särskild 
betydelse för något av strandskyddets syften. Länsstyrelsen bedömer 
dock själv vad som är en rimlig nivå på utredningsarbetet. 

Tillsyn 

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i länet. I det ingår att granska 
kommunernas tillsynsverksamhet och ge kommunerna stöd för att 
utveckla tillsynen. Länsstyrelsen får även förelägga en kommun som 
inte fullgör de skyldigheter som följer av kommunens tillsyns-
uppdrag att avhjälpa bristen. Vi anser att Naturvårdsverket bör få 
ökade resurser för tillsynsvägledning och utbildningsinsatser för att 
skapa bättre förutsättningar för mer och effektivare tillsyn. Som en 
följd av detta kommer länsstyrelserna att behöva avsätta tid för 
kompetensutveckling, vilket i sin tur bör stärka tillsynsarbetet inom 
området.  

10.5.2 Naturvårdsverket 

Tillsynsvägledning 

Naturvårdsverket har ett allmänt vägledningsansvar i frågor som rör 
tillämpningen av strandskyddstillsyn enligt miljöbalken (MB). Verket 
ska redovisa statistik som rör kommunernas och länsstyrelsernas 
beslut i ärenden om upphävande och dispens från strandskyddet samt 
tillsynsbeslut i strandskyddsärenden. Regeringen har i juni 2020 upp-
dragit åt Naturvårdsverket som samordnade myndighet att tillsam-
mans med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, 
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Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna 
främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt MB. Förutom att 
utveckla arbetsformer för en nationell miljötillsynstrategi omfattar 
uppdraget också att genomföra insatser för att stärka kompetensen, 
öka digitaliseringen och utveckla uppföljning och utvärdering av 
tillsynen. 

Naturvårdsverket har tidigare tagit fram vägledning för läns-
styrelsernas och kommunernas arbete med strandskydd. Vi anser att 
Naturvårdsverket bör få ökade resurser för tillsynsvägledning och 
utbildningsinsatser för att skapa bättre förutsättningar för mer och 
effektivare tillsyn. Naturvårdsverket ger redan i dag viss löpande 
vägledning och har enligt myndighetens årsredovisning för 2019 
exempelvis genomfört webbinarium om domar i strandskyddsmål. 

Vi anser att detta arbete behöver stärkas. Anledningen är att det 
bedöms finnas brister i strandskyddstillsynen och att det finns behov 
av kompetensutveckling i och med förändrad lagstiftning i enlighet 
med våra förslag. Arbetet skulle exempelvis kunna avse att genomföra 
utbildningar och att ta fram handböcker som kan användas för mer 
övergripande vägledning. I vår bedömning har vi uppskattat att 
regeringen behöver avsätta 3 miljoner kronor årligen från år 2022 till 
2026 till Naturvårdsverket för vägledning och utbildning i strand-
skyddstillsyn. Naturvårdsverket bör vid utgången av 2027 redovisa till 
regeringen hur resurserna har använts och verkets bedömning av om 
insatserna har bidragit till mer och planerad strandskyddstillsyn.  

Digitaliseringsarbetet 

Länsstyrelserna bör få i uppdrag att klarlägga och fastlägga var strand-
skyddet gäller och ska gälla i respektive län. Länsstyrelserna bör i 
samråd med Naturvårdsverket samordna arbetet med en digitalisering 
av dessa och andra uppgifter inom strandskyddet. Som en följd av 
denna bedömning kommer Naturvårdsverket att behöva lägga viss tid 
för samråd med länsstyrelserna i deras arbete. Omfattningen för 
Naturvårdsverket bedöms dock inte vara större än att det bör in-
rymmas inom befintliga anslag. 
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10.5.3 Kommunerna 

I detta avsnitt behandlas hur kommunerna som organisation på-
verkas av våra förslag. Konsekvenser för landsbygdsutveckling och 
förslagens påverkan på den kommunala självstyrelsen beskrivs 
närmare under egna rubriker senare i kapitlet. 

Landsbygdsområden i översiktsplan 

I huvudsak kommer våra förslag att underlätta för kommunernas 
strandskyddsarbete. Kommunerna kommer fortsättningsvis att ha 
möjlighet att redovisa landsbygdsområden i ÖP på samma sätt som 
med dagens LIS-områden och besluta om dispens för dessa områden. 
Nuvarande LIS-områden som utpekats och omfattas av strandskydd i 
ÖP, ska fortsättningsvis gälla som landsbygdsområden, givet att läns-
styrelsen i sitt granskningsyttrande har funnit att redovisningen är 
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB.  

De föreslagna kriterierna för landsbygdsområden bör medföra en 
utökad möjlighet att peka ut större och/eller fler geografiska områden. 
Det kommer inte vara nödvändigt att beakta i vilken mån de ut-
pekade områdena är lämpliga för utveckling av landsbygden, vilket 
har visat sig vara svårt att avgöra och tolkningarna har därför varierat. 
En annan svårighet med nuvarande bestämmelser för landsbygds-
områden i strandnära lägen har varit att bedöma om området är av 
ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strand-
skyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Detta har också 
medfört att utpekade LIS-områden omfattar förhållandevis små 
arealer mark och vatten. I stället föreslår vi att utpekade landsbygds-
områden ska ha god tillgång på obebyggd mark i strandnära lägen, 
inte ha stor efterfrågan på mark för bebyggelse inom det särskilda 
strandskyddsområdet samt att områdena inte är av särskild betydelse 
för strandskyddets syften. Vi anser att dessa kriterier ska vara lättare 
att applicera och innebära större förutsägbarhet med avseende på 
tolkningen av kriterierna. 

När dispens lämnas i LIS-områden har det enligt dagens bestäm-
melser varit svårt att avgöra i vilken mån åtgärderna bidrar till lands-
bygdsutveckling. Tolkningen har varierat i sådan omfattning att 
rättssäkerheten kan ifrågasättas. I våra förslag ska bidraget till lands-
bygdsutveckling varken behöva vägas in i kriterierna för landsbygds-
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områden eller i de särskilda skälen för dispens i sådana områden. Det 
bör underlätta kommunernas dispensprövning och minska risken 
för överprövning av dispenser hos länsstyrelsen.  

En annan föreslagen förändring som bör underlätta kom-
munernas arbete med dispenser är att hänsyn inte ska behöva tas till 
att uppförandet av enstaka en- eller tvåbostadshus ska ske i anslut-
ning till ett befintligt bostadshus. I stället ska endast hänsyn behöva 
tas till att området behövs för enstaka en- eller tvåbostadshus, kom-
plementbostadshus eller komplementbyggnad samt anläggning eller 
åtgärd som hör till bostadsbyggnaden. Sammantaget innebär även 
dessa förslag att det kommer att vara enklare att få tillstånd och 
dispens för att bygga strandnära i landsbygden. 

Ansöka om att upphäva strandskyddet helt eller delvis 

Vi föreslår att kommunen ska få möjlighet att ansöka om att helt 
eller delvis upphäva strandskyddet i ett landsbygdsområde i stället 
för att redovisa landsbygdsområden i ÖP. Det är länsstyrelsen som 
tar beslut om att upphäva strandskyddet efter ansökan från en eller 
flera kommuner, men det är kommunerna som har utrednings-
ansvaret kopplat till ansökan. Att beslut om att upphäva strand-
skyddet inom ett utpekat landsbygdsområde kan ges i förväg innebär 
bättre förutsägbarhet vad gäller potential för byggande och ut-
veckling av verksamheter.  

 Det är även upp till kommunerna själva att ta beslut om de vill 
ansöka om att upphäva strandskyddet helt eller delvis i ett lands-
bygdsområde. Förslaget innebär därför inte en direkt ökad kostnad 
för kommunernas handläggning och utredning. Ett beslut om att 
upphäva strandskyddet måste dock föregås av noggranna utred-
ningar, vilket kan komma att medföra mycket arbete. Kommunerna 
har genom sitt planeringsansvar bäst förutsättningar att göra avväg-
ningar mellan utvecklings- och bevarandeintressen inom kommu-
nen. Vi bedömer därför att kommuner främst kommer att vilja lägga 
sina resurser på utredning av begränsade områden, där det finns ett 
visat intresse för byggnation. Detta arbete kan med fördel genom-
föras i samband med översyn av ÖP. 
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Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller 

Länsstyrelserna bör få i uppdrag att klarlägga och fastlägga var 
strandskyddet gäller och ska gälla i respektive län. En nationell digital 
strandskyddsportal med GIS-skikt kommer att underlätta kom-
munernas arbete med både dispenser och tillsyn genom förenklad 
kontroll av var strandskyddet gäller. Detta förslag medför således 
enbart förenklingar för kommunerna. Information om var strand-
skyddet gäller bör finnas lättillgängligt på kommunernas hemsidor. 

Strandskydd vid upphävande och ändring av äldre detaljplaner 

Det har enligt vår bedömning inte varit lagstiftarens avsikt att frågan 
om inträde av strandskydd enligt 10 a § lagen (1998:811) om 
införande av miljöbalken, den så kallade införandelagen, skulle bli 
aktuell i de fall detta har prövats genom aktiva förordnanden om 
upphävande av strandskyddet. Vi föreslår därför ett förtydligande 
avseende huruvida strandskydd inträder när en fastställd general-
plan, stadsplan eller byggnadsplan alternativt en detaljplan upphävs 
eller ersätts av en ny detaljplan. Den nya planen ingår då i ett större 
område, där länsstyrelsen har beslutat att strandskyddet ska vara 
upphävt till följd av att området bedömts sakna betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften.  

Vårt förslag är att strandskyddet inte inträder för de fall som 
beskrivs ovan. Det gäller förutsatt att länsstyrelsen har förordnat att 
strandskyddet ska upphävas. Förtydligandet underlättar kommu-
nens arbete och möjligheten att bebygga de strandområden där 
berörd länsstyrelse redan har fattat beslut om att upphäva strand-
skyddet. Grunden för beslutet är då att områdena uppenbart saknar 
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Det förenklar 
även för länsstyrelserna, som inte behöver granska kommunernas 
beslut om att upphäva strandskyddet i dessa fall. 

Tillsyn 

Kommuner och länsstyrelser har ansvaret för tillsynen av att strand-
skyddsbestämmelserna följs. Det är oftast kommunerna som har 
ansvaret för tillsynen och länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning i 
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länet. Naturvårdsverket bör få ökade resurser för tillsynsvägledning 
och utbildningsinsatser för att skapa bättre förutsättningar för mer 
och effektivare tillsyn. Som en följd av detta kommer kommunerna 
att behöva avsätta tid för kompetensutveckling. Det bör i sin tur 
stärka kommunernas tillsynsarbete inom området. Det bör leda till 
att kommunerna bedriver mer tillsyn jämfört med i dag och/eller att 
tillsynen blir mer befogad och effektiv där strandskyddets syften 
beaktas. Kommunerna har rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn, men 
en del av tillsynen är skattefinansierad. En ökad tillsyn skulle därmed 
kunna behöva finansieras delvis med skatteintäkter. 

10.5.4 Regionerna 

Regionerna i Sverige har i dag ingen utpekad roll i strandskyddslag-
stiftningen och berörs därmed inte heller direkt av våra förslag. 
Regionerna har dock ett regionalt utvecklingsansvar. I detta ansvar 
ingår bland annat att arbeta fram och fastställa strategier för utveck-
lingen i länet. Tidigare var det staten via länsstyrelserna som hade det 
regionala utvecklingsansvaret. Regionerna kan därmed fylla en viktig 
roll tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna i det regio-
nala utvecklingsarbetet, där strandskyddet kan vara en av många 
viktiga förutsättningar för regional utveckling. Vi har föreslagit att 
en eller flera kommuner i samarbete ska kunna begära att strand-
skyddet upphävs. Att flera kommuner kan söka tillsammans och att 
det därmed kan behandlas som en mellankommunal eller regional 
fråga är en fördel. Vi bedömer att det regionala utvecklingsarbetet 
även påverkas positivt av våra förslag, framförallt med avseende på att 
strandskyddet skulle kunna bli mer tillgängligt digitalt via GIS-skikt. 

10.5.5 Boverket 

Boverket påverkas till viss del av de förslag som vi lägger fram. 
Boverket har i dag ansvar för en del information som rör strand-
skyddet och som behöver uppdateras i och med de föreslagna 
ändringarna. Boverket vägleder även kommuner och länsstyrelser i 
nuvarande bestämmelser om LIS och om att upphäva strandskydd i 
detaljplaner. I detta arbete kommer Boverket att behöva uppdatera sin 
kunskap om de nya förutsättningarna som gäller. Arbetet bedöms 
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dock vara av sådan begränsad omfattning att det bör inrymmas inom 
verkets befintliga anslag. 

10.5.6 Lantmäteriet 

Lantmäteriet påverkas av utredningens förslag på så sätt att myndig-
heten kan bli inblandad i det digitaliseringsarbete som länsstyrel-
serna kommer att genomföra. Frågan huruvida strandskydd även i 
framtiden ska registreras i fastighetsregistret behöver klarläggas. 
Lantmäteriet påverkas till viss del i sin handläggning av fastighets-
bildningsåtgärder. I de fall strandskyddet upphävs innebär det för-
enklingar i Lantmäteriets arbete. Lantmäteriet har tidigare redovisat 
strandskydd i andra produkter än fastighetsregistret, men infor-
mationen har tagits bort eftersom den inte längre ansågs tillförlitlig.5 

10.5.7 Finansiering av våra förslag 

Vi bedömer att våra förslag i de flesta fall innebär förenklingar för 
kommuner och länsstyrelser. Till viss del kan det innebära ökad tid 
för utredning och handläggning för länsstyrelserna jämfört med 
i dag. Det beror i stor utsträckning på i vilken omfattning kom-
muner väljer att ansöka om att upphäva strandskyddet helt eller 
delvis i landsbygdsområden. Det beror också på i vilken utsträckning 
kommunerna väljer att redovisa landsbygdsområden i ÖP givet de 
alternativ som erbjuds och givet förändrade kriterier för landsbygds-
områden. Den förändrade arbetsbelastningen för länsstyrelserna 
bedöms dock sammantaget vara av sådan begränsad omfattning att 
det bör inrymmas inom befintliga anslag. Länsstyrelsernas faktiska 
resursförbrukning kopplat till strandskyddsbestämmelserna bör 
dock följas upp. 

I några fall bedömer vi att det behövs utökade anslag för att 
genomföra de föreslagna förändringarna. Länsstyrelsen bör få ett 
utökat anslag om 10 miljoner kronor för att genomföra en sam-
ordnad digitalisering av strandskyddet. Detta ska fördelas under de 
två år som länsstyrelsen har på sig att genomföra digitaliseringen 
efter att förändringarna har trätt i kraft. 

 
5 Lantmäteriet, Produktbeskrivning: Planer, Bestämmelser och Rättigheter. Dokument-
version 3.1.1, 2018-07-02. 
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Vi föreslår även att länsstyrelsen bör få ett utökat anslag om 
9 miljoner kronor fördelat över två år för att utreda vad som ska 
anses vara en liten sjö eller ett smalt vattendrag. Detta är en förut-
sättning för att kunna digitalisera strandskyddet i enlighet med våra 
förslag. I anslaget bör även ingå att länsstyrelserna ska bedöma om 
strandskyddet i det enskilda fallet ska gälla vid insjöar som är 
1 hektar och mindre samt vattendrag som är 2 meter och smalare, 
om området har särskild betydelse för något av strandskyddets 
syften. Detta för att minska möjliga negativa konsekvenser för 
miljön som en följd av föreslagna lättnader från strandskyddet. 

Sammantaget innebär detta ett behov av ett utökat anslag för 
länsstyrelser på 9,5 miljoner kronor årligen under två års tid. Den 
sammanlagda kostnaden för länsstyrelserna bedöms vara högre än 
föreslagen finansiering, men vi anser att kostnaden delvis ska kunna 
finansieras inom ramen för befintliga anslag. Det är exempelvis upp 
till länsstyrelserna själva att bedöma i vilken omfattning de behöver 
utreda om strandskyddet bör återinföras i enskilda fall. 

Vi anser att Naturvårdsverket bör få ökade resurser för tillsyns-
vägledning och utbildningsinsatser för att skapa bättre förutsätt-
ningar för mer och effektivare tillsyn. Det utökade anslaget bör om-
fatta 3 miljoner kronor årligen åren 2022 till 2026. Naturvårdsverket 
bör vid utgången av 2027 redovisa till regeringen hur resurserna har 
använts och verkets bedömning av om insatserna har bidragit till mer 
och bättre planerad strandskyddstillsyn. 

10.6 Konsekvenser för företag och enskilda 

10.6.1 Företag 

Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller 

Länsstyrelserna bör få i uppdrag att klarlägga och fastlägga var strand-
skyddet gäller och ska gälla i respektive län. Det innebär att strand-
skyddet ska digitaliseras och tillgängliggöras på ett samordnat sätt i 
hela landet. Att klarlägga var strandskyddet gäller och hur bestäm-
melserna ser ut i respektive län kommer att medföra positiva effekter 
för företag genom ökad tydlighet, rättssäkerhet och förutsägbarhet 
kopplat till det offentliga myndigheters hantering av strandskyddet. 
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Detta kommer att bidra till ökad legitimitet och förtroende för 
strandskyddet och för berörda myndigheter bland företag. 

För företag på landsbygden som är intresserade av att bygga i 
strandnära lägen kommer den ökade tydligheten att innebära en 
förenklad kommunikation med det offentliga och minskad admi-
nistration inför byggnation i strandnära lägen. Den förenklade 
kommunikationen och minskade administrationen bör i sin tur bidra 
till ett ökat byggande. 

Landsbygdsområden i översiktsplan  

Enligt våra förslag ska kommuner fortsättningsvis kunna redovisa 
landsbygdsområden i ÖP. Inom sådana områden ska särskilda skäl för 
landsbygdsområden kunna tillämpas. LIS-områden som tidigare redo-
visats i gällande ÖP ska anses vara landsbygdsområden, vilket kommer 
att göra det enklare att få dispens från strandskyddet. Gällande bestäm-
melser om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
avskaffas och ersätts av nya kriterier för landsbygdsområden och nya 
särskilda skäl för dispens inom landsbygdsområden.  

Det kommer att bli enklare för företag att få dispens inom lands-
bygdsområden jämfört med dagens LIS-områden, vilket kommer att 
underlätta byggandet i strandnära lägen på landsbygden. Att inte 
ogiltigförklara de gamla LIS-områdena för omprövning innebär också 
att redan påbörjad byggnation eller planerad byggnation inte behöver 
omprövas, vilket hade kunnat innebära olägenheter för företag. 

I LIS-områden har ett kriterium för att få bygga i strandnära läge 
varit att bebyggelsen ska bidra till landsbygdsutveckling. Termen 
landsbygdsutveckling har medfört olika tolkningar mellan kom-
muner och länsstyrelser. Olika tolkningar påverkar bestämmelsernas 
effektivitet och rättssäkerhet. Vi föreslår att detta krav tas bort. 
Förändringen bör minska risken för olika tolkningar i landet och på 
så vis öka rättssäkerheten.   
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Möjlighet att upphäva strandskyddet helt eller delvis 

Utöver möjligheten för kommuner att redovisa landsbygdsområden 
i ÖP föreslår vi att kommuner ska kunna ansöka om att helt eller 
delvis upphäva strandskyddet inom ett landsbygdsområde, om 
kriterierna för landsbygdsområden är uppfyllda. 

Likt konsekvensen av utpekade landsbygdsområden i ÖP medför 
detta en lättnad i strandskyddet, vilket ska underlätta för företag att 
utveckla sina verksamheter i strandnära lägen. Inom dessa områden 
avskaffas strandskyddet helt eller delvis, vilket innebär att ingen 
dispensansökan behöver lämnas av den som vill bygga. Detta under-
lättar byggprocessen. Det kommer dock fortsättningsvis att finnas 
andra naturskyddsinstrument och annan lagstiftning som behöver 
beaktas även om strandskyddet upphävs. 

Små sjöar och vattendrag 

Utredningen föreslår att strandskydd inte ska gälla vid insjöar med 
en vattenyta som uppgår till 1 hektar och mindre eller vattendrag 
som har en bredd om 2 meter och smalare. Förslaget innebär en 
förenklad byggprocess för företag som vill bygga i nära anslutning 
till småvatten. 

Möjlighet att återinföra strandskyddet 

Vi föreslår att länsstyrelserna ska kunna återinföra strandskyddet 
helt eller delvis, efter att strandskyddet i ett landsbygdsområde har 
upphävts, om området inte längre kan anses uppfylla kriterierna för 
ett landsbygdsområde. Länsstyrelsen ska i det enskilda fallet även få 
besluta att strandskydd ska gälla vid insjöar som är 1 hektar och 
mindre samt vattendrag som är 2 meter och smalare, om området har 
särskild betydelse för något av strandskyddets syften. Nuvarande 
länsvisa undantag från strandskyddet ska fortsättningsvis gälla, men 
även i dessa fall lämnar vi förslag om att länsstyrelsen ska få möjlig-
het att återinföra strandskyddet, om området har särskild betydelse 
för något av strandskyddets syften. 

Förslagen om möjlighet att återinföra strandskyddet kan inne-
bära en viss risk för företag som innan förändringen befinner sig i ett 
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planeringsskede inför en byggnation i strandnära läge, som i dag står 
utan strandskydd. Konsekvensen av förslaget kan innebära att före-
taget får avbryta sina planer och i stället tvingas söka dispens från 
strandskyddet. Kravet om dispensansökan skulle i detta fall kunna 
leda till ett avslag som omöjliggör byggnation på den plats som den 
ursprungligen planerats för.  

Vidare är dispensansökan och den förlängda planeringsprocess 
som detta skulle innebära förenad med vissa kostnader. Vi anser 
dock att risken är liten för att strandskyddet skulle återinföras i 
någon större utsträckning. Det baseras på att länsstyrelserna redan 
tidigare haft möjligheten att återinföra strandskydd, dock under en 
begränsad period. Dessutom bör ett återinförande av strandskyddet 
ske i samråd med kommuner och andra som berörs av förändringen. 

Branscher som påverkas direkt av ett mer generöst regelverk  

Vi föreslår att verksamheter som har fördel av ett strandnära läge ska 
få lättare att beviljas undantag från strandskyddet för att uppföra 
byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder. Med verksam-
het avses företagande, utan krav på särskild inkomst av verksamhet, 
eller ideell verksamhet. Företag som har fördel av ett strandnära läge 
skulle exempelvis kunna vara verksamma inom besöksnäringar och 
så kallade gröna näringar i form av jord- och skogsbruksverksamhet 
samt övriga näringar inom turism, fiske, jakt, vattenbruk, djurhåll-
ning, betesdrift eller småskalig livsmedelsproduktion. Ideella verk-
samheter som skulle kunna ha fördel av ett strandnära läge är 
exempelvis sim- eller kanotklubbar eller scoutverksamhet.  

Företag som verkar inom de näringar som kan bedömas ha fördel 
av strandnära lägen kommer att påverkas positivt av våra förslag. Fler 
företag inom besöksnäringar kommer genom förslaget att lättare 
kunna få en ansökan om strandskyddsdispens godkänd. Att det blir 
enklare att bygga i landsbygdsområden medför bättre förutsätt-
ningar för besöksnäringen genom exempelvis större möjlighet att 
kunna anpassa verksamheten för ökad turism under hela året och 
inte enbart under högsäsong. 
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Branscher som indirekt påverkas av förändringarna 

Byggverksamheter kommer att påverkas indirekt genom ett even-
tuellt ökat orderinflöde i samband med att byggandet underlättas i 
landsbygden. Vidare kommer andra småföretag som exempelvis livs-
medelshandlare och serviceföretag att påverkas positivt. Detta som 
en följd av fler invånare på grund av ökade möjligheter till attraktivt 
vattennära boende samt fler besökare till landsbygden, vilket ökar 
underlaget för handel och service. 

Enligt SCB:s statistik för strandnära byggande utanför tätort har 
det byggts industribyggnader, lantbruksbostäder och ett antal övriga 
eller okända typer av byggnader. Utöver byggnader kan även andra 
typer av åtgärder bli aktuella i strandnära lägen i landsbygdsområden, 
såsom bredband eller vägar. Det saknas statistik avseende vilka typer 
av branscher som i dag har verksamheter i strandnära lägen och det 
saknas även en klar bild av vilka branscher som i huvudsak ser ett 
behov av att genomföra åtgärder i strandnära lägen i landsbygden. Det 
kan avse många olika typer av verksamheter, bland annat inom 
besöksnäringar, näringar med koppling till sjöliv som marinor och 
kanotuthyrning samt mindre areella näringar som har fördel av ett 
strandnära läge. 

Konkurrenspåverkan 

Utredningens förslag kan påverka företagens konkurrenssituation på 
olika sätt. Främst handlar de potentiella effekterna av konkurrens på 
en lokal landsbygdsnivå och på internationell nivå. Förslaget som rör 
nya särskilda skäl för dispens i landsbygdsområden kommer möjligt-
vis att gynna näringsidkare som redan har gynnsamma lägen vid 
vatten genom att de i större utsträckning skulle kunna motivera att 
de har fördel av att utveckla verksamheter med åtgärder i det strand-
nära läget. Detta förhållande gäller dock redan i dag.  

Mindre areella näringar, så kallade kombiverksamheter, kommer 
lättare att få strandskyddsdispens. Detta utjämnar en tidigare ojämn 
konkurrenssituation genom ett mer jämlikt regelverk jämfört med 
de areella näringar som är undantagna i dag. 

Sverige kan som land både gynnas och missgynnas konkurrens-
mässigt av våra förslag. Sverige kan gynnas genom positiva effekter 
på besöksnäringen, där företag får större chanser att etablera attrak-
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tiva besöksmål för utländska besökare. Sverige får således också en 
chans att ytterligare visa upp svenska landsbygdskvalitéer såsom 
allemansrätt och skyddade strandlinjer. Sverige kan å andra sidan 
missgynnas, då en attraktivitetsfaktor i svensk besöksnäring är den 
förhållandevis orörda naturen.  

I de förslag som utredningen lägger fram och som generellt syftar 
till att göra det lättare att bygga i strandnära lägen i landsbygd finns 
en inbyggd problematik, där viljan att tillgängliggöra strandlinjer 
och vatten står i konflikt med viljan att bevara orörd natur. Påverkan 
på naturen i landsbygden bör dock bli begränsad, eftersom lands-
bygdsområden ska avse begränsade områden där det finns god till-
gång på obebyggd mark och ingen stor efterfrågan på att bygga. 

Särskilt om små företag 

Våra förslag har utvecklats särskilt med små företag i åtanke. Tidigare 
har det varit ett kriterium för dispens till strandskyddet att en åtgärd 
ska bidra till landsbygdsutveckling. Detta tas i och med de nya för-
slagen bort, vilket ökar chansen för små företag att beviljas dispens 
från strandskyddet, då små företag i mindre utsträckning än stora 
företag kan hävda att deras åtgärder leder till landsbygdsutveckling.  

En generell lättnad av strandskydd i landsbygdsområden gör också 
att kostnader för företag som är förenade med att genomföra dispens-
ansökningar sannolikt kommer att minska. Även detta gynnar små 
företag, särskilt då arbetsinsatsen och kostnaden förenad med en 
dispensansökan för ett mindre företag sannolikt är mer betungande 
än vad samma insats och kostnad är för ett större företag.  

Våra förslag medför en förenkling av dispensförfarandet och i de 
fall då strandskyddet upphävts helt eller delvis försvinner även dispens-
momentet helt. Detta underlättar framförallt för små företag. 

Kostnaden för att ansöka om strandskyddsdispens kan variera 
och beror dels på inom vilken kommun man ansöker om dispens, 
dels ansökans komplexitet. Avgiften för att ansöka om strand-
skyddsdispens ligger i dag runt 10 000 kronor per ansökan. Detta är 
dock en avgiftsnivå som kan komma att förändras då kommunernas 
kostnader för handläggning av strandskyddsärenden kan bli både 
högre (i kommuner med hög exploateringsgrad) och lägre (i kom-
muner med låg exploateringsgrad). 
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För den som ansöker om dispens för strandskydd tillkommer 
även kostnaden för företagets egen administration och eventuellt 
bortfall av arbetad tid i kärnverksamheten. Hur tidskrävande detta 
är beror på ansökans komplexitet, men vi kan anta en tidsåtgång 
motsvarande en arbetsvecka. Med en timkostnad om 1 000 kronor 
skulle dispensansökan således kosta cirka 10 000 + 1 000 * 40, det 
vill säga 50 000 kronor. I de områden där strandskyddet i och med 
utredningens förslag upphävts, innebär det att denna process och 
åtföljande kostnad aldrig aktualiseras. I de fall där ansökan avser en 
dispens med hänvisning till de särskilda skäl som nämns i förslagen, 
bör ansökans karaktär bli mindre komplex och således innebära en 
mindre kostnad för den sökande. Vidare blir dispensprocessen enligt 
förslagen mer förutsägbar på grund av minskat tolkningsutrymme, 
vilket bör leda till att risken för långdragna och kostsamma strand-
skyddsprocesser blir mindre. Av samma anledning blir även risken 
för avslag och överprövning av länsstyrelsen mindre. 

10.6.2 Konsekvenser för enskilda 

Enskilda i egenskap av markägare och fastighetsägare är de som fram-
för allt påverkas av förslagen, då dessa i störst utsträckning genomför 
ansökningar om strandskyddsdispens. SCB:s tidigare statistiksam-
manställningar visar att antalet nya strandnära byggnader utanför 
tätort i huvudsak (nästan 90 procent) avsåg permanentbostäder och 
fritidshus under perioden 2010–2014.6 

Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller 

Vi föreslår att länsstyrelserna ska få i uppdrag att klarlägga och fast-
lägga var strandskyddet gäller och ska gälla i respektive län. Klar-
läggandet av var strandskyddet gäller och hur bestämmelserna ser ut 
i respektive län kommer att medföra positiva effekter för enskilda 
genom ökad tydlighet, rättssäkerhet och förutsägbarhet kopplat till 
det offentligas hantering av strandskyddet. Detta kommer att bidra 
till ökad legitimitet och förtroende för strandskyddet och de berörda 
myndigheterna bland enskilda. 

 
6 SCB, Strandnära byggande utanför tätort efter region och typ av bebyggelse. 
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För enskilda på landsbygden som är intresserade av att bygga i 
strandnära lägen kommer den ökade tydligheten att innebära en för-
enklad kommunikation med offentliga myndigheter och minskad 
administration inför byggnation. Den förenklade kommunikationen 
och minskade administrationen inför byggnation i strandnära lägen 
bör i sin tur bidra till ett ökat byggande. 

Landsbygdsområden i översiktsplan  

Enligt våra förslag ska kommuner fortsättningsvis kunna redovisa 
landsbygdsområden i ÖP. Inom sådana områden ska särskilda skäl 
för landsbygdsområden kunna tillämpas. LIS-områden som tidigare 
redovisats i gällande ÖP ska anses vara landsbygdsområden, vilket 
kommer göra det enklare att få dispens från strandskyddet. Gällande 
bestämmelser om områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) avskaffas och ersätts av nya kriterier för landsbygds-
områden och nya särskilda skäl för dispens inom landsbygdsområden.  

Det kommer i och med dessa nya kriterier att vara enklare för 
enskilda att få dispens inom landsbygdsområden jämfört med dagens 
LIS-områden, vilket kommer att underlätta byggandet i strandnära 
lägen på landsbygden. Att inte ogiltigförklara de gamla LIS-områdena 
för omprövning innebär också att redan påbörjad byggnation eller 
planerad byggnation inte behöver omprövas, vilket hade kunnat inne-
bära olägenheter för enskilda. 

I LIS-områden har ett kriterium för att få bygga i strandnära läge 
varit att bebyggelsen ska bidra till landsbygdsutveckling. Termen 
landsbygdsutveckling har medfört olika tolkningar mellan kom-
muner och länsstyrelser. Olika tolkningar påverkar bestämmelsernas 
effektivitet och rättssäkerhet. Vi föreslår att detta krav tas bort. 
Denna förändring bör minska risken för olika tolkningar i landet och 
på så vis öka rättssäkerheten.  

Vidare förslår vi att enskilda vid uppförande av en- eller tvåbostads-
hus med komplementbyggnader och andra åtgärder inte längre 
behöver beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning 
till ett befintligt bostadshus. Förändringen syftar till att förenkla för 
enskilda som vill bygga en- eller tvåbostadshus i landsbygdsområde.  
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Möjlighet att upphäva strandskyddet helt eller delvis 

Utöver möjligheten för kommuner att redovisa landsbygdsområden 
i ÖP föreslår vi att kommuner ska kunna ansöka om att helt eller 
delvis upphäva strandskyddet inom ett landsbygdsområde, om 
kriterierna för landsbygdsområden är uppfyllda. 

Likt konsekvensen av att utpeka landsbygdsområden i ÖP med-
för detta en lättnad i strandskyddet, som ska underlätta byggande 
för enskilda. Inom dessa områden avskaffas strandskyddet helt eller 
delvis, vilket innebär att ingen dispensansökan behöver upprättas av 
den som vill bygga. Detta underlättar byggprocessen. Det kommer 
dock fortsättningsvis att finnas andra naturskyddsinstrument och 
annan lagstiftning som behöver beaktas även om strandskyddet upp-
hävs. 

Små sjöar och vattendrag 

Utredningen föreslår att strandskydd inte ska gälla vid insjöar med 
en vattenyta som uppgår till 1 hektar eller mindre eller vattendrag 
som har en bredd om 2 meter eller smalare. Förslaget innebär en 
förenklad byggprocess för enskilda som vill bygga i strandnära lägen 
vid småvatten.  

Möjlighet att återinföra strandskyddet 

Vi föreslår att länsstyrelsen ska kunna återinföra strandskydd helt 
eller delvis, efter att det har upphävts i ett landsbygdsområde, om 
området inte längre kan anses uppfylla kriterierna för ett lands-
bygdsområde. Länsstyrelsen ska i det enskilda fallet även få besluta 
att strandskydd ska gälla vid insjöar som är 1 hektar eller mindre 
samt vattendrag som har en bredd om 2 meter eller smalare, om 
området har särskild betydelse för något av strandskyddets syften. 
Nuvarande länsvisa undantag från strandskyddet ska fortsättnings-
vis gälla, men även i dessa fall lämnar vi förslag om att länsstyrelsen 
ska få möjlighet att återinföra strandskyddet, om området har sär-
skild betydelse för något av strandskyddets syften. 

Vårt förslag om möjlighet att återinföra strandskydd kan inne-
bära en viss risk för enskilda som innan förändringen befinner sig i 
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ett planeringsskede inför en byggnation i ett strandnära läge som 
i dag står utan strandskydd. Konsekvensen av förslaget kan innebära 
att den enskilde får avbryta sina planer och i stället tvingas söka 
dispens från strandskyddet. Kravet om dispensansökan skulle i detta 
fall kunna leda till ett avslag som omöjliggör byggnation på den plats 
som den ursprungligen planerats för. Vidare är dispensansökan och 
den förlängda planeringsprocess som detta skulle innebära förenad 
med vissa kostnader. Vi anser dock att risken är liten för att strand-
skyddet skulle återinföras i någon större utsträckning. Det baseras 
på att länsstyrelserna redan tidigare har haft möjligheten att åter-
införa strandskydd under en begränsad period. Dessutom bör ett 
återinförande av strandskyddet ske i samråd med kommuner och 
andra som berörs av förändringen. 

10.7 Övriga konsekvenser 

10.7.1 Konsekvenser för djur-, växt- och friluftsliv 

I kommittédirektivet anges att utredningen ska beskriva konsekven-
serna för miljön och friluftslivet. I följande avsnitt beskriver vi för-
slagens konsekvenser i dessa avseenden. Konsekvenserna beskrivs 
kvalitativt, eftersom det saknas underlag för att göra kvantitativa 
bedömningar. Fokus ligger på förslagens konsekvenser för djur- och 
växtliv samt friluftsliv, det vill säga de värden som strandskyddet 
avser att skydda. 

Strändernas betydelse för djur- och växtliv 

Vattendrag och strandzoner har generellt höga värden för djur- och 
växtliv. Dessa miljöer fungerar ofta som födosöksområden, reproduk-
tionsområden, uppväxtområden och spridningskorridorer. Stränder 
utgör också övergångszoner mellan olika miljöer och är därför sär-
skilt artrika. Där finns både arter som förekommer på land och i 
vatten samt arter som är knutna till själva strandmiljön. Många 
naturtyper inom kategorierna Hav, Kust, Våtmarker och Sjöar och 
vattendrag bedöms ha en otillräcklig eller dålig bevarandestatus.7 

 
7 Naturvårdsverket (2019), Sveriges arter och naturtyper i EU:s art och habitatdirektiv. Resultat 
från rapportering 2019 till EU av bevarandestatus 2013 - 2018. 
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Sjöar, stränder och vattendrag utgör även livsmiljöer för bland annat 
hundratals rödlistade arter.  

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

Vårt förslag innebär bland annat att det generella strandskyddet tas 
bort vid insjöar med en vattenyta som uppgår till 1 hektar eller 
mindre och utmed vattendrag som är 2 meter eller smalare. Läns-
styrelsen ska i det enskilda fallet få besluta att strandskydd ska gälla 
vid sådana små sjöar och vattendrag, om området har särskild 
betydelse för något av strandskyddets syften.  

Konsekvenserna av att upphäva det generella strandskyddet för 
små sjöar och vattendrag har tidigare utretts av Naturvårdsverket, 
inom ramen för regeringsuppdraget Strandskydd vid små sjöar och 
vattendrag8. Av Naturvårdsverkets redovisning framgår att ett upp-
hävande av strandskyddet vid små sjöar och vattendrag skulle kunna 
innebära negativa konsekvenser för växt- och djurliv.  

Det saknas säkra uppgifter om hur stora arealer som berörs av 
förslaget. Enligt länsstyrelsernas statistik ligger omkring 13,1 procent 
av Sveriges yta inom 100 meter från en strand eller ett vattendrag. 
Merparten utgörs av strandzoner utmed sjöar (5 procent) eller 
vattendrag smalare än 6 meter (5,5 procent). Om alla smala vatten-
drag hade tagits med i analysen skulle den strandzonsarealen varit 
avsevärt större. 9  

Mindre sjöar och vattendrag står för en stor andel av sötvatten-
stränderna i landet. Naturvårdsverket bedömde att det troligen finns 
hundratusentals sjöar som är mindre än 1 hektar, varav cirka 37 000 är 
mellan 0,5 och 1 hektar. Vidare bedömdes det finnas över en miljon 
kilometer vattendrag som är smalare än 2 meter, varav cirka 
471 000 kilometer bedömdes vara naturliga vattendrag. Ett fullständigt 
underlag saknas. 

En faktor som ytterligare komplicerar bedömningen är att 11 av 
21 länsstyrelser redan har upphävt strandskyddet för främst små sjöar 
och vattendrag, men det saknas ett komplett underlag om var och i 
vilken omfattning strandskyddet är upphävt. I de fall strandskyddet 

 
8 Naturvårdsverket Redovisning av regeringsuppdrag Strandskydd vid små sjöar och vattendrag 
(M2014/1093/Nm), 2014-10-31, NV-03353-14. 
9 Exploatering av stränder 2013 – 2018. Jämförande statistik på läns- och kommunnivå. Läns-
styrelsens rapportserie nr 15/2018.  
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redan är upphävt medför förslaget ingen ändring. Även om upp-
gifterna är osäkra så medför förslaget att strandskyddet tas bort för 
stora arealer och att detta kan medföra negativa konsekvenser för 
strandskyddets värden. Konsekvenserna mildras dock av att kravet i 
nuvarande 7 kap. 18 f § MB på att lämna en zon för fri passage och 
bevarande av goda livsvillkor närmast strandlinjen fortsatt ska gälla. 

Att upphäva det generella strandskyddet för små sjöar och 
vattendrag kan innebära negativa konsekvenser för växt- och djurliv. 
Vårt förslag om upphävt strandskydd får fullt genomslag i tio län där 
det generella strandskyddet enligt miljöbalken gäller. I de elva län 
som redan har upphävt strandskyddet för främst små sjöar och 
vattendrag medför förslaget ingen väsentlig förändring. Av rikets 
landyta ligger 61 procent i län med länsvisa undantag. Förslaget om 
små vattendrag berör således mindre än 40 procent av landytan.  

Att strandskyddet tas bort för små sjöar och vattendrag innebär 
inte att berörda markområden bebyggs. Om det är aktuellt att bygga 
inom dessa tidigare skyddade områden så ska alltid markens lämp-
lighet från allmän synpunkt prövas enligt PBL. De områden som 
hyser de högsta naturvärdena omfattas i regel redan av biotopskydd 
(prop. 2013/14:214 s. 13). Vi föreslår dessutom att länsstyrelsen ska 
kunna införa strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, om området 
har särskild betydelse för något av strandskyddets syften.  

Storleken på en sjö eller ett vattendrag är inte avgörande för dess 
biologiska värden eller rekreationsvärden. Exempelvis kan en liten 
bäck, en källa eller en tjärn ha stor betydelse för såväl växt- och djur-
livet som för friluftslivet. I exploaterade områden och i helåkerbygd 
har mindre sjöar och vattendrag nästan alltid värden för både växt- 
och djurlivet10.  

Små sjöar och vattendrag kan vara känsligare för påverkan än 
stora, just på grund av sin ringa storlek. Ett litet ingrepp kan då få 
relativt sett stor betydelse och påtagligt påverka sjön eller vatten-
draget. Konsekvenserna blir störst lokalt, där själva exploateringen 
görs och livsmiljöer för växter och djur försvinner eller förändras. 
Förändringar högt upp i ett avrinningsområde, där vattendragen i 
allmänhet är små, kan dock även medföra konsekvenser nedströms, 
i form av till exempel förändrad hydrologi eller ökad risk för grum-

 
10 Naturvårdsverket, Redovisning av regeringsuppdrag Strandskydd vid små sjöar och vattendrag 
(M2014/1093/Nm), 2014-10-31, NV-03353-14. 
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ling och förorening. Förändringarna beror i sin tur i hög grad på dess 
art och omfattning och ska inte generaliseras. 

Konsekvenserna av förslaget bedöms kunna bli negativa för växt- 
och djurliv framför allt i redan exploaterade områden i södra Sverige, 
med undantag för de områden där strandskyddet redan är upphävt. 
Dels bedöms exploateringarna kunna bli fler och större i dessa 
områden, till följd av ett högre exploateringstryck. Dels är antalet 
arter, liksom andelen rödlistade arter, högre i söder än i norr11. Det 
finns risk för att viktiga livsmiljöer för många arter försämras, som 
till exempel den starkt hotade arten flodpärlmussla eller den nära 
hotade uttern. Nästan 300 rödlistade strand- och vattenlevande arter 
förekommer i och vid småvatten, småbäckar och källmiljöer.12  

De negativa konsekvenserna mildras av att länsstyrelsen föreslås få 
möjlighet att i det enskilda fallet återinföra strandskyddet. Ett sådant 
förfarande kräver dock att länsstyrelsen har tillräckliga resurser och 
prioriterar detta för att det ska bli genomfört. I annat fall bedöms de 
negativa konsekvenserna kunna bli omfattande. Bedömningen är dock 
osäker, dels till följd av bristen på data, dels eftersom det är omöjligt 
att på förhand avgöra hur de föreslagna regeländringarna kommer att 
tillämpas. 

Strandskydd vid anlagda vatten tas bort 

Vårt förslag innebär att strandskydd inte ska gälla vid anlagda vatten 
som har tillkommit efter 1975. 

Anlagda sjöar och vattendrag kan ha höga biologiska värden. 
Vissa är anlagda i naturvårdssyfte. De allra mest värdefulla natur-
miljöerna finns dock sällan i anlagda vatten. I remissversionen av 
Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kultur-
miljöer (Havs- och vattenmyndigheten, 2020)13 föreslås att sjö- och 
vattendragsmiljöer med höga naturvärden ska baseras på de två 
huvudkriterierna Naturlighet och Raritet, med tillhörande tilläggs-
kriterier som inkluderar artrikedom, storlek, mångformighet, konti-

 
11 Centrum för biologisk mångfald (CBM), Underlagsrapport till Naturvårdsverkets arbete med 
regeringsuppdrag om små sjöar och vattendrag. Rapport om konsekvenserna för biologisk mångfald 
av exploatering vid sjöar mindre än 1 ha samt vattendrag smalare än 2 m, 2014. 
12 A.a. 
13 www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/
2020-11-20-remiss-gallande-nationell-strategi-for-skydd-av-vattenanknutna-natur--och-
kulturmiljoer.html, 2020-11-25. 
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nuitet, speciella förhållanden/särprägel, genetisk diversitet, konnek-
tivitet/grön infrastruktur, livshistoriskt viktiga områden, friluftsliv 
inklusive fritidsfiske, samt hotade arter och naturtyper. Med huvud-
kriteriet Naturlighet avses att området har en hög grad av naturlighet 
genom att det saknas ingrepp eller artificiella störningar som på-
verkar negativt, eller att det finns kontinuitet i det mänskliga brukan-
det som skapar förutsättningar för många arter och naturtyper. 

Många, troligen merparten av alla svenska sjöar och vattendrag 
utom i fjällkedjan, har påverkats av människan. Sjöar och vattendrag 
har förändrats genom utdikning, sjösänkning, dämning, uträtning, 
kulvertering med mera. Förändringar kan ha skett vid flera olika tid-
punkter och det kan se olika ut längs olika delar av ett vattendrag 
eller sjösystem. Det kan därför i många fall vara svårt att avgöra vad 
som är ett anlagt vatten. Det går heller inte att utläsa vad som är ett 
anlagt vatten på en karta eller genom flygbildstolkning. Därmed 
saknas uppgifter om omfattningen av anlagda vatten som tillkommit 
efter 1975. Detta innebär att det inte är möjligt att kvantifiera konse-
kvenserna av förslaget. En kvalitativ bedömning kan dock göras. 

Förslaget innebär både positiva och negativa konsekvenser för 
växt- och djurliv. Negativa konsekvenser uppstår om förslaget leder 
till ökad exploatering som medför att biotoper försvinner eller för-
sämras. Positiva konsekvenser uppstår om förslaget leder till att fler 
små vatten anläggs. Mängden småvatten i landskapet har minskat 
under lång tid till följd av strukturella förändringar, rationalisering 
av jord- och skogsbruk, utdikning och kulvertering med mera. Detta 
innebär att många arter är hotade till följd av brist på lämpliga livs-
miljöer. Det har framförts att strandskyddsbestämmelserna innebär 
ett hinder för att anlägga småvatten, exempelvis våtmarker eller vilt-
vatten. Naturvårdsverket bedömde därför, i regeringsuppdraget 2014, 
att det vore positivt om nyanlagda vatten undantogs från strandskydd.  

Lättnader i strandskyddet i landsbygdsområden 

Förslaget innebär att kommunerna får peka ut så kallade lands-
bygdsområden. Kommunerna kan antingen ansöka hos länsstyrelsen 
om att strandskyddet upphävs i dessa områden, eller redovisa dessa 
i ÖP. I landsbygdsområden som redovisats i ÖP ska det vara enklare 
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att få dispens från strandskyddet. Landsbygdsområden ska vara 
områden som 

• har god tillgång på obebyggd mark, 

• inte har stor efterfrågan på mark för bebyggelse, och 

• inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften. 

Områden där länsstyrelsen har beslutat att utvidga strandskyddet 
bör anses vara områden av särskild betydelse för strandskyddets 
syften och de bör därmed inte kunna bli aktuella som landsbygds-
områden. 

Kravet i nuvarande 7 kap. 18 f § MB på att lämna en zon för fri 
passage och bevarande av goda livsvillkor närmast strandlinjen ska 
fortsatt gälla, både inom landsbygdsområden och i de övriga områden 
där strandskyddet föreslås upphävas. 

Förslagets intention är att underlätta exploatering och det bedöms 
därmed kunna få negativa konsekvenser för strandskyddets syften. 
Områden som är värdefulla för djur- och växtliv, kan komma att be-
byggas. Avgörande kommer att vara hur stora områden som pekas 
ut som landsbygdsområden, hur många dispenser som lämnas och 
hur kommuner och länsstyrelser kommer att tillämpa de föreslagna 
bestämmelserna, samt kravet på fri passage i 7 kap. 18 f § MB.  

En stor del av Sverige kan uppfylla kriterierna för landsbygds-
områden och kan därmed komma att omfattas av lättnader i strand-
skyddet. I norra Sverige är det överlag låg exploateringsgrad, låg 
befolkningstäthet och lågt exploateringstryck. Områden med högre 
exploateringstryck i norr finns främst vid kusten och i närheten av 
större tätorter. I södra delen av landet är det överlag högre exploa-
teringstryck och därför kommer en mindre andel av södra Sverige att 
kunna klassas som landsbygder. Dock finns det stora skillnader även 
på regional och lokal nivå. Tanken är att lättnader ska genomföras 
utifrån lokala förutsättningar och ambitioner vad gäller planering och 
utveckling av berörd bygd. Lättnader ska inte få göras i områden som 
är av särskild betydelse för strandskyddets syften.  

Länsstyrelsens resurser kommer att få stor betydelse för tillämp-
ningen. Kommuner kommer att ha möjlighet att peka ut landsbygds-
områden i sin ÖP och därefter kunna bevilja dispenser inom dessa 
områden. Skäl för dispens ska vara exempelvis om området behövs 
för enstaka en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnad, eller 
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om det behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse av att uppföra och utveckla sammanhållen bebyggelse. Läns-
styrelserna har möjlighet att överpröva och upphäva kommunens 
beslut. Den befintliga bestämmelsen i 7 kap. 26 § MB ska finnas 
kvar. Den anger att dispens endast får lämnas om den är förenlig med 
förbudets (dvs. strandskyddets) syfte. Detta bedöms medföra att 
lättnader inte ska kunna ske i de områden som är av störst betydelse 
för växt- och djurliv, vilket mildrar förslagets negativa konsekvenser. 

Förslaget syftar till att öka mängden och förutsättningarna för 
exploateringar i områden med lågt exploateringstryck, och som för-
slaget är utformat ska även enstaka bostadshus vara skäl för dispens 
från strandskyddet i landsbygdsområden. Detta bedöms kunna leda 
till en mer spridd bebyggelsestruktur med ett ökat behov av trans-
porter som följd, vilket kan medföra en risk för ökade koldioxid-
utsläpp.  

Stärkt skydd i exploaterade områden för grunda mjukbottnar 

Förslaget innebär att det tillförs ett andra stycke i 7 kap. 18 c § MB. 
Det ska ange att i områden där exploateringsgraden är hög och 
efterfrågan på mark för bebyggelse är stor eller i vattenområden av 
särskild betydelse för djur- och växtlivet, ska första stycket (skäl för 
dispens) tillämpas särskilt restriktivt. Syftet med tillägget är att 
förtydliga den restriktivitet som gäller i dag. 

Om tillägget får avsedd effekt och medför att skyddet stärks i 
områden med hög grad av exploatering och i vattenområden med 
särskild betydelse för djur- och växtliv, innebär det positiva konse-
kvenser. Den föreslagna bestämmelsen kan dock vara svårtolkad 
innan praxis har utvecklats. Dispens från strandskyddet ska redan 
i dag endast ges om det finns särskilda skäl och det föreslagna tillägget 
kan tolkas som att dispensgivningen inte ska vara restriktiv i andra 
områden än de områden som nämns i andra stycket.  

I författningskommentaren anges att vattenområden av särskild 
betydelse för djur- eller växtlivet kan vara så kallade grunda mjuk-
bottnar, men att alla grunda mjukbottnar inte är särskilt betydelse-
fulla och att olika mjukbottenmiljöer ska kunna behandlas olika. 
Konsekvensen kan bli att det blir enklare att få dispens från strand-
skyddet i vissa områden med grunda mjukbottnar och att exploa-
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teringen av sådana mjukbottnar ökar. Detta innebär i så fall ökad risk 
för negativa konsekvenser för djur- och växtliv i dessa fall. 

Grunda mjukbottnar anses i allmänhet vara mycket värdefulla 
biotoper.14 De hyser överlag en hög mångfald av arter, miljöer och 
funktioner. Mångfalden och den höga aktiviteten beror på den goda 
tillgången på solljus och näringsämnen. Detta innebär att de grunda 
mjukbottnarna är mycket viktiga områden för lek och uppväxt av 
fisk, skaldjur och fågel och att de utgör livsmiljö för många mer eller 
mindre sällsynta arter av djur och växter. Grunda mjukbottnar på-
verkas redan i dag av exploatering och skuggning från bryggor och 
småbåtshamnar.  

I exploaterade områden förekommer mjukbottnar vars biologiska 
värden i hög grad gått förlorade till följd av föroreningar, båtliv och 
storskalig färjetrafik. I sådana fall kan en exploatering medföra krav 
på sanering respektive andra åtgärder som reglerar trafiken på vattnet, 
vilket är positivt ur miljösynpunkt. 

Konsekvenser för friluftslivet 

Kuster, sjöar, stränder och vattendrag har stor betydelse för frilufts-
livet. Vattnet i sig har ett upplevelsevärde och är även en förutsätt-
ning för många aktiviteter. Att kunna vandra utmed stränder och 
vattendrag, bada, fiska, skåda sjöfågel eller åka skridskor kräver är att 
stränderna är tillgängliga. Strändernas värde för friluftslivet kan dock 
variera stort, beroende på områdets tillgänglighet och kvaliteter. 
Besöksfrekvensen och antalet besökande har betydelse för vad 
aktuella naturmiljöer tål av slitage under olika delar av året. Antalet 
besökare har också betydelse beroende på vilken typ av natur-
upplevelse som efterfrågas eller är möjlig att tillgodogöra sig som 
besökare under olika delar av året. 

Att ta bort strandskyddet utmed små sjöar och vattendrag som 
nu är tillgängliga för friluftslivet gör att det blir lättare att exploatera 
dessa områden. De kan då bli mindre tillgängliga i de fall de bebyggs. 
Även anlagda sjöar och vattendrag kan ha värden för friluftslivet, 
exempelvis kan nedlagda stenbrott eller grustag fungera som 
badplatser. I helåkersbygd, där möjligheterna för det rörliga frilufts-

 
14 Marbipp, Naturvårdsverkets webbplats med samlad kunskap om fem marina biotoper 
www.marbipp.tmbl.gu.se/2biotop/3mjukbot/2betydel/1biologi/1.html.   
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livet är begränsade, kan även grävda diken vara viktiga för möjligheten 
att röra sig till fots på allemansrättslig grund i landskapet. 

Förslaget gällande anlagda vatten kan medföra både positiva och 
negativa konsekvenser för friluftslivet. I de fall förslaget leder till 
ökad exploatering och minskad tillgänglighet till stränder och vatten 
blir konsekvenserna negativa. Konsekvenserna bedöms bli mer på-
tagliga i redan exploaterade områden, där tillgången på grönområden 
är liten och vardagslandskapet och närområdet har stor betydelse för 
friluftslivet. Positiva konsekvenser skulle kunna uppstå i de fall för-
slaget leder till att fler anlagda vatten med värden för friluftslivet till-
kommer. 

År 2012 fastställdes tio mål för friluftspolitiken.15 Våra förslag 
bedöms kunna bidra till friluftslivsmålet Hållbar regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling, då det kan underlätta utvecklingen av turist-
företag. Förslagen kan dock riskera att motverka friluftslivsmålen 
om Tillgänglig natur för alla, Tillgång till natur för friluftsliv och 
Attraktiv tätortsnära natur, om tillgången till allemansrättsligt till-
gänglig mark minskar till följd av ökad exploatering. Allemansrätten 
gäller även om strandskyddet upphävs och först när mark blir be-
byggd och privatiseras som tomt begränsas tillgängligheten. I många 
fall torde vissa åtgärder i normalt skogsbruk i högre grad, än strand-
skydd, påverka såväl tillgängligheten som förutsättningarna för att 
uppleva natur- och kulturmiljöer med sjöar och vattendrag. 

Miljömålen  

Strandskyddet har betydelse för flera av de 16 nationella miljökvali-
tetsmålen. Åtta mål innehåller preciseringar om friluftsliv. Förslagen 
bedöms kunna försämra möjligheterna att nå flera av målen, 
framförallt målet Levande sjöar och vattendrag. Ett flertal av målets 
elva preciseringar berörs, exempelvis 

• Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.,  

• Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger 
möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och 
djurarter som en del i en grön infrastruktur,  

 
15 Regeringens skrivelse 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken. 
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• Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade 
och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av 
värdena finns, samt  

• Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, bad-
liv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och 
påverkan från buller är minimerad. 

Enligt bedömningen i den senaste fördjupade utvärderingen av miljö-
målen (Havs- och vattenmyndigheten, 2019) kommer miljömålet 
Levande sjöar och vattendrag inte att kunna nås med befintliga och 
beslutade styrmedel och åtgärder.  

Förslagen kan även påverka möjligheterna att nå miljökvali-
tetsmålen Myllrande våtmarker, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjäll-
miljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Även möjlig-
heten att nå generationsmålet kan påverkas. 

10.7.2 Konsekvenser för samhällets motståndskraft 
mot klimatförändringar 

Förslaget innebär att befintliga bestämmelser förtydligas, så att det 
tydligt framgår att det är möjligt att få dispens från strandskyddet 
för att genomföra klimatanpassningsåtgärder. 

I och med att ändringen bara innebär ett förtydligande bedöms 
konsekvenserna bli ringa. 

10.7.3 Konsekvenser för nuvarande och framtida behov 
för dricksvattenförsörjning 

Vi har i avsnitt 4.2 redogjort för att enligt miljökvalitetsmålet Grund-
vatten av god kvalitet ska grundvattnet ge en säker och hållbar dricks-
vattenförsörjning och bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag.  

Generellt sett ökar efterfrågan och därmed påfrestningen på grund-
vatten, vilket bland annat beror på att människor bosätter sig i kust- 
och fritidsområden. Torra somrar visar på ett stort behov av att känna 
till vilka vattenresurser, bland annat grundvatten, som finns lokalt. 
Grundvattnet får därför också större utrymme i planeringsprocesser 
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än tidigare. En stor del av grundvattnet uppnår heller inte önskad 
miljökvalitet. Ofta rör det sig om gamla föroreningar som finns kvar. 
För att skydda grundvattnet från föroreningar måste fler vatten-
skyddsområden inrättas, även där inte större kommunala dricks-
vattenuttag sker. Det är framförallt i sydöstra Sverige, där tillgången 
på grundvatten är knapp och konkurrensen stor.  

Våra förslag innebär bland annat att det ska bli lättare att upphäva 
strandskyddet genom särskilda beslut och att strandskyddet tas bort 
för vissa småvatten och för anlagda vatten. I syfte att underlätta 
byggnation i strandnära lägen föreslår vi att kommuner bör kunna 
ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet helt eller delvis upp-
hävs i landsbygdsområden. Våra förslag innebär inte att byggande och 
verksamheter utan vidare kan komma till stånd, eftersom en rad 
åtgärder som kräver strandskyddsdispens också kräver bygglov eller 
anmälan enligt PBL. 

Om det är aktuellt att bygga inom dessa tidigare skyddade 
områden, ska alltid markens lämplighet från allmän synpunkt prövas 
enligt PBL. Förutsättningar för att använda mark- och vatten-
områden för olika ändamål prövas på en övergripande nivå med hän-
syn till natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter. Vid 
planläggning och i ärenden om bygglov prövas aktuella åtgärder och 
planer bland annat mot att mark (och vatten) är lämpad för ända-
målet med hänsyn till möjligheterna att ordna vattenförsörjning, 
avlopp och övrig infrastruktur. Därvidlag råder ingen skillnad mellan 
tidigare strandskyddade områden och andra områden som kan lämpa 
sig för byggnation.  

I samband med prövningen av planläggning för ny bebyggelse är 
konsekvenserna för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning 
central. Det får förutsättas att kommunen när den redovisar lands-
bygdsområden i ÖP överväger och bedömer förutsättningarna att 
långsiktigt klara dricksvattenförsörjningen i kommunen i stort och 
inte minst inom de områden som är aktuella för att pekas ut som 
landsbygdsområden.  

I högexploaterade områden och särskilt vid kusterna torde frågor 
kring nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning alltid vara aktu-
ella. Vattenförsörjningen har alltid betydelse i den fysiska planeringen 
och i olika miljöbeslut. I landsbygdsområden som har god tillgång på 
obebyggd mark bör det normalt sett vara lättare att lösa dricks-
vattenförsörjningen på ett sätt som är både långsiktigt och hållbart. 
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Utredningens slutsats är att våra förslag om lättnader i strand-
skyddet inte i sig får några negativa konsekvenser för behoven för 
framtida dricksvattenförsörjning.  

10.7.4 Konsekvenser för landsbygdsutvecklingen 

För att nå Sveriges landsbygdspolitiska mål behövs goda förutsätt-
ningar för företagande och boende i Sveriges landsbygder. Lands-
bygderna måste ha goda möjligheter till företagande, arbete, boende 
och välfärd. I vissa områden kan produktionskostnaden av en bygg-
nad vara högre än marknadsvärdet för den färdiga byggnaden. Det 
innebär ett risktagande för både de som vill bygga och för banker i 
sin långivning. Våra förslag innebär att möjligheten att bygga nära 
vatten förbättras i landsbygdsområden, vilket även förbättrar de 
finansiella förutsättningarna. Med tanke på att exploateringstrycket 
är lågt i många landsbygder är det vår slutsats att lättnader i strand-
skyddet inte medför risk för överetablering eller att strandskyddets 
syften äventyras i dessa områden. 

I syfte att underlätta byggnation i strandnära lägen föreslår vi att 
kommuner bör kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strand-
skyddet helt eller delvis upphävs i landsbygdsområden. Det bör ligga 
ett ansvar på kommunerna att innan ansökan lämnas in utreda vilka 
områden som kan komma i fråga för att upphäva strandskyddet. 
Kommunerna bevakar allmänna intressen och har ansvaret för mark-
användningsfrågor inom kommunen. Kommunerna har kunskap om 
de lokala förhållandena och förutsättningarna avseende strand-
skyddets syften. Kommunernas kompetens och möjlighet till lokal 
förankring tas därför tillvara genom att de får ett utredningsansvar 
kopplat till ansökan. Det lokala inflytandet ökar också, eftersom det 
är kommunen som initierar frågan om att upphäva strandskyddet.  

Genom förslaget kommer fler områden än i dag att undantas från 
strandskyddet. Det blir enklare att bygga i landsbygdsområden, där 
strandskyddet gäller i dag. De områden som är särskilt betydelsefulla 
för strandskyddets syften skyddas genom de föreslagna kriterierna. 
Med ett upphävt strandskydd upphör behovet av tillsyn i dessa 
områden. Enskilda sparar tid och resurser som i dag krävs för ansökan 
och eventuella överprövningar. Samhället sparar resurser för pröv-
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ningar och tillsyn. I områden där strandskyddet redan är upphävt blir 
det ingen skillnad vare sig för enskilda eller samhället.  

Utredningens förslag innebär inte att byggande och verksam-
heter utan vidare kan genomföras, eftersom en rad åtgärder som 
kräver strandskyddsdispens också kräver bygglov eller anmälan 
enligt PBL. Verksamheter med miljöpåverkan kräver också tillstånd 
enligt miljöbalken. Utöver de regelmässiga förutsättningarna har 
också de ekonomiska incitamenten för att bygga i landsbygden 
betydelse för om byggande och verksamheter kan komma till stånd. 

Underlättandet av byggnation i strandnära lägen innebär att före-
tag och enskilda i landsbygd i större utsträckning än tidigare kom-
mer att kunna uppföra byggnader i strandnära lägen eller andra 
åtgärder som är nödvändiga för verksamheten. Möjligheten att bygga 
där det tidigare inte funnits bebyggelse kommer också att öka, vilket 
gör att fler strandnära lägen blir tillgängliga. De mer generösa reglerna 
förväntas påverka byggandet av såväl fritidshus som bostäder för 
permanent boende. Uppförandet av fritidshus bidrar till ett ökat 
underlag för service, handel och andra efterfrågade tjänster. Upp-
förande av bostäder för permanent boende medför även ökat under-
lag för välfärden.  

Att det blir enklare att bygga i landsbygdsområden medför också 
bättre förutsättningar för besöksnäringen, exempelvis större möjlig-
het att kunna anpassa verksamheten för ökad turism under hela året 
och inte enbart under högsäsong. En ökning av antalet besökare 
skapar också underlag för service och är positivt för det lokala 
näringslivet. Bättre förutsättningar för näringslivet medför i sin tur 
fler arbetstillfällen, vilket ökar attraktiviteten ytterligare för att 
flytta till och bo kvar i landsbygden. Sammantaget innebär således 
den ökade attraktiviteten – att kunna bygga mer strandnära – flera 
positiva effekter som förstärker varandra. 

Som det går att se i kapitel 5 är exploateringsgraden generellt sett 
mycket lägre i framförallt kommuner i norrlandslänen Norrbotten, 
Västerbotten och Jämtland samt i Dalarna. I många av dessa kom-
muner har bostadsbyggandet varit lågt och befolkningsutvecklingen 
negativ, framförallt utanför tätorterna. I de kommuner som Sveriges 
Kommer och Regioner (SKR) definierar som landsbygdskommuner 
har befolkningstillväxten varit negativ i 35 av 40 kommuner under 
perioden 2000–2019. I landsbygdskommuner med besöksnäring har 
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befolkningstillväxten varit negativ i 9 av 15 kommuner under samma 
period.16  

Landsbygdsområden kan finnas i många av landets kommuner, 
även de kommuner som inte definieras som landsbygd. Exempelvis 
har tätortsgraden ökat i Sverige under lång tid. I dag bor nästan 9 av 
10 av Sveriges invånare i en tätort. Överlag ökar tätorterna sin utbred-
ning geografiskt i Sverige som en följd av befolkningstillväxt och flytt-
strömmar till tätorter. Landsbygdskommunerna är dock ett undantag, 
där har den totala landarealen tätort minskat sedan år 2010. Samtidigt 
finns det i landsbygdskommuner en generell utveckling av att befolk-
ningen ökar i tätorterna, eller åtminstone inte minskar i samma ut-
sträckning som utanför tätorterna. I kombination med en befolknings-
minskning i landsbygdskommuner som helhet medför det att allt färre 
bor utanför tätorterna.  

Att kunna erbjuda mer attraktiva platser i strandnära lägen för 
bostadsbebyggelse och verksamheter bör öka landsbygdens attrak-
tivitet utan att det ska behöva medföra en risk för överetablering och 
att strandskyddens syften äventyras i landsbygdsområden. Både den 
historiska utvecklingen och dagens exploateringsgrad talar för det. 
Att det blir enklare att bygga strandnära är heller inte en lösning på 
alla de utmaningar som landsbygden står inför, men det bör bidra till 
bättre förutsättningar för landsbygdsutveckling jämfört med nu-
varande situation.    

Enligt våra förslag ska länsstyrelserna få möjlighet att återinföra 
strandskydd i delar av landet där skyddet i dag redan är upphävt. 
Detta förslag kan tolkas som att det medför en viss risk för lands-
bygdsutvecklingen. Vi anser dock att denna risk är förhållandevis 
liten och dessutom inte negativ sett till strandskyddets syften. Om 
ett område som i dag inte är strandskyddat vid en ny prövning av 
strandskyddets lämplighet på platsen bedöms vara i behov av strand-
skydd, och strandskyddet av denna anledning återinförs, ligger det i 
linje med strandskyddets syften. 

Strandskyddet kommer som följd av utredningens förslag att med-
föra ett mer likvärdigt skydd i landet. Det har visat sig att strand-
skyddsdispens i huvudsak har beviljats i sådana fall där det redan finns 
bebyggelse och att området därmed redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta 
skäl kan sällan åberopas i landsbygd där bebyggelse saknas. Med våra 

 
16 Källa SCB. 
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förslag att kunna upphäva strandskyddet helt eller delvis i lands-
bygdsområden samt nya kriterier och särskilda skäl för dispens inom 
landsbygdsområden, blir det enklare att bygga i lägen där det nu 
saknas bebyggelse. I praktiken kommer det att innebära att förut-
sättningarna att kunna bygga strandnära blir mer likvärdiga i landet, 
vilket är positivt för landsbygden men även för strandskyddslagstift-
ningens legitimitet. 

10.7.5 Konsekvenser för strandskyddet vid upphävande 
av äldre planer 

Vi föreslår en ändring i 10 a § införandelagen i syfte att tydliggöra 
att strandskydd inte inträder i de fall länsstyrelsen har beslutat om 
upphävande av strandskyddet. Det skulle underlätta möjligheterna 
att bebygga de strandområden där berörd länsstyrelse redan har fattat 
beslut om att upphäva strandskyddet på den grunden att områdena 
uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. 

Vi kan inte se att det finns några negativa konsekvenser av för-
slaget. Tvärtom torde föreslagen lagändring underlätta betydligt för 
kommunerna vid ny planläggning, eftersom en dubbelprövning av 

strandskyddet undviks. 
Sedan bestämmelsen om inträde av strandskydd i 10 a § införande-

lagen trädde i kraft den 1 juli 2009 har länsstyrelserna som regel 
tillämpat bestämmelsen strikt, dvs. att strandskydd vid ny planlägg-
ning inträder i äldre planer även om skyddet är upphävt, i det område 
där aktuell plan ingår.  

Genom förordnanden om att upphäva strandskyddet inom ett 
antal områden, där äldre planer beslutade före den 1 juli 1975 många 
gånger ingår, har länsstyrelserna i många fall aktivt tagit ställning till 
strandskyddet. I de fall länsstyrelser eller kommuner numera bedömer 
att det finns sådana värden att strandskydd bör råda, finns det 
möjlighet för länsstyrelsen att upphäva sitt tidigare förordnande så 
att det återigen råder. Vid ny planläggning inom äldre planer kom-
mer i så fall strandskydd att inträda så som lagstiftarens avsikt – 
enligt vår bedömning – har varit. Även i detta avseende bedömer vi 
således att det inte finns några negativa konsekvenser av lagförslaget. 

Om ingen lagändring görs, kommer länsstyrelserna fortsatt att 
tillämpa lagrummet strikt på det sätt som hittills har skett sedan den 
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1 juli 2009. Det innebär att strandskydd inträder vid ny planlägg-
ning, oavsett att strandskyddet är upphävt genom ett förordnande. 
Kommunerna tvingas då hantera strandskyddet även i de fall att en 
prövning måste anses ha skett av områdets betydelse för strand-
skyddets syften. 

10.7.6 Förslagens påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Innebörden av den kommunala självstyrelsen 

Den kommunala självstyrelsen utgör en av grunderna för den 
svenska demokratin.17 Enligt 1 kap. 1 § regeringsformen (1974:152), 
RF, förverkligas den svenska folkstyrelsen genom ett representativt 
och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. 
Någon exakt definition av vad som avses med kommunal själv-
styrelse finns inte. Vid införandet av RF beskrevs den kommunala 
självstyrelsen som en styrelseform där viktiga samhällsuppgifter 
decentraliseras till kommunala organ så att hänsyn ska kunna tas till 
lokala förhållanden och att medborgarna ska engagera sig, ta ansvar 
och få inflytande i samhällsfrågor i den kommunala verksamheten.18 

Sverige ratificerade 1989 den europeiska konventionen om kom-
munal självstyrelse. Konventionen slår fast vissa grundläggande princi-
per för statens förhållande till kommunerna. Områden som berörs är 
bland annat den kommunala självstyrelsens rättsliga reglering, skyddet 
för den kommunala indelningen, den administrativa strukturen, 
statlig tillsyn, och ekonomiska resurser. I konventionen finns den så 
kallade subsidiaritetsprincipen, som bland annat innebär att besluten 
ska fattas så nära medborgarna som möjligt.19 

I 14 kap. 2 § RF preciseras att den kommunala självstyrelsen gäller 
för all kommunal verksamhet. Där anges att kommunerna sköter 
lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kom-
munala självstyrelsens grund. Principen om den kommunala själv-
styrelsen har även införts i 1 kap. 1 § kommunallagen (1991:900), KL. 
Där anges att kommuner och regioner (tidigare landsting) sköter på 
demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de ange-
lägenheter som anges i KL eller i särskilda föreskrifter. 

 
17 KU 1973:26 s. 39. 
18 Prop. 1973:90 s. 188. 
19 Prop. 1988/89:119, KU 1988/89:32 och prop. 1990/91:117 s. 139–141. 
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Vilka uppgifter som kommuner ska svara för anges framför allt 
genom obligatoriska uppgifter reglerade i lag. Sådana obligatoriska upp-
gifter finns exempelvis i lag (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar, plan och bygglagen (2010:900), PBL, miljö-
balken (1998:808), MB, socialtjänstlagen (2001:453), lag (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjuk-
vårdslagen (1982:763) och skollagen (2010:800). 

Den kommunala självstyrelsen kan således begränsas och utökas 
genom lag. Utgångspunkten är att staten och kommunerna ska sam-
verka på skilda områden och i olika former. Regeringen har ansett 
att det varken är lämpligt eller möjligt att en gång för alla dra orubb-
liga och preciserade gränser kring den kommunala självstyrelsen. Ett 
skäl är att arbets- och befogenhetsfördelningen mellan stat och kom-
mun måste kunna ändras i takt med samhällsutvecklingen.20 

Det så kallade kommunala planmonopolet enligt PBL utgör en del 
av den kommunala självstyrelsen.21 Planmonopolet uttrycks i 1 kap. 
2 § PBL. Där föreskrivs att det är en kommunal angelägenhet att plan-
lägga användningen av mark och vatten enligt lagen. Med planläggning 
menas enligt 1 kap. 4 § PBL arbetet med att ta fram en regionplan, en 
översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser. I förarbetena till 
PBL anges att vad som omfattas av den kommunala ensamrätten är 
befogenheten att anta planer.22 

Det finns ett antal regler i PBL som styr om och när de olika 
planeringsformerna ska bedrivas. I fråga om översiktsplaner (ÖP) 
föreskriver PBL dels att varje kommun ska ha en ÖP, dels att den ska 
vara aktuell. När det gäller detaljplaner anger PBL under vilka förut-
sättningar mark- och vattenområdens lämplighet för bebyggelse ska 
prövas genom detaljplan. 

Vad innebär förslagen för den kommunala självstyrelsen? 

Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen, ska de konse-
kvenser och de särskilda avvägningar som föranlett förslagen särskilt 
redovisas.23 Vårt förslag om redovisning av landsbygdsområden i ÖP 
innebär en möjlighet, inte en skyldighet, för kommunerna att planera 

 
20 Prop. 1973:90 s. 190. 
21 SOU 2007:72 s. 65. 
22 Prop. 1985/86:1 s. 461 
23 14 kap. 3 § RF. 
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för landsbygdsområden i ÖP. Likaså innebär vårt förslag om att kom-
muner ska kunna ansöka om att upphäva strandskyddet i landsbygds-
områden hos länsstyrelsen en frivillighet från kommunalt perspektiv. 
Utredningens förslag stärker det lokala inflytandet över strand-
skyddet. Den kommunala självstyrelsen påverkas därför positivt 
genom förslagen. 

Systemet med ramlagstiftning och bemyndiganden har stor bety-
delse för kommunerna, den kommunala självstyrelsen och den lokala 
demokratin. Strandskyddsreglerna i miljöbalken har succesivt blivit 
mer precisa och det lokala tolkningsutrymmet för de myndigheter 
och domstolar som tillämpar reglerna har succesivt minskat. Sam-
tidigt har krav på utökad och skärpt tillsyn, kontroll och mer över-
prövning av kommunernas strandskyddbeslut drivits på från såväl 
statliga myndigheter som vissa intresseorganisationer. Dessa myn-
digheter och organisationer visar ofta brist på kunskap och förståelse 
för den kommunala självstyrelsen. Ytterst har kritiken mot kommu-
nerna en tendens att bidra till eller leda till ytterligare och fördjupad 
detaljstyrning från statliga myndigheter. En sådan detaljstyrning kan 
knappast ha varit statsmakternas avsikt när strandskyddet en gång 
inrättades. 

I vilken grad strandskyddsreglerna ger utrymme för lokala bedöm-
ningar och därmed lokalt inflytande kan vara svårt att bedöma utifrån 
olika intressenters synpunkter och förväntningar på regelverket. 
Strandskyddsreglerna tenderar att få en alltmer absolut utformning 
och kan till och med leda till feloptimeringar till förfång för miljön 
som helhet. Efterfrågan på ett mer differentierat strandskydd ska ses 
mot den bakgrunden. 

10.7.7 Konsekvenser för Sveriges anslutning till Europeiska 
unionen 

Vi bedömer att våra förslag inte får några konsekvenser för Sveriges 
anslutning till den Europeiska unionen. 
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10.7.8 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor 
och män 

Vi bedömer att våra förslag inte får några konsekvenser för jäm-
ställdheten mellan kvinnor och män. 

10.7.9 Konsekvenser för möjligheterna att nå de 
integrationspolitiska målen 

Vi bedömer att våra förslag inte får några konsekvenser för möjlig-
heterna att nå de integrationspolitiska målen. 

10.7.10 Betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande 
arbetet 

Vi bedömer att våra förslag kan ha betydelse för brottsligheten och 
det brottsförebyggande arbetet såtillvida att företag och enskilda i 
mindre utsträckning än tidigare kan anse sig ha anledning bryta mot 
bestämmelser om strandskyddet. Våra förslag innebär att bestäm-
melserna får ökad tydlighet, rättssäkerhet och förutsägbarhet kopp-
lat till offentliga myndigheters hantering av strandskyddet. Detta 
kommer att bidra till ökad legitimitet och förtroende för strand-
skyddet och de berörda myndigheterna bland enskilda och företag. 
För enskilda på landsbygden som är intresserade av att bygga i 
strandnära lägen kommer den ökade tydligheten att innebära en för-
enklad kommunikation med det offentliga samt minskad admi-
nistration inför byggnation, vilket sannolikt minskar benägenheten 
att bryta mot bestämmelserna.   

Vi anser också att tillsynen av bestämmelsernas tillämpning 
behöver öka i omfattning och bli mer effektiv. Det är framförallt i 
områden med hög exploateringsgrad, hög befolkningstäthet och 
högt bebyggelsetryck, dvs. i anslutning till större städer och tätorter, 
där ökad tillsyn kan vara ett effektivt medel för att förebygga brott 
mot strandskyddsbestämmelsernas tillämpning. 
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10.7.11 Behöver särskilda hänsyn tas när det gäller tidpunkten 
för ikraftträdande och behovet av informationsinsatser? 

Utredningsuppdraget ingår som punkt i den sakpolitiska överens-
kommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Miljöpartiet de gröna, även kallad Januariavtalet eller 73-punkts-
uppgörelsen. I uppgörelsen anges att förslagen ska träda i kraft den 
1 januari 2022. Om den tidplanen ska kunna innehållas förutsätter 
det att regeringen kan lämna en proposition till riksdagen under 
hösten 2021. Det skulle innebära att det inte finns något tidsmässigt 
utrymme för informationsinsatser innan bestämmelserna ska träda 
i kraft.  

10.7.12 Hur de föreslagna åtgärderna kan utvärderas 

Vi föreslår i betänkandet att Naturvårdsverket ska få ansvar för att 
årligen följa upp och utvärdera dispensgivningen när det gäller 
strandskyddsbestämmelserna. Vi lämnar också förslag om vad upp-
följningen och utvärderingen bör omfatta. Under en femårsperiod 
bör Naturvårdverket dessutom tilldelas särskilda medel för vägled-
ning och utbildning i strandskyddstillsyn för att därefter redovisa till 
regeringen hur resurserna har använts och verkets bedömning av om 
insatserna har bidragit till mer och planerad strandskyddstillsyn.  

10.8 Utredningens slutsatser 

Våra förslag beräknas få positiva konsekvenser för företag och 
enskilda på landsbygden. Särskilt små företag och enskilda bör på-
verkas positivt då det framförallt är dessa som påverkas av de före-
slagna lättnaderna i landsbygdsområden. Förslagen bedöms även 
medföra ökad rättssäkerhet, ökad tydlighet och förutsägbarhet samt 
större legitimitet för strandskyddslagstiftningen.  

Lättnaderna från strandskyddet i landsbygdsområden och vid 
mindre sjöar och smalare vattendrag kan få negativa konsekvenser 
för strandskyddets syften och därmed även för miljön. Dock är 
strandskyddet delvis redan upphävt i många av landets mindre sjöar 
och smala vattendrag som följd av de olika länsvisa undantagen, 
vilket innebär att förslagen i huvudsak medför att strandskyddet blir 
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mer likvärdigt i landet som helhet. Den negativa påverkan på miljön 
som följd av lättnader i landsbygdsområden bör bli begränsad då 
dessa områden dels inte ska vara av särskild betydelse för strand-
skyddets syften, dels att det avser områden med mycket obebyggd 
mark och låg efterfrågan på att bygga.  

Förslagen innebär sammantaget ökad lokal påverkan genom att 
det är kommunerna som ska kunna ansöka om att upphäva strand-
skydd helt eller delvis i landsbygdsområden samt som en följd av att 
risken för överprövning av dispenser i landsbygdsområden redo-
visade i ÖP (motsvarande tidigare LIS) bör minska. Det är framför 
allt länsstyrelsen som kommer få ökade kostnader som en direkt 
följd av förslagen under en period på två år. På sikt bedöms läns-
styrelsernas och kommunernas arbete med strandskyddet under-
lättas och förbättras som följd av våra förslag. 

För att i större utsträckning kunna ta hänsyn till strandskyddets 
syften har vi lagt fram flera förslag som innebär att det blir möjligt 
att återinföra strandskydd. Denna möjlighet är viktig för att säker-
hetsställa att strandskyddets syften bevaras på lång sikt. Att kunna 
återinföra strandskyddet är en viktig motvikt till de lättnader som 
föreslås från strandskyddet, vilket även medför förutsättningar för 
ett mer likvärdigt strandskydd i Sverige som helhet med hänsyn till 
strandskyddets syften. 

Även om vi föreslår olika lättnader från strandskyddet, i lands-
bygdsområden och vid mindre sjöar och smalare vattendrag, finns 
det fortfarande andra naturskyddsinstrument som kan användas och 
behöver beaktas vid både när strandskydd upphävs och återinförs 
samt när det byggs i strandnära lägen. 

Lättnader i strandskyddet kan medföra att andra former av natur-
skydd används i högre utsträckning, vilket skulle kunna innebära 
ökade kostnader för samhället, eftersom strandskyddet bedöms som 
mer kostnadseffektivt jämfört med andra områdesskydd. Förslagen 
medför dock flera positiva samhällsekonomiska konsekvenser som 
följd av förenklingar i lagstiftningen, ökad förutsägbarhet och trans-
parens samt ökad möjlighet att bygga i strandnära lägen på lands-
bygden. De positiva samhällsekonomiska konsekvenserna kommer i 
huvudsak att tillfalla mindre företag och enskilda på landsbygden.  
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11 Författningskommentar 

I 7 kap. miljöbalken, MB, lämnar utredningen förslag för ökad diffe-
rentiering av strandskyddet. Utredningen föreslår följdändringar i 
plan- och bygglagen 2020:900), PBL, och i förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd m.m. Utredningen lämnar även ett förslag som 
berör äldre planer i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. 

Utöver kommentarer till förslagen till lagändringar innehåller för-
fattningskommentarerna även kommentarer till förslagen till förord-
ningsändringar. Kommentarerna till de föreslagna förordnings-
ändringarna syftar endast till att förklara förslagens innebörd för 
dem som får detta betänkande på remiss. Kommentarerna bör inte 
användas som hjälp för tolkning och tillämpning efter ett eventuellt 
ikraftträdande. En beslutad förordning kan komma att skilja sig från 
förslaget i detta betänkande utan att motivet för ändringen framgår. 
Även om en beslutad förordnings lydelse inte skiljer sig från förslagets, 
kan regeringens uppfattning om hur den bör tolkas och tillämpas skilja 
sig från den uppfattning som redovisas i detta betänkande. 

11.1 Förslaget till lag om ändring i miljöbalken 

7 kap. 

13 § 

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar som är större än en hektar 
och vattendrag som är bredare än två meter. Strandskydd gäller inte vid 
anlagda vatten som har tillkommit efter 1975. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om hur insjöars storlek och vattendrags bredd ska 
bestämmas. 
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Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strand-

områden, och 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 

Paragrafen ändras så att första stycket får ett tillägg och ett nytt stycke 
införs. Innehållet i nuvarande andra stycket flyttas till tredje stycket. 
Ett tillägg i första stycket innebär att insjöar som är en hektar eller 
mindre och vattendrag som är två meter eller smalare inte ska om-
fattas av strandskydd. Genom ändringen avskaffas strandskyddet vid 
sådana små sjöar och vattendrag som avses i nuvarande 7 kap. 18 § 
första stycket 2 och andra stycket MB. En följd av den nu föreslagna 
ändringen är att 7 kap. 18 § första stycket 2 och andra stycket MB 
upphävs. 

Vid tillämpningen måste sjöarnas storlek och vattendragens 
bredd fastställas utifrån det som vid en förnuftigt avvägd bedömning 
får anses utgöra normala förhållanden. Utgångspunkten för vilka 
sjöar och vattendrag som inte omfattas av strandskydd är följande. 
När en sjö har ett ytmått om en hektar och mindre samt ett vatten-
drag har en bredd ligger om två meter och smalare, omfattas den sjön 
och det vattendraget inte av strandskydd. När en sjö är större än en 
hektar och ett vattendrag är bredare än två meter omfattas de av 
strandskydd. I paragrafens andra stycke lämnas förslag om att reger-
ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om hur insjöars storlek och vattendrags bredd ska bestäm-
mas. Den närmare avgränsningen av när en sjö eller ett vattendrag ska 
anses omfattas av strandskydd är tänkt att, med tillämpning av före-
skrifterna, avgöras av praxis. Utredningens överväganden i denna del 
redovisas i avsnitt 6.1.  

Ett andra tillägg i första stycket är att strandskydd inte gäller vid 
anlagda vatten som har tillkommit efter 1975. Med anlagda vatten 
avses anlagda sjöar, dammar, våtmarker och liknande. Även kanaler 
ska anses vara anlagda vatten. Däremot ska inte rätade vattendrag 
anses vara anlagda vatten. För att ett vatten ska anses anlagt ska 
anläggningsåtgärderna i form av schakt och grävarbeten ha påbörjats 
efter 1975. Om anläggningsåtgärderna har påbörjats före 1975 ska 
vattnet omfattas av strandskydd. Utredningens överväganden i 
denna del redovisas i avsnitt 6.2.  
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I andra stycket lämnar utredningen ett förslag om att regeringen 
eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela före-
skrifter om hur insjöars storlek och vattendrags bredd ska bestäm-
mas. I 11 § andra stycket förordningen (1998:1252) om områdes-
skydd enligt miljöbalken m.m. föreslår utredningen att Naturvårds-
verket ska bemyndigas att meddela föreskrifterna. Utredningen 
lämnar i avsnitt 6.3 förslag om att länsstyrelserna ska få i uppdrag att 
synliggöra var strandskyddet gäller. Länsstyrelserna ska enligt för-
slaget ta fram digitala kartor över var strandskyddet gäller. De kartor 
som tillhör beslut och föreskrifter är bindande vid tillämpningen. De 
kartdelar som tas fram i digitaliseringsuppdraget, som inte utgör 
kartor från beslut och föreskrifter, är inte bindande vid tillämp-
ningen. Då ska bedömningen av om en insjö eller ett vattendrag om-
fattas av strandskydd göras med tillämpning av nämnda föreskrifter 
om hur insjöars storlek och vattendrags bredd bestäms. Utred-
ningens överväganden i denna del redovisas i avsnitt 6.1. 

17 a § 

Med landsbygdsområde avses ett strandskyddat område  
1. där tillgången på obebyggd mark är god, 
2. där efterfrågan på mark för bebyggelse inte är stor, och 
3. som inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften. 
En kommun får  
1. ansöka om att strandskyddet ska upphävas inom ett landsbygds-

område enligt 18 § tredje stycket, eller  
2. redovisa ett landsbygdsområde i kommunens översiktsplan. 
 

Paragrafen är ny. Första stycket definierar landsbygdsområden och 
ersätter nuvarande 7 kap. 18 e § första stycket. Det föreslagna andra 
stycket har ingen tidigare motsvarighet och anger att en kommun får 
ansöka om att strandskyddet ska upphävas inom ett landsbygds-
område enligt 18 § tredje stycket, eller redovisa ett landsbygds-
område i kommunens översiktsplan. Enligt utredningens förslag i 
7 kap. 18 d § MB får inom landsbygdsområden som redovisas i över-
siktsplan de särskilda skälen i 18 c och d §§ tillämpas vid prövningar 
om upphävande genom detaljplan eller dispens.  
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I första stycket definieras termen landsbygdsområde. Alla tre 
punkterna måste vara uppfyllda för att ett område ska kunna anses 
vara ett landsbygdsområde. 

Punkten 1 anger att ett landsbygdsområde ska ha god tillgång på 
obebyggd mark. Här avses tillgång till obebyggd mark för strand-
skyddets båda syften, det vill säga för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och livsvillkor för och djur- och växtliv på land och i 
vattnet. Syftet med allemansrättslig tillgång är att bevara den möjlig-
het att bedriva friluftsliv som allmänheten har enligt allemansrätten.1  

Tillgången på obebyggd mark ska bedömas utifrån exploaterings-
grad och befolkningstäthet. Vad som är god tillgång till obebyggd 
mark måste bedömas från fall till fall, utifrån förhållandena i området.  
Det innebär en bedömning av hur mycket utrymme som bör finnas 
för friluftslivet, djur och växter samt var utrymmena ska finnas. Till-
gången på obebyggd mark är god om exploateringsgraden och 
befolkningstätheten är så låg att ytterligare exploatering kan genom-
föras utan att tillgodoseendet av strandskyddets syften äventyras.  

Utgångspunkten ska vara att ju större del av ett strandskyddat 
område som är bebyggt, desto mindre del återstår för friluftslivet 
och för djur- och växtlivet och desto värdefullare är kvarvarande 
stränder. Ju fler personer som bor i ett område, desto mindre areal 
av strandområde finns per person. Vid bedömningen av tillgången på 
obebyggd mark inom strandskyddade områden bör behoven av och 
förutsättningarna för friluftslivet analyseras, liksom livsvillkoren för 
djur och växter i det aktuella området. Miljökvalitetsmålen, i de delar 
de är preciserade på regional och lokal nivå, bör användas som under-
lag vid bedömningen tillsammans med lokal kunskap om platsen, 
trakten eller området. Relevanta miljökvalitetsmål kan vara Ett rikt 
växt- och djurliv, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande 
sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. 
Andra relevanta mål är friluftsmålen Tillgång till natur för friluftsliv 
och Attraktiv tätortsnära natur.  

Punkten 2 avser exploateringstryck och anger att efterfrågan på 
mark för bebyggelse i landsbygdsområden inte får vara stor. Ut-
trycket stor efterfrågan på mark för bebyggelse förekommer i nu-
varande 7 kap. 18 e § första stycket 3 d MB. Uttrycket förekommer 
även i 4 kap. 2 och 3 §§ PBL. Enligt förarbetena till nuvarande 7 kap. 
18 e § MB bör de nämnda bestämmelserna i PBL ge vägledning vid 

 
1 Prop. 2008/09:119 s. 36. 
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en prövning enligt 7 kap. 18 e § MB.  Dessa förarbetsuttalanden kan 
ge viss ledning vid bedömningen av bebyggelsetrycket enligt den före-
slagna punkten 2, men bedömningen måste dock göras från fall till fall 
och enligt uppdaterade uppgifter. Bedömningen kan utgå ifrån folk-
bokförd befolkning, byggnader och taxeringsvärden. Områden som 
ofta har högt exploateringstryck är städer och andra större tätorter. 
Trycket på ytterligare byggnation är stort i områden som redan har 
exploaterats i hög grad. Längs med kusten kan bebyggelsetrycket vara 
högt i många områden. Ett högt exploateringstryck innebär att om-
fattande exploatering kan förväntas. 

Punkten 3 innebär att områden av särskild betydelse för något av 
strandskyddets syften inte får anses vara landsbygdsområden. Vilka 
områden som ska anses ha särskild betydelse för strandskyddets 
syften enligt bestämmelsen ska avgöras från fall till fall. Relevanta 
miljökvalitets- och friluftsmål kan användas som underlag för bedöm-
ningen, i de fall de är preciserade på regional och lokal nivå. Relevanta 
miljökvalitetsmål kan vara Ett rikt växt- och djurliv, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 
våtmarker och God bebyggd. Relevanta friluftsmål kan vara Tillgång 
till natur för friluftsliv och Attraktiv tätortsnära natur som berör växt- 
och djurliv, främst Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vatten-
drag samt Ett rikt djur- och växtliv. Miljömålen kan tjäna till ledning 
för bedömningarna, tillsammans med lokal kunskap och planerings-
underlag om platsen, trakten eller området. 

Även olika områdesskydd kan utgöra ett stöd för att avgöra om ett 
område har värden av betydelse för friluftslivet, djur- eller växtlivet. 
Särskilt betydelsefulla områden kan exempelvis finnas inom national-
parker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområde, djur- 
och växtskyddsområden eller Natura 2000-områden. Inom sådana 
områden kan det finnas platser och områden med skyddsvärda arter 
som bör skyddas. Det kan exempelvis finnas områden som bör vara 
tillgängliga för vandringar, fågel- eller växtskådning, ankring, tält-
ning, bad, fiske eller för landpassager vid skridskoåkning. Delar av 
ett område som omfattas av områdesskydd kan alltså vara av särskild 
betydelse för strandskyddets syften. 

Vidare kan det finnas områden som har särskilt höga värden men 
som inte omfattas av ett områdesskydd. Viktiga biologiska värden 
kan ofta förekomma inom 30 meter från vattnet. Sådana områden 
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och platser kan vara av särskild betydelse för något av strand-
skyddets syften. 

Även vissa ras-, skred-, erosions- och översvämningskänsliga 
områden kan vara av särskild betydelse för strandskyddets syften. 
Det gäller särskilt i kust- och skärgårdsområden. Med stigande havs-
nivåer flyttar strandlinjen längre upp på land och därmed även det 
strandskyddade området. Bebyggelse som idag ligger utanför strand-
skyddat område kan hamna inom strandskyddat område i framtiden 
och med det krymper den oexploaterade delen av det strand-
skyddade området.  

Slutligen kan även områden där länsstyrelsen har beslutat att 
utvidga strandskyddet anses vara områden av särskild betydelse för 
strandskyddets syften.   

Vid tillämpningen av bestämmelsen måste en bedömning ske ut-
ifrån samtliga tre punkter. En kommun kan innehålla flera strand-
skyddade områden som uppfyller kriterierna för landsbygdsområden. 
En kommun kan även innehålla flera strandskyddade områden som 
inte uppfyller kriterierna och därmed inte är lämpade att vara lands-
bygdsområden i bestämmelsens mening. Exempelvis kan stora delar 
av de strandskyddade områdena i en kommun ha låg exploaterings-
grad och lågt exploateringstryck, medan exploateringsgraden och 
exploateringstrycket av de strandskyddade områdena i tätorterna 
kan vara höga, särskilt i städer och större tätorter. De högexploa-
terade strandområdena i tätorter kommer då inte att uppfylla krite-
rierna, medan strandområdena utanför tätorten kan göra det.  Först 
ska prövningen göras utifrån punkten 1. Då prövas om de strand-
skyddade området i fråga, det vill säga det eller de områden som 
ansökan avser eller som redovisas i översiktsplanen (se paragrafens 
andra stycke) har god tillgång på obebyggd mark. Bedömningen ska 
ske med de underlag och utifrån de aspekter som anges i kommen-
taren till punkten 1 ovan. Sedan prövas om strandskyddsområdet 
inte har stor efterfrågan på bebyggelse, det vill säga exploaterings-
tryck. Områden som har ett högt exploateringstryck kommer inte att 
uppfylla kriterierna. Det gäller även om tillgången på obebyggd mark 
i de strandskyddade områdena är god enligt punkten 1. Slutligen 
prövas utifrån punkten 3 om det strandskyddade området i fråga är 
av särskild betydelse för något av strandskyddets syften. Områden 
eller platser av särskild betydelse kommer inte uppfylla kriterierna 
för landsbygdsområden. Det gäller även om tillgången till obebyggd 
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mark är god enligt punkten 1 och exploateringstrycket inte är högt 
enligt punkten 2. Bedömningen ska ske med de underlag och utifrån 
de aspekter som anges i kommentaren till punkten 3 ovan. Utred-
ningens överväganden avseende första stycket redovisas i avsnitt 7.4.  

Enligt andra stycket får en kommun ansöka om att få strandskyddet 
upphävt inom landsbygdsområden enligt 18 § tredje stycket, eller 
redovisa landsbygdsområden i ÖP. Inom landsbygdsområden som 
redovisas i översiktsplan får enligt förslaget i 7 kap. 18 d § MB de 
särskilda skälen i 18 c och d §§ tillämpas. Att en översiktsplan inte är 
bindande utan vägledande framgår av 3 kap. 2 § PBL (2010:900). 

En kommun ska kunna främja strandnära byggande inom lands-
bygdsområden genom att antingen ansöka om att strandskyddet 
upphävs för ett landsbygdsområde eller att redovisa det i översikts-
planen.  

I de fall länsstyrelsens prövning och eventuella överprövningar 
om upphävande resulterar i att något eller några strandskyddade 
områden i ansökan inte uppfyller kriterierna, kan kommunen inte 
redovisa dessa områden som landsbygdsområden översiktsplanen. 
Om förhållandena ändras, exempelvis genom att bebyggelse har 
försvunnit eller att ett område inte längre har särskild betydelse för 
djur- eller växtlivet, kan kommunen på nytt ansöka om upphävande 
eller redovisa områden i översiktsplanen.  

Förslaget ger kommunen tre alternativ. Inom en kommun kan 
samtliga tre alternativ tillämpas i olika strandskyddade områden i 
kommunen. Det innebär att i ett landsbygdsområde kan strand-
skyddet vara upphävt. Då krävs ingen dispensprövning eller pröv-
ning vid detaljplaneläggning. Ett annat område kan redovisas som 
landsbygdsområde i översiktsplan, där det är lättare att få dispens. 
Både 7 kap. 18 c och d §§ kan tillämpas i sådana områden. Ett tredje 
område kan varken omfattas av upphävande eller redovisning i över-
siktsplan. Då tillämpas de särskilda skälen för dispens och upp-
hävande genom detaljplan enligt 7 kap. 18 c § MB. 

En översiktsplan är vägledande. Om en kommun väljer att redo-
visa ett landsbygdsområde i översiktsplan är översiktsplanen därmed 
vägledande vid bedömningen av om ett område uppfyller kriterierna 
för landsbygdsområden. Enligt dagens formulering i 7 kap. 18 e § ska 
en översiktsplan ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger 
inom ett LIS-område. Den formuleringen ersätts så att en kommun 
får redovisa landsbygdsområden i översiktsplan. Ändringen förtydligar 
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att det är frivilligt för en kommun att redovisa landsbygdsområden i 
översiktsplan, där det ska vara lättare att få dispens. Följdändringar för 
att tydliggöra frivilligheten införs genom en ändring i 3 kap. 5 § och en 
ny paragraf, 3 kap. 5 a § PBL. I PBL införs även följdändringar i 3 kap. 
10 och 16 §§ PBL så att termen ”område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen” ersätts med ”landsbygdsområden” beträffande läns-
styrelsens uppgifter under samråd och beträffande gransknings-
yttrande vid framtagande av översiktsplan. Länsstyrelsen ska under 
samrådet verka för att redovisningen av landsbygdsområden är för-
enlig med 7 kap. 17 a § första stycket miljöbalken. I gransknings-
yttrandet ska länsstyrelsen ange om redovisningen av landsbygds-
områden inte är förenlig med 7 kap. 17 a § första stycket miljöbalken. 
Länsstyrelsens kontroll av kommuners dispensbeslut regleras i 18 kap. 
3 b § MB. 

Utredningens överväganden avseende andra stycket redovisas i 
avsnitt 7.3. 

18 § 

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strand-
skyddet i ett område, om 

1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften, eller 

2. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att om-
fattas av en detaljplan och 

a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller 
järnväg, eller 

b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestäm-
melserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och 
skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. 

Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om det 
finns särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det 
sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 

Länsstyrelsen ska i det enskilda fallet, efter ansökan från en eller flera 
kommuner, helt eller delvis upphäva strandskyddet inom ett eller flera 
landsbygdsområden som avses i 17 a § första stycket om kriterierna enligt 
första stycket 1–3 i den bestämmelsen är uppfyllda.  
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Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strand-
skyddet genom en bestämmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 § 
plan- och bygglagen. 
 
Paragrafen behandlar de situationer där strandskyddet kan upphävas.  
Första stycket ändras så att punkten 2 utgår som en följd av förslaget 
i 13 § om att minska strandskyddets omfattning avseende vissa 
mindre insjöar och vattendrag.  

Även delar av andra stycket utgår som en följd av förslaget i 13 §. 
Bestämmelserna i paragrafens nuvarande tredje stycke flyttas till ett 
nytt fjärde stycke.  

Enligt tredje stycket ska länsstyrelsen i det enskilda fallet, efter 
ansökan från en eller flera kommuner, helt eller delvis upphäva 
strandskyddet inom ett eller flera landsbygdsområden om krite-
rierna för landsbygdsområde är uppfyllda. Bestämmelsen är ny och 
har ingen tidigare motsvarighet. Landsbygdsområde definieras enligt 
förslaget i 7 kap. 17 a § genom tre kriterier. Kriterierna kommen-
teras i anslutning till kommentarerna i 17 a §.  

Enligt förslaget ska länsstyrelsen upphäva strandskyddet helt 
eller delvis. Om det är visat att kriterierna är uppfyllda inom delar av 
men inte hela det område som ansökan avser, ska länsstyrelsen 
besluta att upphäva skyddet i de delar kriterierna är uppfyllda. 
Strandskyddet kan enligt bestämmelsen exempelvis upphävas helt på 
vissa ställen och delvis på andra ställen. På vissa ställen kan strand-
skyddet upphävas från ett visst avstånd från strandlinjen. Det kan till 
exempel röra sig om 10 meter, 30 meter, 50 meter, 70 meter eller 
annat från strandlinjen. Det bör avgöras från fall till fall och måtten 
ska kunna variera. Måtten måste inte vara desamma inom ett helt 
område utan ska kunna variera utifrån förutsättningarna samt vad 
som är praktiskt möjligt och lämpligt. I detta avseende ska det också 
tilläggas att kravet enligt nuvarande 7 kap. 18 f § MB på att lämna 
zoner för fri passage och bevarande av goda livsvillkor närmast 
strandlinjen även gäller för de upphävanden som sker enligt den nu 
föreslagna ändringen. Det kan vidare finnas situationer där strand-
skyddet kan upphävas så att säga fläckvis. Det kan finnas platser inom 
det aktuella området som behöver undantas, exempelvis för någon 
djur- eller växtart eller skyddsvärd plats för friluftslivet. En ansökan 
om upphävande kan omfatta ett eller flera landsbygdsområden.  
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I 23 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd med mera 
lämnar utredningen förslag till bestämmelser om innehåll i ansökan, 
föreläggande om yttrande, samråd och handläggningstid. 

Det finns inget som hindrar att enskilda lämnar in underlag till 
kommun och länsstyrelse, men enskilda ska inte ha möjlighet att 
ansöka om upphävande av strandskyddet inom landsbygdsområde.  
Utredningens överväganden redovisas i avsnitt 7.3. 

18 c § 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 
dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område 
som upphävandet eller dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,  

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidg-
ningen inte kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse, eller 

7. behöver tas i anspråk för att skydda miljön, människors liv och 
hälsa, infrastruktur och egendom vid befintlig bebyggelse (klimatanpass-
ningsåtgärder). 

I områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark 
för bebyggelse är stor eller i vattenområden av särskild betydelse för 
djur- och växtlivet ska första stycket 1–6 tillämpas särskilt restriktivt. 

 
Paragrafens första stycke ändras så att en ny punkt, punkt 7, införs. 
Paragrafens andra stycke får nytt innehåll. 

Tillägget i första stycket genom den nya punkten 7 innebär att man 
som särskilt skäl får beakta om området behöver tas i anspråk för att 
skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom vid befintlig 
bebyggelse eller infrastruktur (klimatanpassningsåtgärder). Klimat-
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anpassningsåtgärder kan behöva vidtas för att förebygga och skydda 
mot ras, skred, erosion och översvämning. Det kan exempelvis 
handla om åtgärder för att öka markens stabilitet eller hindra vatten. 
Det kan bland annat röra sig om strandfodring och invallningar. 
Klimatanpassningsåtgärder ska enligt bestämmelsen kunna vidtas 
för att skydda samhällsviktiga funktioner som exempelvis vatten-
försörjning, avloppssystem, elförsörjning, elektroniska kommuni-
kationer, vattenleder, vägar och järnvägar, bebyggelse och byggnader 
och de areella näringarna. Intresset bör kunna vara både allmänt och 
enskilt och bestämmelsen bör enbart kunna avse klimatanpassnings-
åtgärder vid befintlig bebyggelse. Utredningens överväganden redo-
visas i avsnitt 7.7. 

Det nya innehållet i andra stycket anger att i områden där exploa-
teringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor 
eller i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet, 
ska första stycket tillämpas särskilt restriktivt. Områden med hög 
exploateringsgrad och högt exploateringstryck kan finnas i städer 
och andra större tätorter samt i vissa fritidshusområden och fritids-
husområden under omvandling. I synnerhet i stora städer där många 
människor bor kan den orörda arealen av strandområde per person 
vara begränsad. Utgångspunkten ska vara att ju större del av ett 
strandskyddat område som är bebyggt, desto mindre del återstår för 
friluftslivet och för djur- och växtlivet och desto värdefullare blir 
kvarvarande stränder. Områden som ofta har högt exploaterings-
tryck är städer och andra större tätorter. Trycket på ytterligare 
byggnation är i allmänhet stort i områden som redan har exploaterats 
i hög grad. Längs med kusten kan exploateringstrycket vara högt i 
många områden. Ett högt exploateringstryck innebär att omfattande 
exploatering kan förväntas. Med termen område i andra stycket avses 
ett större område än det som avses med termen område i första 
stycket. Med termen område i andra stycket avses ett område omkring 
den plats som dispensen eller upphävandet avser, om en till tre kilo-
meters radie. Inom detta område ska exploateringsgraden och exploa-
teringstrycket inom de strandskyddade områdena bedömas.  

Vattenområden av särskild betydelse för djur- eller växtlivet kan 
vara så kallade grunda mjukbottnar. Ändringen förtydligar den restrik-
tivitet som idag ska gälla vid grunda mjukbottnar. Alla grunda mjuk-
bottnar är inte särskilt betydelsefulla. Olika mjukbottenmiljöer ska 
kunna behandlas olika och bedömningen av om en mjukbottenmiljö 
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är av särskild betydelse för djur- eller växtlivet måste ske i varje 
enskilt fall, utifrån förhållandena och förutsättningarna i området. 
Särskilt viktiga typer kan vara så kallade trösklade och otrösklade 
grunda vikar, laguner, sund, ålgräsängar med mera. Grunda mjuk-
bottnar finns även i sjöar och kan ha samma betydelse för växt- och 
djurliv som i marina miljöer. Utredningens överväganden redovisas 
i avsnitt 7.6. 

18 d § 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 
dispens från strandskyddet inom ett landsbygdsområde som redo-
visats i översiktsplan får man, utöver det som anges i 18 c §, också 
beakta om området 

1. behövs för enstaka en- eller tvåbostadshus och tillhörande kom-
plementbyggnad samt åtgärder som hör till bostadsbyggnaden, 

2. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
av att uppföra eller utveckla sammanhållen bebyggelse, eller  

3. behövs för byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som 
är nödvändiga för en verksamhet, om verksamheten har fördel av ett 
strandnära läge. 

 
I paragrafen anges de särskilda skäl som, utöver de särskilda skälen i 
7 kap. 18 c § MB, får beaktas inom landsbygdsområden som har 
redovisats i översiktsplan. Stycket motsvarar delvis nuvarande 7 kap. 
18 d § MB. Nuvarande krav i 18 d § om att åtgärden måste ha en 
fördel av ett strandnära läge ingår inte i de föreslagna bestäm-
melserna.  

Punkten 1 avser enstaka en- eller tvåbostadshus och komple-
mentbyggnader samt åtgärder som hör till bostadsbyggnaden. Med 
bostadshus avses även komplementbostadshus och användning som 
fritidshus. Det ska vara möjligt att uppföra komplementbyggnader 
och genomföra åtgärder till bostadshuset även efter att bostadshuset 
är uppfört.  

Med åtgärder som hör till bostadsbyggnaden avses förberedelse-
arbeten, el- och avloppsanordningar och liknande. Med åtgärder som 
hör till bostadsbyggnaden avses inte anläggningar eller anordningar 
enligt 7 kap. 15 § som hindrar eller avhåller allmänheten från att 
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beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Det är 
bland annat trädgårdsrabatter och andra planteringar, bersåer, flagg-
stänger, grillplatser, staket, bryggor och pirar. Sådana anläggningar 
och anordningar ska inte omfattas av punkten 1 i denna paragraf, 
utan även i fortsättningen prövas enligt de generella dispens-
grunderna i 18 c §.  

Punkten 2 avser ett angeläget allmänt intresse av att uppföra eller 
utveckla sammanhållen bebyggelse. Bestämmelsen ska tillämpas då det 
är fråga om fler än enstaka bostadshus, andra typer av byggnader eller 
åtgärder än bostadshus och när strandskydd upphävs genom detalj-
plan. Åtgärder som kan komma ifråga enligt bestämmelsen är till 
exempel åtgärder som tillgodoser kommunens behov av utveckling av 
landsbygden, bostadsbebyggelse, olika typer av infrastrukturanlägg-
ningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktions-
hindrade eller åtgärder som betingas av kulturhistoriska intressen 
inom strandskyddsområdet. För att det ska vara fråga om ett angeläget 
allmänt intresse bör åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället. 

Punkten 3 avser byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder 
som är nödvändiga för verksamheter, om verksamheten har fördel 
av ett strandnära läge. Med verksamhet avses företagande eller ideell 
verksamhet. Företagande måste ge inkomst av något slag, men det 
ska inte krävas inkomst av någon viss omfattning. Bestämmelsen 
omfattar nystartade eller andra verksamheter och småföretagande 
som inte uppnått någon större omsättning. Ideell verksamhet kan 
exempelvis vara lokalt föreningsliv, till exempel lokaler för sim- eller 
kanotklubb eller scoutverksamhet. Verksamheten måste ha fördel av 
ett strandnära läge. Det kan exempelvis vara fråga om besöksnäring 
och så kallade gröna näringar i form av jord- och skogsbruksverk-
samhet samt övriga näringar som är specialiserade eller diversifierade 
med exempelvis turism, fiske, jakt, vattenbruk, djurhållning, betes-
drift eller småskalig livsmedelsproduktion. Utveckling av företagande 
i strandnära läge, som bidrar till att göra områden tillgängliga, kan 
främja det rörliga friluftslivet, besöksnäring och lokal service. Verk-
samheter för besöksnäringen och friluftslivet kan exempelvis vara 
campinganläggningar, båt- och kanotuthyrning, hotell, restaurang, 
café, försäljning av fiskprodukter och andra produkter för frilufts-
livet. Annan verksamhet som kan ha fördel av ett strandnära läge är 
hälsovård, exempelvis rehabiliteringsverksamheter av olika slag.  
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En dispens ska vara förenlig med strandskyddets syften enligt 
7 kap. 26 § MB.  Beslut om upphävande eller dispens ska utformas så 
att det lämnas en fri passage för allmänheten närmast strandlinjen 
enligt 7 kap. 18 f § MB.  

Det ska vara möjligt att i det enskilda fallet, exempelvis ett dispens-
ärende, pröva om den sökta åtgärden ligger inom ett landsbygds-
område. En tillämpning av 18 d § förutsätter inte att kommunen i 
översiktsplanen har redovisat landsbygdsområden, men det måste 
visas av sökanden att platsen ligger inom ett område som uppfyller 
kriterierna i 17 a § första stycket.  

Utredningens överväganden redovisas i avsnitt 7.5. 

18 f § 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får, om området 
har betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, besluta att upphäva 
tidigare förordnanden enligt 7 kap. 15 § denna balk i dess lydelse från 
den 1 juli 1999 till den 30 juni 2009 och att införa strandskydd. 

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att strandskydd ska 
gälla vid en insjö som är en hektar och mindre samt ett vattendrag som 
är två meter och smalare, om området har särskild betydelse för något 
av strandskyddets syften.  

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet helt eller delvis upphäva ett 
beslut enligt 18 § tredje stycket, om ett område inte längre uppfyller 
kriterierna i 17 a § första stycket 1–3. 

Beslut enligt andra och tredje styckena ska gälla omedelbart, även 
om de överklagas. 

I fråga om strandskydd som har upphävts för ett område genom 
en bestämmelse i en detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
eller för ett område som har avsetts att omfattas av en detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt samma lag gäller strandskyddet åter, om 

1. området upphör att omfattas av detaljplanen eller områdes-
bestämmelserna, eller 

2. detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny 
detaljplan. 
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Paragrafen behandlar de situationer där strandskyddet kan införas 
(första till tredje stycket) och när strandskydd återinförs beträffande 
detaljplaner (femte stycket).  I det fjärde stycket anges att beslut 
enligt andra och tredje stycket gäller omedelbart även om de över-
klagas. De första fyra styckena är nya och saknar motsvarighet i 
gällande reglering. Fjärde stycket motsvarar den tidigare 7 kap. 
18 g §. 

Första stycket avser tidigare förordnanden där länsstyrelsen har 
upphävt strandskyddet i områden som saknat betydelse för att till-
godose strandskyddets syften, med stöd av 11 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd och 7 kap. 15 § MB i dess lydelse fram 
till den 30 juni 2009. Möjligheter att förordna om strandskyddets om-
fattning enligt 7 kap. 15 § MB upphävdes 1 juli 2009, liksom länsstyrel-
sens bemyndigande i 11 § förordningen (1998:1252) om områdes-
skydd. För att möjliggöra för länsstyrelser att ändra i besluten föreslår 
utredningen en bestämmelse som ger länsstyrelsen stöd för att 
besluta att upphäva tidigare förordnanden enligt 7 kap. 15 § MB i 
dess lydelse fram till den 30 juni 2009 och att införa strandskydd. En 
förutsättning är att området har betydelse för att tillgodose strand-
skyddets syften. I områden som innan förordnandet har omfattats 
av strandskydd återinträder strandskyddet om tidigare förordnande 
upphävs. I områden som omfattas av tidigare förordnanden, men 
som aldrig har omfattats av strandskydd kan länsstyrelsen med stöd 
av den föreslagna bestämmelsen upphäva förordnandet och införa 
strandskydd. I 11 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
lämnar utredningen ett förslag som ger länsstyrelsen nödvändigt 
bemyndigande.  

Utredningens överväganden i denna del redovisas i avsnitt 6.4. 
I andra stycket införs nya bestämmelser som innebär att läns-

styrelsen får besluta att strandskydd ska gälla vid insjöar som är en 
hektar och mindre samt vattendrag som är två meter och smalare. 
Förutsättningen är att området har särskild betydelse för något av 
strandskyddets syften. Förslaget är en följd av utredningens förslag 
avseende 7 kap. 13 § första stycket, som innebär att strandskydd inte 
ska gälla vid insjöar som är en hektar eller mindre och vattendrag 
som är två meter eller smalare.  

Vilka områden som ska anses ha särskild betydelse för strand-
skyddets syften enligt bestämmelsen ska avgöras från fall till fall. 
Miljökvalitetsmål som berör växt- och djurliv, främst Myllrande våt-
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marker, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt djur- och växtliv kan 
användas som underlag för bedömningen, i de fall de är preciserade på 
regional och lokal nivå. Olika områdesskydd kan utgöra ett stöd för 
att avgöra om ett område har värden av betydelse för växt- eller djurliv. 
Särskilt betydelsefulla områden kan exempelvis finnas i nationalparker, 
naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområde, djur- och 
växtskyddsområden eller Natura 2000-områden. Det kan också finnas 
områden som har särskilt höga värden som inte omfattas av ett 
områdesskydd. Slutligen kan även områden där länsstyrelsen har 
beslutat att utvidga strandskyddet ska kunna anses vara områden av 
särskild betydelse för strandskyddets syften.   

Utredningens överväganden i denna del redovisas i avsnitt 6.1. 
I tredje stycket införs bestämmelser om att länsstyrelsen helt eller 

delvis ska få återinföra strandskyddet i landsbygdsområden, där 
skyddet är upphävt. Förutsättningen är att område inte längre upp-
fyller kriterierna för landsbygdsområden. Som framgår av kom-
mentaren till 7 kap. 17 a § första stycket måste samtliga tre kriterier i 
den bestämmelsen vara uppfyllda för att ett område ska kunna vara 
landsbygdsområde. Om kriterierna, se kommentaren till 7 kap. 17 a § 
första stycket.  

Utredningens överväganden i denna del redovisas i avsnitt 7.3. 
I fjärde stycket föreslår utredningen att beslut enligt andra och 

tredje stycket ska gälla omedelbart, även om de överklagas. 

18 g § 

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats 
inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. 

 
Paragrafen motsvarar den tidigare 7 kap. 18 h §.  
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11.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:811) 
om införande av miljöbalken 

10 a § 

Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller 
byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- 
och bygglagen (2010:900), om det inte bestäms annat. Detta gäller 
även när en detaljplan för ett område som tidigare har omfattats av 
en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller 
ersätts av en ny detaljplan. 
 
Paragrafens första mening får ett tillägg. Genom tillägget tydliggörs 
att strandskyddet inte återinträder när en fastställd generalplan, stads-
plan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan i de 
fall länsstyrelsen har upphävt strandskyddet i de berörda områdena. 
Det gäller beslut som länsstyrelsen har fattat för att området saknar 
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften med stöd av 7 kap. 
18 § första stycket punkten 1 och tidigare motsvarigheter till bestäm-
melsen, det vill säga 15 § andra stycket första meningen naturvårds-
lagen (1964:822) och 7 kap. 15 § första stycket MB, dess lydelse fram 
till den 30 juni 2009. Utredningens överväganden redovisas i avsnitt 6.5. 

11.3 Förslaget till lag om ändring i plan- 
och bygglagen (2010:900) 

3 kap. 

5 § 

Av översiktsplanen ska även följande framgå  
1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av 

bostäder,  
2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till 

och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regio-
nala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling 
inom kommunen, 
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3. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön 
som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimat-
relaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,  

4. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på 
vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och 

5. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera 
kommuner eller är av regional betydelse. 

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det 
anmärkas i planen. 
 
Punkten 3 i paragrafens första stycke har utgått. Ändringen är en 
följd av utredningens förslag om landsbygdsområden i den nya 7 kap. 
17 a § och nuvarande 18 e § MB. Se kommentaren till 7 kap. 17 a § MB.  

5 a § 

I översiktsplanen får kommunen redovisa landsbygdsområden enligt 
7 kap. 17 a § första stycket miljöbalken. 

 
Paragrafen är ny och innebär att kommunen får redovisa landsbygds-
områden i översiktsplan. Paragrafen är en följdändring av utred-
ningens förslag i 7 kap. 17 a § andra stycket MB. Enligt det förslaget 
får kommunen redovisa landsbygdsområden i översiktsplan och i 
sådana redovisade landsbygdsområden får särskilda skäl enligt 7 kap. 
18 c och d §§ beaktas vid prövningar om upphävande av strand-
skyddet genom detaljplaner och dispens. Landsbygdsområde defi-
nieras i 7 kap. 17 a § första stycket MB.  

10 § 

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt  
1. ta till vara och samordna statens intressen,  
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge 

råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn 
bör tas till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden, 

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken till-
godoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och 
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att redovisningen av landsbygdsområden är förenlig med 7 kap. 17 a § 
första stycket miljöbalken, 

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett 
lämpligt sätt, och  

5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga 
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av 
bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. 

 
Paragrafens första stycke punkten 3 har ändrats så att termen ”område 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen” ersätts med termen 
”landsbygdsområde”. Ändringen är en följd av utredningens förslag 
till definition av landsbygdsområden i 7 kap. 17 a § första stycket MB.  

16 § 

Länsstyrelsen ska under granskningstiden lämna ett gransknings-
yttrande över planförslaget. 

Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange om  
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 

miljöbalken,  
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 

5 kap. miljöbalken inte följs, 
3. redovisningen av landsbygdsområden inte är förenlig med 

7 kap. 17 a § första stycket miljöbalken, 
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vatten-

områden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett 
lämpligt sätt, och  

5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt 
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 

 
Paragrafens andra stycke punkten 3 har ändrats så att termen ”område 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen” ersätts med termen 
”landsbygdsområde”. Ändringen är en följd av utredningens förslag 
om landsbygdsområden i 7 kap. 17 a § första stycket MB.  
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11.4 Förslaget till förordning om ändring 
i förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

11 § 

Länsstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 17 § och besluta 
enligt 7 kap. 18 f § första stycket miljöbalken. 

 Naturvårdsverket får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 13 § andra 
stycket miljöbalken. 

 
Paragrafen får ett tillägg i första stycket och ett nytt andra stycke. 
Ändringen i första stycket är en följd av utredningens förslag i 7 kap. 
18 f § första stycket MB och innebär att länsstyrelsen bemyndigas 
att upphäva tidigare förordnanden om strandskyddets omfattning 
enligt 7 kap. 15 § MB i dess lydelse från den 1 juli 1999 till den 
30 juni 2009. Det nya andra stycket är en följd av utredningens för-
slag i 7 kap. 13 § andra stycket om att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur insjöars 
storlek och vattendrags bredd bestäms.  

Innehåll i ansökan om tillstånd, dispens och upphävande  

23 § 

En ansökan om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. MB eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. MB eller om 
tillstånd till vilthägn enligt 12 kap. 11 § MB ska vara skriftlig och 
åtföljd av en karta samt, i den utsträckning som det behövs i det 
enskilda fallet, en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. MB. 

I 19 kap. 6 § MB finns det en bestämmelse om det underlag som 
ska ingå i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB. 

En ansökan om upphävande av strandskydd i landsbygdsområden 
enligt 7 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken ska vara skriftlig och inne-
hålla en karta som visar vilket område ansökan avser samt underlag 
som visar att kriterierna i 7 kap. 17 a § första stycket 1–3 miljöbalken 
är uppfyllda. 
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Paragrafen får ett nytt tredje stycke. I stycket anges vad som ska ingå 
i en ansökan om upphävande av strandskydd enligt 7 kap. 18 tredje 
§ MB. Av ansökningshandlingarna ska det framgå att kriterierna för 
landsbygdsområden är uppfyllda, det vill säga att området har god 
tillgång på obebyggd mark, att efterfrågan på mark för bebyggelse 
inte är stor och att det i området inte ingår något område eller plats 
som är av särskild betydelse för strandskyddets syften. Det innebär 
att ansökan behöver innehålla underlag om exploateringsgrad, befolk-
ningstäthet, exploateringstryck och förutsättningarna för den alle-
mansrättsliga tillgången samt livsvillkoren för djur- och växtliv i det 
eller de berörda områdena. Områden som är av särskild betydelse för 
något av strandskyddets syften får inte ingå i ansökan. Det kan där-
för finnas områden och platser inom det aktuella området som 
behöver undantas från ansökan. Avgränsningarna i det område som 
ansökan avser måste inte vara desamma inom området, utan kan 
variera. Exempelvis kan ansökan om upphävande variera i fråga om 
avstånd från strandlinjen. På ett ställe kan ansökan om upphävande 
omfatta exempelvis 0–100 meter från strandlinjen medan det på ett 
annat ställe kan omfatta exempelvis 30–100 meter från strandlinjen, 
på ett tredje ställe 70-100 meter från strandlinjen och så vidare. 
Ansökan kan även omfatta fläckvisa delar i ett område. Utred-
ningens överväganden redovisas i avsnitt 7.3. 

24 § 

Innan länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen fattar ett beslut 
enligt tredje stycket ska den förelägga ägare och innehavare av 
särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. 
Tiden får inte sättas kortare än en månad. Föreläggandet ska delges. 
Delgivning behöver dock inte ske med sakägare som skriftligen har 
godkänt förslaget till beslut. 

Om alla sakägare med känt hemvist har lämnat ett skriftligt god-
kännande, får länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen pröva 
ärendet utan att meddela ett föreläggande. 

Beslut som avses i första stycket är 
1. beslut enligt 7 kap. 4, 9 eller 10 § miljöbalken att förklara ett 

område eller naturföremål som naturreservat, kulturreservat eller 
naturminne, 
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2. beslut enligt 7 kap. 5 § tredje stycket miljöbalken om nya skäl 
eller ytterligare inskränkningar som avser naturreservat, kultur-
reservat eller naturminne, 

3. beslut enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla 
intrång inom naturreservat, kulturreservat eller naturminne, 

4. beslut enligt 6, 7 eller 7 a § denna förordning att ett område ska 
utgöra ett biotopskyddsområde, 

5. beslut enligt 7 kap. 12 § MB om föreskrifter för ett djur- eller 
växtskyddsområde, 

6. beslut enligt 7 kap. 14 § miljöbalken om utvidgning av strand-
skyddsområdet, om beslutet är avsett att gälla längre tid än sex 
månader, 

7. beslut enligt 7 kap. 18 f § första stycket miljöbalken om att 
upphäva tidigare förordnanden enligt 7 kap. 15 § denna balk i dess 
lydelse från den 1 juli 1999 till den 30 juni 2009,   

8. beslut enligt 7 kap. 18 f § andra stycket miljöbalken om att 
strandskydd ska gälla vid insjöar som är en hektar och mindre samt ett 
vattendrag som är två meter och smalare, 

9. beslut enligt 7 kap. 18 f § tredje stycket miljöbalken om att helt 
eller delvis upphäva ett beslut om att upphäva strandskyddet i ett lands-
bygdsområde, 

10. beslut enligt 7 kap. 20 § miljöbalken om föreskrifter för ett 
miljöskyddsområde, och 

11. beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken att förklara ett område 
som vattenskyddsområde. 
 
Paragrafen ändras så att tredje stycket får tre nya punkter, som 
införts som nummer 7, 8 och 9. Nuvarande punkterna 7 och 8 ändras 
till punkterna 10 och 11.  

Den nya punkten 7 är en följd av utredningens förslag i 7 kap. 
18 f § första stycket MB om att upphäva tidigare förordnanden 
enligt 7 kap. 15 § MB i dess lydelse från den 1 juli 1999 till den 
30 juni 2009. 

Den nya punkten 8 är en följd av utredningens förslag i 7 kap. 
18 f § andra stycket MB som under vissa förutsättningar ger läns-
styrelsen en möjlighet att i det enskilda fallet besluta att strandskydd 
ska gälla vid insjöar som är omkring 1 hektar och mindre samt 
vattendrag som är omkring 2 meter och smalare. 
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Den nya punkten 9 är en följd av utredningens förslag i 7 kap. 
18 f § tredje stycket MB som under vissa förutsättningar ger läns-
styrelsen möjlighet att upphäva beslut om att upphäva strand-
skyddet i landsbygdsområden.  

25 a § 

En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande, 
ändring eller upphävande av ett områdesskydd enligt 7 kap. miljö-
balken samråda med 

1. Skogsstyrelsen, om beslutet rör skogsmark och det inte är 
uppenbart att ärendet saknar betydelse för Skogsstyrelsen, 

2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet rör fiske och det 
inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Havs- och vatten-
myndigheten, 

3. Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk och det inte 
är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Jordbruksverket, och 

4. Sveriges geologiska undersökning, om beslutet rör grund-
vatten och det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för 
Sveriges geologiska undersökning. 

Innan länsstyrelsen beslutar om upphävande av strandskydd i ett 
landsbygdsområde enligt 7 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken ska 
länsstyrelsen, utöver det som anges i första stycket, samråda med 

1. berörda kommuner och angränsande länsstyrelser, och 
2. de ideella föreningar och andra juridiska personer som har rätt att 
överklaga enligt 16 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken. 

 
Paragrafen får ett nytt andra stycke. Enligt bestämmelserna i andra 
stycket ska länsstyrelsen, utöver det som anges i första stycket, 
samråda med berörda kommuner och angränsande länsstyrelser samt 
med de ideella föreningar och organisationer som har rätt att över-
klaga enligt 16 kap. 13 och 14 §§ MB. Genom samråden ska läns-
styrelsen kunna ta del av den mer specifika kunskap om områdena 
som finns och få ett helhetsperspektiv innan den fattar beslut om att 
upphäva strandskyddet i landsbygdsområden.  

Utredningens överväganden redovisas i avsnitt 7.3. 
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26 b § 

Länsstyrelsen ska meddela sitt beslut enligt 7 kap. 18 § tredje stycket 
miljöbalken inom tolv månader från den dag ansökan kom in till 
länsstyrelsen. Under denna tid ska länsstyrelsen meddela de eventuella 
förelägganden och medge den skäliga tid som krävs för avhjälpa en brist i 
ansökan och kommunen eller kommunerna ska ha lämnat in eventuella 
kompletteringar. 

 
Paragrafen är ny och saknar motsvarighet i nuvarande reglering. 
Enligt paragrafen ska länsstyrelsen ha en tidsfrist för prövning av 
ansökan om upphävande av strandskydd inom landsbygdsområden. 
Tidsfristen är tolv månader. Tidsfristen börjar löpa den dag då 
ansökan kom in till länsstyrelsen. Enligt bestämmelsen finns ingen 
möjlighet att förlänga tidsfristen, utan under 12-månadersperioden 
ska eventuella förelägganden och kompletteringar ha vidtagits. När 
en kommun har lämnat in en ansökan förutsätts det att underlaget i 
huvudsak är klart. Inom ramen för tidsfristen ska förelägganden ske 
och samråd genomföras enligt förslagen i 24 § tredje stycket 
punkten 9 och 25 a § andra stycket förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  

Utredningens överväganden redovisas i avsnitt 7.3. 
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Särskilda yttranden 

Särskilt yttrande av experten Sofie Adolfsson Jörby 

Strandskyddsutredningen har gjort ett förtjänstfullt arbete, men 
några av förslagen är, enligt min mening, alltför långtgående och 
riskerar att strandskyddet upphävs också där det inte är lämpligt, så 
att strandskyddets syften inte tillgodoses långsiktigt.  

7 kap. Miljöbalken 13 § Om undantag från strandskyddet 

Jag tillstyrker förslaget att det generella strandskyddet vid små sjöar 
och vattendrag tas bort, men med vissa förbehåll. 

 
Tanken att undanta små sjöar och vattendrag från strandskyddet är 
i grunden vettigt, men utredningens förslag behöver modifieras. 
I högexploaterade områden och deras omgivning är det många som 
ska dela på den ”fria” natur som finns för sina utevistelser och fri-
luftsliv. Trycket på stränderna kring de sjöar och vattendrag som 
ännu är obebyggda är ofta stort både från människor och djur och 
växter. I dessa områden är också små sjöar och vattendrag viktiga för 
allmänhetens tillgänglighet och för möjligheterna för växter och djur 
att kunna fortleva.    
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Utredningens kapitel 6.4.3. De generella undantagen i vissa län  

Jag avstyrker förslaget att nuvarande generella länsvisa undantag från 
strandskyddet ska fortsätta att gälla. 

 
I grunden ska strandskyddet gälla lika över hela landet och de skill-
nader som olika möjligheter till dispens och undantag som ger 
grundas på fysiska förutsättningar på platsen. Att utredningen före-
slår att de länsvisa undantagsreglerna, som begränsas av administra-
tiva gränser ska vara kvar är olyckligt.  

Enligt min mening bör samtliga länsvisa undantag upphöra att 
gälla, eftersom det inte är rimligt att reglerna längs ett vattendrag 
eller en sjö ändras bara för att man passerar en länsgräns.  

17 a § första stycket om landsbygdsområden 

Jag tillstyrker inrättande av landsbygdsområden, men anser att såväl 
valet av namn som dess definition bör ses över, samt att bedömningen 
av vad som är ett sådant område ska grundas på tillgången till obebyggd 
strand i ett större område, till exempel i hela kommunen.  
 
Strandskyddsutredningen har valt termen ”landsbygdsområden” för 
sådana områden där det ska vara lättare att få dispens/strandskyddet 
ska kunna upphävas helt. Med landsbygdsområden menar utred-
ningen dock enbart den sträcka som omfattas av strandskyddet och 
inte dess omland. Eftersom landsbygdsområde i allmänt språkbruk 
inte är avgränsat till ett område som berörs av strandskydd, kan detta 
leda till onödiga missförstånd. Utredningen föreslår också att befint-
liga LIS-områden i ÖP bör, efter att utredningens förslag har trätt 
ikraft, gälla som landsbygdsområden (kapitel 7.3.6), vilket ytterligare 
förvillar, eftersom ett LIS-område vanligtvis omfattar ett område som 
både ligger inom strandskydd och utanför detsamma. Förtydligandet 
att det är de delar som omfattas av strandskydd (punkt 3 sist i förslag 
till ändringar MB) är inte tillräckligt. 

Dessutom innebär det att när landsbygdsområdet begränsas till 
den strandskyddade sträckan (dvs. området från strandkanten till 
mellan 100 - 300 meter upp på land och ut i vattnet) kommer, enligt 
17 a § punkterna 1 och 2, såväl tillgången på obebyggd mark som 
efterfrågan på mark för bebyggelse enbart bedömas inom detta 
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område. Hur bebyggelsen och bebyggelsetrycket är utanför området 
bedöms inte, vilket inte belyses i författningskommentaren. Jag anser 
att ett landsbygdsområde ska innefatta både det strandskyddade 
området och dess omland, och att bedömningen av tillgången på och 
efterfrågan av obebyggd mark ska grundas på obebyggda strand-
områden och närliggande mark i hela kommunen (och ibland också 
kringliggande kommuner).  

17 a § andra stycket punkt 1 och 18 § tredje stycket 

Jag avstyrker förslaget om att en kommun ska kunna ansöka om 
upphävande av strandskyddet i ett landsbygdsområde. 

 
Jag anser inte att en kommun ska kunna ansöka om att strand-
skyddet ska upphävas inom ett landsbygdsområde, varken för hela 
eller för del av området. För att underlätta för bebyggelse i lands-
bygdsområden är det fullt tillräckligt med att för dessa ha fler sär-
skilda skäl till dispens (§ 18 d). Om 17 a § andra stycket punkt 1 inte 
införs, faller också 18 § tredje stycket om att länsstyrelserna ska 
upphäva strandskyddet ifall kriterierna i 17 a § första stycket är 
uppfyllda.  

Vid ett eventuellt införande av 17 a § andra stycket punkt 1, anser 
jag att det i 18 § tredje stycket ska stå att länsstyrelsen får (och inte 
ska) upphäva strandskyddet, att det ska vara tydligt att det är läns-
styrelsen som bedömer om kriterierna i 17 a § första stycket är upp-
fyllda, samt att bedömningen av punkterna 1 och 2 sker utifrån 
situationen i hela kommunen.  

18 c § sista stycket. Stärkt skydd i vissa områden  

Jag tillstyrker behovet av stärkt skydd för strandskyddet i vissa områden, 
men anser att liggande förslag bör utvecklas och analyseras mer.  

 
Utredningen har i ett mycket sent skede lagt till ett stycke i 18 c § 
om stärkt strandskydd, eller snarare om mycket restriktiv hållning 
till dispenser. Det är bra att det tillägget kom, men jag saknar en analys 
om detta är tillräckligt för att värna obebyggda strandområden så att 
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strandskyddets syften långsiktigt skyddas i de områden som anges i 
paragrafen.  

18 d § Om särskilda skäl för dispens  

Jag avstyrker förslaget till 18 d § i dess nuvarande lydelse. 
 

Varken översiktsplan eller länsstyrelsens granskningsyttrande är 
bindande, varför förslaget i 18 d § att det är tillräckligt att ett lands-
bygdsområde redovisats i översiktsplan för att de speciella särskilda 
skälen får beaktas inte är möjligt. Att redovisa mark- och vatten-
användning i en översiktsplan är kommunens viljeyttring och är 
enbart vägledande inför kommande beslut.  

7 kapitlet 18 e § lagen om ändring i Miljöbalken (2020:75) 

Jag avstyrker förslaget att ta bort dagens geografiska begränsningar 
och ge möjlighet till inrättande av landsbygdsområden längs kusten. 

 
Trycket på ny bebyggelse längs våra kuster är mycket stort, sam-
tidigt som människors behov att kunna röra sig fritt längs våra 
stränder är minst lika stort. Enligt min mening behöver därför all 
obebyggd kust värnas och att skapa förväntningsvärden genom att 
ge möjlighet till att inrätta landsbygdsområden här leder till onödiga 
konfrontationer.  
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Särskilt yttrande av experten Robert Bernhardsson 

Utredningens förslag är positiv ansats som bör underlätta byggandet 
på landsbygden och i attraktiva strandnära lägen. Läget är allvarligt i 
landets landsbygdskommuner med besöksnäring, de senaste 20 åren 
har >60 procent av kommunerna haft en negativ befolkningsutveck-
ling. Den realiteten sätter fingret på att politiska beslut måste prioritera 
landsbygden och utredningens förslag är ett steg i den riktningen. 

Invändningar mot del av utredningen 

Enskilda, företag och kommuner kommer fortsättningsvis att vara 
beroende av en positiv grundsyn till bebyggelse i glesbygdsområden 
från framförallt länsstyrelser och Naturvårdsverket. Detta faktum 
kan med stor sannolikhet försvåra att utredningens förslag uppnås 
avseende 

• Differentierat strandskydd 

• Lokalt inflytande 

Det är viktigt för Sverige att det finns en stark glesbygd genom 
starka kommuner som får ökat förtroende och ses som en tillgång 
för myndigheter och Miljödepartementet. Exempelvis har Miljö-
departementet under processen informerat utredningens experter 
att departementet inte har uppgifter om skyddad areal på riks-, läns- 
eller kommunnivå. Det får anses som häpnadsväckande när samma 
departement vägra dialog med berörda kommuner rörande skyddad 
natur. Den erfarenheten bidrar till oro även i framtiden när det gäller 
olika myndigheters direkta och indirekta makt över markfrågor. 
Konsekvensen kan bli ett minskat byggande i nordvästra Sverige vilket 
i sin tur försämrar företagsklimat och utbud av service och välfärd. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att kommunernas roll och 
möjlighet att jobba för ett växande och starkare lokalt näringsliv i 
glesbygd säkerställs för framtiden. 
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Särskilt yttrande av experten Olof Ekström 

Min tolkning av utredningsdirektivet är att regeringen har efter-
frågat en balans mellan områdesskydd och byggande. Genom att 
lägga nästan allt fokus på lättnader i strandskyddet har utredningen 
varken upprätthållit av regeringen efterfrågad balans, eller visat hur 
de svenska miljömålen och Sveriges internationella åtaganden på 
miljöområdet ska uppnås i framtiden. 

Upphävt strandskydd vid små sjöar och vattendrag 

Förslaget att upphäva strandskydd vid alla små sjöar och vattendrag 
är mycket olämpligt. Strandskydd vid mindre vatten kan istället gälla 
upp till antingen 30 eller 50 meter, där jag p.g.a. försiktighetsprinci-
pen förordar 50. Ett nytt särskilt skäl bör införas i 7 kap. 18 c § 
miljöbalken, som gör det lättare att få dispens vid små sjöar och 
vattendrag. Dessutom kvarstår länsstyrelsens möjlighet att upphäva 
strandskydd där. Tillräckliga förenklingar i lagstiftningen uppnås 
utan samma risk för negativ påverkan på strandskyddets syften eller 
försvårande av möjlighet att nå relevanta miljökvalitetsmål. 

Det finns unika värden i strandskyddsområden vid mindre sjöar 
och vattendrag, och därmed särskilda problem med att generellt 
upphäva strandskyddet där. Effekterna av exploatering på vatten-
miljöerna och deras ekosystem blir särskilt stora i mindre vatten-
miljöer då påverkansområdet blir stort i förhållande till vattnets 
storlek. I delar av landet är tillgången till allemansrättsligt tillgänglig 
mark och strandsträcka också starkt begränsad. Utredningen har 
inte visat varför det skulle vara i linje med strandskyddets syften att 
generellt undanta små vatten från strandskydd. Det är framför allt 
problematiskt att lagreformen i aktuell del inte gör någon skillnad på 
landsbygd och tätort. 

Länsvisa förordnanden med undantag från strandskyddet 

Med de stora lättnader i strandskyddet som utredningen föreslår 
finns inte tillräckliga behov av att låta äldre förordnanden finnas 
kvar. De behövs inte för att uppfylla direktivets mål att skapa diffe-
rentiering och lättnader. Snarare blir det svårare att uppnå en rättvis 
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tillämpning över landet. Det är tveksamt om alla mer långtgående delar 
av de äldre förordnandena egentligen ligger inom ramen för den ur-
sprungliga delegationen till länsstyrelserna (jfr. prop. 1974:166 s. 95). 

Utredningen borde ha säkerställt att undantagen har omprövats 
på rätt sätt vid tidigare lagreformer. Om så inte har skett kan berörda 
undantag inte förlängas på det sätt som utredningen föreslår. 
I Strandskyddsdelegationens betänkande påpekas att den inte gjorde 
någon genomgång av den juridiska giltigheten av specifika förord-
nanden (SOU 2015:108 s. 107 - 108). 

Upphävt strandskydd vid anlagda vatten 

En viktig åberopad anledning till förslaget är att skapande av våt-
marker hämmas med nuvarande ordning. En framåtsyftande regel 
hade varit tillräcklig för att komma tillrätta med det problemet, och 
enklare att tillämpa. Ett lämpligt tillvägagångssätt hade varit att in-
föra möjlighet att ansöka om att i förväg upphäva strandskydd vid 
nyanläggning av ett vatten. Det borde ofta vara möjligt att bevilja 
upphävande, förutsatt att platsen inte ligger i ett område som är av 
särskild betydelse för strandskyddets syften. 

Landsbygdsområden – utpekande och ansvarig myndighet 

Det är möjligt att åstadkomma ett system som är flexibelt, men med 
lägre risk för strandskyddets syften. Det gör man genom att läns-
styrelsen får mandat att besluta om föreskrifter om landsbygds-
områden. Länsstyrelsens föreskrifter blir juridiskt bindande till 
skillnad från kommunens utpekande i översiktsplan. Det är en trygg-
het för enskilda att veta att beviljad dispens inte omprövas på 
grunden att utpekat område inte anses utgöra landsbygdsområde. 
Berörda kommuner ska ges goda möjligheter att påverka processen 
att utse områden, eller vid behov begära omprövning, med målet att 
skapa lokalt inflytande. Även organisationer och enskilda bör invol-
veras i processen. 

Utifrån bestämmelsernas utformning framstår det som att utred-
ningen gör kommunens utpekande i översiktsplan till ett juridiskt 
bindande beslut. I förslaget till 7 kap. 18 d § miljöbalken framgår att 
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…inom ett landsbygdsområde som redovisats i översiktsplan får man, 
utöver det som anges i 18 c §, också beakta. 

Detta är olämpligt i sak samt strider mot den juridiska status som en 
översiktsplan generellt har enligt 3 kap. 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Att enbart förklara i författningskommentar hur utred-
ningen egentligen har tänkt att reglerna ska tillämpas är otillräckligt. 
Vald formulering gör att det inte heller är möjligt att tillämpa 
särskilda skälen i 18 d § utanför utpekat landsbygdsområde, trots att 
det är utredningens avsikt. 

Förslaget som stadgar att länsstyrelsen ska upphäva strandskydd 
i landsbygdsområden är obehövligt mot bakgrund av övriga lättnads-
förslag. Förslaget komplicerar strandskyddssystematiken mer än de 
vinster som kan tänkas komma av förslaget. Strandskyddet som hel-
het blir mindre logiskt. 

Särskilda skäl i landsbygdsområden 

En lämplighetsprövning borde ske, åtminstone ifråga om diverse 
anläggningar som ofta behövs för bostadshus och som har stor på-
verkan på strandskyddets syften. Tillfartsvägar och avloppsanlägg-
ningar är typexempel. Analysen kring detta i utredningens texter är 
otydlig. 

Förslaget till 7 kap. 18 d § miljöbalken är bristfälligt utformat. Av 
författningskommentaren framgår att p.1 inte är tillämplig på vissa 
åtgärder, även om åtgärderna hör till en bostadsbyggnad. Det finns 
inte täckning för sådan inskränkning i själva bestämmelsen. Sanno-
likt kommer paragrafen i praktiken att tillämpas bredare än vad 
utredningen har redovisat. 

Ett justerat syfte för strandskyddet 

Jag tolkar utredningsdirektivet som att det ligger inom mandatet att 
fundera på justeringar av syftet, så länge inte justeringarna skapar ett 
mindre omfattande syfte. Detta gäller särskilt en justering som gör 
utredningen mer komplett från ett klimatförändringsperspektiv, 
eftersom detta har varit ett viktigt fokus i direktivet. Ändringen 
införs i 7 kap. 13 § miljöbalken och formuleras så här: främja klimat-
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anpassning och områdenas förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster 
som är typiska för strandområden. 

Strävan efter ökad acceptans för strandskyddet är något som ofta 
förekommer i debatten. Ökad acceptans kommer inte enbart av 
långt gående lättnader i skyddet. För att bedöma legitimiteten av 
strandskyddet behöver såväl synen på exploateringsintresse som på 
skyddsbehov undersökas. En ökad acceptans bland befolkningen i 
stort kan förväntas om man i lagstiftningen tydliggör varför vi har 
ett strandskydd och vilka konkreta fördelar skyddet kan innebära för 
miljön, nu levande människor samt för kommande generationer. Ett 
justerat syfte enligt mitt förslag hade bättre balanserat lättnads-
förslag som utredningen lägger på ett sätt som också regeringen har 
efterfrågat. 

I början av 1950-talet talades i strandskyddssammanhang mest 
om bad och möjlighet till rekreation under sommarledigheten. Idag 
har vi betydligt bättre kunskap om strandmiljöernas värden ur 
många fler aspekter än dessa. Genom att inkludera ekosystem-
tjänster i lagen så lyfter man fram strandområdenas långsiktiga 
funktion och nyttor som skapas där. 
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Särskilt yttrande av experten Erik Evestam 

Utredningen har haft till syfte att göra om strandskyddet  

……i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att 
tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolknings-
täthet och exploateringstryck. Det ska bli betydligt enklare att bygga 
strandnära i landsbygdsområden. 

Med dessa rader har utredningen försetts med en tydlig beställning 
att skapa ökad flexibilitet och större möjligheter för strandnära ut-
veckling på landsbygden. Detta innebär ett betydande skifte i synen 
på strandskyddet. Från en stelbent lagstiftning som skapades i 1970-
talets rädsla för överexploaterad i tätortsnära miljöer - till ett flexi-
belt regelverk som ser landsbygdens utveckling som en möjlighet 
och inte som ett hot.  

Utredningens förslag är generellt ett mycket bra resultat som 
svarar upp emot de högt ställda målen i direktiven. Nu krävs att alla 
aktörer jobbar vidare i förslagens anda så att reformen också ger 
konkret effekt på gräsrotsnivå. Det är många som under lång tid har 
väntat på att få nyttja de här möjligheterna.  

Utredningens viktigaste reformer är 

• Borttagande av allt strandskydd runt sjöar på upp till 1 hektar och 
vattendrag upp till 2 meters bredd, 

• Borttagande av allt strandskydd runt anlagda vatten (exempelvis 
våtmarker och dammar) som tillkommit efter 1975, 

• Möjlighet att ta bort strandskyddet helt i områden med lågt 
exploateringstryck och god tillgång till strand, 

• Möjlighet att peka ut landsbygdsområden i kommunens över-
siktsplan för att i dessa tillämpa tre nya, och generösa, skäl för 
dispens, 

• Ingen begränsning av hur stora eller hur många dessa landsbygds-
områden är.   
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Kvarstående brister 

Jag har under utredningens gång lyft ett antal punkter som jag tycker 
att utredningen skulle ha behövt hantera på ett annat sätt. De 
främsta största bristerna handlar om det utvidgade strandskyddet 
och de areella näringarnas undantag. 

Utvidgat strandskydd 

Utredningen föreslår ingen ändring vad gäller det utvidgade strand-
skyddet. Detta är beklagligt då processen bakom införandet av det 
utvidgade strandskyddet 2013 - 2014 lämnar mycket i övrigt att 
önska. Kritiken var hård från kommuner, markägare och företagare 
och de byggde på att de utpekanden som enligt regelverket skulle 
ske i enskilda fall slutade med att hela vattendrag, sjösystem och 
kuststräckor omfattades av utvidgat skydd – oavsett exploaterings-
grad.  

Skyddet omfattar därför många av de områden som i flera andra 
avseenden (infrastruktur, befintlig bebyggelse och samhällsservice) 
lämpar sig mycket väl för fortsatt utveckling. Jag anser därför att 
detta utvidgade skydd inte är ändamålsenligt och att bevarandet av 
det samma går emot utredningens direktiv. 

Areella näringars undantag 

Åtgärder som behövs för jordbruk, skogsbruk, fiske och renskötsel är 
undantagna från strandskyddsreglerna. Så har det varit sedan det 
generella strandskyddet infördes 1975 eftersom det varken då, eller 
nu, varit meningen att reglerna ska hindra dessa basnäringar. Dock har 
undantaget byråkratiserats genom en kombination av näringarnas 
utveckling, små regeländringar och rättspraxis.  

Idag måste du visa på en betydande inkomst från näringen, samt 
att anläggningen behöver ligga inom strandskyddat område för att 
kunna tillämpa undantaget och denna bevisbörda kan vara komplice-
rad, både för brukaren och för kommunens handläggare. 

Det är också en annan situation i dagens lantbruk. Av de cirka 
60 000 jordbruksföretagen så är 75 procent deltidsjordbruk. Dessa 
företag brukar 30 procent av jordbruksmarken och står för 25 procent 
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av livsmedelsproduktionen. (SCB Heltidsjordbruket i Sverige 2016). 
De är små företagare som utför ett viktigt jobb för bland annat den 
biologiska mångfalden och det öppna landskapet – inte minst gäller 
detta i strandnära miljöer.  

Jag anser att kravet på omsättning, samt på placering bör tas bort 
och att paragrafen 7 kap. 16 § pt 1 MB ändras till 

 
Förbuden i 15 § gäller ej 
byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att 
tillgodose bostadsändamål, om de behövs för näringsverksamhet inom 
jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion 
måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. 

 
Enligt min mening skulle detta förtydliga att det handlar om areella 
näringsverksamheter på jordbruksfastigheten – oavsett om omsätt-
ningen är liten eller stor. Detta skulle också innebära en moder-
niserad syn på den gårdsbaserade fiskenäringen. Det blir dock ingen 
utvidgning av undantaget till exempelvis boenden eller förädlings-
verksamhet då dessa blir en del av dispensprövningen. 

Jag menar att dessa ändringar i sammanhanget är små, men för de 
berörda ack så viktiga. Jag befarar att det annars riskerar bli fler små-
företag som kommer hänvisas till att söka dispens. Vanliga aktivi-
teter inom framförallt jordbruk kommer därmed i lagens mening 
betraktas som förbjudna, vilket skulle vara ett stort steg i fel riktning 
från hur strandskyddet var tänkt att fungera när det infördes. 

Utredningen har valt att inte justera undantagsparagrafen, vilket 
jag beklagar. Däremot är det bra att utredningen ändå för ett resone-
mang i frågan och föreslår att det utreds vidare. Något som jag ser 
som synnerligen angeläget. 

Framtida frågetecken 

För att utredningens förslag ska bli verklighet krävs nu att många 
aktörer också tillämpar förslagen på ett bra sätt. Utredningen före-
slår att kommunerna antingen ska kunna begära att ett område helt 
ska slippa strandskydd, alternativt bilda ett landsbygdsområde med 
generösa dispensregler. Nyckeln till framgång är då hur hög bevis-
börda som kommer omgärda dessa utpekanden. 
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De föreslagna kriterierna är inte kvantifierade då detta i praktiken 
är omöjliga att göra. Istället ska det ske en bedömning utifrån till-
gången på strand, exploateringstryck samt vilka värden som finns i 
områden som behöver skyddas.  

Två av de mer problematiska begränsande raster som pekas ut är 
värdetrakter och utvidgat strandskydd. Det förstnämnda är ett luddigt 
begrepp som aldrig haft till syfte att utgöra inskränkningar i brukan-
det. Det ska bara ses som ett kunskapsunderlag. Och problemen 
med det utvidgade strandskyddets har jag redogjort för tidigare. 
Dessa båda bör därför inte finnas med som begränsningar när lands-
bygdsområden ska pekas ut. 

Eftersom det knappast finns någon del av vårt land som helt 
saknar värden för natur och friluftsliv, så är det viktigt att alla raster, 
inventeringar, formellt skydd, riksintressen och miljömål betraktas 
som underlag – inte som grindvakter – när avvägningarna görs mellan 
skydd och utveckling.  

Kontrollstation 

Eftersom förändringarna är omfattande kan effekterna vara svåra att 
förutse. Jag befarar också att det kan bli komplicerade avvägningar 
som kanske inte utfaller till landsbygdens fördel.  

Jag föreslår därför att det redan vid införandet bestäms att en 
Strandskyddsdelegation tillsätts två år efter ikraftträdandet där 
berörda aktörer, exempelvis företagarorganisationer, kommuner och 
myndigheter samlas för att analysera reformens alla konsekvenser.  
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Särskilt yttrande av experten Torgny Håstad 

Glesbygdsområden 

Jag tillstyrker att det ska bli lättare att få bygga i områden där det 
inom kommunen finns sådan god tillgång till fria stränder men lång-
siktigt bara så litet intresse av exploatering att strandskyddets syften 
inte äventyras, om den aktuella platsen inte har särskild betydelse för 
friluftslivet eller miljön.  

I sådana fall bör dispens kunna ges redan enligt gällande rätt med 
stöd av 7 kap. 25 § miljöbalken, vilket emellertid är en nödlösning.  

Andra områden 

Enligt direktiven skulle utredaren inte bara underlätta byggande i 
glesbygd utan även undersöka om strandskyddet bör bibehållas och, 
om behov finns, förstärkas för att värna obrutna strandlinjer, den 
allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade 
områden.  

Det finns klara tecken på att de allemansrättsligt tillgängliga 
stränderna exploateras i starkt ökande takt. Sålunda har antalet 
dispenser ökat från 4 998 år 2011 till 7 811 år 2019. Av figur 4.4 
framgår att under 2018 blev 25 nya mil bebyggelsepåverkade längs 
Sveriges kuster. Det är således inte bara fråga om komplement-
byggnader inom redan ianspråktagna områden.  

Trots uppmaningar alltifrån det första expertsammanträdet har 
utredaren inte närmare penetrerat och ännu mindre gjort en konse-
kvensbeskrivning av vad som kommer att återstå av allemansrättsligt 
tillgängliga stränder om 100 år, om ingen skärpning görs av strand-
skyddet utanför glesbygd och om utredningens förslag genomförs. 
Strandskyddet syften är enligt 13 § långsiktiga. Jag förmodar att även 
Gretas barnbarn kommer att vilja ägna sig åt friluftsliv och då ha god 
tillgång till stränder. Utredaren har under mötena emellertid avvisat 
ett långsiktigt perspektiv. 

Ännu vid utredningens sista möte med experterna hade utred-
ningen inte lagt fram ett enda förslag om skärpning av strand-
skyddet. Efter mötet, och då det återstod en hel vardag att skriva 
särskilda yttranden, meddelades att ett andra stycke ska införas i 
18 c §, innebärande att i områden där exploateringsgraden är hög och 
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efterfrågan på mark för bebyggelse är stor eller (sic!) i vatten-
områden av särskild betydelse för djur- och (sic!) växtlivet ska första 
stycket tillämpas särskilt restriktivt.  

Förslaget har bristen att de flesta punkter i första stycket inte 
låter sig tillämpas restriktivt. Har ett område tagits i anspråk, så har 
det tagits i anspråk; en brygga måste för sin funktion ligga vid 
vattnet. Förslaget leder främst till att de särskilda skälen i p. 5 om 
angeläget allmänt intresse (till exempel infrastrukturanläggningar) 
och 6 om annat mycket angeläget intresse blir inskränkta. Dessutom 
passar förslaget inte med lagens systematik. I första stycket anges 
vilka dispensintressen som över huvud taget kan beaktas. Avväg-
ningen mot strandskyddets syften görs i 25 och 26 §§. En skärpning 
av möjligheten till dispens bör alltså göras genom ett tillägg till 26 §. 

Den allvarligaste bristen är att kriterierna för landsbygdsområden 
är endast allmänt formulerade (och dessutom dåligt; till exempel bör 
tillgång till stränder, inte mark, utgöra grund för landsbygds-
områden). Men framför allt saknas spärrar motsvarande dem som nu 
finns i 18 e §. Detta kan förväntas leda till en accelererande exploa-
tering längs kusten, de större sjöarna, i närheten av tätorter och inom 
en vid omkrets runt de tre storstadsområdena, där behovet av 
strandskyddade områden i framtiden kommer att vara mycket stort. 

Jag har även andra invändningar mot utredarens förslag, bland 
annat att allt strandskydd upphävs vid små vatten utan ett ord om 
dessas ekologiska betydelse och med förbigående av alternativa 
lösningar. Dessa ryms emellertid inte inom den teckenmängd som 
utredaren har medgett. Mitt först insända, likaså komprimerade 
yttrande, daterad 23 november 2020, finns hos regeringskansliet och 
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/samhallspaverkan/sa-
paverkar-vi/.  

Sammanfattning 

Jag avstyrker att något av utredarens förslag genomförs innan det 
bedömts om och på vilket verkningsfullt sätt strandskyddet behöver 
förstärkas, gärna av några som har mer förståelse för strandskydd än 
att det i nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden med 
mera kan finnas områden som bör vara tillgängliga för vandringar, 
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fågel- och växtskådning, ankring, tältning, bad, fiske eller för land-
passager vid skridskoåkning.  

I avvaktan på detta kan 18 c § provisoriskt kompletteras med ett 
nytt särskilt skäl av följande lydelse. 

………. 7. ligger inom en kommun som har god tillgång på allemans-
rättsligt tillgängliga stränder, om efterfrågan på mark för bebyggelse 
utanför tätorterna förväntas förbli liten.  

När detta nya särskilda skäl finns ska en intresseavvägning göras 
enligt 26 §, varvid dispens kan ges om inte dispensplatsen har sär-
skild betydelse för friluftslivet eller miljön. Det betyder att dispens 
inte bör ges om platsen har särskilda kvaliteter för friluftslivet eller 
har känslig miljö, eller ligger i sådan närhet till en tätort att även 
stränder med lägre kvalitet bör hållas tillgängliga för allmänheten.  
 
   



SOU 2020:78 Särskilda yttranden 

387 

Särskilt yttrande av Therese Jacobson 

Strandskyddsutredningens förslag innebär en kraftig försvagning av 
strandskyddet i Sverige. Av utredningsdirektivet framgår att strand-
skyddets syften inte ska ändras. Detta förslag innebär emellertid 
kraftiga försämringar för både växt- och djurliv och för den alle-
mansrättsliga tillgången till stränder.  

Den sammantagna effekten av att strandskyddet ska kunna upp-
hävas i stora landsbygdsområden, att kriterierna för hur landsbygds-
områden ska pekas ut är vaga och otydliga, att landsbygdsområden 
ska kunna omfatta kust- och skärgårdsområden och ett borttagande 
av strandskyddet för små sjöar och vattendrag blir den största ned-
monteringen av svenskt naturskydd i modern tid. Lättnader i strand-
skyddet borde istället begränsas till glesbygd och förenas med 
stränga krav som styr bort från områden med höga naturvärden.  

Det saknas dessutom konkreta förslag på hur strandskyddet kan 
stärkas i högt exploaterade områden, något som uttryckligen efter-
frågades i utredningsdirektivet. Detta trots att även utredningen 
konstaterar att det finns ett sådant behov.  

Upphävande av strandskyddet i landsbygdsområden 

Jag ställer mig kritisk till att strandskyddet helt eller delvis ska kunna 
upphävas i så kallade landsbygdsområden om ett antal kriterier är 
uppfyllda. Förslaget riskerar att leda till att strandskyddet upphävs i 
mycket stora områden – med negativa konsekvenser för den alle-
mansrättsliga tillgången på stränder, livsvillkoren för strandzonens 
växt- och djurliv och minskad motståndskraft mot klimatförändringar 
som följd.  

Utredningen förslår att kommunerna ska kunna peka ut lands-
bygdsområden i översiktsplanen där nya särskilda skäl för dispens 
ska gälla. Kriterierna för dessa områden är otydliga och riskerar leda 
till att systemet blir godtyckligt. Vad som kan betraktas som god 
tillgång till obebyggd mark måste avgöras med hjälp av mätbara 
kriterier – till exempel i linje med förslaget i regeringens skrivelse 
Ds 2005:23. Då det gäller kravet på liten efterfrågan på mark för be-
byggelse måste någon typ av förvaltningsindex användas (till exempel 
Riksantikvarieämbetets förvaltningsindex). 
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Det underlag som utredningen föreslår ska ligga till grund för 
bedömningen om ett område har särskild betydelse för strandskyddets 
syften är otillräckligt. Avsevärt mycket större områden än de som 
idag har ett formellt skydd, eller är utpekade som värdetrakter, kan 
ha särskild betydelse då det gäller att skydda strändernas växter, djur 
och ekosystem. Det kommer att krävas mycket omfattande inven-
teringar av tilltänkta landsbygdsområden om upphävandebeslut ska 
kunna ske utan negativa effekter på strandskyddets syften. 

Ett alternativ som har övervägts och förkastats av utredningen är 
att införa undantag från strandskyddsförbuden för vissa åtgärder 
inom landsbygdsområden liknande de undantag som finns för de 
areella näringarna i 7 kap. 16 §. En modell av denna typ skulle vara 
att föredra, alternativt en modell liknande dagens regelverk med LIS-
områden där ytterligare särskilda skäl i 7 kap. 18 d § MB gäller. 

Att länsstyrelsen ska kunna upphäva strandskyddet fläckvis inom 
landsbygdsområden är inte genomtänkt ur ett ekologiskt perspektiv. 
Det generella strandskyddet är särskilt viktigt just på grund av att 
det bidrar till att bevara sammanhängande skyddade områden som 
ökar konnektiviteten och fungerar som spridningskorridorer i land-
skapet. Naturvårdsverket påpekar i sin rapport Mål i sikte - Analys 
och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 
att strandskyddet är viktigt för att undvika små naggande aktiviteter 
som tillsammans kan ha stor negativ effekt på de kustnära miljöerna.  

Kust- och skärgårdsområden 

Jag är kritisk till att kust och skärgård i utredningens förslag inte 
längre ska undantas från möjligheten att avsättas som landsbygds-
område. Sveriges kust- och skärgårdsområden hör redan till landets 
mest exploaterade områden och bebyggelsetrycket är särskilt högt 
just där. Kust- och skärgårdsområdena hör dessutom till de från 
strandskyddssynpunkt mest värdefulla strandområdena i landet.  

Naturskyddsföreningen förespråkade redan 2008 i sitt remissvar 
till promemorian Stranden – en värdefull miljö (Ds 2008:21) att 
landets kuster och de fem största sjöarna samt områden av riks-
intresse för naturvård och friluftsliv skulle undantas i sin helhet i 
samband med differentieringen av strandskyddet. Naturskydds-
föreningen står fast vid denna ståndpunkt. 
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Landsbygdsområdenas omfattning 

Avsaknaden av begränsningar av landsbygdsområdenas omfattning i 
kombination med de nya otydliga kriterierna och de föreslagna om-
fattande särskilda skälen som föreslås vara applicerbara i landsbygds-
områden riskerar att leda till att strandskyddet upphävs i betydande 
grad vilket allvarligt äventyrar strandskyddets syften.    

Små sjöar och vattendrag 

Jag är kritisk till utredningens förslag att det generella strandskyddet 
helt ska upphävas vid små sjöar och vattendrag. Förslaget innebär 
betydande förluster för skyddet av den biologiska mångfalden, vilket 
är extra anmärkningsvärt när en ökning av andelen skyddad natur – 
inte en minskning - är det som efterfrågas såväl nationellt (Natur-
vårdsverket 2019), som inom EU (EU kommissionen 2020) och 
globalt (FN 2019). 

Sett ur ekologisk synvinkel kan mindre vattenansamlingar ha 
minst lika stora värden som större. Små sjöar, bäckar och diken 
fungerar som viktiga livsmiljöer, spridningskorridorer och ledlinjer 
i landskapet. Strandzoner vid småvatten utgör ofta miljöer med sär-
skilda naturvärden, och innehåller naturtyper som är särskilt skydds-
värda. Ett upphävande av strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 
skulle leda till ökade svårigheter att nå ett antal miljömål – bland 
annat miljömålet Levande sjöar och vattendrag, något som tydligt 
framhävs i utredningens konsekvensanalys. 

Slutord 

De förslag som presenteras av utredningen skulle allvarligt försvåra 
möjligheten att uppnå Sveriges miljömål. Det gäller framför allt 
miljömålet Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt 
levande kust och skärgård men även målen Myllrande våtmarker och 
Ett rikt växt- och djurliv.  

Den biologiska mångfalden och allmänhetens tillgång till orörda 
strandmiljöer riskerar att minska betydligt om utredningens förslag 
blir verklighet. Det finns stöd för de framförda ståndpunkter i en rad 
vetenskapliga artiklar och rapporter som beskriver den biologiska 
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mångfalden i strandzonen och hur den påverkas negativt av exploa-
tering och andra störningar. Under utredningens gång har dessa 
farhågor framförts både muntligt och i form av skriftliga yttranden 
till utredningssekretariatet. Jag vill vara tydlig med att de förslag på 
lättnader i strandskyddslagstiftningen som utredningen presenterar 
riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för strändernas växt- och 
djurliv, strandzonens ekosystemtjänster och allmänhetens tillgång 
till stränder. 
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Särskilt yttrande av experten Johan Larsson 

De förslag som utredningen har tagit fram innebär ett stort steg 
framåt i förhållande till dagens regelverk samtidigt som de, i stort, 
balanserar motstående intressen; med respekt för de 70 år av sam-
hällelig och rättslig utveckling som har passerat sedan den första 
strandskyddslagstiftningen infördes. Enligt min mening ska sekre-
tariatet ha en stor eloge för att det har lyckats prestera väl genom-
arbetade förslag som, för det fall de genomförs, högst sannolikt 
kommer att leda till en balanserad utveckling av förutsättningarna 
att bo och verka på landsbygden.  

Enligt min uppfattning är strandskyddets legitimitet starkt 
beroende av att den lokala och regionala nivån upplever att regel-
verket innebär en rimlig balans mellan bevarande- och exploaterings-
intressen. Ett modernt strandskydd måste ta hänsyn dels till den 
samhälls- och befolkningsutveckling som skett sedan 1950 års 
strandlag infördes, dels till den rättsliga utveckling som har skett 
under samma tid.  

Jag konstaterar att dagens strandskyddsbestämmelser i mångt 
och mycket är oförändrade sedan de först infördes på 1950-talet och 
därmed inte anpassade till dagens förhållanden. Till detta kommer 
de i mångt och mycket schabloniserade utvidgningarna av strand-
skyddsområden som har skett genom beslut av länsstyrelserna – 
beslut som till stor del sakar både stöd och förståelse på den lokala 
politiska nivån och som dessutom i vissa fall delvis upphävts av 
regeringen. 

Idag ställs helt andra krav på lagstiftningsprodukter än för 70 år 
sedan. De allmänna intressena har skiftat, miljörätten har utvecklats, 
hänsynen till mänskliga rättigheter har blivit större och – inte minst 
– kravet på hänsyn till den kommunala självstyrelsen.  

I strandskyddslagstiftningen möts alla dessa perspektiv – vilket i 
sin tur ställer stora krav på reglernas utformning. Inte minst av-
seende balansen mellan den stora efterfrågan på bostäder och möjlig-
heten till en hållbar finansiering av dessa i förhållande till intresset 
av att bevara orörd natur för rörligt friluftsliv samt djur- och växtliv. 
I utredningen saknar jag en djupare problematisering av dessa frågor 
ur ett mer övergripande perspektiv. 

En annan fråga som borde lyftas är strandskyddets inneboende 
trubbiga karaktär. Idag finns ett antal olika skyddsformer i 7 kap. 
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miljöbalken som är bättre anpassade till att skydda specifika värden 
än strandskyddet. Strandskydd, och särskilt utvidgat strandskydd, 
bör vara ett sistahandsalternativ i förhållande till införande av mer 
specifika skyddsformer.  

Ett par av utredningens förslag behöver dock justeras för att 
motsvara de förväntningar som uttalas i direktiven. 

• Landsbygdsområden bör kunna pekas ut respektive bli föremål 
för upphävande av strandskydd även inom områden som om-
fattas av utvidgat strandskydd. På detta sätt skapas en möjlighet 
att skapa en bättre legitimitet för besluten. Både hos allmänhet 
och på lokalpolitisk nivå. 

• Kommunerna bör ges ett större inflytande över länsstyrelsens 
beslut om att upphäva beslut om landsbygdsområde. Det behövs 
för att tydliggöra att principen om det kommunala planerings-
ansvaret står orubbad.  

• I de kommunala planeringsprocesserna är ofta strandskyddet en 
avgörande fråga för om ett visst projekt är genomförbart eller inte 
och en nödvändig betingelse för att fortsatt arbete ska kunna 
vidtas. Mot bakgrund av detta samt att nödvändig kunskap redan 
bör finnas hos länsstyrelserna bör handläggningstiden för ären-
den om upphävande av strandskydd i landsbygdsområden för-
kortas väsentligt. En rimlig handläggningstid bör som mest vara 
6 månader. 

• Det saknas förslag som på ett tillräckligt bra sätt tillvaratar 
intresset av att utveckla de småskaliga gröna- och blåa näringarna. 
Dagens areella näringar har en helt annat innehåll än i jordbruks-
samhället och är en förutsättning både för omställningen till ett 
mer hållbart samhälle och en levande landsbygd. 

• Det bör ställas krav på att länsstyrelsernas beslut om utvidgat 
strandskydd omprövas och att sådant skydd endast får införas om 
det inte är möjligt att skydda värdena i ett specifikt område 
genom andra skyddsformer. 
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Särskilt yttrande av experten Thomas Lennartsson 

Ett avgörande motiv till att föreliggande utredning om översyn av 
strandskyddet tillsattes är att det ska bli väsentligt lättare att bygga 
strandnära bostäder och byggnader för näringsverksamhet med mera 
på landsbygden. Detta framgår mycket tydligt av direktiven till 
utredningen som dessutom talar om att strandskyddet ska göras om 
i grunden och att det lokala inflytandet ska öka. Därför är det förstås 
avgörande att ha med sig direktivens kärnbudskap i analysen av de 
förslag som utredningen presenterar i sitt slutbetänkande. 

Inledningsvis vill jag framhålla att många av utredningens förslag 
till ändringar och anpassning av strandskyddslagstiftningen är mycket 
bra steg på vägen för att skapa en bättre balans mellan strandskyddet 
och villkoren för att leva och bedriva näringsverksamhet på lands-
bygden. Jag utgår från att landets kommuner och länsstyrelser kom-
mer att tillämpa de nya bestämmelserna i en anda som leder fram till 
de resultat som är avsikten med den reformerade lagstiftningen. 

I det följande recenserar jag kort förslaget om strandskyddet vid 
små vatten och förslaget om ett mer differentierat strandskydd. Jag 
redovisar de allvarligaste brister som enligt min mening kan äventyra 
att reformeringen av reglerna får efterfrågad effekt.  

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

Utredningens förslag om att upphäva det generella strandskyddet 
vid små sjöar och vattendrag är väl motiverat, väl balanserat och på 
det hela taget bra. Särskilt förnuftigt är att strandskyddet även tas 
bort vid anlagda vatten som har tillkommit efter 1975 vilket innebär 
att de hämmande effekter som strandskyddet inneburit för intresset 
att anlägga våtmarker för närsaltreduktion, gynna viltfaunan och för 
att gagna den biologiska mångfalden försvinner. 

Ett mer differentierat strandskydd 

Utredningens förslag om ett mer differentierat strandskydd är sam-
mantaget bra och harmoniserar i de flesta delar med intentionerna i 
utredningsdirektiven.  
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Det allvarligaste hotet mot att utredningens betänkande ska 
kratta manegen för en verklig differentiering är emellertid den långa 
lista över områden som kan komma att klassificeras som av särskild 
betydelse för strandskyddet och därmed riskerar att falla bort vid 
kommunens redovisning av landsbygdsområden i översiktsplan eller 
vid ansökan om upphävande av strandskyddet. 

Utredningen listar ett stort antal områden/faktorer som kan 
komma att göra underlag som definition för eller definieras som 
områden av särskild betydelse för strandskyddets syften. Denna lista 
måste betraktas som just underlag och hanteras med mycket stort 
omdöme om inte möjligheten att peka ut landsbygdsområden i reali-
teten ska bli en devalverad reform. De underlag som används för 
bedömningen måste vara precisa och präglas av relevans och trans-
parens.   

Jag har inga invändningar mot att formellt skyddade områden och 
vissa särskilt betydelsefulla mjukbottnar i havet samt översväm-
nings- och erosionskänsliga områden ska definieras kunna ha sär-
skild betydelse för strandskyddets syften. Detsamma gäller miljömål 
och friluftsmål förutsatt att målen är preciserade på lokal nivå. 

Däremot måste områden med utökat strandskydd, om det inte 
handlar om ett formellt områdesskydd som berör det utvidgade 
området eller del av detta, exkluderas från dessa särskilt betydelse-
fulla områden. Det är inte heller rimligt att allehanda lösa skisser och 
underlag såsom kartverktyg som visar olika värdetrakter ska kunna 
tjäna som underlag för bedömningen.  

I sammanhanget vill jag framföra att jag inte håller med utred-
ningens bedömning om att det inte föreligger något behov av ändring 
av bestämmelserna om utvidgat strandskydd. Vid tillämpningen har 
det visat sig att mycket stora områden kommit att omfattas av ut-
vidgat strandskydd (till exempel hela Klarälven) och detta oavsett 
exploateringsgrad.  

Undantaget för areella näringar 

Det faktum att undantaget för de areella näringarna inte har varit 
föremål för översyn och modernisering är mycket bekymmersamt. 
En sådan översyn med tillhörande skarpa förslag som utgår från nya 
moderna förutsättningar bör otvetydigt ha hört hemma i utred-
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ningens avsnitt om ett mer differentierat strandskydd. Nu valde 
utredningen istället, på grund av tidsbrist, att enbart beskriva proble-
matiken och behoven av förändring där man hänvisar en översyn av 
de areella näringarnas undantag till en särskild utredning. Det är 
förstås positivt och lovvärt att utredningen lyfter behovet av en 
översyn men det är nu synnerligen angeläget att en sådan utredning 
mycket skyndsamt kommer till stånd.  

Det är självklart mycket positivt att ”verksamheter” överlag gagnas 
av de nya särskilda skälen inom redovisade landsbygdsområden och 
att man släpper på inkomst- och lokaliseringskrav för dessa verksam-
heter. Men att inte de areella näringarna via undantagsreglerna ska få 
vidta samma åtgärder utifrån samma förutsättningar skickar mycket 
trista signaler om hur man betraktar våra areella modernäringar och 
lantbruksfastigheternas produktionsmedel.  

De areella näringarnas undantag behöver stärkas och moderni-
seras och inte urvattnas. De småskaliga areella näringarna ska inte 
heller hänvisas till dispensskälen vilket riskerar att bli en ovälkom-
men konsekvens av utredningens förslag om undantagsbestäm-
melserna bibehålls i nuvarande skick. Det är viktigt att skilja på ett 
undantag och ett dispensförfarande som enbart gäller i utpekade 
områden och som dessutom har osäker utgång. Jag har i inlagor till 
utredningen lämnat förslag om vad en sådan översyn och moderni-
sering bör omfatta. Dessa förslag berör kravet på lokalisering och 
inkomst samt behovet att modernisera och vidga begreppet fiske. 

Det behöver återinföras ett undantag för de areella näringarna i 
MB 7 kap. 16 § som inte är villkorat. Näringarna har idag ett undan-
tag från dispens men det är villkorat med en bevisbörda där företaget 
ska visa att anläggningen måste ligga inom strandskyddat område, 
samt att verksamheten ger en betydande inkomst. Detta missgynnar 
de små men väl så viktiga diversifierade areella verksamheterna där 
även andra inkomster kan behövas för att få ihop försörjnings-
pusslet. Även de små verksamheterna räknas som företagare ur ett 
skatteperspektiv.  

Dessutom måste begreppet fiske vidgas i undantagsbestämmel-
serna till att omfatta all gårdsbaserad fiskenäring, i synnerhet gårds-
baserad fisketurism. Alltså inte bara omfatta traditionellt yrkesfiske. 
Lagstiftningen måste ge utrymme för och underlätta moderna och 
växande näringar såsom gårdsbaserad fisketurism. Undantaget måste 
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gälla för gårdsbaserad näringsverksamhet på enskilda fiskevatten 
med stöd av enskild vatten- och/eller fiskerätt.  

Gårdsbaserad fiskenäring bygger på att man tar tillvara den natur-
liga resursen fisk som finns i gårdens fiskevatten. Fiskerätten på 
enskilt vatten tillhör fastigheten, företrädesvis lantbruksfastigheter.  
Fiskerätten, eller fiskevattnet, är ett areellt produktionsmedel på 
lantbruksfastigheten på samma sätt som jord och skog.   

Vill man bedriva näringsverksamhet kring det areella produk-
tionsmedlet fiskevatten finns två möjligheter. Den ena möjligheten 
är att man bedriver ett småskaligt fiske och avyttrar fångsten av fisk 
och kräftor som livsmedel. För yrkesfiske på kusten och på allmänt 
vatten i de stora sjöarna krävs fiskelicens. Däremot krävs det ingen 
fiskelicens för att bedriva ett yrkesmässigt avsalufiske på enskilt 
vatten i sötvattensområdet med stöd av lantbruksfastighetens en-
skilda fiskerätt.  

Den andra möjligheten är att man inom ramen för gårdsverksam-
heten upplåter och säljer fiskeupplevelser till sportfiskare eller kon-
ferensgäster. Det kallar vi gårdsbaserad fisketurism. På gården tar 
man då emot fisketurister från när och fjärran vilka bor på gården 
under kanske en vecka och i huvudsak fiskar hela tiden. Fiske-
turisterna betalar för sitt fiske, hyr gårdens båtar och har kanske 
köpt till fiskeguidning och mat.  

Även denna gårdsbaserade fiskenäring har behov av sjöbodar, 
båtbryggor med flera serviceanordningar nära vattnet för att verksam-
het ska kunna bedrivas. Vi talar här om byggnader, anordningar och 
åtgärder som behövs för näringsverksamheten. Stugor för boende-
ändamål, vilket det många gånger även kan finnas behov av i en gårds-
baserad fisketurismnäring, ska givetvis behandlas under de särskilda 
skälen för dispens. 
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Särskilt yttrande av experten Lizah Lund 

Regionerna har uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig. Upp-
draget finns reglerat i förordningen om regionalt tillväxtarbete och i 
en lag om regionalt utvecklingsansvar. Uppdraget innebär bland 
annat att regionerna ska arbeta fram och fastställa en strategi för 
utvecklingen i länet och samordna insatser för att genomföra denna 
strategi.  

För Norrbottens utveckling är betydelsen stor av att strand-
skyddet får en mer flexibel och tillåtande tillämpning i glesa geo-
grafier och landsbygdskommuner som tar hänsyn till att för-
hållandena ser olika ut över landet och varierar över tid. För den 
regionala utvecklingen behövs flexibla möjligheter för byggande i 
attraktiva och strandnära lägen. Regelsystemet har varit sådant att 
det varit omöjligt att erhålla bygglov trots att det i vissa glesbygds-
kommuner funnits kilometer eller miltals med obebyggd strandlinje 
per invånare. Norrbotten är ett stort geografiskt län med många 
stränder och sjöar där det finns stor potential att tillåta attraktiva 
satsningar i strandnära lägen utan att strandskyddslagstiftningens 
syften riskeras. 

Det finns ett antal delar i utredningens betänkande som jag anser 
bidrar positivt till regional utveckling i Norrbotten. Förslagen i 
betänkandet kommer att bidra till direktivets inriktning och till 
regional utveckling i landsbygder. 

Det är positivt att särskilda skäl ska möjliggöra för enskilda 
bostadshus och verksamheter i högre utsträckning och att utred-
ningen tydligt anger att bostadshus för användning som fritidshus 
ingår. Fritidshus har en stor betydelse för regional utveckling i 
Norrbotten och bidrar till platsens attraktivitet och en god lokal 
ekonomi. Valet att inte specificera art eller omfattning av verksam-
heter i kriterierna för särskilda skäl är även positivt. Det är även bra 
att kravet på närhet till befintliga bostadshus tas bort. 

Att kravet på landsbygdsutveckling tas bort är bra eftersom det 
är svårt att tydligt peka ut vad som leder till landsbygdsutveckling. 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att regional och lokal utveck-
ling är del av motivet bakom varför denna utredning kommit till.  

Att fler än en kommun kan söka tillsammans och att det därmed 
kan behandlas som en mellankommunal eller regional fråga är en 
fördel. Att beslut om upphävande inom ett utpekat landsbygds-
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område kan ges i förväg innebär bättre förutsägbarhet vad gäller 
potential för byggande och utveckling av verksamheter. Kommunerna 
har genom sitt planeringsansvar bäst förutsättningar att göra avväg-
ningar mellan utvecklings- och bevarandeintressen inom kommunen. 
Den kommunala fysiska planeringen ska avgöra utpekandet av lands-
bygdsområden och det är positivt att upphävande av strandskydd 
eller dispens från strandskyddet kan få en flexibel avgränsning 
anpassad efter platsens förhållanden (till exempelvis 30 meter eller 
50 meter).  

Det är positivt att länsvisa, generella undantag fortsatt kan finnas 
kvar i någon form vid behov, vilket är nödvändigt eftersom utred-
ningsbördan annars skulle bli för stor både kommuner och läns-
styrelsen i Norrbotten i samband med att det generella strand-
skyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort. 
Vikten av att ansvariga myndigheter digitaliserar och tillgängliggör 
sina planeringsunderlag för hela Sverige är stor, och det är positivt 
att utredningen lyfter detta.  

I nedanstående delar anser jag att aspekter saknas i betänkandet. 

En sammanställd bild över effekten av alla skydd saknas 

Jag tycker att utredningen kunde kommenterat tydligare hur olika 
typer av skydd påverkar bebyggelse- och verksamhetsmöjligheter 
förutom strandskydd. Utredningen kommenterar kort att 14 pro-
cent av Sveriges yta är skyddad, men går inte in på hur dessa ytor är 
fördelade över landet, vilket inte visar hur ojämnt fördelade de är. 
Tittar jag på kartorna från SCB i betänkandet om hög respektive låg 
exploateringsgrad och bebyggelsetryck så är det lätt att tro att här i 
Norrbotten kan många landsbygdsområden pekas ut enligt de nya 
kriterierna, när det i verkligheten kan bli så att få områden kan pekas 
ut som landsbygdsområden och få strandskyddet upphävt eftersom 
det finns så många andra skydd på samma plats över stora områden 
som gör att området kan anses särskilt värdefullt för strandskyddets 
syften.  

Det är en brist att utredningen inte hanterade den aspekten tyd-
ligare. Det är bra att utredningen förslår uppdrag till Länsstyrelserna 
att digitalisera och tillgängliggöra kartunderlag om var strand-
skyddet gäller på ett samlat sätt. Men Länsstyrelserna behöver även 
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få ett tydligt uppdrag att synliggöras hur skydden samspelar med 
varandra och tillsammans utgör ett hinder för byggande 

Kopplingen till regional utveckling är svag 

I och med att det särskilda skälet om landsbygdsutveckling utgår för 
prövning om dispens från strandskyddet så blir kopplingen till 
regional utveckling inte lika tydlig i lagen. Men den är fortfarande 
högst aktuell eftersom förändringarna i betänkandet till stor del rör 
förutsättningar för boende, näringsliv och byggande i länen. Utred-
ningen uppehåller sig en del vid landsbygdspolitiken, varav regionalt 
utvecklingsarbete är en stor del.  

Inkludera regionerna som samrådspart i Författningsförslag, 
punkt 1, 7 kap. 25a§ 

Det är föreslaget utredningen att regionerna ska vara samrådspart 
tillsammans med kommuner och myndigheter vid beslut om upp-
hävande av strandskydd. Motiveringen är att regionerna är regionalt 
utvecklingsansvariga. Det innebär visst samhällsplaneringsansvar 
som till exempel insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och 
utveckling samt upprättande och fastställande av länsplaner för 
regional transportinfrastruktur.  

Som regionalt utvecklingsansvarig kan regionerna bidra med en 
helhetssyn på länens näringslivsutveckling och samhällsplanering 
(via exempelvis regionala strukturbilder) som kan bidra till ökad 
samordning i samhällbyggnadsprocesser och stärka det lokala per-
spektivet. Regionerna kan en samordnande och stödjande roll vad 
gäller regionala och mellankommunala frågor som kräver utredning 
och samordning över administrativa gränser, exempelvis genom att 
stödja kommuner i det arbete som krävs för en ansökan om upp-
hävandet av strandskyddet från flera kommuner gemensamt. Upp-
draget om hållbar regional tillväxt överensstämmer med regeringens 
klimatpolitiska handlingsplan1 där det framgår att miljö- och klimat-
perspektiven inom den regionala tillväxtpolitiken bör stärkas.   

 
1 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan Prop.2019/20:65. 
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Ekonomiska och övriga konsekvenser 

Det är en brist att utredningens beskrivning av ekonomiska och 
andra konsekvenser kom experterna tillhanda väldigt sent och i 
ofärdigt skick, vilket gjorde att det svårt att bedöma huruvida fråge-
ställningar under utredningens gång har blivit behandlade. Dess-
utom medförde detta att det inte var möjligt att inkomma med syn-
punkter på den delen av utredningen.  

Tilldela regionala utvecklingsmedel för utredningsarbetet 

Utredningen ställer krav på att kommunerna ska ha lokala planer för 
miljökvalitetsmålen och friluftsmålen som underlag för att beslut 
om upphävande av strandskydd eller för att dispens från strand-
skyddet ska kunna ges. Många kommuner har begränsat med resur-
ser för handläggning och planering och utredningen bör vara med-
veten om att nationella krav måste följas av lokala resurser. Det finns 
risk att utredningsbördan blir för stor för kommuner med mindre 
resurser (vilket ofta sammanfaller medstora ytor och glesa geo-
grafier). Ett förslag i utredningens betänkande kunde ha varit att 
exempelvis tilldela Tillväxtverket resurser till utlysningar av regionala 
utvecklingsmedel för att arbeta med de gemensamma utrednings-
insatser som krävs till en ansökan om att få strandskyddet upphävt i 
landsbygdsområden. Ansökningar från kommuner om utvecklings-
medel för ansökningar om upphävande av strandskydd skulle då kunna 
handläggas av regionerna, som en del i det regionala utvecklingsarbetet. 
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Särskilt yttrande av experten Erik Törnblom 

Jag anser att utredningen har gjort ett grundligt arbete och att de 
flesta förslagen är väl genomarbetade och analyserade. Betänkandet 
innehåller dock förslag som jag bedömer vara otillräckligt genom-
lysta och konsekvensbedömda och som om de genomförs riskerar 
kunna orsaka irreparabla skador på värdefulla ekosystem och inverka 
negativt på möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmål och kom-
mande internationella åtaganden om biologisk mångfald.  

Små sjöar och vattendrag  

Jag anser att konsekvenserna av förslaget till ändring av 13 § och 
formuleringen  

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar som är större än omkring 
1 hektar och vattendrag som är bredare än omkring 2 meter… 

är otillräckligt analyserade och beskrivna. Förslaget innebär en om-
fattande förändring jämfört med idag som riskerar att försämra 
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag. Förslaget riskerar även att påtagligt försämra möjlig-
heterna för Sverige att uppnå kommande EU-mål och åtaganden om 
skydd av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  

Små vattenmiljöer som i många fall ligger högt upp i avrinnings-
områdena hör till våra mest orörda naturområden och hyser ofta 
höga värden för växt- och djurliv som har försvunnit från det mer 
brukade landskapet. Detaljerade kunskaper om var dessa värden 
förekommer geografiskt är ofta låga eller ofullständiga och det gäller 
särskilt för den norra delen av landet. Ett allmänt upphävande 
behöver därför föregås av en omfattande kartläggning av förekomst 
av värden för strandskyddets syften. 

Förslaget innebär upphävande av mycket stora arealer strand-
skydd och att många vattenmiljöer med potentiellt höga värden som 
idag är skyddade på sikt riskerar utsättas för exploatering. Konse-
kvenserna av förslaget och särskilt på hur det påverkar möjligheterna 
att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag och dess 
preciseringar är otillräckligt outredda. Det saknas också en diskussion 
om hur upphävandet påverkar möjligheterna att uppnå de åtaganden 
som föreslagits i den strategi för biologisk mångfald som EU- kom-
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missionen väntas anta inom kort. Det gäller särskilt det föreslagna 
åtagandet att fram till 2030 rättsligt skydda minst 30 procent av EU:s 
landyta (inklusive sjöar och vattendrag) och havsområden. 

Jag anser därför att ett eventuellt generellt upphävande vid små 
sjöar och vattendrag behöver föregås av en nationell kartläggning av 
små vattenmiljöer och deras värden (för växt- och djurliv och fri-
luftsliv) så att strandskydd kan återinföras eller kvarstå där det finns 
höga värden, alternativt skyddas med stöd av formella skyddsformer. 
I delar av landet behöver kartläggningen sannolikt inkludera fysiska 
inventeringar. 

Grunda mjukbottnar 

Det är bra att grunda mjukbottnar särskilt uppmärksammas i betän-
kandet. Dessa grunda miljöer är av stor ekologisk betydelse och är 
idag utsatta för ett exploateringstryck som i närhet till våra befolk-
ningscentra är särskilt påtagligt. Förslaget att särskild restriktivitet 
föreslås gälla vid prövningar som rör dessa miljöer är därför ända-
målsenligt och bra. I förslaget till författningskommentarer finns 
dock formuleringar som jag bedömer försvagar förslaget och som jag 
inte anser vara befogade. Att särskild restriktivitet ska gälla vid pröv-
ning innebär inte att dispenser inte kan ges. Formuleringen i För-
fattningskommentarerna 18 c § (sidan 11) om att olika mjukbottnar 
ska kunna behandlas olika är därför olycklig och öppnar för bedöm-
ningar som kan orsaka skada på känsliga miljöer. Stor restriktivitet 
behöver gälla generellt vid dispensprövningar gällande grunda mjuk-
bottnar och dispenser bör endast ges i särskilda fall. Följande text 
bör därför tas bort i sin helhet.  

Olika mjukbottenmiljöer ska kunna behandlas olika och bedömningen 
av om en mjukbottenmiljö är av särskild betydelse för djur- eller växt-
livet måste ske i varje enskilt fall, utifrån förhållandena och förutsätt-
ningarna i området. 

Landsbygdsområden 

I kommittédirektiven för uppdraget ingår att bibehålla eller om behov 
finns förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den 
allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade 
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områden. Utredningen föreslår förutom en högre restriktivitet vid 
dispensprövning som omfattar grunda mjukbottnar ingen tydlig för-
stärkning av strandskyddet i starkt exploaterade områden. Möjlig-
heten att peka ut LIS-områden föreslås upphöra och istället ska 
särskilda landsbygdsområden kunna pekas ut om särskilda kriterier är 
uppfyllda. De geografiska regler som idag reglerar var LIS-områden 
kan pekas ut har i förslaget till landsbygdsområden ersatts med mer 
skrivningar om vilka förhållanden som ska råda för att områden ska 
kunna pekas ut. Jag anser att geografiska regler även behöver finnas 
för landsbygdsområden så att det är tydligt att det endast är lättnader 
i glesbygdsområden som avses. Detta för att värna den allemans-
rättsliga tillgången till strandmiljöer i storstadsnära områden, växt- 
och djurlivet och för att återstående obrutna kustlinjer ska kunna 
bibehållas.  
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Särskilt yttrande av experten Fredrik Werling 

Utredningen har undersökt behovet av att stärka strandskyddet. 
Utredningens slutsats, som jag förstår det, är att grunda mjuk-
bottnar med höga naturvärden behöver ett bättre skydd. Strand-
skyddsbestämmelserna bör därför justeras så att möjligheterna att 
uppföra ny brygga eller bygga ut befintlig brygga begränsas. Utred-
ningen har inte ansett det vara lämpligt att begränsa möjligheten att 
inom redan ianspråktagen mark uppföra byggnader och anläggningar 
eller vidta andra åtgärder (avsnitt 7.6.3 under Alternativ 1 – Begränsa 
möjligheterna till dispens i redan ianspråktagna områden). I övrigt har 
utredningen inte kunnat se något behov av att stärka strandskyddet. 

I 7 kap. 18 c § föreslås ett nytt andra stycke. 

I områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för 
bebyggelse är stor eller i vattenområden av särskild betydelse för djur- 
och växtlivet ska första stycket tillämpas särskilt restriktivt. 

Som jag tidigare nämnt är min bedömning att möjligheten att få 
dispens från strandskyddet starkt begränsad redan med dagens 
bestämmelser. I de fall en plats utöver strandskydd också omfattas 
av riksintressen, begränsas möjligheten ytterligare. Rättspraxis visar 
också på stor restriktivitet vid bedömning av om en åtgärd kan tänkas 
motverka strandskyddets syften, om något av de särskilda skälen kan 
utgöra dispensgrund och det enskilda intresset i förhållande till de all-
männa. Det är kort sagt mycket svårt att få dispens. De enda undan-
taget (för enskilda) är åtgärder som vidtas inom lagligen etablerade 
tomtplatser, i många fall små till normalstora bostadsfastigheter. Där 
är bedömningen ofta enkel att göra; området är ur strandskyddssyn-
punkt inte särskilt värdefullt eller är helt utan värde, det finns särskilt 
skäl att ge dispens och det enskilda intresset väger mycket tungt. 

Avsikten med föreslaget tillägg i 7 kap. 18 c § är kanske i första 
hand att poängtera att skälen ska tillämpas särskilt restriktivt i områden 
där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse 
är stor. Tillägget kan medföra att fastighetsägare hindras från att upp-
föra komplementbyggnader, altaner, växthus och annat inom sina 
bostadstomter, om tillägget kommer att tolkas som att större restrik-
tivitet ska gälla med de nya bestämmelserna jämfört med de nu 
gällande. 
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Förslaget till författningstext innehöll tidigare ett tillägg till 7 kap. 
18 c § 5 som skulle göra det möjligt att tillämpa det skälet för åtgärder 
som främjar strandskyddets syften. Det förslogs att detta tillägg 
skulle tas bort, eftersom sådana åtgärder kan tillåtas enligt nu gällande 
bestämmelser. Det föreslagna andra stycket i 7 kap. 18 c § riskerar 
att begränsa den möjligheten. Mot bakgrund av ovanstående är mitt 
förslag att det föreslagna andra stycket i 7 kap. 18 c § tas bort. 

Eftersom utredningen kommit fram till att skyddet av grunda 
mjukbottnar med höga naturvärden bör stärkas kan 7 kap. 18 c § 3 
kompletteras med ett nytt stycke. 

I områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för 
bebyggelse är stor eller i vattenområden av särskild betydelse för djur- 
och växtlivet ska detta skäl tillämpas särskilt restriktivt. 
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Kommittédirektiv 2019:41 

Översyn av strandskyddet 

Beslut vid regeringssammanträde den 4 juli 2019 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska föreslå författningsändringar och andra 
åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en 
ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och 
stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploaterings-
tryck. Det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygds-
områden. Förslagen ska också syfta till att dels förbättra förutsätt-
ningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, 
besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploaterings-
tryck, dels bibehålla eller om behov finns förstärka strandskyddet för 
att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och 
miljön i starkt exploaterade områden. Det lokala inflytandet ska öka. 

Utredaren ska bl.a. 

• identifiera förhållanden utifrån vilka strandskyddsreglerna kan 
differentieras med hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder 
varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck 
samt förutsättningar för djur- och växtliv och ange hur dessa 
förhållanden kan mätas och sättas i relation till varandra, 

• föreslå åtgärder som ökar lokalt inflytande, 

• föreslå de författningsändringar som krävs i dagens strandskydds-
regler för att den variation av skyddsbehov som finns i landet ska 
få genomslag i strandskyddsreglerna utifrån de skäl som anges 
inledningsvis, 
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• utvärdera den nuvarande strandskyddslagstiftningen med avse-
ende på hur ändamålsenlig, effektiv och legitim dess tillämpning 
är i olika delar av Sverige, 

• vid behov föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå syftena med 
reformen enligt ovan, samt säkerställa ett differentierat, effektivt, 
ändamålsenligt och legitimt strandskydd, 

• beakta möjligheten till regelförenklingar. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020. 

Strandskyddet är betydelsefullt för miljön och allemansrätten 

Strandskydd är ett generellt områdesskydd som sedan 1950-talet ut-
gör en betydelsefull förutsättning för miljö- och friluftslivspolitiken. 
När strandskyddsreglerna infördes avsåg de ett förbud mot bebyg-
gelse i vissa områden som behövde skyddas och som krävde särskilda 
förordnanden. Bestämmelserna syftade främst till att förhindra de 
alltmer tilltagande exploateringarna av strandnära områden, framför allt 
i och i närheten av tätorter (för strandskyddsbestämmelsernas histo-
rik se bl.a. prop. 2013/14:214 s. 8). Ägaren av den fastighet som om-
fattades av ett sådant strandskyddsförordnande hade fram till år 1973 
rätt till ersättning under vissa förutsättningar (se prop. 1972:111, 
bilaga 2). En fortsatt exploatering av strandnära områden, inte minst 
genom 1960- och 1970-talets utökade fritidsbebyggelse, ledde emeller-
tid fram till att det 1975 infördes ett generellt strandskydd. Strand-
skyddsregleringen har därefter utökats till att sedan år 1994 även om-
fatta ett skydd för växt- och djurliv. Strandskyddets syften är således 
enligt dagens lagstiftning att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livs-
villkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Riksdagens miljö-
kvalitetsmål inrättades med det generella strandskyddet som en viktig 
förutsättning (se t.ex. prop. 2009/10:155 och prop. 1997/98:145). 

Tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolk-
ningstäthet och exploateringstryck. Långa sammanhängande orörda 
kuststräckor är ovanliga. Längs 13 procent av landets totala insjö- 
och kuststränder finns det byggnader inom 100 meter från stranden. 
Stockholms län har störst andel bebyggelsepåverkad kust och strand 
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med 30 procent och Norrbottens län har minst 5 procent. Längs 
40 procent av Sveriges kust, inklusive de större öarna, finns bebyg-
gelse inom 100 meter. Störst andel har Stockholms län med 53 pro-
cent och Gotland med minst 22 procent (Statistiska Centralbyrån, 
Statistiskt meddelande, MI 50 SM 1102). 

Dagens strandskyddsregler 

Strandskyddet regleras i huvudsak i miljöbalken. Det gäller vid havet, 
insjöar och vattendrag och omfattar som huvudregel både land- och 
vattenområde intill 100 meter från strandlinjen. Genom beslut av 
länsstyrelsen och kommunen kan strandskyddets omfattning ändå 
variera. Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om utvidgat strand-
skydd till 300 meter från strandlinjen. Länsstyrelsen har även möj-
lighet att i enskilda fall upphäva strandskydd i ett område där det är 
uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strand-
skyddets syften och vid en liten sjö eller ett litet vattendrag där 
områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. 
Kommunen kan upphäva strandskyddet i detaljplan under vissa 
förutsättningar. Hur stor andel av stränderna som är skyddade varie-
rar således mellan länen och kommunerna. 

Enligt de strandskyddsbestämmelser som gällde före år 2009 
fanns det större utrymme för en länsstyrelse att meddela generella 
undantag från strandskyddet. Förordnandena avgränsade strand-
skyddets geografiska omfattning på olika sätt. Tio av landets 21 län 
har genom länsvisa beslut, i olika utsträckning, reglerat strandskyd-
dets omfattning i länet (SOU 2015:108 s. 106). 

Inom strandskyddsområdet råder ett generellt nybyggnadsförbud. 
Att ändra byggnader eller byggnaders användning, eller motsvarande 
avseende andra anläggningar eller anordningar, är förbjudet om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle ha kunnat färdas fritt. Det är vidare förbjudet att utföra 
en åtgärd inom ett strandskyddsområde om åtgärden väsentligt för-
ändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Vissa byggnader, anlägg-
ningar, anordningar eller åtgärder för de areella näringarna omfattas 
inte av förbuden i lagstiftningen. Regeringen eller länsstyrelsen kan 
även genom generella föreskrifter föreskriva att förbuden inte ska gälla 
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för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad, under vissa angivna 
förutsättningar. 

Om en åtgärd är förbjuden enligt strandskyddslagstiftningen 
krävs en dispens från strandskyddet, dvs. ett undantag i det enskilda 
fallet, för att åtgärden ska få utföras. Dispens får endast ges om det 
finns ett särskilt skäl. I 7 kap. miljöbalken anges de omständigheter 
som får beaktas som särskilda skäl när det gäller upphävande och 
dispens. Uppräkningen är avsedd att vara uttömmande. Vid pröv-
ning om det finns något särskilt skäl ska det göras en intresse-
avvägning där även hänsyn tas till enskilda intressen. Enligt nu-
varande praxis medför denna intresseavvägning inte en möjlighet att 
meddela dispens med beaktande av andra omständigheter än de som 
anges i 7 kap. (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens avgörande 
MÖD 2013:37). 

Ansökan om strandskyddsdispens prövas som huvudregel av 
kommunen, men i vissa undantagsfall av länsstyrelsen. Den statliga 
kontrollen av kommunens beslut sker genom att alla beslut där 
kommunen ger strandskyddsdispens skickas till länsstyrelsen för 
överprövning. Om länsstyrelsen bedömer att det saknas förutsätt-
ningar för dispens upphävs beslutet. Länsstyrelsens beslut kan över-
klagas till mark- och miljödomstol och därefter Mark- och miljö-
överdomstolen. Länsstyrelsen utövar även tillsyn och kontroll över 
detaljplaner som upphäver strandskyddet genom granskning och 
överprövning av detaljplaner.  

Genom reformen av strandskyddsreglerna 2009 infördes i miljö-
balken och plan- och bygglagen bestämmelser om landsbygds-
utveckling i strandnära lägen (LIS) med syfte att differentiera och 
bättre anpassa strandskyddet till de lokala förhållandena och förut-
sättningarna (prop. 2008/09:119 s. 56). För att bestämmelserna om 
LIS ska vara tillämpliga krävs inledningsvis att den plats prövningen 
gäller ligger inom ett LIS-område, dvs. är ett område som är lämpligt 
för utvecklingen av landsbygden. Området ska även vara av sådant 
slag och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets syften 
fortfarande tillgodoses långsiktigt. Vissa utpekade kust- och kust-
skärgårdsområden kan aldrig utgöra ett LIS-område. Därutöver har 
det pekats ut vissa områden som kan utgöra LIS-område endast om 
området har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. 
Kommunens förutsätts redovisa sin bedömning av LIS-områden i 
översiktsplanen, som då blir vägledande för handläggning av ansök-
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ningar om dispens från strandskyddet. Det finns däremot inte något 
formellt krav på att ett visst område ska vara utpekat som LIS-
område i en översiktsplan för att de särskilda reglerna för LIS-
områden ska kunna tillämpas. 

Som särskilda skäl för strandskyddsdispens får man i LIS-områden 
även beakta om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar 
till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för 
att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komple-
mentbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset 
eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostads-
hus. Från 2010 har antalet dispenser med LIS som dispensgrund ökat 
långsamt (SOU 2015:108 s. 118). 

Strandskyddet påverkar andra viktiga samhällsintressen 

Dagens strandskydd är inte utformat på ett sätt som tar tillräcklig 
hänsyn till de varierande förhållanden som råder i olika delar av 
landet, och begränsar i vissa lägen möjligheten till utveckling och 
byggande på landsbygden. En förändring av strandskyddet skulle 
kunna öka möjligheten till landsbygdsutveckling, med fler jobb och 
företagande som följd samtidigt som den allemansrättsliga tillgången 
och växt- och djurliv behöver värnas och vid behov stärkas i områden 
med högt exploateringstryck. Strandskyddsreglernas utformning 
spelar en viktig roll, dels genom hur det påverkar möjligheterna till 
byggande och näringsverksamhet, dels genom hur det kan bidra till 
attraktiva och tillgängliga miljöer av betydelse för besöksnäringen 
såväl som för de boende. Utveckling av näringsverksamhet i strand-
nära läge, som bidrar till tillgängliggörande av områden, kan främja 
det rörliga friluftslivet, besöksnäring och lokal service. 

De gröna näringarna är viktiga aktörer både genom sin produk-
tion av livsmedel och andra varor på marknaden, jobb, företagande 
och export samt genom de positiva miljöeffekter de ger upphov till. 
Detta bidrar på många sätt till attraktionskraft, biologisk mångfald 
och klimatnytta. Jord- och skogsbruksverksamhet samt övriga 
näringar utgörs i dag av såväl stora som mindre verksamheter som är 
specialiserade eller diversifierade med exempelvis turism, fiske, jakt, 
vattenbruk eller småskalig livsmedelsproduktion. De mindre verk-
samheterna faller ofta utanför undantaget för de areella näringarna 
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då de bedöms som hobbyverksamhet, men de fyller en viktig funktion 
för att hålla landskapet öppet, tillgängligt och attraktivt (SOU 2015:108 
s. 197). 

Strandskyddsreglernas utformning påverkar genomförandet av 
miljövårdande insatser i form av t.ex. betesdrift och anläggning av 
våtmarker. Enligt klimatlagen (2017:720) ska regeringen arbeta för 
att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimat-
förändring och dess skadliga effekter. Klimatets förändring innebär 
ändringar i temperatur, nederbörd och vind vilket bl.a. ökar risken 
för ras, skred, erosion och översvämning och medför stora föränd-
ringar för den biologiska mångfalden, ekosystemen, kulturmiljöerna 
och landskapet. Den kommunala översiktsplaneringen är central för 
att skydda mot effekter av klimatförändringar och även strand-
skyddet kan spela en viktig roll vid klimatanpassning. 

Uppdraget att differentiera strandskyddsreglerna 

Hur har strandskyddet fungerat? 

Strandskyddet har utvärderats grundligt med avseende bl.a. på hur 
effektivt de reformer som genomfördes 2009 har bidragit till lands-
bygdsutveckling. LIS-reglerna har utvärderats gemensamt av Natur-
vårdsverket och Boverket. Därutöver har Strandskyddsdelegationen 
haft i uppdrag att utföra och samordna en informations- och kun-
skapsinsats när det gäller frågor som berör tillämpningen av strand-
skyddsreglerna. Även Boverkets uppföljning av tillämpningen av 
plan- och bygglagstiftningen som genomfördes 2015 behandlade 
landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

Mot bakgrund av slutsatserna i dessa rapporter och ett tillkänna-
givande från riksdagen gav regeringen år 2017 Naturvårdsverket i 
uppdrag att se över LIS-reglerna och föreslå de författningsänd-
ringar och eventuella andra åtgärder som behövs för att ytterligare 
främja landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till strän-
der. Naturvårdsverket redovisade uppdraget i augusti 2017 och redo-
visningen remitterades i augusti 2018. Därutöver publicerade Läns-
styrelsen i Norrbottens län i februari 2019 en sammanställning av 
hur exploateringen av stränder ser ut i de olika delarna av landet. 
Karteringen är en del av Sveriges regionala miljöövervakning. 
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Strandskyddsdelegationen konstaterade i sitt betänkande att den 
intention som låg bakom förändringen 2009, med fortsatt restrik-
tivitet i exploaterade områden och lättnader i skyddet där det fanns 
god tillgång på oexploaterade strandområden, inte hade fått full effekt. 
Delegationen identifierade en rad problemområden såsom utform-
ningen av skälen för upphävande av eller dispens från strandskyddet, 
men också svårigheter som rör en nationellt enhetlig kartredovisning 
av strandskyddet och samordning mellan dispensprövning och fastig-
hetsbildning. Delegationen beskrev dessa problemområden mer i 
detalj och pekade på behovet av en översyn av reglerna utifrån dessa 
problemområden (se SOU 2015:108 s. 215–238). 

Mer i detalj ansåg Strandskyddsdelegationen bl.a. att införandet 
av de sex särskilda skälen för dispens hade inneburit en enhetlig och 
förenklad handläggning men att de inte gav tillräckligt utrymme för 
att behandla olika fall olika. Enligt delegationen var det viktigt att 
genomföra en analys av hur tillämpningen av dispenskälen påverkade 
landsbygd respektive tätbebyggda områden och hur många dispens-
ansökningar som avslogs för att det saknades stöd i ett av de sex 
särskilda skälen eller skälet om LIS, trots att åtgärden i fråga uppen-
bart saknade betydelse för strandskyddets syften. 

Beträffande bestämmelserna om LIS ansåg delegationen bl.a. att 
otydligheter i bestämmelsernas förarbeten hade skapat en osäkerhet 
i tillämpningen. Delegationen ansåg att den geografiska begräns-
ningen av LIS var motiverad, men att bestämmelserna i högre grad 
borde beakta platsspecifika förutsättningar och möjliggöra ett 
hänsynstagande till områdenas föränderlighet. LIS utan föregående 
fysisk planering, som ett komplement till en övergripande planering, 
skulle kunna innebära en ökad flexibilitet och förbättra möjligheterna 
för lokalt entreprenörskap samt till dispens för enstaka bostadshus 
för landsbygdsutveckling. 

Enligt delegationen var undantaget för de areella näringarna svårt 
att tillämpa för de småföretagare som har små produktionsenheter 
och som för sin försörjning är beroende av inkomster från flera olika 
typer av näringar. De mindre verksamheterna faller ofta utanför 
undantaget för areella näringar då de bedöms som hobbyverksam-
heter. Inte sällan brukar som produktionsenheter också mark som 
inte är lämpad för högproduktiva enheter. Därmed kan dessa små-
bruk utföra stora insatser för att bevara öppna slåtter- och betes-
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marker – vilket skapar biologisk mångfald, bevarar kulturmiljöer och 
skapar förutsättningar för attraktivt friluftsliv. 

Reformen av strandskyddsreglerna 2009 hade också till syfte att 
strama åt möjligheten till undantag i högexploaterade områden främst 
genom att dispensmöjligheterna blev tydligare. Fortfarande ges dock 
flest dispenser i tätbefolkade områden enligt Naturvårdsverkets årliga 
sammanställningar av strandskyddsdispenser. Strandskyddsdelegatio-
nen konstaterade i sitt betänkande att det finns indikationer på att 
skyddet är starkt i glest bebyggda områden och svagare i tätbebyggda 
områden. I dagsläget ges t.ex. flest dispenser i storstadsområdena i 
Stockholms och Västra Götalands län, menade delegationen. Detta 
indikerar att regelförändringarna som infördes genom reformen 
2009 inte fullt ut har fyllt sitt syfte om att skapa differentierade 
strandskyddsregler och delegationens uppfattning var att det finns 
ett brett stöd för en sådan differentiering, men ifrågasatte om denna 
har fått full effekt. Enligt delegationen har det återkommande 
beskrivits att dispensskälen inte är tillräckligt restriktiva för att bevara 
kvarvarande tillgängliga områden i tätbebyggda områden. Ett exem-
pel är skälet om ett område som redan har tagits i anspråk, vilket 
upplevs tillämpas allt för lättvindigt. 

Sammantaget upplevs strandskyddet enligt Strandskyddsdelega-
tionen som orimligt i förhållande till det skydd som behövs för att 
säkerställa strandskyddets syften i glest bebyggda områden. Sam-
tidigt upplevs det inte alltid som att det tillämpas på ett sådant sätt 
att det säkerställer strandskyddets syften i tätbebyggda områden. 
När tillämpningen inte upplevs säkerställa strandskyddets syften i 
alla avseenden påverkar det regelverkets legitimitet. 

Även den parlamentariska landsbygdskommittén konstaterar i 
sitt betänkande att förändringarna i strandskyddslagstiftningen inte 
fått den effekt för landsbygdsutvecklingen som många kommuner 
och landsbygdsbor hoppades på, och rekommenderar därför reger-
ingen att vidta ytterligare åtgärder för att strandskyddsreglerna ska 
få en avsedd effekt i landsbygderna (SOU 2017:1 s. 138). 

Havs- och vattenmyndigheten har i den fördjupade utvärder-
ingen av miljömålet Levande sjöar och vattendrag 2019 lyft behovet 
av skärpt och utökad tillsyn av strandskyddet för att miljömålet ska 
nås (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2019:22). 

År 2014 beslutade riksdagen om propositionen Strandskyddet vid 
små sjöar och vattendrag (prop. 2013/14:214, bet. 2013/14:MJU26, 
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rskr. 2013/14:358). Därigenom antogs lagändringar som innebar att 
länsstyrelsen ska få möjlighet att upphäva strandskyddet vid små 
sjöar och vattendrag, om det område som upphävande avser har en 
liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Särskilt vik-
tigt är det för anlagda dammar, diken och andra små vatten utan 
större miljövärden. 

Med beaktande av ovanstående ska utredaren: 

• utvärdera den nuvarande strandskyddslagstiftningen med avseende 
på hur ändamålsenlig, effektiv och legitim dess tillämpning är i 
olika delar av Sverige. Utvärderingen ska också visa hur strandskyd-
det påverkar förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet 
främst för småföretagare, de gröna näringarna, besöksnäring, lands-
bygds- och friluftslivspolitiken, samt den allemansrättsliga tillgäng-
ligheten och möjligheten att nå relevanta miljökvalitetsmål samt 
skydd mot klimatförändringar. 

Hur bör regelverket utformas för att tillgodose behovet 
av differentiering? 

En differentiering av strandskyddet som tar hänsyn till variationer i 
landet och inom en kommun är en förutsättning för en tillförlitlig 
och förståelig strandskyddsreglering som också ger legitimitet och 
trovärdighet. Men det är också viktigt att utredarens förslag på 
differentiering strävar efter att inte försämra den allemansrättsliga 
tillgången till obrutna strandlinjer. För att kunna differentiera strand-
skyddet krävs att relevanta förhållanden som t.ex. tillgång till sjöar 
och stränder, befolkningstäthet och exploateringstryck samt förut-
sättningar för djur- och växtliv, både på land och i vattnet, identifie-
ras och görs mätbara. Dagens reglering i miljöbalken behöver ändras 
eller i delar kompletteras så att olika områdens varierande skydds-
behov får genomslag, och det skapas bättre förutsättningar för bostäder 
och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och 
gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. För att balan-
sera de olika intressen som berörs, främst bostäder, näringsverksam-
het, allemansrättslig tillgänglighet, skyddet av djur- och växtliv och 
skyddet mot klimatförändringar, behövs en väl avvägd differentier-
ing med fortsatt starkt, och om behov finns förstärkt strandskydd i 
områden som redan är starkt exploaterade. En analys bör göras av 
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hur effektivt olika typer av regleringar bidrar till de berörda intres-
sena och ökar det lokala inflytandet, utan att strandskyddets syften 
riskeras. 

Strandskyddets legitimitet beror till en del på i vilken utsträck-
ning markägare uppfattar skyddet som motiverat utifrån de in-
skränkningar som strandskyddets syften innebär, och att regelverket 
tillämpas rättvist samt på hur allmänheten uppfattar tillämpningen 
utifrån strandskyddets syften. I dag utför länsstyrelsen tillsyn och 
kontroll. Vidare är det endast länsstyrelsen som, förutom inom 
detaljplaner, har möjlighet att upphäva strandskyddet i vissa områ-
den. Utredaren ska lämna förslag som stärker det lokala inflytandet. 
Länsstyrelserna har i dag en viktig uppgift kring tillsyn och kontroll 
av strandskyddsreglerna. Det finns fortsatt ett behov av en ända-
målsenlig och effektiv statlig tillsyn och kontroll av tillämpningen av 
förändrade strandskyddsregler, som värnar dess syften och säker-
ställer ett differentierat och legitimt strandskydd. Förutom en god 
och allmänt tillgänglig kunskapsgrund och ett ökat lokalt inflytande, 
framstår en rättvis tillämpning och tillsyn av efterlevnaden av strand-
skyddet som viktig för att skyddet ska uppfattas som legitimt. Till-
synen och kontrollen är en viktig förutsättning för ett fungerande 
strandskydd. 

Det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygds-
områden. Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden 
genom en ökad differentiering. Denna ska på allvar ta hänsyn till att 
tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolknings-
täthet och exploateringstryck. Det ska vara enklare att få bygga strand-
nära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverk-
samhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i 
områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska 
öka. Ett fortsatt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd 
ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga till-
gängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade. 
Med beaktande av ovanstående ska utredaren: 

• identifiera förhållanden såsom t.ex. befolkningstäthet exploater-
ingstryck, allmänhetens tillgång till sjöar och stränder och för-
utsättningar för djur- och växtliv i strandområden utifrån vilka 
strandskyddsreglerna kan differentieras samt hur dessa förhållan-
den ska mätas och sättas i relation till varandra genom lämpliga 
kriterier, 
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• föreslå åtgärder som ökar lokalt inflytande, 

• utifrån slutsatserna i föregående punkter föreslå de författnings-
ändringar som krävs för att den variation av skyddsbehov som 
finns i landet får genomslag i strandskyddsreglerna, bland annat 
genom varierade möjligheter till dispenser och undantag eller 
genom generella föreskrifter. Strandskyddets syften, att värna 
miljön och den allemansrättsliga tillgången, ska inte ändras men 
regelverket behöver göras om i grunden genom en ökad differen-
tiering för att ett mer anpassat, flexibelt och ändamålsenligt skydd 
som ökar möjligheten till utveckling. Särskild hänsyn ska tas till 
att underlätta byggande och skapa bättre förutsättningar för bostä-
der och näringsverksamhet, i huvudsak småföretagare, besöks-
näring och gröna näringar i strandnära lägen i områden med lågt 
exploateringstryck. Särskild hänsyn ska också tas för att under-
lätta byggande i befintliga samhällen i landsbygd och glesbygd. 
De föreslagna författningsändringarna ska värna obrutna strand-
linjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden 
som redan är starkt exploaterade, 

• länsstyrelserna har i dag en viktig uppgift kring tillsyn och kon-
troll av strandskyddsreglerna. Utredaren ska utgå från att det 
fortsatt finns ett behov av en ändamålsenlig och effektiv statlig 
tillsyn och kontroll av tillämpningen av förändrade strandskydds-
regler, som värnar dess syften och säkerställer ett differentierat 
och legitimt strandskydd, 

• om behov finns även lämna förslag som stärker strandskyddet för 
att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgänglig-
heten och miljön i starkt exploaterade områden, 

• analysera behovet av kunskapsunderlag om lokala förhållanden 
som är av betydelse för ett differentierat, effektivt, ändamåls-
enligt och legitimt strandskydd och för att uppfylla strandskyd-
dets syften och lämna förslag om hur detta behov kan tillgodoses, 

• i övrigt föreslå ytterligare åtgärder som behövs för att genomföra 
de författningsförslag som lämnas, och 

• beakta möjligheten till regelförenklingar. 
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Utredaren ska inte överväga eller föreslå ändringar i skyddet för total-
försvarets intressen enligt 3 kap. 9 och 10 §§ miljöbalken. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utöver vad som anges i 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) 
ska utredaren beskriva konsekvenser för miljön och för friluftslivet 
och möjligheten till att bygga och driva företag på landsbygden. 
Utredaren ska beskriva och om möjligt kvantifiera de samhälls-
ekonomiska effekterna av de förslag som läggs, t.ex. i fråga om even-
tuella effekter vid långsiktigt förändrad bebyggelsestruktur, samt 
eventuella konsekvenser för samhällets motståndskraft mot klimat-
förändringar. Utredaren ska även där det är relevant beskriva kon-
sekvenserna av förslagen för nuvarande och framtida behov för 
dricksvattenförsörjning. Viktiga ställningstaganden i utformningen 
av förslaget ska beskrivas. Alternativa lösningar som övervägts ska 
beskrivas samt skälen till att de valts bort. De offentligfinansiella 
effekterna av utredningens förslag ska beaktas. Om förslagen inne-
bär offentligfinansiella kostnader ska förslag till finansiering lämnas. 
Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen, ska de kon-
sekvenser och de särskilda avvägningar som föranlett förslagen sär-
skilt redovisas (se 14 kap. 3 § RF). Frågan om resursbehovet för 
berörda prövnings- och tillsynsmyndigheter och andra statliga och 
kommunala aktörer ska belysas. Utredaren ska överväga hur de före-
slagna åtgärderna kan utvärderas. Den samhällsekonomiska analysen 
ska genomföras av eller med stöd av personer med dokumenterad 
samhällsekonomisk kompetens. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska ha en kontinuerlig dialog med berörda myndigheter, 
kommuner och andra intressenter. Samråd ska även ske med Till-
växtverket vid upprättande av konsekvensbeskrivningen. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020. 
 

(Miljödepartementet)
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Strandnära bebyggelse 

Konsultrapport från ett uppdrag till Statistiska 
centralbyrån (SCB) 

Sveriges totala kust- och strandlinje är cirka 424 000 kilometer. Då 
ingår samtliga sträckor där land möter vatten i landet utifrån Lant-
mäteriets uppgifter i topografiska kartan. Längden kust- och strand-
linje ser olika ut över landet och enbart Norrbottens län står för en 
knapp fjärdedel av den totala sträckan. Det kan jämföras med 
Gotlands län, där 0,4 procent av landets kust- och strandlinje åter-
finns.  

Sett till exploatering är det runt 13 procent av landets kust och 
strandzoner som är bebyggelsepåverkad. Med bebyggelsepåverkad 
avses att det finns en byggnadskropp belägen inom 100 meter från 
strandlinjen oavsett om det är inom tätort eller utanför. Enbart sett till 
landets havsstrandlinje så är över en fjärdedel bebyggelsepåverkad 
(28 procent), Sveriges miljömål 2018. I fem av landets 15 kustlän är en 
tredjedel eller större andel av havsstrandlinjen bebyggelsepåverkad. 
Den största bebyggelsepåverkan finns i Skåne län med 42 procent, 
medan Uppsala län har den lägsta andelen med 17 procent.  

Genom att kombinera tillgången till kust- och strandlinje i landet 
med exploateringen av densamma så går det att beskriva som ett 
bivariat förhållande med olika klasser utifrån vilka förhållanden som 
är dominerande. Då kan både hänsyn tas till om det finns hög eller 
låg tillgång till strandzon och samtidigt lyfta in om strandzonen har 
en stor eller liten andel som är bebyggelsepåverkad inom respektive 
kilometerruta (se karta över andel strandzon och bebyggd strandzon 
nedan).  
 



Bilaga 2 SOU 2020:78 

420 

Figur 1   Andel strandzon och bebyggd strandzon inom Sverige 

 

 
 
 
De regionala skillnaderna framträder tydligt med hög tillgång till 
strandzon i norra delarna av Sveriges inland samtidigt som de har en 
låg exploateringsgrad. Kiruna till exempel är landets i särklass största 
kommun, men tätorten där den största andelen befolkning återfinns 
upptar bara fyra promille av landarealen. De tre befolkningstäta 
storstadslänen har en större andel strandzon främst längs kusterna, 
samtidigt som den är i högre grad bebyggelsepåverkad.  

Genom att redovisa den bivariata indelningen med nio klasser i 
andelar framträder vilka klasser som är dominerande i landet (se 
figur 2). För hela riket har 11 procent av kilometerrutorna en hög 
andel strandzon som samtidigt är lågt exploaterad eller helt saknar 
bebyggelsepåverkan. Det kan jämföras med de tre procent som har 
en hög andel strandzon och samtidigt en hög bebyggelsepåverkan. 

Källa: Bearbetningar © SCB, 

övrig geodata © Lantmäteriet
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Figur 2   Relationen andel strandzon och andel bebyggd strandzon 

 

 
 
 
Sett till storstadslänet Stockholm har 51 procent av kilometer-
rutorna något av klasserna med hög andel bebyggelsepåverkad 
strandzon (se figur 3). Delar med låg andel strandzon och låg andel 
bebyggd strandzon återfinns ofta ute i den mer perifera skärgården. 
Koncentrationerna av hög andel bebyggelsepåverkad strandzon är 
större ju närmare området ligger i förhållande till Stockholms kommun 
(se figur 4 Danderyd och figur 5 Värmdö kommun med tillhörande 
diagram). För Danderyds del återfinns det ingen kilometerruta som 
har klassningen låg bebyggelsepåverkan. För Värmdös del är andelen 
kilometerrutor med hög andel strandzon och samtidigt en låg 
bebyggelsepåverkan 3 procent. Större delen av dessa återfinns ute på 
öar i havsbandet. Längs Värmdölandets kustlinje tillsammans med 
Ingarö och de delar av kommunen som har strandlinje och ligger 
nära Stockholm uppvisar en hög eller relativt hög exploateringsgrad.    
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Figur 3   Stockholms läns andel strandzon och bebyggd strandzon 

 

 
 
 

Figur 4   Danderyds kommuns andel strandzon och bebyggd strandzon 

 
 
 
 

Källa: Bearbetningar © SCB, 

övrig geodata © Lantmäteriet
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Figur 5   Värmdö kommuns andel strandzon och bebyggd strandzon 

 

 
 
 
För Västra Götalands län är det främst kusten och de centrala delarna 
av kommunerna ner mot Borås och upp mot Skövde där klasserna med 
hög andel bebyggelsepåverkad strandzon förekommer. Men de 
regionala skillnaderna inom länet är stora där kommuner i Dalsland 
uppvisar en större andel strandzon som inte är bebyggelsepåverkad (se 
figur 6). I Göteborgs kommun är 58 procent av kilometerrutorna med 
strandzon till hög grad bebyggelsepåverkad. Nästan en fjärdedel av 
dessa utgörs av en låg andel strandzon samtidigt som de har en hög 
bebyggelsepåverkan. I kommunen Strömstad mot gränsen till Norge 
är det främst den havsnära fastlandskustlinjen som har en högre 
bebyggelsepåverkan, men även strandzonen som ligger nära den 
norska gränsen.    
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Källa: Bearbetningar © SCB, 

övrig geodata © Lantmäteriet
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Figur 6   Västra Götalands läns andel strandzon och bebyggd strandzon 

 

 
 

Figur 7   Göteborgs kommuns andel strandzon och bebyggd strandzon 

 

 
 
 
 

Källa: Bearbetningar © SCB, 

övrig geodata © Lantmäteriet
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Figur 8   Strömstads kommuns andel strandzon och bebyggd strandzon 

 

 
 
 
I Norrbottens län är det främst kustkommunerna och den havsnära 
fastlandskustlinjen som har en högre exploateringsgrad. Krans-
kommunerna till Luleå har även en högre bebyggelsepåverkad 
strandzon, vilket främst kan följas längs Luleälven och Kalixälven. 
För inlandskommunerna är andelen strandzon med låg bebyggelse-
påverkan generellt högre. För Jokkmokks kommun är det främst 
strandzon i anslutning till tätort som har en högre bebyggelse-
påverkan. Knappt en fjärdedel av kilometerrutorna med strandzon 
uppvisar en låg bebyggelsepåverkan i Jokkmokk. Totalt är det 
95 procent av kilometerrutorna med strandzon som har en låg eller 
helt saknar bebyggelsepåverkan.  
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Figur 9   Norrbottens läns andel strandzon och bebyggd strandzon 

 

 
 
 

Figur 10   Jokkmokks kommuns andel strandzon och bebyggd strandzon 

 

 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bearbetningar © SCB, 

övrig geodata © Lantmäteriet
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För Kalmar län är det främst den havsnära fastlandskusten till-
sammans med Öland som har en högre exploatering. Men skill-
naderna både mellan kommunerna i länet och inom enskilda kom-
muner är stora (se figur 11). För Västervik i länets norra del sträcker 
sig den högre exploateringsgraden längs kusten från Västerviks tät-
ort upp mot Gamleby och Överum. Sjöarna längre inåt land i kom-
munen har i större utsträckning en lägre bebyggelsepåverkan (se 
figur 12).  
 

Figur 11   Kalmar läns andel strandzon och bebyggd strandzon 

 

 
 

Källa: Bearbetningar © SCB, 

övrig geodata © Lantmäteriet
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Figur 12   Västerviks kommuns andel strandzon och bebyggd strandzon 

 

 
 
 
I figur 13 och 14 visas hur andel strandzon och bebyggd strandzon 
skiljer sig åt inom Västerbottens län och Dalarnas län.  
 
 

Figur 13   Västerbottens läns andel strandzon och bebyggd strandzon 
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Figur 14   Dalarnas läns andel strandzon och bebyggd strandzon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Statens offentliga utredningar 2020
Kronologisk förteckning

 

 1. Översyn av yrket personlig assistent 
– ett viktigt yrke som förtjänar bra 
villkor. S.

 2. Skärpta regler om utländska  
månggiften. Ju.

 3. Hållbar slamhantering. M.

 4. Vägen till en klimatpositiv framtid. M.

 5. Fler ruttjänster och höjt tak  
för rutavdraget. Fi.

 6. En begriplig och trygg sjukförsäkring 
med plats för rehabilitering. S.

 7. Brott mot djur – Skärpta straff och ett  
mer effektivt sanktionssystem. N.

 8. Starkare kommuner – med kapacitet 
att klara välfärdsuppdraget. Fi.

 9. Kunskapsläget på kärnavfalls- 
området 2020. Steg för steg. Var står 
vi? Vart går vi? M.

 10. Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå 
målet Ingen övergödning. M.

 11. Kompletterande bestämmelser  
till EU:s förordning om utländska 
direktinvesteringar. Ju.

 12. Nya kapitaltäckningsregler  
för värdepappersbolag. Fi.

 13. Att kriminalisera överträdelser av  
EU-förordningar. N.

 14. Framtidens teknik i omsorgens tjänst. 
S.

 15. Strukturförändring och investering  
i hälso- och sjukvården – lärdomar 
från exemplet NKS. S.

 16. Ett effektivare regelverk för utlännings-
ärenden med säkerhetsaspekter. Ju.

 17. Grönt sparande. Fi.

 18. Framtidens järnvägsunderhåll. I.

 19. God och nära vård. En reform för ett 
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. S.

 20. Skatt på modet – för att få bort  
skadliga kemikalier. Fi.

 21. Sveriges museum om Förintelsen.  
+ Holocaust Remembrance and  
Representation. Documentation  
from a Research Conference. Ku.

 22. Motorfordonspooler  
– på väg mot ökad delning av motor-
fordon. Fi.

 23. Hälso- och sjukvård i det civila  
försvaret – underlag till  
försvarspolitisk inriktning. S.

 24. Tillsammans för en välfungerande 
sjukskrivnings- och rehabiliterings-
process. S.

 25. Ett nationellt biljettsystem  
för all kollektivtrafik. I.

 26. En sjukförsäkring anpassad efter 
individen. S.

 27. Högre växel i minoritetspolitiken. 
Stärkt samordning och uppföljning. 
Ku.

 28. En mer likvärdig skola  
– minskad skolsegregation och för-
bättrad  resurstilldelning. U.

 29. En ny myndighet för att stärka det 
psykologiska försvaret. Ju.

 30. En moderniserad arbetsrätt. A.

 31. En ny mervärdesskattelag.  
Del 1 och 2. Fi.

 32. Grundpension. Några anslutande 
frågor. S.

 33. Gemensamt ansvar  
– en modell för planering och dimen-
sionering av gymnasial utbildning. 
Del 1 och 2. U.

 34. Stärkt kvalitet och likvärdighet  
i fritidshem och pedagogisk omsorg. U.

 35. Kontroll för ökad tilltro 
– en ny myndighet för att förebygga, 
förhindra och upptäcka felaktiga ut-
betalningar från välfärdssystemen. Fi.

 36. Ett nationellt sammanhållet system 
för kunskapsbaserad vård  
– ett system, många möjligheter. S.



 37. Ett nytt regelverk för arbetslöshets-
försäkringen. A.

 38. Ökad trygghet för visselblåsare. A.

 39. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s 
Fud-program 2019. M.

 40. En gemensam utbildning inom  
statsförvaltningen. Fi.

 41. Kommuner som utförare  
av tjänster åt Arbetsförmedlingen  
– en analys av de rättsliga förutsätt-
ningarna. A.

 42. En annan möjlighet till särskilt stöd. 
Reglering av kommunala resurs- 
skolor. U.

 43. Bygga, bedöma, betygssätta 
– betyg som bättre motsvarar 
 elevernas kunskaper. U.

 44. Grundlagsskadestånd – ett rättighets-
skydd för enskilda. Ju.

 45. Ett ändamålsenligt skydd för tryck- 
och yttrandefriheten. Ju.

 46. En gemensam angelägenhet.  
Vol. 1 och 2. Fi.

 47. Hållbar socialtjänst. En ny social-
tjänstlag. Del 1 och 2. S.

 48. Skatt på engångsartiklar. Fi.

 49. Enhetlig och effektiv marknads- 
kontroll. UD.

 50. Enklare skatteregler för enskilda 
näringsidkare. Fi.

 51. En ny lag om konsumentskydd 
vid köp och vissa andra avtal. Ju.

 52. Rutavdrag för äldre. Fi.

 53. Personuppgiftsbehandling vid antals-
beräkning inför klinisk forskning. N.

 54. En långsiktigt hållbar migrations-
politik. Ju.

 55. Innovation genom information. I.

 56. Det demokratiska samtalet i en digital 
tid. Så stärker vi motståndskraften 
mot desinformation, propaganda och 
näthat. Ku.

 57. Ett särskilt hedersbrott. Ju.

 58. EU:s cybersäkerhetsakt 
– kompletterande nationella bestäm-
melser om cybersäkerhetscertifiering. 
Fö.

 59. Innovation som drivkraft  
– från forskning till nytta. U.

 60. Det skatterättsliga företrädaransvaret 
– en översyn. Fi.

 61. Ändrade regler om säkerställda  
obligationer. Fi.

 62. En samlad djurhälsoreglering.  
Del 1 och 2. N.

 63. Barnkonventionen och svensk rätt. A.

 64. Hästnäringens finansiering på den 
omreglerade spelmarknaden. Fi.

 65. 55 år och karensval. N.

 66. Samverkande krafter 
– för stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom  komvux för elever med svenska 
som andraspråk. U.

 67. Förskola för alla barn 
– för bättre språkutveckling  
i svenska. U.

 68. Försvarets radioanstalts  
internationella samarbete  
– en översyn av regelverket. Fö.

 69. Äldre har aldrig varit yngre – allt fler 
kan och vill arbeta längre. S.

 70. Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. S.

 71. Utvinning ur alunskiffer.  
Kunskapssammanställning om  
miljörisker och förslag till skärpning 
av regelverket. N.

 72. Producentansvar för textil  
– en del av den cirkulära ekonomin. M.

 73. Stärkt äganderätt, flexibla  
skyddsformer och naturvård i skogen. 
M.

 74. En europeisk åklagarmyndighet 
i Sverige. Ju.

 75. Bygg och bo till lägre kostnad  
– förslag för bättre konkurrens  
i bostadsbyggandet. Fi.

 76. Funktionalitet och enhetlighet  
– hyresmodell för fem kultur- 
institutioners huvudbyggnader. Fi.

 77. Ökat skydd och stärkt reglering på 
den omreglerade spelmarknaden. Fi.

 78. Tillgängliga stränder 
– ett mer differentierat strandskydd. M.



Statens offentliga utredningar 2020
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

En moderniserad arbetsrätt. [30]

Ett nytt regelverk för arbetslöshets- 
försäkringen. [37]

Ökad trygghet för visselblåsare. [38]

Kommuner som utförare  
av tjänster åt Arbetsförmedlingen 
– en analys av de rättsliga förut- 
sättningarna. [41]

Barnkonventionen och svensk rätt. [63]

Finansdepartementet

Fler ruttjänster och höjt tak  
för rutavdraget. [5]

Starkare kommuner – med kapacitet att 
klara välfärdsuppdraget. [8] 

Nya kapitaltäckningsregler  
för värdepappersbolag. [12]

Grönt sparande. [17]

Skatt på modet – för att få bort skadliga 
kemikalier. [20]

Motorfordonspooler  
– på väg mot ökad delning av motor-
fordon. [22]

En ny mervärdesskattelag.  
Del 1 och 2. [31]

Kontroll för ökad tilltro 
– en ny myndighet för att förebygga, 
förhindra och upptäcka felaktiga ut-
betalningar från välfärdssystemen. [35]

En gemensam utbildning inom  
statsförvaltningen. [40]

En gemensam angelägenhet.  
Vol. 1 och 2. [46]

Skatt på engångsartiklar. [48]

Enklare skatteregler för enskilda närings-
idkare. [50]

Rutavdrag för äldre. [52]

Det skatterättsliga företrädaransvaret  
– en översyn. [60]

Ändrade regler om säkerställda  
obligationer. [61]

Hästnäringens finansiering på den  
omreglerade spelmarknaden. [64]

Bygg och bo till lägre kostnad  
– förslag för bättre konkurrens  
i bostadsbyggandet. [75]

Funktionalitet och enhetlighet 
– hyresmodell för fem kultur- 
institutioners huvudbyggnader. [76]

Ökat skydd och stärkt reglering på den 
omreglerade spelmarknaden. [77]

Försvarsdepartementet

EU:s cybersäkerhetsakt 
– kompletterande nationella bestäm-
melser om cybersäkerhetscertifiering. 
[58]

Försvarets radioanstalts  
internationella samarbete  
– en översyn av regelverket. [68]

Infrastrukturdepartementet

Framtidens järnvägsunderhåll. [18]

Ett nationellt biljettsystem  
för all kollektivtrafik. [25]

Innovation genom information. [55]

Justitiedepartementet

Skärpta regler om utländska  
månggiften. [2]

Kompletterande bestämmelser  
till EU:s förordning om utländska 
direktinvesteringar. [11]

Ett effektivare regelverk för utlännings-
ärenden med säkerhetsaspekter. [16]

En ny myndighet för att stärka det  
psykologiska försvaret. [29]

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd 
för enskilda. [44]



Ett ändamålsenligt skydd för tryck-  
och yttrandefriheten. [45]

En ny lag om konsumentskydd vid köp 
och vissa andra avtal. [51]

En långsiktigt hållbar migrationspolitik. 
[54]

Ett särskilt hedersbrott. [57]

En europeisk åklagarmyndighet i Sverige. 
[74]

Kulturdepartementet

Sveriges museum om Förintelsen.  
+ Holocaust Remembrance and  
Representation. Documentation  
from a Research Conference. [21]

Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt 
samordning och uppföljning. [27]

Det demokratiska samtalet i en digital 
tid. Så stärker vi motståndskraften 
mot desinformation, propaganda och 
näthat. [56]

Miljödepartementet

Hållbar slamhantering. [3]

Vägen till en klimatpositiv framtid. [4]

Kunskapsläget på kärnavfalls- 
området 2020. Steg för steg. Var står 
vi? Vart går vi? [9]

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet 
Ingen övergödning. [10]

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s 
Fud-program 2019. [39]

Producentansvar för textil  
– en del av den cirkulära ekonomin. [72]

Stärkt äganderätt, flexibla  
skyddsformer och naturvård i skogen. 
[73]

Tillgängliga stränder 
– ett mer differentierat strandskydd. 
[78]

Näringsdepartementet

Brott mot djur – Skärpta straff och ett  
mer effektivt sanktionssystem. [7]

Att kriminalisera överträdelser av  
EU-förordningar. [13]

Personuppgiftsbehandling vid antals- 
beräkning inför klinisk forskning. [53]

En samlad djurhälsoreglering.  
Del 1 och 2. [62]

55 år och karensval. [65]

Utvinning ur alunskiffer.  
Kunskapssammanställning om  
miljörisker och förslag till skärpning  
av regelverket. [71]

Socialdepartementet

Översyn av yrket personlig assistent – ett 
viktigt yrke som förtjänar bra villkor. 
[1]

En begriplig och trygg sjukförsäkring med 
plats för rehabilitering. [6]

Framtidens teknik i omsorgens tjänst. [14]

Strukturförändring och investering  
i hälso- och sjukvården – lärdomar  
från exemplet NKS. [15]

God och nära vård. En reform för ett  
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 
[19]

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret  
– underlag till försvarspolitisk  
inriktning. [23]

Tillsammans för en välfungerande sjuk-
skrivnings- och rehabiliteringsprocess. 
[24]

En sjukförsäkring anpassad efter individen. 
[26]

Grundpension. Några anslutande frågor. 
[32]

Ett nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård  
– ett system, många möjligheter. [36]

Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag. 
Del 1 och 2. [47]

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan 
och vill arbeta längre. [69]

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. [70]

Utbildningsdepartementet

En mer likvärdig skola  
– minskad skolsegregation och för-
bättrad  resurstilldelning. [28]



Gemensamt ansvar  
– en modell för planering och dimen-
sionering av gymnasial utbildning. 
Del 1 och 2. [33]

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritids-
hem och pedagogisk omsorg. [34]

En annan möjlighet till särskilt stöd.  
Reglering av kommunala resurs- 
skolor. [42]

Bygga, bedöma, betygssätta 
– betyg som bättre motsvarar elevernas 
kunskaper. [43]

Innovation som drivkraft –från forskning 
till nytta. [59]

Samverkande krafter 
– för stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom  komvux för elever med svenska 
som andraspråk. [66]

Förskola för alla barn 
– för bättre språkutveckling  
i svenska. [67]

Utrikesdepartementet

Enhetlig och effektiv marknadskontroll. 
[49]
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Utseende av representant till Inera AB:s ägarråd 2021 
Diarienummer: KS 5/21 

Utseende av representant till Inera AB:s ägarråd 
2021 
 
Förslag till beslut  
Öckerö kommun utser Anna Dannjé Brocker, verksamhetschef kommunstyrelsen, 
som kommunens representant till Inera ABs ägarråd 2021. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse en representant att företräda kommunen på Inera ABs 
årsstämma 2021, som hålls den 12 maj 2o21, digitalt. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
- 
 
Barnrättsperspektiv 
- 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
Expediering 
Inera AB (inera@skr.se) 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 

mailto:inera@skr.se


 
 

 

 
 
Rickard Vidlund 
kommundirektör 
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Öckerö 2021-03-11 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annie Bedö, Enhetschef, Trafik- och fritid 
Ärende: Svar på motion angående cykelparkering på Björkö 
Diarienummer: Dnr KS 0296/19  

 

Svar på motion angående cykelparkering på 
Björkö 
 
Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad, då motionens förslag redan är genomfört. 
 
Ärendet 
Vänsterpartiet har i en motion som inkom 2019-12-11 yrkat på att kommunen gör i 
ordning cykelparkeringen vid Grönevik, Björkö, då de anser att cykelparkeringen 
inte uppfyller efterfrågan av antal platser och att det saknas god belysning. 
 
 
Beredning 
Under hösten 2019 fördes en dialog med Västtrafik/Sweco/Västsvenska paketet om 
att byta ut befintliga cykelställ mot nya med belysning. Förslaget godkändes och nya 
cykelställ med plats för 58 cyklar finns nu på plats. Det är en ökning med 23 platser. 
 
Ekonomi 
Västsvenska paketet finansierade cykelställen och markarbete. Kommunen har 
finansierat belysningsarbetet inom befintlig budgetram.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Att anlägga fler cykelparkeringar gynnar både kvinnor och män, men studier visar 
att fler kvinnor än män väljer att cykla eller gå istället för att transportera sig med 
bil. 
 
Trygghetsundersökningar, bland annat Brottsförebyggande rådets (BRÅ), visar att 
kvinnor i högre utsträckning än män känner sig otrygga utomhus kvällstid eller 
avstår helt från att gå ut på kvällen. Belysning spelar en central roll för den upplevda 
tryggheten och motverkar dessutom brott, vilket kan bidra till att en belyst 
cykelparkering gör att fler kvinnor känner sig trygga att cykla och parkera under 
kvällstid. 



 
 

 

 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet har en positiv effekt för rörelsefrihet, då möjligheten att cykla stärks med 
en cykelparkering. Andra sätt att transportera sig till och från Gröneviks färjeläge är 
begränsade till att åka kollektivt eller få skjuts av person. Kopplingen finns t.ex. till 
barnkonventionens artikel 31, ”barnet har rätt till lek, vila, fritid och rekreation samt 
att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
 
Expediering av beslut 
Vänsterpartiet i Öckerö kommun. 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
Rickard Vidlund 
Kommundirektör 
 
 
 
 
 
Johannes Wallgren 
Samhällsbyggnadschef 
 



  
 
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 
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Öckerö 2021-03-26 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Nytt gatunamn rörande Hönö 27:1 m.fl 
Diarienummer: SB 0027/21   

 

Nytt gatunamn rörande Hönö 27:1 m.fl. 
Förslag till beslut 
Den nya vägen från Åsvägen till Hönö 27:1 får namnet Dykarvägen. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
I samband med genomförandet av detaljplanen vid Bovieran behöver en ny väg 
anläggas. Den föreslås få namnet Dykarvägen. 
 
Beredning 
Aktuellt område har i folkmun benämnts ”Dygarns”. För att inte uppfattas som 
personnamn föreslås varianten Dykarvägen som därigenom till viss del anknyter till 
den lokala historien. 
 
Ekonomi 
- 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
- 
 
Barnrättsperspektiv 
- 
 
Beslutsbehörighet 
- 
 
Bedömning 
Gatu- och vägnamn måste vara unika i varje kommun. Namnet finns ej sedan 
tidigare i Öckerö kommun. 
 
Expediering av beslut 
Samhällsbyggnad 
 
Karta 



 
 

 

 
Se nästa sida 

 
 
Underskrift av berörd chef 
  
 
 
 
Johannes Wallgren   
Samhällsbyggnadschef   
2021-03-26 
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Öckerö 2021-03-25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Markanvisningstävling - Rörö 1:100 
Diarienummer: SB 0209/15   

 

Försäljning av Rörö 1:100 
Förslag till beslut 
Uppdra åt kommundirektören att försälja Rörö 1:100 via mäklare. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
År 2015 beslutade KS att Rörö 1:100 skulle säljas genom markanvisningstävling när 
det var genomförbart ur VA- och trafiksynpunkt. Nu är VA-ledningarna och 
färjeläget sedan en tid renoverade. 
Beslutet föreslås ändras från markanvisningstävling till försäljning via mäklare med 
motiveringen att det är ett förhållandevis litet objekt, och att personalresurserna bör 
läggas på annat håll. 
 
Beredning 
- 
 
Ekonomi 
Försäljningen innebär intäkter i för försåld mark. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
- 
 
Barnrättsperspektiv 
- 
 
Beslutsbehörighet 
- 
 
Bedömning 
Förändringen av uppdraget förenklar försäljningsprocessen. 
 
Expediering av beslut 
Samhällsbyggnad 
 



 
 

 

Bilagor 
Karta samt utdrag ur byggnadsplan (detaljplan) 
 
Underskrift av berörd chef  
 
 
Johannes Wallgren 
Samhällsbyggnadschef 
2021-03-26 
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Öckerö 2021-03-25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre  
Ärende: Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv  
Diarienummer: SB 0141/16   

 

Beslut om samråd - Detaljplan för bostäder 
m.m. vid Knippla varv   
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner huvuddragen i samrådshandlingar daterade 2021-03-24 och delegerar 
till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre justeringar innan samråd genomförs.  

2. Kommunstyrelsen fattar ett särskilt beslut enligt PBL 5 kap. 11a § och Miljöbalken 6 kap. 5, 7 §§ om 
att ett genomförande av planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

3. Kommunstyrelsen fattar beslut om omedelbar justering av beslutsparagrafen.  
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Planområdet är beläget inom det gamla varvsområdet på Källö-Knippla ca 450 meter norr om färjeläget på 
Källö-Knippla. Planområdet omfattar cirka 15 000 m2 och är i största del i kommunalt ägo.  

Planförslaget innebär att det gamla varvsområdet på Källö-Knippla, som till stora delar nyttjas som 
återvinningscentral idag, kan bebyggas med ca 25 - 30 bostäder i blandade upplåtelseformer, 
centrumverksamhet, småbåtshamn, sjöbodar, torg och återvinningscentral. Stora delar av planområdet är idag 
omgärdat med stängsel och endast tillgängligt under återvinningscentralens begränsade öppettider. 
Planförslaget innebär att området tillgängliggörs och att ett allmänt torg och en bryggpromenad möjliggörs 
längs strandkanten.  
 
Detaljplanen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse från 1 januari 2015. 
Planarbetet drivs med ett utökat förfarande då planförslaget bedöms vara av allmänt intresse, men även då 
planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Beredning 
 
Bakgrund   
Under 2011 inkom ett antal planbeskedsansökningar för att exploatera det gamla varvsområdet på Källö-
Knippla. Samtliga sökande meddelades negativt planbesked med hänvisning till att kommunen skulle driva 
planprojektet i egen regi.  

Öckerö kommun beslutade att upprätta ett program mot bakgrund till ett stort allmänt intresse och att 
planbeskeden vid tillfället inte hade stöd i kommunens översiktsplan (ÖP 2005). Programmet arbetades fram 
av kommunen under 2013 för att klarlägga förutsättningar, utgångspunkter och riktlinjer inför ett kommande 
planarbete. När programmet godkänts inkom en ansökan om planbesked som meddelades positivt planbesked. 
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Detaljplanens syfte  
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en utbyggnad av bostäder, men även att visa på möjligheter 
för en mer flexibel användning med t.ex. kommunal och kommersiell service i bottenplan. Planen syftar till att 
skapa en varierad bebyggelse uppdelad på flera byggnadskroppar som byggs tätt, oregelbundet och med gavlar 
riktade mot havet. Byggnadskroppar ska uppföras så ett de visuellt tar stöd i höjder på omgivande bebyggelse 
och landskap och därigenom visar hänsyn till Källö-Knipplas skala och volym. Byggnationen föreslås 
efterlikna friliggande villor och magasinsbyggnader för att värna om miljön de placeras i, men även för att 
knyta an till den gamla varvsverksamheten.   

Planens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till vattnet och att skapa en koppling mellan 
havet och befintlig park norr om planområdet. Längs med strandkanten möjliggörs för ett torg och ett 
promenadstråk. Inom delar av vattenområdet möjliggörs det för en utbyggnad av en småbåtshamn.  

Stora delar av planområdet nyttjas i dagsläget som en återvinningscentral. Återvinningscentralen omlokaliseras 
inom planområdet till en mer effektiv yta. Föreslagen yta motsvarar i storleken de återvinningscentraler som 
finns på Hyppeln och Rörö.  

 
Förutsättningar  

• Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, Utblick Öckerö och i enlighet med 
huvuddragen i framtaget planprogram från 2013.   

• För området gäller detaljplan Källö-Knipplan (Knipplan och sydöstra Källö), som vann laga kraft år 
1968–12–30. Planens genomförande har gått ut. Området omfattas i planen av J - område för 
industriändamål, V - vattenområde och allmän plats park.  

 
Tidigare beslut  

• Beslut om planbesked: 2015-11-03 (KS § 349) och 2015-11-26 (KF § 121). 
 

Ekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Kostnaderna är reglerade i ett plankostnadsavtal mellan Öckerö kommun 
och exploatör. Kommunen avser teckna ett exploateringsavtal kopplat till planens genomförande. Avtalet 
kommer huvudsakligen att reglera Öckerö kommuns och exploatörens ansvar avseende genomförandefrågor. 
En redogörelse av exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll finns i planbeskrivningen. Exploateringsavtalet 
föreslås att antas tillsammans med rubricerad detaljplan i kommunfullmäktige. 
 
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats vilket kan medföra kostnader för kommunen i form av 
utbyggnad, drift och skötsel. Kommunen avser att ingå en avsiktsförklaring med hamnföreningen på Källö-
Knippla beträffande skötsel och drift av allmän plats. Fördelning av kostnader för utbyggnad av allmän plats 
regleras i exploateringsavtalet. Detaljplanen medför investeringskostnader för kommunens VA-enhet och 
enheten Trafik och fritid, i form av utbyggnad av allmän plats och VA. Planerade utredningar mellan samråd 
och granskning kommer att fastställa behovet av investeringsmedel till enheterna för planens genomförande.   

Samhällsbyggnadsverksamheten avser söka saneringsbidrag för en sanering av förorenade massor inom 
planområdet.       

Miljöbedömning  
Samhällsbyggnadsverksamheten har genomfört en undersökning av betydande miljöpåverkan. Den 
sammanvägda bedömningen är att aktuell detaljplan bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan, som 
avses i Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och Miljöbalken 6 kap. En strategisk miljöbedömning 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning genomförs därför inom ramen för planarbetet. Kommunen ska, 
efter att undersökning har genomförts, fatta ett särskilt beslut i frågan om genomförandet av detaljplanen kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. De omständigheter som talar för och/eller emot en 
betydande miljöpåverkan framkommer av tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning.  

Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
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Detaljplanen bedöms inte medföra en negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv eller ur någon annan 
diskrimineringsgrund.  
Barnperspektiv 
Planförslaget bedöms inte innebära en negativ påverkan på barnperspektivet. Planförslaget möjliggör för en 
torgyta som kommer fungera för som en mötesplats för hela öns befolkning. Direkt norr om planområdet finns 
en park som ger goda möjligheter för lek och rekreation för yngre barn. 

Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen. 
 
Bedömning 
Detaljplanen möjliggör för en utveckling av det gamla varvsområdet på Källö-Knippla i linje med kommunens 
översiktsplan och i enlighet med huvuddragen i framtaget planprogram från 2013. Planförslaget möjliggör ett 
tillskott av ca 25 - 30 bostäder i blandade upplåtelseformer, centrumverksamhet, torg och småbåtshamn. 
Befintlig återvinningscentral omlokaliseras inom planområdet till en mer effektiv yta, med bevarad service och 
funktion. En utveckling enligt planförslaget innebär ett ökat och breddat bostadsutbud på Källö-Knippla, att 
strandkanten tillgängliggörs, samt att funktioner tillkommer som ökar förutsättningarna för en levande ö året 
runt.  
 
I planarbetet har ett antal riskfaktorer och knäckfrågor identifierats och utretts, så som sediment- och 
markföroreningar, de geotekniska förhållandena m.fl. Alla frågor är i nuläget inte helt lösta och kommer att 
behöva studeras vidare under den fortsatta planprocessen. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer dock att 
planförslaget är redo för att testas i samråd.  
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till handläggande planarkitekt. Handläggande planarkitekt meddelar i sin tur beslutet till 
berörda parter och myndigheter i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 29 § (SFS 2010:900). 
 
Bilagor 

- Planbeskrivning, 2021-03-24 
- Plankarta med bestämmelser och grundkarta, 2021-03-24   
- Illustrationskarta, 2021-03-24 
- Program för Källö-Knippla varv, 2013-03-26 
- Samrådsredogörelse för program, 2013-09-03 
- Miljökonsekvensbeskrivning, Norconsult, 2021-03-24 
- Miljöteknisk markundersökning, COWI, 2012-09-28, kompletterad 2015-09-04 
- Riskbedömning och åtgärdsutredning för Knippla varv, COWI, 2016-10-24 
- Bullerkartläggning för tennisbanor, Akustik forum, 2014-02-10 
- Geotekniskt PM, GEOS, 2020-03-26, rev. 2020-05-14 
- Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik, GEOS, 2020-03-26 
- Naturvärdesinventering, Sweco, 2020-05-08 
- Marinbiologisk inventering, Sweco, 2020-09-18 
- Sedimentprovtagning, Sweco, 2020-09-18 
- Riskbedömning hälsa, Sweco, 2020-09-11 
- Utformning av vattenanläggning, Sweco, 2020-09-18 

 
Övriga ej bifogade handlingar:  
Behovsbedömning  
Fastighetsförteckning, 2021-02-11 
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Underskrift 
 
 
 
 
-----------------------------                               ------------------------------- 
Johannes Wallgren                                                       Rickard Vidlund 
 
Samhällsbyggnadschef                                                Kommundirektör 
 
2020-03-_____                                                            2021-03-_____ 
 



1.9

5.6

3.5

8.7

6.9

8.7

6.8

8.4

2.5

2.8

3.6

4.6

1.8
2.6

1.62.1

2.3

2.7

4.1

6.2

5.1

4.2

2.7

5.6

20.1

15.9

18.2

20.2

1011
12

3

3 2

15 14
13

12

15

8

5 4

9
1011

7

8

1211109
5

6

4
3

7 8

8

7
6 5

4 3 2

1

2

1

2

3

9

1 1

1

7

1

3

1

1

7

5

6 5

4
55

9

4
7

10

10 8

6

1

1

11

4

3

3

2

2

45
10

12

9
8 7 6 5 4

2

4

11

2

4

1215

2
2

14

34520

2221

19

18

17
16

18

5 4

L

r

 

1

4

8

2

-

1

3

1

7

.

1

L

r

 

1

4

8

2

-

1

3

1

7

.

1

L

r

 

1

4

0

7

-

4

5

1

.

1

GA:6
GA:7

16,4

16,7

17,7

18,0

12,1

14,4

13,0

12,3

11,5

18,0

L

i
n

d

e

v

i
k

s

v

ä

g

e

n

T

r

a

n

b

ä

r

s

v

ä

g

e

n

G

n

e

i
s

v

ä

g

e

n

Serv 1407-90/27.1

1:57

1:98

1:84

1:1

Nock+

Nock+

Nock+

Nock+

Nock+

Nock+

Nock+

Nock+

Nock+

E
 
=

 
1

2
9

4
5

0

Skärmtak

Höjdkurvor

Uthus

Bostadshus
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Gränspunkt
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Fastighetsbeteckning

KÄLLÖ
Traktnamn/Kvarterstraktnamn
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Staket

Belysningsstolpe

Häck

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00

I höjd: RH 00

Standard enligt HMK för innehåll: 2

Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

Ann-Marie Hauguth , Mazen Abou Jahjah

mätningsingenjör

Metria AB  2019/02/01
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Kartskala 1:1000

OBS!!! Fastighetsgränser som inte går via gränspunkt är osäkra!
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       s:34
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Markhöjd

Öckerö kommun
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Öckerö kommun, Västra Götalands län

Bostäder m.m. vid Knippla varv

Del av Källö 1:168 Källö 1:98 m.fl.

- Plankarta med bestämmelser

- Illustrationsritning (denna ritning)

- Grundkarta (på plankarta)

- Planbeskrivning

- Miljökonsekvensbeskrivning

- Program med samrådsredogörelse

- Fastighetsförteckning (bifogas ej)

- Utredningar

- 

SB 0141/16

Illustrationskarta Utkast 

Upprättad 2021-03-24 enligt PBL (2010:900)
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Rikard Sporre 
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Inledning

Bakgrund

Under 2011 inkom ett antal planbeskedsansökningar för att explo-
atera det gamla varvsområdet på Källö-Knippla. Samtliga sökande 
meddelades negativt planbesked med hänvisning till att kommunen 
skulle driva planprojektet i egen regi. 

Öckerö kommun beslutade att upprätta ett program mot bakgrund till 
ett stort allmänt intresse och att planbeskeden vid tillfället inte hade 
stöd i kommunens översiktsplan (ÖP 2005). Programmet arbetades 
fram av kommunen under 2013 för att klarlägga förutsättningar, 
utgångspunkter och riktlinjer inför ett kommande planarbete. När 
programmet godkänts inkom en ansökan om planbesked som medde-
lades positivt planbesked. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en utbyggnad av 
bostäder, men även att visa på möjligheter för en mer flexibel an-
vändning med t.ex. kommunal och kommersiell service i bottenplan. 
Planen syftar till att skapa en varierad bebyggelse uppdelad på flera 
byggnadskroppar som byggs tätt, oregelbundet och med gavlar rikta-
de mot havet. Byggnadskroppar ska uppföras så ett de visuellt tar stöd 
i höjder på omgivande bebyggelse och landskap och därigenom visar 
hänsyn till Källö-Knipplas skala och volym. Byggnationen föreslås 
efterlikna friliggande villor och magasinsbyggnader för att värna om 
miljön de placeras i, men även för att knyta an till den gamla varvs-
verksamheten.  

Planens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till 
vattnet och att skapa en koppling mellan havet och befintlig park norr 
om planområdet. 
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Längs med strandkanten möjliggörs för ett torg och ett promenad-
stråk. Inom delar av vattenområdet möjliggörs det för en utbyggnad 
av en småbåtshamn. 

Stora delar av planområdet nyttjas i dagsläget som en återvinnings-
central. Återvinningscentralen omlokaliseras inom planområdet till 
en mer effektiv yta. Föreslagen yta motsvarar i storleken de återvin-
ningscentraler som finns på Hyppeln och Rörö. 

Läge och areal

Planområdet är beläget inom det gamla varvsområdet på Käl-
lö-Knippla ca 450 meter norr om färjeläget på Källö-Knippla. Plan-

området omfattar cirka 15 000 m2. 

Planförfarande och planprocess

Detaljplanen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i dess lydelse från 1 januari 2015. 

Översiktskarta med planområdets lokalisering på Källö-Knippla

Färjeläge

Planområde
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Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan men bedöms 
riskera att medföra betydande miljöpåverkan, samt bedöms vara av 
betydande intresse för allmänheten. Planarbetet bedrivs därför med 
ett utökat förfarande. 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. När det påbörjas är ofta 
beslut som rör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom 
markanvändning i enlighet med kommunens översiktsplan. Det finns 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget under samråd och 
granskning. Störst utrymme att justera ett förslag finns mellan 
samråd och granskning. Efter granskning kan i allmänhet endast 
mindre justeringar göras.

Planbesked och planstart

Beslut om positivt planbesked fattades av kommunfullmäktige 
2015–11–26 (KF § 122). Ett officiellt beslut om planstart finns inte för 
detaljplaneprojektet. Planarbetet uppstartades i samband med att 
plankostnadsavtal tecknades mellan kommun och exploatör 2018-03-
06. 

Preliminär tidplan 

För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan:

Planbesked Gransknings- 
utlåtande

Granskning och
Underrättelse

Startbeslut AntagandeSamråds- 
redogörelse

Behovsbedömning Laga kraftSamråd och
Kungörelse

Bild: Planprocessen med utökat förfarande
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Samråd                2 kvartalet 2021 
Granskning        4 kvartalet 2021 
Antagande          1 kvartalet 2022 
Laga kraft           1 - 2 kvartalet 2022

Planhandlingar 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till planen 
hör planbeskrivning med tillhörande genomförandebeskrivning. 

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets inne-
börd samt redovisa de förutsättningar och syften som planen har. Den 
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att planbeskrivningen ska 
vara vägledande vid tolkningen av förslag och plankarta. 

För genomförandebeskrivning gäller på motsvarande sätt att de inte 
har någon egen rättsverkan, men är viktiga vid uttolkningen av pla-
nens genomförande.

Samrådshandlingar består av:
• Plankarta med bestämmelser och grundkarta. 

• Illustrationskarta

• Planbeskrivning, inklusive genomförandebeskrivning (denna 
handling)

Övriga handlingar:
• Program för Källö-Knippla varv, 2013-03-26

• Samrådsredogörelse för program, 2013-09-03

• Miljökonsekvensbeskrivning, Norconsult, 2021-03-24

• Fastighetsförteckning, 2021-02-11 (bifogas ej)

• Samrådsredogörelse (upprättas efter samrådet)

• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskning)

Utredningar:
• Miljöteknisk markmiljöundersökning, COWI, 2012-09-28, kom-

pletterad 2015-09-04 
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• Bullerkartläggning för tennisbanor, Akustik forum, 2014-02-10

• Riskbedömning och åtgärdsutredning för Knippla varv, COWI, 
2016-10-24

• Geotekniskt PM, GEOS, 2020-03-26, rev. 2020-05-14

• Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik, GEOS, 2020-03-
26  

• Naturvärdesinventering, Sweco, 2020-05-08   

• Marinbiologisk inventering, Sweco, 2020-09-18  

• Sedimentprovtagning, Sweco, 2020-09-18

• Riskbedömning hälsa, Sweco, 2o20-09-11

• Utformning av vattenanläggning, Sweco, 2020-09-18
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Tidigare ställningstaganden 

Nationella

Riksintresse

Särskilda hushållningsbestämmelser och högexploaterad kust
Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hus-
hållning med mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och 
4 § Miljöbalken. Riksintresset berör kustområdena och skärgårdarna 
från Brofjorden i Bohuslän till Simpevarp i Kalmarsund. Skyddet 
avser att skydda de natur- och kulturvärden som finns i områdena. 
Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätor-
ter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar 
som behövs för totalförsvaret. 

Planområdet ligger inom ett område där tätortsutveckling kan tillåtas 
enligt kommunens översiktsplan, varför planförslaget inte bedöms 
stå i konflikt med riksintresset. Utbyggnaden bidrar till att öka till-
gängligheten till strandkanten, samtidigt som den marina miljön kan 
påverkas negativt. Samtidigt utgör planområdet ett redan exploaterat 
område varför de sammantagna konsekvenserna för riksintresset 
bedöms som obetydliga.

Regionala och mellankommunala

Åtgärdsvalsstudie för väg 155  
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. De samman-
byggda öarna trafikeras av Trafikverkets vägfärjor via Hönöleden/
väg 155 samt Björköleden. Till nordöarna och Källö-Knippla avgår 
Trafikverkets vägfärjor från Burö färjeläge. Både väg 155 och Nordöle-
den uppges ha nått sitt kapacitetstak. Trafiken har ökat stadigt under 
årens lopp i takt med att Öckerö och Torslanda har växt. Ett resultat 
av inflyttningen är trängsel i högtrafik på väg 155, Hjuviksvägen. 
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Trafikverket har genomfört eller är på väg att genomföra flera åt-
gärder för en ökad säkerhet och förbättra kollektivtrafik på väg 155. 
Planerat busskörfält på sträckan Lilla Varholmen – Gossbydal har 
dock lagts på is på obestämd tid på grund av att såväl kostnader som 
produktionstid bedömts öka markant mot vad som tidigare beräknats. 

VGR regionfullmäktige fattade 2018-01-31 beslut om en reviderad 
transportinfrastrukturplan. I transportinfrastrukturplanen är väg 
155 utpekade som en av de högst prioriterade regionala infrastruktur-
bristerna. Trafikverket har som följd påbörjat arbetet med att ta fram 
en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 155. Syftet med åtgärdsvalsstudien 
är att finna en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och för-
bindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 155 mellan 
Torslanda (Amhult) och Öckerö.

Trafikverkets målsättning är att genom fyrstegsprincipen identifiera 
åtgärder, och kombinationer av åtgärder, som skapar bättre tillgäng-
lighet på ett sätt som minskar klimatpåverkan och trängsel. Studien 
ska kunna visa på – och beskriva effekterna, måluppfyllelsen och 
genomförbarheten för – alternativa långsiktiga lösningar. Det är VGR 
som, utifrån studiens resultat, politiskt beslutar hur de långsiktiga 
åtgärdsvalen ska hanteras i det fortsatta arbetet. Den preliminära 
tidplanen är att delar av ÅVS:en ska redovisas under hösten 2020 . 

Primära intressenter i utredningen är:

• Västra Götalandsregionen (VGR) 

• Trafikverket region väst 

• Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) 

• Öckerö kommun 

• Göteborgs Stad
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Kommunala  

Översiktsplan
Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen 14 juni 
2018 anger planområdet som utvecklingsområde för bostäder, arbets-
platser, service och småbåtshamn.  

Detaljplan 
För området gäller detaljplan Källö-Knipplan (Knipplan och sydöstra 
Källö), som vann laga kraft år 1968–12–30. Planens genomförande 
har gått ut. Området omfattas i planen av J - område för industriän-
damål, V - vattenområde och allmän plats park. 

Gällande detaljplan. Planområdets ungefärliga 
utbredning markerat med röd linje

A

1

2

Utdrag ur översiktsplanen med delar av 
planområdet markerat med A och 1. 
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Program för Knippla varv 
Ett program för Knippla varv arbetades fram 2013. Syftet med pro-
grammet var att i ett tidigt skede klarlägga förutsättningar, utgångs-
punkter och riktlinjer inför ett kommande planarbete. Tanken är att 
beslutsunderlaget i ett tidigt skede ska breddas med berörda parters 
erfarenheter och synpunkter. Utgångspunkterna och målen i planpro-
grammet samt samrådsredogörelsen ligger till grund för planförsla-
get. Föreliggande förslag anses följa programmets huvudsakliga mål 
och intentioner. Aktuellt förslag skiljer sig från programmet på följan-
de punkter:

• Småbåtshamnen har lägre exploateringsgrad i planförslaget 

• Befintliga tennisbanor innefattas inte i planarbetet. 

• Ytan söder om tennisbanorna föreslås utvecklas med sjöbodar 
istället för bostäder. 

• Parkområdet norr om planområdet innefattas inte i planarbetet

Småbåtshamnens storlek har i planförslaget minskats ner för att 
i större grad omfatta vattenområdet som i gällande plan pekas ut 
som industri. Bedömningen är att det inte finns skäl för att upphäva 
strandskyddet som återinträder inom det öppna vattenområdet i den 
västra delen av vattenområdet. Tennisbanorna inkluderas inte i plan-
arbetet då kommunen genom tidig dialog med länsstyrelsen fastställt 
att det inte finns särskilda skäl för ett återupphävande av strandskyd-
det. 

Stora delar av ytan söder om tennisbanorna är i befintlig plan utpekad 
som hamnverksamhet där exempelvis sjöbodar och magasinsbyggna-
der kan uppföras. I aktuellt planförslag föreslås en yta med sjöbodar 
som knyter ihop det nya området med en möjlig bebyggelse i gällande 
plan. Parkområdet innefattas inte i aktuellt planförslag då en utveck-
ling av parkområdet bedöms kunna komma till stånd inom befintlig 
plan. 
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Öckerö 365 
Visionen för Öckerö kommun antogs av kommunfullmäktige 2018. 
Visionen beskriver en önskad framtidsbild, Öckerö 365 - en levande 
skärgårdskommun med människan i centrum. Den ger riktning och 
ligger till grund för kommunens strategiska planering och utveckling.

Detaljplanen ligger i linje med kommunens vision om en levande 
kommun året runt med människan i centrum då planen bidrar med 
utökad service, bostäder och verksamheter samt möjliggör för fler 
åretruntboende på Källö-Knippla.

Bostadsförsörjningsprogram 
Öckerö kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för 
2021 - 2025. Bostadsförsörjningsprogrammet fastställer den övergri-
pande synen på hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på sikt. 

Programmet är en del av kommunens långsiktiga arbete med mark-
försörjning, planförsörjning, bygglovsgivning och investeringsbudget. 
På kort sikt utgör det underlag för detaljplaneläggning och projek-
tering samt prognos för befolkningstillväxt. Kommunen ska inom 
ramen för planerad befolkningstillväxt stimulera till ett bostadsbyg-
gande som skapar goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
utveckling av hela kommunen. Det innebär åretruntbostäder i olika 
upplåtelseformer och på alla öar.

Kommunens långsiktiga planering utgår ifrån en befolkningstillväxt 
på mellan 80-120 personer per år. Det innebär att bostadsproduktio-
nen i genomsnitt bör vara runt 40-60 bostäder per år, räknat med 1,8 
personer i lägenhetshushåll och 2,3 personer per hushåll i villahus-
håll.

Stora delar av bostadsbeståndet inom kommunen utgörs idag av 
småhus och vissa öar saknar helt flerbostadshus. Därför ska det i 
första hand ske ett byggande av flerbostadshus med lägenheter i olika 
storlekar och prislägen. Byggande av högre bostadshus ska också un-
derlättas för att möjliggöra förtätning i tillräcklig omfattning. Upplå-
telseformen kan variera men hyresrätter ska prioriteras.
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Trafikstrategi
Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument med hel-
hetssyn, vars grundläggande uppgift är att visa hur kommunen ska 
arbeta för att trafiksystemet ska kunna utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Centralt i tra-
fikstrategin är hanteringen av sambanden mellan markanvändning, 
bebyggelse, trafiksystemet och människors val av transportsätt. En 
avgörande frågeställning är hur Öckerö ska kunna utvecklas utan att 
den redan ansträngda trafiksituationen på väg 155 förvärras.

Planförslag – Förutsättningar, 
innebörd och konsekvenser   

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsverksam-
hetens plan- bygg- och miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 
2 kap. Plan- och bygglagen (2010:900) samt en avvägning enligt 3 och 
4 kap. Miljöbalken (1998:808). Vidare har detaljplanen prövats mot 
kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § Förordningen om hus-
hållning med mark- och vattenområden (1998:896). Detaljplanen är 
förenlig med kommunens översiktsplan Utblick Öckerö.

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller 
kulturintressen bedöms påverkas negativt. Planområdet består till 
stora delar av redan ianspråkstagen mark, som tidigare nyttjats för 
industriändamål. Genom planförslaget kan ny bebyggelse tillföras i 
ett läge intill befintlig infrastruktur. Planförslaget innebär att mark 
som punktvis är kraftigt förorenat saneras. 

Planförslaget bedöms i sin helhet inte medföra negativ påverkan på 
hushållningen med naturresurser.
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Bebyggelse och markanvändning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Stora delar av planområdet används idag som återvinningscentral. 
Inom planområdet finns tre stycken byggnader samt en transforma-
torstation. En av byggnaderna används till återvinningscentralen. 
Intill befintlig tennisplan i planområdets östra del finns en mindre 
byggnad som nyttjas till idrottsverksamheten. I planområdets västra 
del ligger en verksamhetslokal i privat ägo. 

Angränsande byggnation består framförallt av friliggande dubbelhus 
uppförda mellan ca 1930 - 1947 med undantag för enstaka hus som är 
uppförda på 50-60-talet. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget innebär att markanvändningen ändras från industri, 
parkmark och öppet vattenområde till bostad, centrumverksamhet, 
återvinningscentral, torg, gata, natur, småbåtshamn samt öppet vatte-
nområde. Den huvudsakliga användningen inom området blir bostad.

Befintliga verksamhetslokaler inom planområdet. 
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Detaljplanen möjliggör för uppförandet av ca 25 - 30 bostäder i 
blandade volymer och upplåtelseformer. I den västra delen av planom-
rådet möjliggörs det för ca 9 stycken byggnader som till volymen 
efterliknar enbostadshus i 2 plan. Två stycken typer av bostadshus 
föreslås inom den västra delen av området, varav en är ca 90 m2 och 
den andra är ca 70 m2. Den största byggnadsarean för byggnaderna 
är reglerad till 90 m2 per huvudbyggnad, och den största sammanlag-
da byggnadsarean regleras inom de tre mindre byggrätterna till 300 
m2. Den högsta tillåtna nockhöjden över grundkartans nollplan är 
reglerad till + 12,5 meter och utgår ifrån höjden på intilliggande 
byggnation.  

I den östra delen av planområdet längs berget möjliggörs för ett 
flerbostadshus samt centrumverksamhet. Flerbostadshuset upp-
förs i 3 våningar och bedöms kunna inrymma cirka 10 bostäder. I 
flerbostadshusets bottenvåning möjliggörs för centrumverksamhet. 
Byggnaden tillåts bli något högre än bostadshusen i den västra delen 
av planområdet, då byggnaden tar stöd i berget och att den direkt 
angränsande byggnationen ligger på högre nivåer. Nockhöjden inom 
byggrätten är begränsad till högst + 14,5 meter över grundkartans 
nollplan. Den största tillåtna byggnadsarean är reglerad till 320 m2 
inom byggrätten. 

Visualisering av en möjlig utformning enligt planförslaget. Sett från piren direkt söder om 
planområdet. Visualisering: Tengbom arkitekter. 
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Direkt söder om föreslaget flerbostadshus, mot torget, möjliggörs det 
för en byggrätt för centrumverksamhet. Byggnaden föreslås i första 
hand att nyttjas för så kallad coworking. Byggnaden är även tänkt att 
kunna nyttjas mer flexibelt, som exempelvis en konferensanläggning 
och/eller festlokal. Nockhöjden är reglerad till högst + 11,5 meter över 
grundkartans nollplan. 

Sydväst om befintliga tennisbanor möjliggörs det för ca 4 - 6 sjöbodar 
i varierande storlek. Största tillåtna byggnadsarean är reglerad till 
80 m2. Den högsta tillåtna nockhöjden är reglerad till + 8 meter över 
grundkartans nollplan. 

Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- 
och bygglagen och BBR (Boverkets byggregler). Frågorna bevakas 
under bygglovsskedet.

Befintlig återvinningscentral omlokaliseras inom området till plan-
områdets nordöstra del.  Inom återvinningscentralen kommer olika 
fraktioner hanteras olika veckor för att nyttja ytan mer effektivt. Sam-
ma fraktioner kommer att omhändertas i återvinningscentral efter 
planens genomförande som innan, men på en mer effektiv yta. Storle-
ken på den omlokaliserade återvinningscentralen motsvarar storleken 
på de återvinningscentraler som finns på Rörö och Hyppeln. In- och 
utfart till återvinningscentralen sker vid områdets entré i planområ-
dets norra del. Inom återvinningscentralen möjliggörs för en mindre 
byggnad som kan nyttjas som fikarum och väderskydd för personalen. 

Längs med vattenkanten föreslås ett allmänt promenadstråk och en 
torgyta som ska fungera som en naturlig mötesplats. På sommarmå-
naderna kan torgytan nyttjas för allmänna aktiviteter. För att förhin-
dra att torgytan nyttjas som parkeringsplats har planbestämmelsen 
Torg1 specificerats med, ej parkering.

Med anledning av att det finns ett stort behov av båtuppställnings-
platser på Källö-Knippla föreslås det att en yta i planområdets norra 
del nyttjas som uppställningsplats för båtar utan mast under vinter-
halvåret. 
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Utformning 

Byggnaderna föreslås gestaltas likt magasinsbyggnader och friliggan-
de villor som placeras oregelbundet och tätt likt befintlig bebyggelse 
för att värna om miljön de placeras i, men även för att knyta an till 
den gamla varvsverksamheten. På plankartan finns ett antal utform-
ningsbestämmelser som reglerar byggnationens utformning.

Tak ska utformas med sadeltak och ska ha en lägsta respektive högsta 
taklutning på 27 - 45 grader. Takkupor eller frontespiser får utgöra 
maximalt 25 procent av takfallet på huvudbyggnaden. För att möj-
liggöra för ett mer modernt formspråk får takkupor utformas med 
lägre taklutning än 27 grader och med annan takform än sadeltak. 
Även komplementbyggnader får utformas med annan takform än 
sadeltak och med en lägre taklutning än 27 grader. För att knyta an 
till lokal tradition och fiskesamhällen finns planbestämmelser om 
att fasadmaterial ska utgöras av trä och att takbeklädnad ska ha en 
matt kulör. För att byggnationen inte ska upplevas för dominant från 
vattnet regleras den högsta tillåtna gavelbredden till 10 meter, och att 
byggnaderna ska placeras med gavelfasad huvudsakligen i sydöstlig 
respektive nordvästlig riktning. Med huvudsakligen avses att rikt-
ningen på gaveln ska ligga närmare sydöstlig och nordvästlig riktning 
än sydvästlig och nordöstlig riktning. 

Vattenområden

FÖRUTSÄTTNINGAR

Vattenområdet ligger relativt skyddat på öns östra sida, med undantag 
från nordöstliga vindar under vinterhalvåret. Öster om planområdet, 
mellan Björkö och Källö-Knippla, sträcker sig farleden mellan Göte-
borg och Marstrand. Stora delar av strandkanten inom området är 
idag svårtillgänglig och delvis avskärmad med stora staket. 

Inom planområdet har en marinbiologisk inventering utförts (2020-
09-18) av Sweco. Naturvärdena inom det inventerade planområdet 
utgörs till viss del av ett område ålgräs. Naturvärdet inom område 
med ålgräs varierar något, men på det stora hela bedöms området 
med ålgräs ha ett mycket högt naturvärde. 
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Vattenområdet ca 2-3 meter utanför sprängstenspiren i planområdet 
bedöms ha ett mycket högt naturvärde på grund av dess rika före-
komst av sågtång och blåstång samt även plantor med knöltång. 
Området är väl exponerat och påväxten av fintrådiga alger och före-
komsten av finsediment är låg. 

Områdena längs med stranden, de gula i bilden ovan, bedöms ha 
ett högt naturvärde på grund av dess rika sammansättning av arter, 
tätheten av såg- och blåstång samt avsaknaden av tecken på syre-
brist. Området inne i den lilla småbåtshamnen samt området mitt i 
den östra delen av planområdet bedöms ha ett lågt naturvärde. Inom 
dessa områden finns tecken på syrebrist samt större mängder påväxt 
av fintrådiga alger. I den yttre delen, öster om piren, är området fyllt 
med skrot och skräp där fintrådiga alger frodas.

Bedömt naturvärde inom planområdet: Grön = mycket högt naturvärde. Gul = högt natur-
värde. Orange = lågt naturvärde. Skrafferat grönt område = ålgrås. Röd = planområdes-
gräns. Bild: Lantmäteriet/Sweco.  
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Inom vattenområdet syd och sydöst om befintlig natur-/stenpir 
föreslås en småtbåtshamn. Småbåtshamnen uppförs med flytbryggor 
och beräknas kunna innehålla ca 20 båtplatser. En flytbrygga placeras 
i sydvästlig riktning ifrån befintlig pir. En flytbrygga föreslås även, 
delvis, inom den östra delen av vattenområdet. Flytbryggan placeras 
dock till största del utanför aktuellt planområde inom angränsande 
planområde. Gällande plan öster om aktuell plan möjliggör för ham-
nanläggning. Båtplatserna föreslås anläggas längs flytbryggorna på 
Y-bommar, för att undvika ankring och pålning. 

Illustrationsritning redovisande en möjlig utformning av planområdet och småbåtshamnen 
enligt planförslaget.
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För att undvika uppvirvling av förorenade bottensediment ska för-
töjning ske på vatten som är djupare än 3 meter. Den innersta delen 
av viken (den skrafferade vattenytan på illustrationen på föregående 
sida) föreslås skärmas av för båttrafik. Med anledning av de höga för-
oreningarna i sedimenten ska hamnanläggningen utformas så att det 
tydligt framkommer inom vilka delar av vattenområdet som bad är 
tillåtet. Det ska även vara förbud mot ankring inom småbåtshamnen. 
Kommunen avser säkerställa att dessa åtgärder genomförs genom det 
exploateringsavtal som kommer upprättas för projektet. Se vidare 
under kapitel ”avtal”. 

Längs med strandkanten föreslås en bryggpromenad som tillgänglig-
gör strandkanten och havet för allmänheten. Bryggpromenaden före-
slås anslutas till befintliga bryggor direkt söder om planområdet, för 
att skapa ett sammanhängande gångstråk längs strandkanten. Med 
anledning av att det längs stora delar av strandkanten finns relativt 
höga naturvärden i vattenområdet föreslås bryggorna och bryggpro-
menaden fästas på land. För att minimera påverkan på de naturvär-
den som finns längs strandkanten, på land och vatten, ska bryggorna 
utformas så att solljus fortsatt når mark och vatten. Om bryggorna 
förses med palissader/kjol ska dessa inte sträcka sig såpass långt ner 
mot vatten och land så att skuggpåverkan blir negativ. 

Enligt framtagen MKB bedöms konsekvenserna för den marina 
miljön sammantaget som medelstora och negativa i förhållande till 
nollalternativet. Detta beror bland annat på ökad båttrafik, grumling, 
närsalts- och föroreningsspridning, visst biotopbortfall och skuggning 
av bottnar, men även på ökad dagvattenpåverkan från land. Se vidare 
i tillhörande MKB. 
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Markområden

Mark och topografi

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet utgörs av områden med ytligt berg i öster och väster, och 
genom området löper i sydostlig riktning en mindre dalgång. Mar-
kytan utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor, uppfyllda ytor, grusytor 
samt av mindre gräsytor. Området omges av vatten och en mindre 
småbåtshamn i söder och väst samt bostadshus och en parkmiljö i 
norr och öst. Befintlig markytas nivåer (höjdsystem RH 00) varierar 
i huvudsak från som lägst ca + 0 vid släntkrönet till havsområdet till 
ca +2 längre in i området. I vissa delar har även ytterligare uppfyll-
nader utförts och här ligger markytan kring nivån +3. Där ytligt berg 
förekommer inom planområdet varierar nivån från som lägst ca +2 
till som högst ca +9.

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Inför byggnation behöver delar av marknivån höjas med anledning 
av ett framtida förändrat klimat och havsnivåhöjning, se mer under 
avsnittet ”stigande vatten”. 

Geotekniska förhållanden

FÖRUTSÄTTNINGAR

GEOS har i geotekniskt PM (2020-03-26, rev 2020-05-14), samt till-
hörande markteknisk undersökningsrapport (2020-03-26) beskrivit 
områdets geotekniska förhållanden samt stabilitets- och grundlägg-
ningsförhållanden. Resultatet av de den geotekniska utredningen vi-
sar att stabiliteten för befintliga förhållande inte är tillfredsställande 
ca 15 m in på land från befintligt släntkrön ned mot havsområdet. 

Landområde

Enligt tidigare och nu utförda undersökningar på land inom aktuellt 
område består jordlagerföljden där inte ytligt berg förekommer från 
markytan i huvudsak av fyllning till ca 2-6 m djup, lera till som mest 
ca 5-6 m djup och friktionsjord/berg. Djupet till fast botten/berg be-
döms i huvudsak variera mellan ca 1-7 m bortsett från områden med 
ytligt berg. 
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Fyllningen bedöms främst utgöras av grus och sand men block, 
mulljord, skalrester, sten, byggnadsrester (tex trä, tegel mm) förekom-
mer också och fyllningen är som mäktigast närmast havsområdet i 
sydost. Leran är siltig och innehåller ställvis även sand och skalrester. 
Lager av skalsand kan även förekomma i leran med en mäktighet av 
ca 0,5- 1 m. Lerans vattenkvot bedöms variera mellan ca 30-50 % och 
denna jord bedöms utgöras av materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 
enligt Anläggnings AMA. Friktionsjorden under leran bedöms ha en 
mäktighet som varierar mellan ca 0-1 m. Jorden bedöms utgöras av 
friktionsjord som tex grus, sand, sten mm. Block har också noterats i 
utförda jordbergsonderingar.

Enligt framtaget beräkningsunderlag är stabiliteten inte tillfredsstäl-
lande ca 15 m in på land från befintligt släntkrön ned mot havsområ-
det. 

Utdrag från geoteknisk utredning redovisande område med låg stabilitet.
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Vattenområdet

Enligt tidigare utförda undersökningar i havsområdet i sydost består 
jordlagerföljden från havsbotten i huvudsak av: Gyttja till ca 2-3 m 
djup och sedan lera. Enligt tidigare utförda undersökningar under 
havsbotten bedöms djupet till fast botten variera mellan ca 3-7 m djup 
under havsbotten,

Gyttjan kan även innehålla sand och silt. Tidigare uppmätta värden 
på dess vattenkvot visar att vattenkvoten strax under havsbotten är 
hög, ett värde på ca 170 % har tidigare uppmätts. Något djupare har 
en vattenkvot på ca 50 % uppmätts. Jorden bedöms utgöras av mate-
rialtyp 6A och tjälfarlighetsklass 4 enligt Anläggnings AMA. Leran 
är siltig och kan även innehålla sand och skalrester. Vattenkvoten har 
uppmätts till ca 30 % i en punkt. Lager av skalsand kan även före-
komma i leran med en mäktighet av ca 0,5-1 m. Leran bedöms utgöras 
av materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt Anläggnings AMA.

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

För att erhålla tillfredsställande stabilitet för befintliga och framti-
da förhållanden krävs förstärkningsåtgärder. Utförda beräkningar 
med påldäck på en nivå av ca -0,3 visar tillfredsställande stabilitet. 
Påldäcket behöver dock ligga på en väldigt låg nivå som inte skulle 
fungera så bra i praktiken med anledning av havets vattenstånd.  

För att höja säkerheten mot skred till minst 1,0 förordas istället att en 
spont installeras. Med anledning av att det förekommer grovt mate-
rial i anslutning till, samt i havsområdet, så kommer sponten behöva 
slås till berg, förankras med bergdubb och utföras med stag. Som 
kompletterande förstärkningsåtgärd ur sättningssynpunkt föreslås 
lättfyllning. För att säkerställa att området uppnår god stabilitet före-
slås även att slänterna närmast vattenområdet flackas ut till 1:2. 
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Eftersom jordlagerföljden och djupen till fast botten/berg varierar i 
området så kommer grundläggning av framtida byggnader behöva ske 
på olika sätt. Bedömningen är att grundläggning på pålar, grundlägg-
ning på plintar (alternativt borrade pålar), grundläggning på packad 
fyllning samt grundläggning direkt på packad sprängbotten kan bli 
aktuellt. För de föreslagna byggnaderna som är belägna inom ca 15 m 
på land från befintligt släntkrön, finns en bestämmelse som anger att 
grundläggning endast ska ske på pålar till fast berg.  

Framtagen utredningen visar att det inom området går att uppnå 
tillfredsställande stabilitet. Utredningen behöver dock kompletteras 
med mer ingående beräkningar för att fastställa den mest effektiva  
lösningen. Den geotekniska utredningen kommer att kompletteras 
inför granskning.  

Risken för stabilitetsproblem ökar, enligt tillhörande MKB, tillfälligt 
under själva byggtiden men på lång sikt kommer stabilitetsförhållan-
dena inom planområdet att förbättras. Detta innebär att rasrisken 
minskar vilket även minskar risken för att skada uppstår på byggna-
der och omgivande miljö. Konsekvenserna för såväl människors hälsa 
som miljön blir enligt små positiva till följd av planerade förstärk-
ningsåtgärder. För mer information se tillhörande MKB. 

Naturmiljö 

Natur 

FÖRUTSÄTTNINGAR

En naturinventering har utförts inom planområdet av Sweco, daterad 
2020-05-08. Inom inventeringsområdet förekommer mindre partier 
av hällmark med lövträdsinslag samt kustnära berghällar och grusiga 
ruderatmarker. Inventeringsområdet utgörs av kustnära, stening och 
grusiga ruderatmarker samt hällmarker med viss kalkpåverkan. Flera 
yngre träd och buskar förekommer inom området med bland annat 
inslag av sälg och vildapel (tidigt blommande trädarter). 
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Stora delar av området är i dagsläget hårdgjorda och utgörs även av 
en återvinningscentral med få naturvärden knutna till sig. Tidigare 
har 20 rödlistade fåglar och sex rödlistade kärlväxter noterats i eller i 
nära anslutning till det aktuella inventeringsområdet. 

Ett naturvärdesobjekt har avgränsats inom området med naturvär-
desklass 3 – påtagligt naturvärde. Biotopvärdena utgörs framför allt 
av klipp- och hällmark med inslag av grusiga ruderatmark med 
kalkpåverkan och förekomst av torrbacksflora. Inom inventeringsom-
rådet noterades en naturvårdsart, den fridlysta murgrönan, samt fyra 
värdeelemet utgörandes av blommande träd som bedöms vara av 
värde för insektslivet. Båda förekomsterna av murgröna bedöms vara 
trädgårdsrymlingar. 

Artfynd (vänster) och obejkt med naturvärden (höger) inom inventeringsområdet Bilder: 
Sweco
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget innebär att mark som klassificerats med naturvärdes-
klass 3 tas i anspråk. I och med att de geotekniska förhållandena 
längs med strandkanten inte är tillfredsställande, kommer det att 
krävas åtgärder för att säkerställa god stabilitet i området. Åtgärderna 
kommer innebära att naturvärdesobjektet till stora delar eller helt, 
försvinner. Åtgärderna kommer även att påverka de värdefulla träd 
som är placerade inom samma yta. Naturvärdesobjektet som noterats 
inom planområdet är dock relativt vanligt förekommande i Öckerö 
kommun. Intresset att säkerställa markens stabilitet bedöms väga 
tyngre än att bevara ett, i kommunen, vanligt naturvärde. 

Inom planområdet har även murgröna noterats på två platser. Mur-
gröna är även den relativt vanligt förekommande i Öckerö kommun 
och längs väst- och bohuskusten. Båda förekomsterna av murgröna 
bedöms vara förvildade trädgårdsrymlingar. Kommunen avser att 
flytta båda förekomsterna av murgröna inom området. Länsstyrelsen 
har meddelat att de bedömer att murgrönans bevarandestatus inte 
kommer att påverkas negativt av att den i detta fall tas bort. Art-
skyddsdispens för åtgärden kommer därför inte sökas. 

Konsekvenserna för naturmiljön på land bedöms enligt MKB bli 
obetydliga till små negativa. Detta beror främst på att fyra träd som 
är värdefulla för insektslivet kommer att avverkas. Planförslagets 
påverkan på strandskydd, berörd flora, fågellivet och skyddade arter 
bedöms som obetydlig.

Ytor för lek, rekreation och utevistelse

FÖRUTSÄTTNINGAR

På Källö-Knippla finns främst område för rekreation och friluftsliv på 
öns nordliga del. Direkt nordväst om planområdet finns en park som 
kan nyttjas för rekreation.  
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

I planförslaget pekas inte någon specifik yta ut för lek och rekreation. 
Inom planområdet finns en torgyta som kommer fungera som en 
naturlig mötesplats på ön där lek och rekreation blir ett naturligt 
inslag. Direkt norr om planområdet finns en befintlig parkyta som 
kan nyttjas för lek. Det finns även tennisbanor direkt öster om plan-
området som ger goda möjligheter till lek och rekreation. 

Strandskydd

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet omfattas idag inte av strandskydd. Strandskyddet åter-
inträder dock enligt miljöbalken då gällande detaljplan upphör att 
gälla och ersätts med en ny. En prövning mot skäl för upphävande/
dispens ska därför prövas. 

Om en dispens eller ett upphävande ska medges måste det föreligga 
särskilt skäl. De särskilda skälen finns angivna i 7 kap. 18 c § miljö-
balken och är följande:

Park norr om planområdet. Vy från norr mot söder. 
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1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar bety-
delse för strandskyddets syften.

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan explo-
atering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området.

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt in-
tresse som inte kan tillgodoses utanför området.

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

PLANFÖRSLAGET OCH MOTIVERING TILL UPPHÄVANDE AV STRAND-
SKYDD 

Öckerö kommun avser upphäva strandskyddet inom delar av plan-
området. Stora delar av landområdet inom planområdet används 
idag som återvinningscentral (område 1 på kartan nedan). Området 
är instängslat med höga staket och är endast tillgängligt för allmän-
heten under återvinningscentralens begränsade öppettider. Inom det 
instängslade området bedöms skäl nummer 1 vara applicerbart då 
området redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att strandskyddets 
syften saknar betydelse. 

Inom område 2 bedöms skäl nummer 2 vara applicerbart. Stora delar 
av området är väl avskilt av befintlig återvinningscentral eller huvud-
sakligen avskilt från strandlinjen. 

Inom område 3 planeras det för sjöbodar i varierad storlek. För om-
råde 3 bedöms skäl nummer 3 och 4 vara applicerbart. Sjöbodar har 
historiskt sett och behöver för sin funktion vara placerade vid vattnet. 
För att minimera biltrafikrörelser från och till den blivande småbåts-
hamnen är sjöbodarna ett viktigt komplement till småbåtshamnen. 
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Inom område 4 föreslås allmän plats torg, natur, bryggpromenad, 
småbåtshamn och öppet vattenområde. Kommunen avser låta strand-
skyddet återinträda inom denna ytan. En utbyggnad av torg och 
gångstråk föreslås istället ske genom dispensprövning. Området 
besitter enligt framtagen naturinventering ett område med naturvär-
des klass 3, vilket till viss del talar emot en dispens inom området. 
Det påvisas dock i den geotekniska utredningen att de geotekniska 
förhållandena inte är tillfredsställande för rådande förhållande. 
Åtgärder kommer med andra ord krävas inom området, oberoende av 
aktuell detaljplan, för att säkerställa människors hälsa och säkerhet 
för befintliga och framtida förhållanden. 

För en utbyggnad av föreslagen småbåtshamn kommer det krä-
vas en anmälan eller en tillståndsprövning om vattenverksamhet. 
Strandskyddsdispens för hamnanläggningen kommer då att prövas i 
samband med anmälan eller tillståndsprövningen för vattenverksam-
heten. 

Ortofoto redovisande områden där olika skäl ges för upphävande av strandskydd samt 
områden där strandskyddet kommer att återinträda.

1

2

2 3

4

4

4
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Vid en dispensprövning av hamnanläggningen anses skäl nummer 
3 vara applicerbart. ”behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför områ-
det.” En hamnverksamhet med bryggor och båtplatser behöver ligga i 
anslutning till vattnet.   

Kulturmiljö

FÖRUTSÄTTNINGAR

Området är inte utpekat i kommunens kulturmiljöprogram. Området 
angränsar dock till Källö-Knipplas sammanhängande kulturmiljö.  
Även fast området inte är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram 
är det dock av vikt tillkommande bebyggelse förhåller sig till kultur-
miljön och omkringliggande byggnation. Det har framförallt stor vikt 
med tanke på landskapsbilden då området är väl synligt från havet. 

Inga kända fornlämningar är noterade inom planområdet. Längst upp 
i parken norr om planområdet finns en noterad fornlämning. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget har utformats med ett antal utformningsbestämmelser 
för att säkerställa att bebyggelsens färg, form, storlek och material 
utgår ifrån omkringliggande bebyggelse och byggnadstraditionen på 
Källö-Knippla. De tillkommande byggnaderna tillåts dock ges ett mer 
modernt formspråk så att det går att utläsa tidsålder även för denna 
bebyggelse (se mer under avsnitt ”utformning”). 

Utpekad fornlämning norr om planområdet bedöms inte påverkas av 
planförslaget. 
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Områdets historik 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Under stora delar av 1900-talet har området fungerat som ett 
skeppsvarv. Skeppsvarvet startades 1932 och fram till i början av 
1950-talet hade varvet en verksamhet med nybyggen av fiskefartyg. 
Under dessa år byggdes över 20 fartyg för svenska och utländska 
beställare. Utöver nybygge av fartyg fanns en omfattande repara-
tions- och serviceverksamhet vid varvet. Genom åren som skeppsvar-
vet varit aktivt har verksamheten bedrivits i varierande omfattning. 
Området byggdes om ett flertal gånger bl.a. beroende på en brand som 
bröt ut i området.  

Sommaren 1986 tvingades Knippla Skeppsvarv i konkurs p.g.a att det 
en längre tid hade varit mycket lite att göra. Öckerö kommun köpte 
varvsanläggningen för att säkerställa markområdet som industri-
mark. År 1995 revs den stora båthallen och upphalningssliparna togs 
upp (Fredriksen, Bornmalm. 2008). 

Varvsplan Knippla skeppsvarv 1951. 
(Curt S. Ohlsson 2008, s.173) 

Foto över Knippla skeppsvarv 1947. (Curt S. 
Ohlsson 2008, s.171) 

Flygbild över Knippla skeppsvarv. Vykort 
från 1947. (Fredriksen, Bornmalm. 2008, 
s.171) 
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Sociala aspekter

Barnperspektivet

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget bedöms inte innebära en negativ påverkan på barnper-
spektivet. Planförslaget möjliggör för en torgyta som kommer fungera 
för som en mötesplats för hela öns befolkning. Direkt norr om plan-
området finns en park som ger goda möjligheter för lek och rekreation 
för yngre barn. 

Jämställdhet och mångfald

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget bedöms innebära en positiv påverkan på jämställd-
hets- eller mångfaldsaspekten. Detaljplanen möjliggör för en blandad 
bebyggelse med blandade upplåtelseformer, vilket möjliggör för ett 
breddat bostadsutbud på ön för olika målgrupper. 

Tillgänglighet och trygghet

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Tillgängligheten till området bedöms öka i och med ett genomförande 
av detaljplanen. Området möjliggör för centrumverksamhet och torg 
vilket innebär att området öppnas upp för allmänheten. 

Planförslaget bedöms även bidra till en ökad trygghet på platsen 
genom att området tillgängliggörs. Detaljplanen skapar förutsättning-
ar för centrumverksamhet och torg vilket kommer bidra till liv och 
rörelse under dygnets alla timmar, samt att fler människor rör sig i 
området än idag.  

Service

FÖRUTSÄTTNINGAR

Närmaste mataffär finns vid hamnplan ca 300 meter från planområ-
det. Vårdcentral skola och annan service finns på Hälsö och Öckerö, 
ca 2 - 5 km söder om planområdet.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget möjliggör för en utbyggnad av centrumverksamhet, 
vilket möjliggör för ett breddat serviceutbud på Källö-Knippla. Fler 
bostäder på Källö-Knippla bidrar även till ett större underlag för öns 
mataffär och övriga verksamheter. Inom planområdet föreslås en 
byggnad som kan fungera som coworking/kontorshotell.  

Trafik och transporter 

Gång- och cykeltrafik

FÖRUTSÄTTNINGAR

På Källö-Knippla finns inga utbyggda gång- och cykelvägar. Samtliga 
trafikanter samsas i vägutrymmet. Närmaste gång- och cykelväg är 
belägen vid färjeläget på Burö. Gång- och cykelvägen sträcker sig ge-
nom de sammanbyggda öarna till Fotö i söder och färjeläget vid Hönö 
pinan i öst.

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget innebär att en allmän bryggpromenad byggs ut längs 
vattenkanten, som föreslås anslutas till befintliga bryggor direkt söder 
om planområdet. Bryggpromenaden och torgytan tillgängliggör ytor 
som tidigare varit otillgängliga för allmänheten. 

Kollektivtrafik

FÖRUTSÄTTNINGAR

Det finns inget utbyggt kollektivtrafiknät på Källö-Knippla. Närmaste 
hållplatsområde finns vid Burö färjeläge som nås via färjan från ham-
nen på Källö-Knippla. Hållplatsen på Burö trafikeras med buss 290 
som går med halvtimmestrafik i högtrafik. Från Burö tar det cirka en 
och en halv timma in till centrala Göteborg. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Inga åtgärder föreslås avseende kollektivtrafik. Planförslaget innebär 
att fler personer kommer nyttja kollektivtrafik som färdmedel vilket 
medför ett ökat underlag för buss 290.
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Biltrafik och parkering

FÖRUTSÄTTNINGAR

Området nås idag via Lindeviksvägen som sträcker sig längs planom-
rådets västra och norra gräns. Vägen förenas med centrumvägen vid 
gästhamnen som sedan sträcker sig till färjeläget på Källö-Knippla. 
Lindeviksvägen är den primära vägen för de boende på den norra de-
len av Källö-Knippla. Befintlig infart till ÅVC:n ligger i planområdets 
norra del, och infart till den privatägda fastigheten finns i planområ-
dets västra del. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Tillfart till planområdet föreslås ske längs Lindeviksvägen i den väs-
tra delen av planområdet och vid befintlig infart i den norra delen av 
planområdet. Bakom den främre raden av föreslagna bostadsbyggna-
der föreslås en körbar gångväg, för att säkerställa att tillgänglighets-
kraven för byggnaderna uppfylls. Tillfart till återvinningscentralen 
föreslås fortsatt ske i den norra delen av planområdet. 

Parkering löses inom kvartersmark genom öppen lösning. För aktuellt 
planförslaget gäller en parkeringsnorm på 0,5 för bostäder. Besöks-
parkering och övrig parkering sker på pendelparkeringen vid Burö 
färjeläge. På illustrationskartan redovisas parkeringsplatser enligt 
detaljplanens parkeringsnorm. För cykel har det antagits ett p-tal om 
20 cykelplatser/1000 m2 BTA. 

Väg 155 och Nordöleden 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget kommer generera trafikrörelser både lokalt och på väg 
155. För att minimera trafikpåverkan på väg 155 samt belastningen på 
färjan på Nordöleden har parkeringstalet sänkts till 0,5. Med anled-
ning av att parkeringstalet sänkts till 0,5 bedöms kompletterande 
åtgärder som nödvändiga. Inom planområdet planeras för en byggnad 
som i första hand är tänkt att användas för coworking/kontorskollek-
tiv. Funktionen möjliggör att de boende inom området, som kan sköta 
sitt arbete på distans, inte blir lika bundna till utpendling. Funktio-
nen är en viktig aspekt i att minska påverkan på väg 155. 
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Som ytterligare komplement till angivet parkeringstal för bil redo-
visas ett parkeringstal för cykel på 20 cykelplatser/1000 m2 BTA. 
Tillgången till cykelplatser bedöms som en viktig åtgärd för att de 
boende ska ha tillgång till ett alternativt färdmedel lokalt, samt för att 
de boende på ett enklare sätt ska kunna ta sig till färjan och kollek-
tivtrafikplats. Cirka hälften av de boende i området kommer att nyttja 
kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel. 

Sammantaget bedöms exploateringen med föreslagna åtgärder inte ge 
en betydande påverkan på väg 155 eller Nordöleden. 

Helikopterlandingsplats 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Inom planområdet finns idag en yta som nyttjas som landningsyta för 
ambulanshelikoptrar. Under detaljplanearbetet har det konstaterats 
att landningsplatsen inte är optimalt lokaliserad och att ett nytt läge 
bör identifieras.

Ytan där helikopter landar idag består även efter ett genomförande 
av detaljplanen. Det tillkommer dock bostäder tätt inpå ytan, samt 
att båtplatser föreslås intill, vilket gör platsen mindre lämplig än idag 
ifall det skulle bli segelbåtar i hamnen där master skulle kunna störa 
inflygningen.

Det som mest talar emot att behålla det befintliga läget är dock att 
den geotekniska utredningen som tagits fram i samband med de-
taljplanearbetet visar på att markstabiliteten kan vara dålig på plat-
sen. Utredningen pekar också på att fler utredningar bör genomföras 
för att bättre klarlägga de geotekniska förutsättningarna. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Inom ramen för planarbetat har ett antal alternativa lokaliseringar 
studerats. De ytor som bedöms som mest lämpliga för en omlokalise-
ring är fotbollsplanen på den östra sidan av Källö-Knippla, samt en 
yta norr om fotbollsplanen. 
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Området norr om fotbollsplanen 
är i kommunal ägo. Inom ytan 
gäller dock utökat strandskydd. 
För att möjliggöra flytten krävs 
strandskyddsdispens för att bl.a. 
genomföra de markarbeten som 
krävs för att göra ytan lämplig 
för landning. 

Fotbollsplanen är inte i kom-
munal ägo. Platsen ligger likt 
område norr om fotbollspla-
nen skyddat på Källö-Knipplas 
östsida, vilket ger piloterna goda 
förhållanden att flyga in mot 
platsen. För att område fot-
bollsplanen ska bli lämplig som 
landningsplats krävs åtgärder 
på fotbollsplanen för att den 
inte ska ta skada av helikop-
terns tyngd vid landning. Vägen ner till fotbollsplanen behöver även 
dimensioneras upp för att säkerställa att ambulans kan ta sig ner till 
fotbollsplanen. 

Området norr om fotbollsplanen bedöms i det här läget som mest 
lämplig för en ny lokalisering. Frågan kommer att undersökas vidare 
under planarbetet och fler alternativ diskuteras. I det fall att enbart 
ytan norr om fotbollsplanen kvarstår kommer en ansökan om strand-
skyddsdispens att sökas.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt på Källö-Knippla och plan-
området är beläget inom kommunens verksamhetsområde för VA. 
VA-ledningar är belägna längs med Lindeviksvägen. 

Studerade ytor för omlokalisering av  
helikopterlandning
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Vatten och spillvatten för nybyggda hus kommer att anslutas till det 
befintliga ledningsnätet. Anslutning föreslås ske via den gemensam-
hetsanläggning som reserveras inom kvartersmark, samt längs Linde-
viksvägen för byggnaderna i planområdet sydvästra del.  En VA- och 
dagvattenutredning kommer att utföras till granskning för att studera 
ev. förstärkningar av VA-nätet.

Reningsverk Pinan

FÖRUTSÄTTNINGAR

Pinans avloppsreningsverk (ARV) på Hönö har ett kapacitetsproblem 
på grund av att mängden organiskt nedbrytbart material eller syre-
förbrukande material, BOD, som tillförs reningsverket kan riskera att 
bli för högt i förhållande till det tillstånd som finns. Det Pinans ARV 
tagit emot i måttet personekvivalenter (PE) har under åren 2013-2019 
varierat i maxvärde och överskridits vid 11 tillfällen (se tabell nedan). 
För ett reningsverk är det maxvärdet som är av intresse då kommu-
nens reningsverk är skyldiga att kunna ta hand om det förväntade 
maxflödet. Nuvarande tillstånd för avloppsreningsverket på Pinan är 
14 000 PE.

En risk med ett överskridande är att miljökvalitetsnorm vatten för 
Stora Kalvsund inte kan uppnås. Hittills har reningsgraden varit god 
på Pinan, mycket tack vare en god bakteriekultur.

Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 (KF § 125) att 
Pinans avloppsreningsverk ska upprustas och byggas ut i två etapper 
till att kunna omhänderta 25 000 PE. Fram tills att en utbyggnad är 
upphandlad och klar behöver en bedömning göras kring varje enskilt 
planärende.  

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget innebär att en ökad mängd spillvatten behöver omhän-
dertas i Pinans avloppsreningsverk. Ett PM med en bedömning kring 
hur föreslagen exploatering ryms inom kapaciteten för kommunens 
reningsverk kommer att tas fram inför antagande 
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Dagvatten 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunal dagvattenledning finns belägen längs Lindeviksvägen. 
Dagvattenledningen löper längs planområdesgränsen i väster och 
korsar torgytan ner mot vattnet. Längs med Lindeviksvägen finns ett 
antal spolbrunnar/tillsynsbrunnar och kupolbrunnar. I planområdets 
nordvästra del finns en nedstigningsbrunn. 

Inom planområdet rinner regnvatten, som inte infiltreras i marken, 
framförallt från planområdets nordöstra och nordvästra del ner mot 
områdets centrala del. Ett antal lågpunkter finns i planområdets 
västra del.

Kartering av lågpunkter och ytavrinning i området. 
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I parken direkt norr om planområdet finns en större lågpunkt där 
dagvatten samlas från de högre delarna av parken och Lindeviksvä-
gen. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Öckerö kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy eller riktlin-
jer för dagvattenhantering, men arbetet med ett styrdokument för 
dagvattenhantering pågår. I väntan på dokumentets färdigställande 
så eftersträvas att tillämpa lokala lösningar för omhändertagande av 
dagvatten, LOD, i så stor omfattning som möjligt.

Planförslaget innebär en ökning av hårdgjorda ytor inom området. 
Detta innebär att ytavrinningen ökar inom området, vilket ställer 
krav på fördröjning av dagvatten. En VA- och dagvattenutredning 
kommer att arbetas fram till granskning av detaljplanen.  

El, tele, fiber, bredband

FÖRUTSÄTTNINGAR

El, tele och fiber finns delvis utbyggt inom området samt i direkt 
angräsning till området. Inom planområdets nordöstra del finns en 
befintlig transformatorstation. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Området ansluts till Öckerö näts fiber som finns utbyggt i området.  

Öckerö nät har fiberledning i anslutning till gatan i den norra delen av 
planområdet. Anslutning el, tele och fiber till de nya fastigheter sker 
vid exploatering och förslagsvis via den gemensamhetsanläggning 
som reserveras inom kvartersmark.

Detaljplanen säkerställer att befintlig transformatorstation kan ligga 
kvar på befintlig plats. Plankartan möjliggör för en större transforma-
torstation i befintligt läge om det krävs en utökad kapacitet.

Avfallshantering  

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Kommunal avfallshämtning ska anordnas för området. 
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Kommunens gällande renhållningsordning anger att dragavståndet 
inte får överstiga 5 meter, vilket i viss mån begränsar placeringen av 
avfallshanteringen. Förslagsvis uppförs ett eller flera gemensamma 
kärlskåp eller avfallsrum inne i området i anslutning till gatan. 

Hälsa och säkerhet

Förorenade områden – mark

FÖRUTSÄTTNINGAR

Inom planområdet har en miljöteknisk markundersökning 
genomförts av COWI 2012 samt en kompletterande undersökning 
2015. Totalt har provtagning gjorts i 13 punkter (se bild nedan). 
Analyserna visar att riktvärden för både känslig markanvändning 
(KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) överskrids för 
flera analyserade parametrar.

Provpunkter inom utredningsområdet. Röda markeringar visar provpunkter från 2012. 
Gula markeringar visar provpunkter från 2015. 
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Resultaten från analyserna visar att det förekommer kraftiga förore-
ningar i halter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvär-
den för MKM i flertalet av provpunkterna. Det finns även halter som 
endast överskrider riktvärdet för känslig markanvändning i några 
punkter. Det är främst metaller, PAH och TBT som uppvisar höga 
halter över riktvärdet för MKM. 

Även en av PCB-halterna är över riktvärdet för MKM. För alifater 
finns ett prov som överskrider riktvärdet för KM. I provpunkterna 1,2 
och 3 (se bild på föregående sida) som är tagna på ytor som använts 
för båtuppställning finns kraftigt förhöjda halter av koppar, krom, bly 
och zink i ytliga jordlager. Även TBT-halten i provpunkt två är kraftigt 
förhöjd. Även kvicksilver överskrider KM riktvärdet i de flesta prov-
punkterna. Metallhalterna är genomgående höga i de flesta provpunk-
terna med enstaka undantag.

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

För att marken inom planområdet ska bebyggas enligt planförslaget 
krävs en sanering av de förorenade massorna ner till en acceptabel 
föroreningshalt. På plankartan finns en planbestämmelse som reg-
lerar att startbesked inte får ges för uppförande av byggnation innan 
markens lämplighet säkerställs genom avhjälpande åtgärder avseende 
förorenad mark. 

COWI arbetade 2016-10-24 fram en riskbedömning och åtgärdsut-
redning för efterbehandling av förorenad mark inom området. För 
planområdet bedöms det finnas två åtgärdsscenarier. 

Det första åtgärdsalternativet innebär att den förorenade jorden ovan 
berg och sprängsten saneras. Exponeringsrisken tas då bort i byggna-
derna och för människorna som vistas i området.  Åtgärdsalternativ 
1 innebär att ca 5000 - 6000 m3 förorenade massor schaktas bort 
från planområdet, varav 1000 m3 massor är farligt avfall. På grund 
av de begränsade ytor som finns till förfogande bedöms det inte vara 
möjligt att mellanlagra massor i väntan på analyser utan allt måste 
transporteras bort direkt efter schaktning.
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Det andra åtgärdsalternativet är en totalsanering av både förorenad 
mark ovan sprängsten samt föroreningar under sprängstensfyllning-
en. Det kommer att innebära omfattande hantering av vatten och 
åtgärden kommer troligen även att räknas som vattenverksamhet. Det 
kommer även att vara svårt att avgränsa saneringen mot de förore-
nade sedimenten i viken. En tätspont bedöms vara svår att slå ner 
i närheten av strandlinjen på grund av tunna sedimentlager vilket 
gör att lösningen kan vara svår att genomföra. Att helt schakta ur all 
sprängsten för att sanera under stenen och därefter lägga tillbaks rent 
material innebär ett omfattande ingrepp i den stenpir som är upp-
byggd samt i ytorna närmast stranden i övrigt. 

Det åtgärdsalternativ som i nuläget bedöms tekniskt och ekonomiskt 
genomförbart är åtgärdsalternativ 1. Genom att sanera de ytliga 
jordlagren tas de direkta exponeringsvägarna bort. Markanvändning-
en närmast strandlinjen begränsas till gångsstråk och torgyta vilket 
innebär att kvarlämnade föroreningar på djupet inte bedöms utgöra 
någon risk för människors hälsa. Sammantaget bedöms riskerna och 
effekterna av åtgärdsalternativ 1 vara mer gynnsamma än i åtgärds-
alternativ 2. Utan saneringsåtgärder, nollalternativet, är området inte 
lämpligt att bebygga med bostäder eller verksamhetslokaler. Med an-
ledning av att det krävs geotekniska åtgärder inom området kommer 
det i det fortsatta arbetet med detaljplanen studeras om de geotek-
niska åtgärderna kan innebära en påverkan på de förorenade massor 
som föreslås ligga kvar på djupet.  

Enligt MKB innebär en sanering av de ytliga jordlagren en förbättring 
av föroreningssituationen inom planområdet. Under sanerings- och 
byggtiden ökar risken för föroreningsspridning men på sikt bedöms 
konsekvenserna blir små positiva, trots att en del av föroreningarna 
lämnas kvar. Se vidare i tillhörande MKB. 

Kommunen avser söka statligt saneringsbidrag för en sanering av 
planområdet. Enligt utredningen bedöms åtgärdsalternativ 1 kosta 
ca 4 - 5 miljoner kr och åtgärdsalternativ 2 kosta ca 7 - 8 miljoner kr 
(2016). 
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Förorenade områden – sediment

FÖRUTSÄTTNINGAR

För området har en sedimentprovtagning tagits fram (2020-09-18) 
av Sweco. Resultatet från sedimentprovtagningen visar att området 
är tydligt påverkat av den varvsverksamhet som bedrivits i området 
under en lång tid. Provtagningen uppvisar ställvis mycket höga halter 
av PAH, metaller, TBT och PCB. De högsta halterna av föroreningar 
förekommer i områdets östra del samt i nordväst om den lilla små-
båtshamnen. Baserat på resultaten kan området grovt delas in i fyra 
delområden 

• Östra viken - Karaktäriseras av höga halter av metaller och PAH 

• Västra viken karaktäriseras av förhållandevis låga halter

• Utanför småbåtshamnen i den västra delen av den västra viken 
karaktäriseras av höga halter av TBT, PAH och metaller. 

• Yttre delen av området är inte ett homogent område, resultaten 
tyder dock på lägre halter än i de mer förorenade områdena inn-
anför. 

Det har även inom vattenområdet noterats stora förekomster av skrot 
och båtdelar inom vattenområdet. 

En riskbedömning avseende hälsorisker förknippade med förorening-
ar i sediment vid Knippla varv har utförts (2020-09-11) av Sweco. 
Riskbedömningen redovisar att bad på grunt och djupt vatten skiljer 
sig åt genom att ingen direkt kontakt med sedimenten antas ske vid 
bad på djupt vatten. 

Riskbedömningen visar sammantaget: 

• Vid bad på grunt vatten kan exponeringen ge upphov till oaccepta-
bla hälsorisker. 

• Inga oacceptabla hälsorisker bedöms föreligga vid bad på djupt 
vatten 

• Exponering enligt scenariot småbåtshamn förväntas inte leda till 
oacceptabla hälsorisker. 
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

I nuläget föreslås inga åtgärder för de förorenade sedimenten i vat-
tenområdet. Risken för oönskade miljöeffekter i samband med att 
åtgärderna implementeras bedöms i det här läget vara för stora i 
förhållande till miljönyttan av en sanering. Eventuella åtgärder för de 
förorenade sedimenten riskerar även att innebära att ålgräset inom 
vattenområdet tar skada. 

Med anledning av att det finns risk för exponering av oacceptabla för-
oreningsnivåer vid bad på grunt vatten ska det råda badförbud inom 
stora delar av vattenområdet. Hamnanläggningen och bryggpromena-
den ska utformas så att det tydligt framkommer var det är tillåtet med 
bad. Det föreslås även att det råder ankringsförbud inne i hamnen för 
att motverka uppvirvling av sedimenten. Hamnens utformning kom-
mer att regleras i exploateringsavtalet för att säkerställa att ovanstå-
ende följs. Se vidare under kapitel ”avtal”.  

I och med att området tillgängliggörs och att sedimenten lämnas kvar 
orörda, ökar riskerna för att människor och miljö utsätts för nega-
tiv påverkan orsakad av sedimentföroreningar. Enligt MKB innebär 
detaljplanen medelstora negativa konsekvenser. Föroreningssituatio-
nen i sedimenten och ev. åtgärder kommer att undersökas vidare efter 
samrådet. 

Bullerkartläggning redovisande maximal ljudnivå och ekvivalent ljudnivå från tennisbanorna.
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Buller 

FÖRUTSÄTTNINGAR

En bullerkartläggning har tagits fram av Aukustikforum 2014-02-10 
för att redovisa beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer här-
rörande från intilliggande tennisbanor. Utredningen visar att planom-
rådet inte är olämpligt för bostadsbebyggelse med anledning av buller 
från tennisbanorna. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Inga åtgärder bedöms som erforderliga med anledning av buller från 
tennisbanorna. De planerade sjöbodar söder om tennisbanorna be-
döms ytterligare begränsa bullerspridningen från tennisbanorna. 

Återvinningscentralen kommer att generera visst buller under åter-
vinningscentralens öppettider. För att begränsa påverkan på tillkom-
mande byggnader föreslås att ett plank uppförs mellan byggrätten för 
flerbostadshuset och återvinningscentralen i planområdets nordöstra 
del. 

Radon 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun 
med undantag av delar av Björkö och Hälsö. Kommunens radonun-
dersökning visar att Källö-Knippla klassas som lågriskområde för 
markradon. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats 
och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. 
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Risker

Stigande vatten och klimatanpassning

FÖRUTSÄTTNINGAR

De globala klimatförändringarna beräknas i framtiden bidra till 
havsnivåhöjningar och extremväder. En havsnivåhöjning tillsammans 
med kraftig storm kan innebära stora konsekvenser för havsnära be-
byggelse. Det är därför viktigt i planeringen att ta höjd för ett föränd-
rat vattenstånd och extremväder. 

Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram 
ett regionalt planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten 
(2011). Handboken utgår från en planeringsmodell där översväm-
ningsrisken kartläggs i fyra översvämningszoner.

Inom zon 1 (grön) kan all bebyggelse tillåtas. Bostäder kan tillåtas 
inom zon 2 (gul) och zon 3 (orange) om riskreducerande åtgärder 
genomförs. Zon 4 (röd) bör reserveras för parker, grönytor, jord- och 
skogsbruk samt t.ex. uthus, förråd och parkeringsplatser.

Bild: Markanvändningsdiagram från handboken Stigande vatten. Röd markering 
avser användningar som planförslaget möjligör för. 
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Enligt Stigande vatten, faktablad – Kusten (version 2.0) (2014-12-29) 
beräknas framtida högsta högvatten år 2100 i Göteborg ligga på nivån 
+2,4 meter i RH 2000 (zon 4). Högsta högvatten är den nivå som 
statistiskt sett beräknas uppstå en gång per 100 år, plus ett tillägg för 
vindens påverkan. Zon 3 ligger mellan 2,4 och 2,8 meter, zon 2 mellan 
2,8 och 3,4 meter och zon 1 över 3,4 meter. Öckerö kommun använder 
sig inte utav höjdsystemet RH2000, vilket ovanstående höjdangivel-
ser är angivna i. Kommunen använder sig istället av höjdsystemet 
RH00.  Inom planområdet skiljer det 22,5 centimeter mellan RH2000 
och RH00. För att få rätt höjdangivelser behöver 22,5 centimeter dras 
av från de siffror som Länsstyrelsen anger i Stigande vatten. 

För Öckerö kommun finns inte idag några exakta beräkningar på hög-
sta, medel eller lägsta vattenstånd. För Torshamnen, vilket bedöms 
som jämförbart med anledning av den geografiska närheten, är idag 
medelvattenståndet ca + 0 i höjdsystem RH00, det högsta högvatten-
stånd ca + 1,7 i höjdsystem RH00 och det lägsta lågvattenståndet ca 
- 1,1 i höjdsystem RH00.   

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

En större del av planområdet ligger inom zon 4, vilket innebär att 
åtgärder krävs för att byggnationen ska bli lämplig med hänsyn till 
stigande vatten. Detaljplanen medger helårsboende, service (restau-
rang, café etc.), torg, småbåtshamn, återvinningscentral samt enklare 
byggnader så som sjöbodar och förråd.

För att säkerställa den framtida byggnationen avseende stigande vat-
ten, finns på plankartan bestämmelser om att lägsta nivå på färdigt 
golv-nivå och öppningar i byggnader inom användning bostad, ska 
vara + 3,175 meter över grundkartans nollplan (RH00), samt att alla 
byggnadsdelar under samma nivå ska uppföras i fukttålig konstruk-
tion. Exempel på material som kan utgöra fukttålig konstruktion är 
exempelvis betong och mursten. För centrumbebyggelse anges att 
lägsta nivå på färdigt golv och öppningar i byggnader ska vara + 2,675 
över grundkartans nollplan (RH00) och att alla byggnadsdelar under 
nivån på + 2,676 ska uppföras i fukttålig konstruktion. 
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Resterande bebyggelse inom planområdet föreslås bli mindre komple-
mentbyggnader kopplade till bostäder, centrum eller hamnverksam-
het, såsom förråd och sjöbodar. Sjöbodar har enligt tradition kunnat 
översvämmas, bland annat för att lättare kunnat ta in båtarna för 
vinterförvaring. Det anses därför inte lämpligt att reglerar färdigt 
golv för dessa byggnader, då regleringen skulle kunna motverka 
bebyggelsens syfte.  

I och med att stora delar av marken inom planområdet redan idag är 
belägen på en relativt låg nivå kommer det krävas att delar av mark-
nivån höjs. För att minska den visuella påverkan av markhöjningen, 
och pga av de geotekniska förutsättningarna, kommer marknivån att 
stegvis höjas upp (se principskiss ovan).  Utrymningsvägar från bo-
städerna vid ett framtida extremväder sker i nordvästlig riktning där 
marken kommer vara belägen på en säker nivå. 

Torgytan och bryggpromenaden kommer att vara belägen på en nivå 
som i framtiden kommer att bli påverkad av stigande vatten och 
extremväder. Ytan kommer att tillåtas att tillfälligt översvämmas. 
Passage på säker nivå möjliggörs runt området längs Lindeviksvägen. 

Skred, blocknedfall, erosion

FÖRUTSÄTTNINGAR

Enligt framtagen geoteknisk utredning bedöms risk för bergras och 
blockutfall föreligga på två platser inom planområdet.

Principskiss över markhöjning och färdigt-golv-nivå. Bild: Tengbom arkitekter. 
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

För att säkerställa stabiliteten rekommenderas i första hand att 
blocken rensas. I det fall byggnaderna bevaras eller blocken inte kan 
rensas ned ska de istället förankras med bergbult. Eventuella bergar-
beten som resulterar i ytterligare schaktväggar med över en meter i 
höjd ska besiktigas av bergsakkunnig.

På plankartan finns en planbestämmelse om att startbesked inte får 
ges inom kvartersmark med användning C och V1 förrän risken för 
bergras och blocknedfall har avhjälpts. 

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet 
på mark, vatten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område. 
Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utom-
husluft, olika parametrar i yt- och grundvatten, kemiska föroreningar 
i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Förekomster av blottat berg (inklusive berg med tunt jordtäcke, < 0,5 m; röda markering-
ar) i planområdets norra del, samt läget för två partier med potentiellt instabila block i 
nära anslutning till två mindre byggnader (blå markeringar). Bild: GEOS. 
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Vatten

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdets omgivande kustvatten – Göteborgs norra skärgårds 
kustvatten - omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. 

Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig. Denna vattenföre-
komst är samklassad med Göteborgs norra skärgårds kustvatten och 
Göteborgs södra skärgårds kustvatten som tillhör samma vattentyp. 
Dataunderlaget är otillräckligt för att tillämpa befintliga bedömnings-
grunder, men den sammanvägda statusen för dessa vattenförekom-
ster bedöms vara måttlig.

Den kemiska statusen uppnår ej god. Halten av Kvicksilver (Hg) som 
omfattas av den kemiska statusen har genom direkta mätningar i sjön 
eller extrapolerat från mätningar i angränsande eller liknande sjöar 
visat sig överskrida sin miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten som 
därmed ”Uppnår ej god status”. Vattenförekomsten uppnår inte heller 
god status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). Det-
ta med anledning av ett nytt europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk, 
som tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten.

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Utbyggnaden kan i viss mån bidra till att försvåra möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormerna i berörd ytvattenförekomst. Påverkan 
bedöms dock inte så stor att någon kvalitetsfaktor försämras eller 
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna äventyras. 

Inför granskning kommer en dagvattenutredning utföras i syftet att 
hitta en dagvattenlösning som minimerar dagvattenpåverkan på vat-
tenförekomsten. 

Luft

FÖRUTSÄTTNINGAR

Antalet stora lokala utsläppskällor som industrier och större vägar är 
litet i Öckerö kommun och luftmiljön kan beskrivas som god. Bil- och 
färjetrafiken utgör den största enskilda utsläppskällan i kommunen. 
Många förvärvsarbetare pendlar ut från kommunen med bil vilket 
bidrar till utsläppen.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planområdet ligger långt ifrån ett område där gränsvärden över-
skrids. Tillskottet av fordon kan komma innebära en viss ökning av 
utsläpp, dock inte i den grad att MKN överskrids.  

Miljömål

Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet och 
det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är eko-
logiskt hållbara på lång sikt. 

De nationella miljökvalitetsmål som berörs av aktuellt planförslag lis-
tas nedan. Bedömningen gäller främst lokalt i planområdet och dess 
närmaste omgivning.

• Giftfri miljö

Att förorenad mark till viss del saneras, innebär en positiv påverkan 
på möjligheten att uppnå målet. I och med att föroreningarna i se-
dimenten föreslås lämnas kvar samtidigt som allmänheten i större 
utsträckning tillgängliggörs för allmänheten, påverkas målet negativt 
i det avseendet. 

• God bebyggd miljö

Planförslaget innebär att den gamla varvsmiljö värnas och goda för-
utsättningar ska ges för återvinning och cykelparkering. Detta på-
verkar målet i positiv riktning. De åtgärder som föreslås med hänsyn 
till stigande havsnivå i form av höjdsättning, bedöms inte helt kunna 
reducera risken på framtida byggnation. Detta eftersom framtida 
scenarier är förknippade med stora osäkerheter.

Sanering och förorenad mark bidrar till att målet påverkas i en positiv 
riktning. Å andra sidan kommer föroreningar i sediment att lämnas 
kvar samtidigt som strandområdet i större utsträckning tillgänglig-
görs för allmänheten, vilket påverkar innebär att målet påverkas i 
negativ riktning.

• Hav i balans samt levande kust och skärgård  



Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv | Öckerö kommun | Dnr SB 0141/16 
Planbeskrivning | Samrådshandling 2021–03-24

53 / 64

Planförslaget innebär ökad båttrafik vilket medför ökad spridning 
av befintliga sedimentföroreningar. Planförslaget innebär även viss 
påverkan på bottnarna, såsom skuggning, vilket bedöms som negativt 
för ålgräsbeståndet. 

• Ett rikt växt- och djurliv 

Planförslaget innebär att träd avverkas, samt att de marina värdena 
påverkas negativt, vilket sammantaget medför att målet påverkas 
negativt. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Enligt Plan- och bygglagen 5 kap och Miljöbalken 6 kap ska en un-
dersökning utgöra underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas 
medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en strategisk 
miljöbedömning göras, bl.a. genom att en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas. 

Öckerö kommun gör den sammanvägda bedömningen att den aktu-
ella detaljplanen bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpå-
verkan som avses i Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och 
Miljöbalken 6 kap. En strategisk miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL, 4 kap 34 § ska därför upprät-
tas.

Undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen 2018–10–
11. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.

STÄLLNINGSTAGANDE GÄLLANDE BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Kommunens plan-, bygg- och miljöenhet och länsstyrelsen har genom 
avgränsningssamråd (2019-01-31) beslutat att avgränsa miljökonse-
kvensbeskrivningen till att omfatta följande områden: 

• Riksintresse 4 kap Högexploaterad kust 

• Naturmiljö, artskydd och strandskydd

• Förorenat område 
Sedimentföroreningar och påverkan från markföroreningar 
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• Geoteknik 

• Marinbiologi 

• MKN vatten 

• Risk för översvämning 

Miljökonsekvensbeskrivningen ingår som en del i planhandlingar-
na. De konsekvenser som blir följden av ett genomförande av plan-
förslaget beskrivs i både planbeskrivningen och miljökonsekvens-
beskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen ger en mer utförlig 
beskrivning av konsekvenserna och bör därför läsas tillsammans med 
planbeskrivningen.
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Genomförandebeskrivning
I detta kapitel går det att läsa om de frågor som är av vikt för genom-
förandet av detaljplanen. Här redovisas de organisatoriska, fastig-
hetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen.

Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomför-
andekapitlet förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesyn-
punkt.

Organisatoriska frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga 
kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att 
bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att 
synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fast-
ighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Ansvarsfördelning inklusive huvudmannaskap
Inom planområdet föreslås allmän plats i form av natur, gång, gata 
och torg. Huvudmannaskapet är i detaljplanen kommunalt. 

Fastighetsrättsliga frågor

Markägoförhållanden
Merparten av marken inom planområdet ägs av Öckerö kommun. 
Delar av marken inom planområdet är i privat ägo. Markägoförhållan-
den framkommer av till planen hörande fastighetsförteckning daterad 
2021-02-15. 
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Inlösen av mark
Ingen mark behöver lösas in till följd av detaljplanens genomförande. 

Fastighetsbildning 
Inga fastighetsindelningsbestämmelser finns i detaljplanen. Genom 
avstyckning och fastighetsreglering skapas fastigheter för kvarter-
smark. 

Servitut
Inom planområdet finns ett känt servitut. Till förmån för Källö 1:161 
belastande Källö 1:98. Servitutet har innebörden utfartsservitut. 
Planförslaget innebär att servitutet blir onyttigt och därför måste 
upphävas. 

Inga nya servitut föreslås genom planförslaget. Under ev. gemensam-
hetsanläggningar kommer det att bildas anläggningsservitut. 

Gemensamhetsanläggning
Inom planområdet kommer troligtvis en eller flera gemensamhets-
anläggningar att inrättas. Omfattningen kommer att utredas efter 
ansökan om lantmäteriförrättning. 

Följande gemensamhetsanläggningar kan vara aktuella att inrätta: 

• Gemensamhetsanläggning för gata inom kvartersmark, parkering 
samt avfallshantering. 

• Gemensamhetsanläggning för småbåtshamn kan bildas inom W1. 

Gemensamhetsanläggningarna kommer att förvaltas av delägarna, 
eller av en eller flera samfällighetsföreningar. I anläggningsförrätt-
ningen beslutas enligt anläggningslagen om deltagande fastigheter 
och andelstal för gemensamhetsanläggningarnas utförande och drift. 

Ledningsrätt
Inom planområdets västra del finns befintliga VA- och dagvattenled-
ningar. Plankartan har försetts med ett markreservat för allmännyt-
tiga underjordiska ledningar för området. Kommunens VA-enhet har 
sökt ledningsrätt för befintliga ledningsdragningar.   
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Ekonomiska frågor

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatören och kostnaderna är reglerade i 
ett plankostnadsavtal mellan kommun och exploatör. Ingen planavgift 
kommer att utgå vid bygglov. Exploatören ska stå för alla kostnader 
som projektet direkt medför.

Finansiering och följdinvesteringar
Exploatör bekostar utbyggnaden av området. Detsamma gäller ut-
byggnadskostnader för gata och allmän platsmark enligt avsnittet 
”gatukostnader och övriga avgifter” nedan.

Alla schaktningsarbeten för områdets el- och fiberförsörjning inom 
planområdet, samt all förändring av transformatorer och omläggning 
av ledningar bekostas av exploatören i enlighet med till planen tillhö-
rande exploateringsavtal.

Driftkostnader
Kommunen avser att ingå en avsiktsförklaring med hamnföreningen 
på Källö-Knippla beträffande skötsel och drift av allmän plats.  

Drift och underhåll av kvartersmark sköts lämpligen av en eller flera 
samfällighetsföreningar. Exploatör avser avyttra område betecknat V1 

och C till Källö-Knipplas hamnförening. Dessa områden kommer då 
att driftas och underhållas av hamnföreningen.  

Gatukostnader och övriga avgifter
Gatukostnader och övriga avgifter regleras i exploateringsavtal. Avta-
lets huvudsakliga innehåll redovisas under avsnittet ”avtal” nedan.
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Avtal

Exploateringsavtal 
Öckerö kommun avser att ingå exploateringsavtal med exploatören. 
Exploateringsavtal kopplade till planens genomförande antas samti-
digt eller före detaljplanen i kommunfullmäktige. Det huvudsakliga 
syftet med exploateringsavtalet är att reglera rättigheter och skyldig-
heter mellan Öckerö kommun och exploatör. Syftet är även att klar-
göra vilken aktör som gör vad och när, samt klargöra fördelning av 
kostnader. Grundinställningen i projektet är att exploatören står för 
de kostnader som projektet medför. 

De punkter som behandlas i exploateringsavtalet rör bland annat:

• Omlokalisering av befintlig återvinningscentral

• Utbyggnad av vatten och avlopp.

• Utbyggnad av allmän plats. 

• Anläggande av hamnanläggningen.

• Sanering av förorenade massor.

• Utformning av hamnanläggningen 

• Omlokalisering av landningsplats för ambulanshelikopter

• Hyresrätter inom planområdet. 

• Genomförandetid och arbetsordning

Konsekvensen av att parterna tecknar ett exploateringsavtal är bl.a. 
ett klargörande av respektive parts åtaganden avseende utförande, 
drift och underhåll.  

Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtal finns mellan Öckerö kommun och exploatör. Ex-
ploatör har genom markanvisningsavtalet ensamrätt att förhandla om 
att förvärva marken inom planområdet. 
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Övrigt 

Planeringsunderlag och källor

• Fredriksen, C. & Bornmalm, L. (2008). Knippla Skeppsvarv, Käl-
lö-Knippla: Fiskebåtsvarvet med eget skeppsmäkleri. Bornholm, 
L. Bång, K. Fredriksen, C. Ohlsson, C. S. (red.). Fiskebåtarna & 
varven: skeppsbyggarna. Göteborg: Breakwater publishing. ss. 
160-186.   

• Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översväm-
ningshotade områden - Länsstyrelsen 2011

• Gammaspektrometermätning och preliminär radonriskbedöm-
ning inom delar av Öckerö kommun - MRM Konsult AB 1993-10-
06.

Medverkande tjänstepersoner

Rikard Sporre      
Planarkitekt, Öckerö kommun

Andréas Beutler      
Plan- bygg- och miljöchef, Öckerö kommun

Per Karlbäck     
Mark- och exploateringsingenjör, Öckerö kommun

Samhällsbyggnadsverksamheten 2021–03-24
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Bilagor

Bilaga 1: Förklaring av planbestämmelserna

Användning av mark och vatten

ALLMÄN PLATS

TORG1
Torg. 

GATA Gata. 

NATUR Naturområde 

KVARTERSMARK

B Bostäder. 

C Centrum. 

C1
Centrumändamål tillåts i bottenplan.  

E1
Avfallsanläggning 

E2
Transformatorstation 

V1
Småbåtshamn

VATTENOMRÅDE

W1
Småtbåtshamn och bryggor. Endast flytande 
bryggor.

W2
Öppet vatten

W3
Vattenområde som får överbyggas av brygga/kaj. 
Brygga/kaj ska utformas så att solljus når vatten-
ytan.
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Egenskapsbestämmelser för allmän plats 

gång1

parkering1
Parkeringsplats får ej anordnas.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

e1
Största byggnadsarea är 90 m² per hu-
vudbyggnad. Största byggnadsarea 300 
m2,

e2
Största byggnadsarea är 320 m²

Marken får inte förses med byggnad. 

Syftet med bestämmelsen är att säker-
ställa att siktlinjer bevaras, samt att 
reglera avstånd mellan byggnader och 
allmän plats. 

+ 0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet 
nollplan. Syftet med bestämmelsen är att 
reglera höjden på bebyggelsen.  

Högsta totalhöjd är 4 
meter över marknivån 

för komplementbyggna-
der

En generell bestämmelse som gäller 
inom hela planområdet.

p1

Byggnad ska placeras med gavelfasad 
huvudsakligen i sydöstlig respektive 
nordvästlig riktning. Syftet med be-
stämmelsen är att minimera den visuella 
påverkan av byggnationen från vattnet. 
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b1
Lägsta nivå på färdigt golv och öpp-
ningar i byggnader ska vara + 2,675 
över grundkartans nollplan (RH00). 
Alla byggnadsdelar under nivån + 
2,675 ska utföras i fukttålig konstruk-
tion.,

Syftet med bestämmelsen är att bygg-
naderna ska skyddas mot stigande 
havsnivåer och översvämning. 

b2
Grundläggning endast på pålar till 
fast berg, 

Syftet med bestämmelsen är att bygg-
naderna ska skyddas mot stigande 
havsnivåer och översvämning. 

b2
Grundläggning endast på pålar till 
fast berg.

Syftet med bestämmelsen är att 
säkerställa att byggnaderna inom om-
rådet uppförs geotekniskt säkert. 

m1
Plank ska uppföras till en höjd av 
minst + 5 meter över marknivån

Syftet med bestämmelsen är att 
avskärma bostadsbyggnationen från 
återvinningscentralen. 

Takkupor eller frontespis 
får utgöra maximalt 25 % av 
takfallet på huvudbyggnad

Generell bestämmelse som gäller för 
hela planområdet. Syftet med planbe-
stämmelsen är att säkerställa en viss 
typ av utformning inom området. 
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Fasadmaterial ska utgöras 
av trä

Generell bestämmelse som gäller för 
hela planområdet. Syftet med planbe-
stämmelsen är att säkerställa en viss 
typ av utformning inom området. 

Takbeklädnad ska vara matt Generell bestämmelse som gäller för 
hela planområdet. Syftet med planbe-
stämmelsen är att säkerställa en viss 
typ av utformning inom området. 

Tak ska utformas som 
sadeltak med fall ut mot 
fasad. Taklutning ska vara 
minst 27 grader och max 
45 grader. Takkupor och 
komplementbyggnader, ej 
sjöbodar, får utföras med 
annan takform än sadeltak 
och med mindre takvinkel 
än 27

Generell bestämmelse som gäller för 
hela planområdet. Syftet med planbe-
stämmelsen är att säkerställa en viss 
typ av utformning inom området. 

Maximal gavelbredd är 10 
meter

En generell bestämmelse som gäller 
för hela området. Syftet med planbe-
stämmelsen är att säkerställa en viss 
typ av utformning inom området. 

Lägsta nivå på färdigt golv 
och öppningar i byggnader 
inom användning bostä-
der ska vara + 3,175 meter 
över grundkartans nollplan 
(RH00). Alla byggnads-
delar under nivån + 3,175 
över grundkartans nollplan 
(RH00) ska utföras i fukttå-
lig konstruktion.

Generell bestämmelse som gäller för 
hela planområdet. 

Källare får inte finnas Generell bestämmelse som gäller för 
hela planområdet. 
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Administrativa bestämmelser 

a1
Strandskyddet är upphävt. 

u1
Markreservat för allmännyttiga underjor-
diska ledningar. 

g1
Markreservat för gemensamhetsanläggning. 

Genomförandetiden 
är 5 år från det datum 
detaljplanen vinner 
laga kraft

En administrativ bestämmelse som gäller 
för hela planområdet. 

Startbesked får inte 
ges för byggnation 
förrän avhjälpande 
åtgärder avseende 
förorenad mark har 
kommit till stånd

En administrativ bestämmelse som anger 
att startbesked för byggnation inte får ges 
förrän förorenade massor sanerats till en 
acceptabel nivå. 

Startbesked får inte 
ges för användning C 
och V1 förrän av-
hjälpande åtgärder 
avseende rasrisk och 
blocknedfall har kom-
mit till stånd

En administrativ bestämmelse som anger 
att startbesked inte får ges inom använd-
ning C och V1 innan risken för rasrisk och 
blocknedfall åtgärdats. 
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Grundkarta

Plankarta
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Torg

TORG

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Centrumändamål tillåts i bottenplan
C

1

Avfallsanläggning

E

1

TransformatorstationE

2

SmåbåtshamnV

1

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Småbåtshamn och bryggor. Endast flytande bryggor.

W

1

Öppet vattenW

2

Vattenområde som får överbyggas av brygga/kaj. Brygga/kaj ska utformas så att solljus når

vattenytan.

W

3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED ENSKILT

HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

gång Gångväg,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

parkering

1

Parkeringsplats får ej anordnas,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 90 m² per huvudbyggnad. Största byggnadsarea 300 m2,  4 kap. 11 § 1 st 1

p.

e

2

Största byggnadsarea är 320 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta totalhöjd är 4 meter över marknivån för komplementbyggnader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Byggnad ska placeras med gavelfasad huvudsakligen i sydöstlig respektive nordvästlig riktning,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Takbeklädnad ska vara matt,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Takkupor eller frontespis får utgöra maximalt 25 % av takfallet på huvudbyggnad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasadmaterial ska utgöras av trä,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tak ska utformas som sadeltak med fall ut mot fasad. Taklutning ska vara minst 27 grader och max 45 grader. Takkupor

och komplementbyggnader, ej sjöbodar, får utföras med annan takform än sadeltak och med mindre takvinkel än 27,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Maximal gavelbredd är 10 meter.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

Lägsta nivå på färdigt golv och öppningar i byggnader inom användning bostäder ska vara + 3,175 meter över

grundkartans nollplan (RH00). Alla byggnadsdelar under nivån + 3,175 över grundkartans nollplan (RH00) ska utföras i

fukttålig konstruktion.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

1

Lägsta nivå på färdigt golv och öppningar i byggnader ska vara + 2,675 över grundkartans

nollplan (RH00). Alla byggnadsdelar under nivån + 2,675 ska utföras i fukttålig konstruktion.,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Grundläggning endast på pålar till fast berg,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd mot störningar

m

1

Plank ska uppföras till en höjd av minst + 5 meter över marknivån.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för byggnation förrän avhjälpande åtgärder avseende förorenad mark har kommit till stånd,  4 kap. 14

§ 1 st 1 p.

Startbesked får inte ges för användning C och V1 förrän avhjälpande åtgärder avseende rasrisk och blocknedfall har

kommit till stånd,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd

a

1

Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §
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FÖRORD

Syftet med att genomföra en programprocess är att 
beslutsunderlaget i ett tidigt skede ska breddas med 
berörda parters erfarenheter och synpunkter. Program-
skedet ska ge möjlighet för insyn och påverkan innan 
kommunen beslutar inriktning på det fortsatta arbetet. 
Programmet ska klarlägga förutsättningarna för en utbyg-
gnad och ange utgångspunkter samt riktlinjer för kom-
mande planarbete.
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Parken      
utvecklas genom komplet-

terande planteringar, bänkar och belysning. 
Parkenken användas mer aktivt genom tillgång 

till olika utomhusaktiviteter.

Gång-
stråket leder 

fram till en allmän 
grillplats.

Ett 
gång- och siktstråk 

genom bostadsområdet knyter 
ihop parken och vattnet.

 Befi ntligt gång- och 
siktstråk som leder mot Källö-

Knipplas 

Ett 
allmänt promenadstråk går 

längs med vattnet mot badplatsen och 
fungerar som en naturlig mötesplats.

Områ-
det bebyggs bostad-

shus och handel alternativt 
utvecklas som idrott tillsammans 

med nuvarande tennisbanor.

Områ-
det bebyggs med 

en- och fl erbostadshus där 
möjlighet för handel fi nns i 

bottenplan.

Återvin-
ningscentral

En 
småbåtshamn 

utvecklas

Om ten-
nisbannorna är kvar 

skall en bullerutredning göras 
om området kan vara lämplig 

för bostäder.

Kartan är framtagen i samarbete med Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Allmänt promenadstråk

Park

Område eventuellt lämplig för bostäder, handel och service

Tennisbanor/bostäder, handel och service

Bostäder med inslag av service

Kaj och småbåtshamn

Gångstråk

Siktstråk
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SAMMANFATTNING

Allmänt

Planprogrammets huvudsyfte är att skapa möj-
ligheter för nya bostäder men även visa på möj-
ligheter för en mer fl exibel användning med t.ex. 
kommunal och kommersiell service i bottenplan, 
fritidsaktiviteter och småbåtshamn. Programmets 
syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgäng-
lighet till vattnet och att skapa en koppling mellan 
vattnet och parken.

Ett kulturminnesvårdsprogram har tagits fram som 
berör Knipplas äldre bebyggelse. Bebyggelsen är  
av stort värde som helhetsmiljö och ska bevaras 
och underhållas så dess äldre karaktär inte förvan-
skas. Den äldre färgskalan ska följas och valet 
av material ska överensstämma med den äldre          
traditionen, det vill säga ljus träpanel, symetrisk 
fönstersättning och röda tegeltak.

Även om kulturminnesvårdsprogramsbeskrivnin-
gen inte berör programområdet direkt är det av stor 
vikt att gestaltningsbestämmelser för programom-
rådet förhåller sig till detta. Det har framförallt stor 
vikt med tanke på landskapsbilden då området är 
väl synligt från havet.

För att den nya bebyggelsen ska samspela med 
den äldre bebyggelsen  bör byggnadernas storlek 
vara varierad men med överhängande mindre be-
byggelse som byggs tätt och oregelbundet. Större 
byggnadskroppar ska uppföras så ett de visuellt tar 
hänsyn till Källö-Knipplas volym och skala.

Kaj och småbåtshamn

En småbåtshamn byggs ut. Ett promenadstråk går 
längst kajen/ vattnet mot badplatsen och fungerar 
som en naturlig mötesplats.

En geoteknisk undersökning har gjorts som visar 
på en rad svårigheter och att fl er utredningar krävs. 
Om en hamn ska byggas ut krävs ytterligare utred-
ningar. Om dessa skulle visa på att en hamn inte 
går att genomföra föreslås området användas som 
natur.

Det är viktigt att området inte upplevs som pri-
vat. Därför måste allmänhetens tillgänglighet till 
vattnet säkras i detaljplanen.

Tennisbanor/bostäder, handel och service

Tennisbanorna fl yttas och området bebyggs med en 
och fl erbostadshus där möjlighet för offentlig och 
kommersiell service i bottenplan. En fl exibel de-
taljplan kan även möjliggöra för en turismverksam-
het så som hotell eller vandrarhem. Alternativt kan 
området ha kvar tennisbanorna och de säkerställas 
som idrottsområde i detaljplan. Tennisbanorna kan 
vara ett mervärde för boende på Källö-Knippla och 
vara ett bidrag till turismen på ön.

Bostäder handel och service/ återvin-
ningscentral

Området bebyggs med en- och fl erbostadshus där 
möjlighet för offentlig och kommersiell service 
fi nns i bottenplan. En fl exibel detaljplan kan även 
möjliggöra för turismverksamhet såsom hotell 
eller vandrarhem. Dessa användningar är särskilt 
intressanta att studera om saneringskostnader och 
åtgärder för höga vattenstånd blir så höga att de 
inte kan motiveras ur en ekonomisk och teknisk 
synvinkel. 

Det fi nns ett gång- och siktstråk mellan parken och 
kajen igenom bostadsområdet.

Återvinningscentral kan antingen ligga kvar i min-
dre stolek på sin nuvarande plats eller fl yttas till en 
annan plats

Park

Parken, vars parkkaraktär och funktion som sam-
lingsplats är angelägen och bör utvecklas. Detta 
görs genom stråk och siktlinjer mot havet. Detta 
bör även ske genom kompletterande planteringar 
av blommor och buskar. Likaså bör den förses med 
fl er bänkar och belysning. Parken kan även använ-
das mer aktivt genom tillgång till olika aktiviteter, 
såsom frisbeegolf och utomhusgym.
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Programskede

För att underlätta detaljplanearbetet kan kom-
munen välja att upprätta ett särskilt program där 
planens utgångspunkter och mål framgår. Det kan 
vara en fördel att upprätta ett program för kompli-
cerade planer som berör många intressenter och 
som innehåller starka motstående intressen. Ett 
annat skäl att upprätta ett särskilt program är om 
detaljplanen saknar stöd i översiktsplanen.

Bedömning:
Öckerö kommun har beslutat att upprätta ett pro-
gram mot bakgrund till det stora allmänna intresset 
och att planbeskedet inte har stöd i Översiktsplanen
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Detaljplan

Kommunen kan använda en detaljplan för att 
pröva om ett mark- och vattenområde är lämpligt 
för bebyggelse. Det gäller både när det ska byg-
gas nytt och när bebyggelse ska förändras eller       
bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna plat-
ser, kvartersmark och vattenområden och gränser-
na för dessa. Detaljplanen medför i princip en rätt 
att bygga i enlighet med planen under en särskild 
angiven tid, som är minst 5 och högst 15 år. Planen 
är bindande vid prövning av lov. Detaljplanen 
reglerar även andra rättigheter och skyldigheter, 
inte bara mellan markägarna och samhället utan 
också markägarna emellan.

Bilden visar alla steg i en detaljplaneprocess



Planprogramarbetets huvudsyfte är att skapa möjligheter 
för nya bostäder men även visa på möjligheter för en mer 
fl exibel användning med t.ex. kommunal och kommersiell 
service i bottenplan, fritidsaktiviteter och småbåtshamn.

Programmets syfte är också att säkerställa allmänhetens 
tillgänglighet till vattnet och att skapa en koppling mellan 
vattnet och parken.
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Nedanstående ställningstagande är ett utdraget 
från behovsbedömningen. Hela bedömningen fi nns 
i bilaga 2.

Ställningstagande 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt 
4 Kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL) och 6 kap. 
11 § miljöbalken (MB) och anser att planen kan 
antas medföra en betydande påverkan på miljön, 
människors hälsa och säkerhet eller hushållningen 
med mark, vatten och andra resurser. En miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskriv-ning 
(MKB) kommer därför att genomföras. Planens 
miljöpåverkan och åtgärder för att förebygga och 
mildra den, hanteras i separat miljökonsekvens-
beskrivning. 

Ställningstagandet grundar sig på en bedömning 
enligt kriterierna i förordningen om miljökon-
sekvensbeskrivningar (1998:905). Kriterierna i 
både bilaga 2 och bilaga 4 i MKB-förordningen har 
beaktats då planen medger byggande av småbåt-

BEHOVSBEDÖMNING

shamn (en användning som står listad både i 4 
Kap. 34 § och MKB-förordningens bilaga 3). 

Miljöbedömningen avgränsas till att ta upp ge-
oteknik,  planförslagets påverkan på vattenmiljön - 
speciellt frågor som rör föroreningar, stabilitet och 
marinbiologi samt att identifi erar faktorer som har 
betydelse för om planerade åtgärder i vattenområ-
det går att genomföra.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska också ta upp 
den risk för människors hälsa och säkerhet som 
uppstår vi genomförandet av detaljplanen. Detta är 
framföralt form av de störningar som kan uppstår 
vid de transporter som komma att genereras vid 
sanering och uppfyllnad av mark vid anläggnings-
fasen. 
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STÄLLNINGSTAGANDE
STATLIGA INTRESSEN
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Riksintressen

Programområdet omfattas av geografi ska bestäm-
melser enligt 4 kap 1§ och 4§ miljöbalken. De 
är riksintresse, med hänsyn till sina natur- och 
kulturvärden, i sin helhet. Inom kustområdet får 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön 
endast ske om de inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Utveckling av befi ntlig 
tätort och lokala näringslivet samt anläggningar 
för totalförsvaret undantas. Inom kustområdet får 
fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form 
av kompletteringar till befi ntlig bebyggelse. Om 
det fi nns särskilda skäl får dock annan fritidsbe-
byggelse komma till stånd, företrädesvis sådan 
som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov 
eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora 
tätortsregionerna.

Bedömning:
En exploatering i planområdet ses som en förtät-
ning av Källö-Knipplas tätort och bedöms vara 
förenligt med bestämmelserna enligt 4 kap 
miljöbalken då det är en utveckling av tätortens          
befi ntliga bebyggelse.

Strandskydd

Öckerö kommun har gjort en omfattande inven-
tering av strandskyddet, på det underlaget fattade 
länstyrelsen ett beslut 2002-06-13 om nytt strand-
skydd inom Öckerö kommun. Strandskyddet är 
upphävt inom programområdet. När det blir en ny 
detaljplan återinförs strandskyddet igen. Då görs 
en ny prövning.

Programområdet omfattas av geografi ska bestäm-
melser enligt 4 kap 1§ och 4§ miljöbalken.
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Bedömning:
Kommunens bedömning är att det upphävda 
strandskyddet för planområdet som faställdes 
2002-06-13 av länsstyrelsen ska fortsätta gälla med 
bakgrund av att marken redan är i anspråktagen 
och för att marken inte anses ha några höga natur-
värden. Allmänhetens tillgänglighet till vattnet 
anses dock vara av stor vikt därför skall marken 
närmast vattnet vara allmänt tillgängligt.

Fornlämning

En fornämning fi nns i programområdets norra del, 
högst upp i parken. Lämningen beskrivs som fynd-
plats. Övrig kulturhistorisk lämning.

Bedömning:
Fornlämningen bedöms ej påverkas då parken ska 
bevaras. 

Fornlämning betecknas med R. Bilden är hemtad 
från Fornsök.
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDE
KOMMUNALA INTRESSEN
Följande fetmarkerade utdrag  från Vision 2050 
berör planområdet

Vision 2025
En levande skärgårdskommun med människan i 
centrum

En levande skärgårdsmiljö
•Natur, kulturarv och historiska miljöer bev-
aras och utvecklas för kommande generationer.
•Åretruntboende, i olika boendeformer, erbjuds 
på alla öar.
•Förtätning och byggande av högre bostadshus 
underlättas.
•Boende och rekreation prioriteras i nyttjandet 
av kommunens begränsade yta.
•Hamnar är attraktiva och levande med inrikt-
ning på näringsliv och turism.
•All energi som förbrukas i kommunen är 
förnybar.

    Program för Källö-Knippla Varv

 14

Kommuninvånarna
•En modern skola väl förankrad i skärgårdssam-
hället erbjuder en individanpassad undervisning.
•Alla barn är trygga och alla föräldrar känner tryg-
ghet i sitt föräldraskap.
•Alla barn och unga har en aktiv och meningsfull 
fritid.
•Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfi entlighet 
och segregation förebyggs i ett tidigt skede.
•Det fi nns en tydlig och gemensam värdegrund 
som präglar alla områden där barn och unga är 
engagerade.
•Alla invånare ska kunna känna gemenskap, tryg-
ghet och kunna åldras med värdighet och god 
omvårdnad i ett samhälle anpassat för alla.

Demokrati och infl ytande
•Respekt och medmänsklighet genomsyrar all 
verksamhet i kommunen. Ingen främlingsfi ent-
lighet fi nns.



Följande utdrag från Handelsstrategi 2008  

Knippla hamn

Programområde

             Program för Källö-Knippla Varv
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Handelsstrategi 2008

Följande kan karakterisera handel och service i 
Öckerö kommun

• God service och personligt bemötande
• Trivsam och välkomnande miljö
• Närhet till boende
• Tillvarata närheten till vatten och hamn

Knippla Centrum

• Försäljning av dagligvaror (livsmedel,  
            blommor, kemiskt tekniska produkter,                    
 tobak och tidningar)
• Verksamheter med marin anknytning till  
 exempel, båttillbehör, drivmedel, 
 elektronik
• Resturanger/caféer
• Turistinriktad verksamhet (boende m.m.)

Krav på hyresbostäder styrs i 
markanvisningsavtal

Det är viktigt att bygga trygga och tillgängliga lä-
genheter som möjliggör en levande skärgårdsmiljö 
för alla åldrar. Bebyggelsen bör därför vara vari-
erad och blandad med olika upplåtelse- och förvalt-
ningsformer samt med varierande lägenhetsstorle-
kar. Det understryks i kommunens översiktsplan 
(ÖP05).  

Upplåtelseform är något som inte går att styra i en 
detaljplan. När kommunen är markägare fi nns det 
dock möjlighet att skriva in krav på t.ex. hyres-
bostäder i avtal i samband med markanvisning. 
Kommunen är stor markägare i området och har 
upprättat ett markanvisningsavtal där kommunen 
ställer krav på att det byggs hyresbostäder i pro-
gramområdet. 
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Markägoförhållande 

Kommunen äger merparten av marken i planområ-
det. Fastigheten 1:168 är i privat ägo.

Översiktsplan

I kommunens översiktsplan (ÖP 05) är pro-
gramområdet utpekat som infrastrukturanläg 
gning med krav på gestaltningsprogram. I över-
siktsplanen står även att en allsidig befolk-nings- 
och hushållstruktur ska eftersträvas i alla boen-
demiljöer. Bebyggelsen bör därför vara varierad 
och blandad med olika upplåtelse- och förvalt-
ningsformer samt med varierande lägenhetss-
torlekar och bebyggelsetyper, för att tillgodose 
behov i olika former. Lokalisering av bebyggelse 
ska ske så att miljön ger skönhetsupplevelse och 
trevnad samt att kultur- och arkitektoniska värden 
värnas och utvecklas. Nordöarnas tätorter i ytter 
skärgården behandlas utifrån sin specifi ka behov 
och förutsättningar för tätortsutveckling. Vid pla-
nering inom denna prioriteras projekt i skyddade 
lägen i nära anslutning till befi ntlig tätort. Natur- 
och parkområden med närhet till bebyggelse ska 
bevaras. Vid ombyggnad av fritidsbåtshamnar ska 
miljövänliga lösningar gällande drift och underhåll 
planeras in från början. Båthamnar ska vara välut-
formade offentliga rum, tillgängliga för lokalbe-
folkning och turism.

Detaljplan

Programområdet omfattas av två byggnadsplaner 
från 1968 och från 1937. Områdena har betecknin-
garna: allmän plats park, område för industri och 
område för hamnändamål.

Bilden visar programområdesgränsen där det 
blåmarkerade marken ägs av kommunen.

Översiktsplan (ÖP 05)



Kulturmiljöprogram

För Källö-Knippla fi nns ett kulturmiljöprogram  
upprättat 2009.

Knippla samhälle
Den täta, variationsrika miljön på Knippla är av 
stort värde som helhetsmiljö. Det är inte endast de 
enskilda byggnaderna som är av värde, utan även 
deras omgivning. Bebyggelsen på Knippla har i 
stort sett tillkommit under 1800-talet. Den domin-
eras idag av äldre stugor, fl ertalet med låga bodar 
och små trädgårdstäppor. 

I övrigt fi nns några enstaka byggnader med äldre 
utseende men de fl esta husen har förändrats genom
om- och tillbyggnader. Husen förbinds med varan-
dra och med hamnen av ett slingrande system av
gångstigar. Kala hällar, klippor, terrasser, rabatter
och asfalterade vägar täcker marken mellan husen.
Karaktären på miljön har förändrats mycket även 
om enstaka inslag är bevarade.

Söder om Västra Hamnvägen fi nns en miljö som
skiljer sig från övriga Knippla. Där ligger bostas-
husen på lite större tomter direkt på berget, utan 
staket emellan.

Bedömning:
Även om kulturminnesvårdsprogramsbeskrivnin-
gen inte berör programområdet direkt är det av stor 
vikt att gestaltningsbestämmelser för programom-
rådet förhåller sig till detta. Det har framförallt stor 
vikt med tanke på landskapsbilden då området är 
väl synligt från havet. Men detta betyder inte att 
arkitekturen bör härma den äldre bebyggelsen utan 
snarare bör vara modern så att det går att utläsa 
tidsålder även för denna. Däremot bör den sam-
spela i form av liknande färg, storlek, material och 
taklutning.
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Kartan är hämtat från Kulturmiljö programmet. De 
svartmarkerade husen har beteckningen “ särskilt 
bevarandevärda byggnader”.

             Program för Källö-Knippla Varv 

Äldre hus på Knippla utpekade i Kulturmiljö 
programmet som “ särskilt bevarandevärda 
byggnader”.
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På 1500-talet brukades marken på Källö som 
betesmark av bönder och skeppare från Hyppeln. 
Under sillperioden på 1700-talet började fi skare 
bosätta sig på Knippla som då ägdes av kronan. 
Under 1820-talet uppstod strider om ägande rät-
ten. Ärendet avgjordes i kammarrätten där det 
beslöts att Källö tillhör Hyppeln medan Knip-
pla är allmänning och tillhör kronan. År 1838 
genomfördes laga skifte på Hyppelns mark inklu-
sive Källös. I och med det ökande fi sket ökade 
befolkningen på Knippla och år 1897 fanns 320 
stycken knipplabor och 62 hus på ön. Knippla 
blev den tätast bebyggda ön i Göteborgs skärgård. 
Bebyggelsen bestod av rödmålade bostadshus och 
uthus byggdes oregelbundet bland klipporna. I 

skrevorna anlades små odlingslotter.  På tjugota-
let köpte Knipplaborna Källö från Hyppeln. Då 
ansågs Knippla vara färdigbyggt och den ökande 
befolkningen fi ck expandera på Källö. I mitten 
av trettiotalet fanns bebyggelse på södra delen av 
Källö. På östra delen låg ett båtvarv.

KÄLLÖ-KNIPPLAS HISTORIA

    Program för Källö-Knippla Varv
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Fotot är från www.knippla.info



Källö och Knippla är två öar som ligger söder om 
Rörö och öster om Hyppeln vid farleden mellan 
Göteborg och Marstrand.  Källö och Knippla är 
nu sammanbyggda och sundet mellan dem är helt 
igenfyllt. Bebyggelsen är tät och det är endast den 
nordöstra delen av Källö som saknar bebyggelse.  
På öarna fi nns en gästhamn med restaurang, livs-
medelsbutik, vandrarhem samt pizzeria. 

Programområdet ligger norr om Källös hamn och 
utgörs av ett före detta varv, park och två tennis-
planer. 

Varvsområdet används i dag bland annat som 
återvinningscentral och här fi nns öns helikopter-
platta. Parken är unik på nordöarna och är en grön 
lunga på Källö-Knippla som annars saknar större 
växtlighet. 

Namnet Källö härstammar från offerkälla, Samos 
källa. 

Befolkningsstatistik

2012 var befolkningen på Källö-Knippla 344 
personer vilket är en minskning med 8 personer 
från året innan. Sedan 2007 har befolkningen 
minskat med 56 personer. Källö-Knippla är en av 
de öarna i kommunen vars befolkning minskar 
mest procentuellt. Källö-Knippla ha en åldrande 
befolkning. 75 % av befolkningen är över fyrtio år 
och 35 % är över sextiofem år.

Kommunikationer

Anslutningar till Källö-Knippla sker med fär-
jeförbindelse. Till fastlandet krävs två färjeturer, 
Källö-Knippla - Burö färjeläge och Hönö Pinans-
färjeläge – Lilla Varholmen. Från Burö färjeläge 
trafi keras bland annat busslinje 290 som går till 
Nils Ericssonterminalen. Under högtrafi k går det 
två turer per timme och övriga tider en per timme. 
Färjorna som trafi kerar Nordöarna är överbelasta-
de, särskilt   sommartid. Det förekommer att alla 
köande bilar inte kommer med färjan.

300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m

                         Program för Källö-Knippla Varv
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PROGRAMOMRÅDET IDAG

Källö-Knippla med planprogrammets utbredning

Vägen går från Knippla hamn mot programområ-
det.
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Rekreation, fritid och turism

Havet och båtlivet är viktigt på Källö - Knippla och 
är en stor del av dragningskraften till ön. Både för 
bofasta och besökare. Därför är tillgången till båt-
platser viktiga och det fi nns idag en stor efterfrågan 
på båtplatser.

En tennisplan fi nns i planområdet och strax norr 
om området fi nns badplats med hopptorn, 
fl ytbryggor och toalett. Norr om badplatsen ligger 
fotbollsplanen Tranbärsvallen. 

På norra Källö fi nns en motionsslinga i naturområ-
det

Teknisk försörjning och avfallshantering

Kommunala vatten- och spillvattenledningar är 
utbyggda inom programområdet och är huvudsakli-
gen förlagda i befi ntliga vägar. Inom planområdets 
sydvästra del fi nns en avloppspumpstation med 
bräddavloppsledning.

Dagvattenledningar saknas i huvudsak. Befi ntliga 
dagvattenledningar inom planområdet bör lokalis-
eras och stärkas i detaljplanen.

Bild över hamnen på Källö-Knippla

Bild över badplatsen Bild över fotbollsplanen
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Grundförhållanden

En geoteknisk undersökning på land saknas, dock 
har vissa tester gjorts som visar på närhet till berg. 
En geoteknisk underökning har gjorts för vat-
tenområdet (se sid 27).

Bedömning: 
Inför fortsatt detaljplanearbete som omfattar      
vattenområdet och strandkanten krävs att 
geotekniken kartläggs i en särskilda utredning. För 
utredningar i vattnet ska dokumentet Öckerö 
Geoteknisk undersökning: PM beträffande 
geotekniska förhållanden 2009-02-04 ligga till 
grund.

Förorenad mark

En utredning har gjorts angående förorenad mark 
(se sida 26). 

Bedömning: 
Inför fortsatt detaljplanearbete krävs ytterligare 
utredningar var vid dokumentet Miljöteknisk mark-
miljöundersökning vid f.d. Knippla varv, Öckerö 
kommun 2012-09-28 ska ligga till grund.

Bild över varvsområdet

Bild över Öckerö kommuns skärgård
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naden) som lägst kan placeras på säkerhetsnivå 
1. Funktionskrav är alltid kopplade till funktioner 
som placeras i zon 2 (gul), zon 3 (orange) och zon 
4(röd).

Aktuella planeringsnivåer fi nns presenterade på 
nästa sida, samt kompletterande uträkningar.
Nivåerna är framräknade med utgångspunkt i föl-
jande underlag: Klimatanalys för Västra Götaland
(SMHI, rapport Nr 2011-45).

     Program för Källö-Knippla Varv
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Stigande vatten

Stigande vatten – en handbok för fysisk planering  
i översvämningshotadeområden.
Västra Götalands län och Värmlands län.

Handboken Stigande vatten utgår från en planer-
ingsmodell där översvämningsrisken kartläggs i
översvämningszoner. 

Översvämningszoner och planeringsnivåer
Översvämningszonerna för kusten är indelade i 
fyra zoner, se illustration på nästa sida.
Zonindelningen är kopplad till riskgrad. I zon 4 
(röd) är sannolikheten för att en översvämning
inträffar högst och i zon 1 (grön) är den lägst.
Planeringsnivåerna för kusten utgår från ett fram-
tida högsta högvatten i kombination med
säkerhetsmarginaler. Långa tidsserier med observa-
tioner från ett antal mätstationer längs kusten
utgör underlag för beräkningar av de högsta havs-
nivåerna som kan uppstå i dagens klimat. Till
dessa nivåer läggs den prognostiserade globala 
havsnivåhöjningen som underlag för beräkning av
de framtida högsta högvattennivåerna. För att 
kunna hantera dels skillnader i markanvändningens
och bebyggelsens betydelse och vikt för samhället, 
dels osäkerheter i klimatprognoserna, har olika
säkerhetsmarginaler lagts på för att räkna fram 
nivåerna.

En översvämningszon defi nieras av ett intervall 
mellan två nivåer med utgångspunkt i markens
nivå. Det innebär att zon 4 (röd) utgörs av interval-
let mellan medelvattennivån och nivån för högsta
högvatten, zon 3 (orange) av intervallet mellan 
högsta högvatten och säkerhetsnivå 1, och zon 2
(gul) mellan säkerhetsnivå 1 och säkerhetsnivå 2. 
Zon 1 (grön) utgörs av all mark över nivån för
säkerhetsnivå 2. Dock kan andra typer av övers-
vämningar som till exempel skyfall, inträffa i 
denna zon.

Vilka funktioner som är lämpliga att placera i de 
olika zonerna framgår av markanvändningsdia-
grammet. För en funktion som enligt rekommenda-
tionerna anses lämplig att placera
i zon 2 (gul) betyder det att funktionen (bygg-
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Bedömning:
Eftersom Öckerö ligger ute i havet görs 
bedömningen att nivåerna för Smögens som 
mest aktuella att använda i Öckerö kommun
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Zon 4

Zon 2

Zon 3

Zon 1

Bebyggelsen runt omkring planområdet ligger 
inom zon 1 vilket innebär att inga åtgärder krävs 
enligtStigande vattens rekommendationer för 
bostäder. Detta betyder att åtgärder för översvämn-
ingsproblematiken är begränsad till området. Där-
för bör inte invallning som förhindrar almänhetens 
tillgänglighet till vattnet användas. Åtgärder som 
utfyllnad bör också noga studeras utifrån den goda 
fysiska miljön, allmänhetens tillgänglighet och 
landskapsbild.

I programarbetet ska en riskutredning göras. Den 
ska ta upp risker för översvämning och åtgärder för 
dessa. Den ska även belysa den miljöpåverkan som 
dessa åtgärder innebär. Det kan till exempel vara 
de transporter som blir vid utfyllnad av mark.

På kartan ovan har en ungefärlig avgränsning 
gjorts för de olika zonerna för programområdet. 
Höjdsystemet på kartan ovan är i RH00, detta 
skiljer sig från de höjdangivelser som anges i Sti-
gande vatten vilket är RH 2000. Kartan ska därför 
endast ses som en indikation på att programområ-
det idag ligger under Stigande vattens riktvärden 
för bostadshus och att åtgärder kommer att behövas 
göras. 

Bedömning:
Detaljplanearbetet ska utgå ifrån de riktvärden som 
fi nns i dokumentet Stigande vatten. Helårsboende 
ligger inom zon 1 och för zon 2 krävs det åtgärder.

I planområdet ska åtgärder användas som inte 
påverkar den goda fysiska miljön negtivt.         

3

Bilden visar Stigande vattens Zonindelning  den streckade linjen är utpeckat i planprogret som evetuellt 
möjligt för bostäder
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Miljötecknisk markmiljöundersökning vid f.d. 
Knippla varv, Öckerö kommun 2012-09-28

Resultaten jämförs med Naturvårdsverkets gener-
ella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976; 
Naturvårdsverket 2009). MKM betyder mindre 
känslig markanvändning, där markkvaliteten 
begränsar val av markanvändning. De exponerade 
grupperna antas vara personer som vistas i området 
under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre 
som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten 
ger förutsättningar för markfunktioner som är av 
betydelse vid mindre känslig markanvändning, till 
exempel kan vegetation etableras och djur tillfäl-
ligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av 
c:a 200 meter från området och ytvatten skyddas. 
Mark med halter under MKM kan användas till 
exempelvis kontor, industrier och vägar.
Resultaten från analyserna visar att det förekom-
mer föroreningar i halter som överskrider Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för mindre 
känslig markanvändning för PAH i ett prov. Det 
fi nns även halter som endast överskrider riktvärdet 
för känslig markanvändning i några punkter.
Bedömningen är att de grusade ytorna på områ-
det innehåller relativt små mängder fi nmaterial 
och mycket sprängsten på de delar där berget inte 
ligger nära ytan. De föroreningar som påträffades 
i punkten KV 7 överskrider med liten marginal 
riktvärdet för känslig markanvändning och bedöms 
utifrån resultaten inte utgöra någon risk för hälsa 
eller miljö. 
Ingen föroreningsbedömning har gjorts av ytor 
som idag är asfalterade. Punktkällor från varvs-
verksamheten kan påträffas i samband med schak-
tningar på utrednings-området. Dessa är svåra att 
lokalisera med en översiktlig provtagning.
 
Den stora upphöjda delen på fastighetens västra 
del (rödmarkerat på bild 3) bedöms vara förorenad 

med utgångspunkt av analyser och intryck i fält. 
Provtagningen blev ofullständig på grund av den 
rikliga förekomsten av sten och block i utfyllnaden 
vilket förhindrade borrning djupare än 1 meter i 
de fl esta punkterna. Muntliga uppgifter från när-
boende tyder dock på att det kan fi nnas omfattande 
föroreningar djupare ner i fyllnadsmassorna.
Prover som togs ut visar dock att det förekommer 
föroreningar av aromater, PAH och PCB i mas-
sorna. Samtliga ämnen förkommer i halter över 
riktvärdet för bostadsbyggande. Aromater är dessu-
tom fl yktiga och kan orsaka luktbesvär även i låga 
halter. Prover från punkt KV 5 luktade starkt och 
fl er punkter hade behövts där det gick att komma 
ner i fyllnadsmassorna.

Bild 3: Rödmarkerat utfyllnadsområde represen-
terar ungefär den yta som bedöms förorenad och 
behöver ytterligare utredning. Bild från eniro.se

Rekommendationer
Om marken ska användas för bostadsändamål 
i framtiden bör ytterligare utredningar göras på 
delområdet för att klarlägga omfattningen av 
föroreningar och bedöma både volym och kostnad 
för eventuella saneringsåtgärder.
COWI rekommenderar att en fördjupad provtag-
ning görs i utfyllnaden (rödmarkerat på bild 3) 
genom grävning av provgropar med en större 
grävmaskin. Det ger möjlighet att ta sig igenom 
den sprängsten som verkar fi nnas i utfyllnaden och 
komma åt massorna längre ner.
För ytterligare säkerhet om föroreningssituationen 
rekommenderas även provtagning av de nu asfal-
terade ytorna.

    Program för Källö-Knippla Varv
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Miljötecknisk markmiljöundersökning

Följande dokument är ett utdrag från Miljöteknisk 
markmiljöundersökning vid f.d. 
Knippla varv, Öckerö kommun 2012-09-28 som
COWI genomfört på uppdrag av Öckerö 
kommun
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Källö-Knippla, Öckerö Geoteknisk 
undersökning: PM beträffande 
geotekniskaförhållanden 2009-02-04

Geotekniska undersökningar
Fältarbetet utfördes av Norconsult Fältgeoteknik i 
december 2008 och
omfattade följande:

Trycksondering i 4 punkter för bestämning av 
jordlagrens mäktighet och relativa fasthet. Slagson-
dering i 5 punkter för bestämning av djupet till fast 
botten/berg. Manuell vingsondering i en punkt för 
bestämning av skjuvhållfastheten.

Upptagning av störda jordprover med skru-
vprovtagare för bestämning av jordlagrens sam-
mansättning i 2 punkter. De störda jordproverna 
har rutinundersökts på laboratorium med avseende 
jordart samt vattenkvot. Lodning av havsbotten i 
3 sektioner. De geotekniska fält- och laboratorie-
undersökningarna redovisas på bifogad bilaga och 
ritningar enligt innehållsförteckningen. Utsättning 
och inmätning av borrpunkterna har skett med GPS 
enligt.Göteborgs koordinat- och höjdsystem.

Resultat
Utförda beräkningar för befi ntliga förhållanden 
visar att stabiliteten är tillfredställande. Lägsta säk-
erhetsfaktor mot skred i odränerad analys är 2,0.
I kombinerad analys har lägsta säkerhetsfaktor 
beräknats till 1,7. Beräkningar har även utförts 
för den framtida utfyllnaden (nivå +2,0). Lägsta 
beräknad säkerhetsfaktor i odränerad analys och 
kombinerad analys blir då 1,1. Säkerheten mot 
skred är alltså otillräcklig för den planerade utfyll-
naden av viken.

Sättningar
I detta skede har inga undersökningar utförts för 
att bestämma gyttjans/lerans sättningsegenska-
per. Gyttjan och leran bedöms dock vara mycket 
sättningskänslig varvid stora sättningar kommer 
att utbildas av de tillskottslaster som fyllningen 
medför.

Rekommendationer
Stabiliteten mot skred är enligt utförda beräkningar 
för låg för den framtida utfyllnaden. Eftersom 
gyttjan är lös så rekommenderas att geotekniska
undersökningar utförs för att få fram ett 
bättre beräkningsunderlag, både ur stabilitets- och 
sättningssynpunkt. Efter detta kan de geotekniska
jordparametrarna noggrannare bestämmas och på 
så sätt minska osäkerheten i stabilitetsberäknin-
garna mm. Det kan dock inte uteslutas att 
stabilitets- och sättningsförbättrande åtgärder kan 
vara nödvändiga även om kompletterande 
undersökningar utförs.

Figur 1.1 Källö-Knippla, Öckerö

Planerat 
utfyllnadsområde

Geotekniska undersökningar

Följande dokument är ett utdrag från  Källö-
Knippla, Öckerö Geoteknisk undersökning: PM 
beträffande geotekniskaförhållanden 2009-02-04 
som Norconsult genomfört på uppdrag av Öckerö 
kommun



 Program för Källö-Knippla varvPro

Planprogramarbetets huvudsyfte är att skapa möj-
ligheter för nya bostäder men även visa på möj-
ligheter för en mer fl exibel användning med t.ex. 
kommunal och kommersiell service i bottenplan, 
fritidsaktiviteter och småbåtshamn. Bostäder ökar 
förutsättningarna för en levande skärgårdsmiljö. 
Mindre och tillgänglighetsanpassade lägenheter 
ger möjlighet för äldre och unga att bo kvar på ön. 
Ökat antal bostäder ger också ett ökat underlag 
för service och skola. I planarbetet kommer det 
krävas utredningar angående förorenad mark och 
stigande vatten. Om åtgärdskostnader för dessa blir 
för höga kan alternativa användningar av marken 
bli aktuella vilka kräver mindre åtgärder för saner-
ing och undanröjande av risk för skador vid höga 

PROGRAMFÖRSLAGET 
OCH DESS KONSEKVENSER

Nedan presenteras programmets övergripande rik-
tlinjer. Dessa presenteras enligt fyra identifi erade 
delområden som planavdelningen bedömt inne-
hålla olika karaktär och förutsättningar.

vattenstånd. Dessa användningar ger ändå en viss 
positiv påverkan på ön. Exempel skulle kunna vara 
handel, kontor, hotell och vandrarhem som skulle 
kunna bidra till en ökad turism och liksom bostäder 
också ge ett underlag för service.

Även om kulturminnesvårdsprogramsbeskrivnin-
gen inte berör programområdet direkt är det av stor 
vikt att gestaltningsbestämelser för programområ-
det förhåller sig till detta. Det har framförallt stor 
vikt med tanke på landskapsbilden då området är 
väl synligt från havet. Med detta betyder inte att 
arkitekturen bör härma den äldre bebyggelsen. 
Snarare bör den vara modern så att det går att ut-
läsa vår tidsålder men samspela i form av liknande 
färg, storlek, material och takvinkel. Exempel på 
detta kan vara att taken har sadeltak med matta 
dova kulörer och fasaderna är i trä i ljusa dova 
kulörer.

Byggnadernas storlek bör vara varierad men med 
överhängande mindre bebyggelse som byggs tätt 
och oregelbundet. Större byggnadskroppar ska 
uppföras så ett de visuellt tar hänsyn till Källö-
Knipplas volym och skala. För att förhindra 
halvprivat mark mer och mer tränger in på den of-
fentliga marken, genom till exempel utemöbler och 
krukor, bör det fi nnas en tydlig gräns mellan det 
privata och offentliga rummet.1

23 3

4
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Område för framtida kaj och småbåtshamn



1

1. Kaj och småbåtshamn

En småbåtshamn byggs ut. Ett promenadstråk går 
längst med kajen mot badplatsen och fungerar som 
en naturlig mötesplats.

Konsekvenser och riktlinjer
Det är viktigt att området inte upplevs som privat. 
Därför måste allmänhetens tillgänglighet till vattnet 
säkras i detaljplanen.

Om hamnen ska användas för boende på Källö-
Knippla och inte som en ren gästhamn skall 
lokalisering för båtuppläggning redovisas under           
detaljplanearbetet. 

Om helikopterplattan tas bort skall en ny lokaliser-
ing sredovisas i detaljplanearbetet. Platsen ska tas 
fram i samråd med räddningstjänsten. 

             Program för Källö-Knippla Varv
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Delområde 1

Område för framtida kaj och småbåtshamn

Nivåskillnader mellan offentligstråk och 
bebyggelsen skappar en gräns mellan privat och 
offentligt och fungerar  samtidigt som en 
övervämnigsåtgärd.
(Illustration Krook och Tjäder)
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2. Tennisbana/bostäder

Området bebyggs med bostäder eller utvecklas 
som idrott, fritid och turism tillsammans med nu-
varande tennisbanor.

Konsekvenser och riktlinjer

Området bebyggs med en- och fl erbostadshus där 
möjlighet för offentlig och kommersiell service 
fi nns i bottenplan. En fl exibel detaljplan kan även 
möjliggöra för en turismverksamhet så som hotell 
eller vandrarhem. 

Om området bebygs med hus ska tennisbannorna 
fl yttas till en annan lämplig plats på Källö-Knippla. 
Nytt förslag på placering  har inte gjorts av kom-
munen utan ska utredas i detaljplanearbetet och ta 
stor hänsyn till strandskyddet. 

Akritektfi rman Krook och Tjäder tagit fram fem
exempel på aternativa placeringar av tennisbannor, 
dessa redovisas i bilaga 1.

Boendeparkering skall redovisas i enlighet med 
Öckerö kommuns gällande parkeringsnorm. 

Tennisbanan kan säkerställas som idrott i detalj-
plan. Tennisbana kan vara ett mervärde för boende  
på Källö- Knippla och vara ett bidrag till turismen 
på ön. Idrottsområdet kan utvecklas ytterligare 
och kan i framtiden innehålla mer än enbart tennis, 
det kan vara familjeaktiviteter som till exempel      
minigolf. Buller från tennisbanorna till det plan-
erade bostadsområdet skall utredas i detaljplanear-
betet.

2

 30               

Delområde 2
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Vy över tennisbanorna



3 3

3. Bostäder/återvinningscentral

Området bebyggs med en- och fl erbostadshus där 
möjlighet för offentlig och kommersiell service 
fi nns i bottenplan. En fl exibel detaljplan kan även 
möjliggöra för turismverksamhet såsom hotell 
eller vandrarhem. Dessa användningar är särskilt 
intressanta att studera om saneringskostnader och 
åtgärder för höga vattenstånd blir så höga att de 
inte kan motiveras ur en ekonomisk och teknisk 
synvinkel. 

Det fi nns ett gång- och siktstråk mellan parken och 
kajen igenom bostadsområdet.

Återvinningscentralen kan antingen ligga kvar i 
mindre stolek på sin nuvarande plats eller fl yttas 
till en annan plats.

Konsekvenser och riktlinjer

Höjder både på mark och byggnader bör studeras 
vidare och säkerställas i detaljplanen. 

Boendeparkering ska redovisas i enlighet med 
Öckerö kommuns gällande parkeringsnorm från 
2012-04-10. 

Tas återvinningscentralen bort kan den ge plats åt 
ett par bostadsenheter. Då skall en ny lokaliser-
ing redovisas i detaljplanearbetet. Platsen skall tas 
fram i samråd med kommunens miljöavdelning  
och kretsloppsenhet. 

Gång- och siktstråket mellan parken och kajen 
tillgängliggör parken, kajen och området för både 
boende och besökare i och utanför området. 
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Delområde 3

Vy över område 3.
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4

4. Park

Parken vars parkkaraktär och funktion som sam-
lingsplats utvecklas. Detta görs genom stråk och 
siktlinjer mot havet. Detta bör även ske genom 
kompletterande planteringar av blommor och 
buskar. Likaså bör parken förses med bänkar och 
belysning. Parken kan även användas mer aktivt 
genom tillgång till olika aktiviteter så som fris-
beegolf och utomhusgym.

Konsekvenser och riktlinjer

Parken är unik på Nordöarna och är en grön lunga 
på Källö-Knippla som annars saknar större 
växtlighet.  Därför är kopplingen till övriga om-
råden viktig. Genom olika åtgärder kan parken 
komma att lyftas fram både mentalt och visuellt 
men också användas mer aktivt.
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Delområde 4
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Vy över parkområdet idag.
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PLANPROGRAMSKARTA

3 3

4

2

1

Allmänt promenadstråk

Park

Område eventuelt lämlig för bostäder, handel och service

Tennisbanor/bostäder, handel och service

Bostäder med inslag av service

Kaj och småbåtshamn

Gångstråk

Siktstråk

1. Kaj och småbåtshamn

2.  Tennisbana/bostäder handel och service

3.  Bostäder handel och service/ återvinningscentral

4.  Park
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Akitektfi rman Krook och Tjäder har tagit fram exempel på ny lokalisering för tennisplanernam, dess 
lämplighet har inte uträtats av kommunen utan ska ses på möjliga exempel.

    Program för Källö-Knippla Varv
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BILAGA 1
LOKALISERINGSEXEMPEL PÅ TENNISPLANER



PLACERING TENNISBANOR

Befintliga tennisbanor.

Alternativa lägen för tennis-
banor.
Bollplanen flyttas 10 meter 
norrut.

               Program för Källö-Knippla Varv
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BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV PROGRAM FÖR KÄLLÖ – KNIPLLA VARV

OM BEHOVSBEDÖMNINGAR 

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (plan- och bygglagen 
4 Kap. 34 § ) och miljöbalken 6 kap 11§) ska kommunen genomföra en miljöbedömning för alla planer och 
program som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Som stöd för kommunens ställningstagande om miljöpåverkan görs först en behovsbedömning. Behovs-
bedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller 
inte. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras parallellt 
med den fortsatta planprocessen. Miljöbedömningen redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning. 

PLANPROGRAMMETS SYFTE OCH INNEBÖRD

Planprogramarbetets huvudsyfte är att skapa möjligheter för nya bostäder men även visa på möjligheter för 
en mer fl exibel användning med t.ex. kommunal och kommersiell service i bottenplan, fritidsaktiviteter och 
småbåtshamn.

Programmets syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till vattnet och att skapa en koppling 
mellan vattnet och parken.

Programområdet ligger på det gamla varvsområdet på ön Källö. Området ligger under riktvärdena för sti-
gande vatten vid bostäder. En miljöteknisk markmiljöundersökning har gjort som visar på förorenad mark 
och en geoteknisk utredning har gjorts för vattenområdet som visar på stor risk för sättningar.

BEDÖMNING

Inga riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken berörs. Programområdet omfattas av geografi ska bestämmel-
ser enligt 4 kap 1§ och 4§ miljöbalken. En exploatering i planområdet ses som en förtätning av Källö-Knipp-
las tätort och bedöms vara förenligt med bestämmelserna enligt 4 kap miljöbalken då det är en utveckling av 
tätortens befi ntliga bebyggelse.

Kommunens bedömning är att det upphävda strandskyddet för planområdet som faställdes 2002-06-13 av 
länsstyrelsen ska fortsätta gälla med bakgrund av att marken redan är i anspråktaget och för att marken inte 
anses ha några höga naturvärden. Allmänhetens tillgänglighet till vattnet anses dock vara av stor vikt därför 
ska marken närmast vattnet vara allmänt tillgänglig.

En fornlämning fi nns i programområdets norra del, högst upp i parken. Lämningen beskrivs som fyndplats. 
Övrig kulturhistorisk lämning. Fornlämningen bedöms ej påverkas då parken ska bevaras.

Hur uppfyllnad av mark ska ske bör studeras noggrant i kommande detaljplaner för att se till att en upp-
fyllnad anpassas till den omgivande miljön. I samband med detaljplaneläggning bör bullerberäkningar med 
avseende på biltrafi ken vid anläggandet göras för att undvika att människor utsätts för nivåer som överstiger 
rekommenderade gränsvärden. 

BILAGA 2
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Även om kulturminnesvårdsprogramsbeskrivningen inte berör programområdet direkt är det av stor vikt att 
gestaltningsbestämmelser för programområdet förhåller sig till detta. Det har framförallt stor vikt med tanke 
på landskapsbilden då området är väl synligt från havet. Detta ska studeras i detaljplanearbetet.

Geoteknisk undersökning på land saknas, dock har vissa tester gjorts som visar på närhet till berg. En ge-
oteknisk underökning har gjorts för vattenområdet. Inför fortsatt detaljplanearbete krävs att geotekniken 
kartläggs i särskilda utredningar. För utredningar i vattnet ska dokumentet Öckerö Geoteknisk undersökning: 
PM beträffande geotekniska förhållanden 2009-02-04 ligga till grund.

En utredning har gjorts angående förorenad mark. Inför fortsatt detaljplanearbete krävs ytterligare utrednin-
gar, dokumentet Miljöteknisk markmiljöundersökning vid f.d. Knippla varv, Öckerö kommun 2012-09-28 
ligga till grund.

Detaljplanearbetet ska utgå ifrån de riktvärden som fi nns i länsstyrelsens dokumentet Stigande vatten . I 
planområdet ska åtgärder användas som inte påverkar den goda fysiska miljön negativt. Bebyggelsen runt 
omkring planområdet ligger inom zon 1 vilket innebär att inga åtgärder krävs enligtStigande vattens rekom-
mendationer för bostäder, var på åtgärder för översvämningsproblematiken är begränsad till området. Därför 
bör inte invallning som förhindrar allmänhetens tillgänglighet till vattnet användas. Åtgärder som utfyllnad 
bör också noga studeras utifrån den goda fysiska miljön, allmänhetens tillgänglighet och landskapsbild. I 
detaljplanearbetet ska en riskutredning göras. Det ska ta upp risker för översvämning och åtgärder för dessa. 
Den ska även belysa den miljöpåverkan som dessa åtgärder innebär. Det kan till exempel vara de transporter 
som blir vid utfyllnad av mark.

STÄLLNINGSTAGANDE 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL) och 6 kap. 11 § 
miljöbalken (MB) och anser att planen kan antas medföra en betydande påverkan på miljön, människors 
hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför genomföras. Planens miljöpåverkan, och åtgärder för 
att förebygga och mildra den, hanteras i separat miljökonsekvensbeskrivning. 

Ställningstagandet grundar sig på en bedömning enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvens-
beskrivningar (1998:905) och motiveras i efterföljande tabell och sammanfattning. Kriterierna i både bilaga 
2 och bilaga 4 i MKB-förordningen har beaktats då planen medger byggande av småbåtshamn (en användn-
ing som står listad både i 4 kap. 34 § och MKB-förordningens bilaga 3). 

Miljöbedömningen avgränsas till att ta upp geoteknik,  planförslagets påverkan på vattenmiljön - speciellt 
frågor som rör föroreningar, stabilitet och marinbiologi samt att identifi erar faktorer som har betydelse för 
om planerade åtgärder i vattenområdet går att genomföra.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska också ta upp den risk för människors hälsa och säkerhet som uppstår vi 
genomförandet av detaljplanen. Detta är framföralt form av de störningar som kan uppstår vid de transporter 
som komma att genereras vid sanering och uppfyllnad av mark vid anläggningsfasen.
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Bilaga 2

Checklista för komplexa detaljplaner

Beskrivning

Typ av plan:

Program för bostäder, hamn, park och idrott. Aktuell detalplan har
beteckningen: allmän plats park, område för industri och område för 
hamnändamål. 

Beskriv befintliga förhållanden:

Planområdet består av en grusplan, återvinningsstation, tennisplan, två
byggnader, parkmark och vattenområde.

Beskriv planförslaget:

Planförslaget föreslår omvandling av delar av området till bostäder,
utveckling av hamnområdet och bevarande och utveckling av parken.

Medverkande tjänstemän:

Planarkitekt Åsa Edvardsson, Planarkitekt Robin Sjöström, Miljö och
hälsoskyddsinspektör Anna Skrapste, Miljö och hälsoskyddsinspektör
Theres Benito

I behovsbedömning tas allt upp som berörs, i beskrivningen står det om det är betydande miljöpåverkan eller ej.

Behovsbedömning Ja/Nej Beskrivning

Måluppfyllelse: Strider planen mot …?

– Gällande planer och program

– Miljömål (nationella och lokala)

– Riksintressen  (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv)

Ja

Nej

Ja

Ej betydande. Den strider mot gällande
DP och ÖP.

Påverkas landskapsbild  (stadsbild, landskapsbild)?

– In- och utblickar

– Historiska  samband

Ja Ej Betydande. Landskapsbild (se
bedömning).

Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl biologisk mångfald)?

– Riksintresse  för naturvård

– Natura 2000-område OBS! Om Natura 2000-område

– Naturreservat/Naturskydd påverkas, eller risk finns för påtaglig 
skada eller påverkan på skyddad

– Strandskydd natur tex riksintresse för naturvård
– Rödlistade  arter eller strandskydd, uppstår alltid
– Annan värdefull natur betydande miljöpåverkan!

Ja Ej betydande. Strandskyddet. (se
bedömning)

Påverkas rekreation  och friluftsliv?

– Riksintresse  för friluftsliv

– Befolkning

– Grönstruktur

Nej

Påverkas kulturmiljö/kulturarv?

– Riksintresse  för kulturmiljö

– Kulturreservat

ja Ej betydande. Fornlämningen bedöms ej
påverkas då parken ska bevaras. (se
bedömning)

– Fornminne

– Byggnadsminne

– Kulturminnesvård

–Annan värdefull kulturmiljö

OBS! Om planområdet  tas i
anspråk för verksamhet som ska
tillståndsbedömas enligt miljö- 
balken, uppstår alltid betydande 

miljöpåverkan!
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Påverkas omgivande  miljö?

– Mark

– Luft

– Vatten

– Klimat

Ja Betydandemiljöpåverkan.
Småbåtshamn (en användning som står
listad både i 4 Kap. 34 § och MKB
förordningens bilaga 3).

Motverkar  planen hushållning av naturresurser och andra resur- 

ser?

– Mark, vatten, materiella resurser m m

– Transporter, kommunikationer, energi m m

Nej

Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår störningar från omgiv- 

ningen eller ger planen upphov till störningar?

ja Betydandemiljöpåverkan. Transporter
vid sanering och utfyllnad av mark i
anläggningsfasen. ( se bedömning och
ställningstagande)

Nej, inga miljökvalitetsnormer
bedöms överskridas

– Buller/vibrationer

– Föroreningar (mark, luft, vatten)

– Överskrids  miljökvalitetsnormer?

OBS! Om risker finns för hälsa 
och säkerhet, eller om miljökva- 
litetsnormer  överskrids, uppstår 
alltid betydande miljöpåverkan!

Finns det risker för…?

– Översvämning OBS! Om risker finns för över-

– Erosion  svämning och erosion uppstår 
alltid betydande miljöpåverkan!

Ja Ja planen uppnår inte riktvärden som
finns i länsstyrelsens dokumentet
Stigande vatten

Slutsats om fortsatt utredningsbehov

Samlad bedömning:

Planprogrammetmedför betydandemiljöpåverkan i form
av småbåtshamnoch då området riskerar att
översvämmas.

Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan?

Ja

Om nej: Gör ett motiverat ställningstagande.

Motiverat ställningstagande:

Datum:
2013-03-11

Namnunderskrift:
Åsa Edvardsson

Om ja: Utför en miljöbedömning parallellt  med den fortsatta  planprocessen och upprätta en miljökonsekvensbe- 
skrivning.



 Program för Källö-Knippla varvPro

Postadress    Gatuadress
475 80  Öckerö   Sockenvägen 13    Telefon: 031-97 62 00  
     Öckerö     Telefax: 031-96 91 87 
  

Kontaktperson:
Åsa Edvardsson, Planarkitekt

Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad

tel 031-97 62 42
asa.edvardsson@ockero.se
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INLEDNING 
Planprogramarbetets huvudsyfte är att skapa möjligheter för nya bostäder. Programmet ska även 
visa på möjligheter för en mer flexibel användning med t.ex. kommunal och kommersiell service i 
bottenplan, fritidsaktiviteter och småbåtshamn. (Syftet har efter samrådet ändrats. Se reviderat 
förslag nedan). 
 
Förslaget till program har varit föremål för samråd under tiden 28 mars — 26 maj 2013 och varit 
utställd på kommunhuset, Öckerö huvudbibliotek, Källö-Knippla bibliotek och på kommunens 
hemsida. Samrådsmöte hölls måndagen den 20 maj i föreningslokalen på Knippla. 
 
Från remissinstanserna och övriga sakägare har det under samrådstiden inkommit 55 yttranden. 
Dessa sammanfattas och kommenteras nedan tillsammans med förslag till bemötande och 
eventuell åtgärd. 
 
Yttrandena indelas i fyra grupper: 
• statliga verk, myndigheter och bolag 
• kommunala nämnder/förvaltningar 
• organisationer 
• medborgare 

 

SAMMANFATTNING 
Länsstyrelsen anser att det är ett bra program som innehåller bostäder blandat med verksamheter, 
vilket kan öka antalet arbetsplatser på Källö-Knippla. Det är positivt att parken bevaras och 
sambandet till havet förstärks, liksom att tillgängligheten till vattnet förbättras. De invändningar 
som Länsstyrelsen har berör de mellankommunala frågorna. Kommunen behöver visa hur detta 
program bidrar till att biltrafiken till och från Öckerö kommun kan minska. Anpassning till 
klimatet och geotekniska frågor ska utredas vidare i planarbetet. Om inte kommunen tar 
Länsstyrelsens synpunkter i beaktande riskerar kommande detaljplan att överprövas.  
 
Från övriga statliga verk, myndigheter samt kommunala nämnder och förvaltningar har det bl.a. 
inkommit synpunkter om den ökade trafikbelastningen inom kommunen och på väg 155, som 
förväntas bli av den planerade bebyggelsen. Det har även inkommit synpunkter gällande bl.a. 
behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder och att säkerställa att verksamheterna inte i senare 
skede ersätts med bostäder. Övriga yttranden har berört programmets miljöpåverkan, geotekniska 
säkerhetsrisker och återvinningsstationen.  
 
Totalt har det inkommit 40 stycken yttranden från medborgare. Många har haft invändningar mot 
att tennisbanorna flyttas. Det har även inkommit synpunkter gällande återvinningsstationen, 
strandpromenaden, färjeförbindelserna och utformningen och placeringen av den föreslagna 
bebyggelsen samt invändningar mot fler bostäder och/eller att medborgarna vill ha åretruntboende 
och då gärna billiga hyresrätter.   
  

RÄTTELSE  
I programmet hänvisas till översiktsplanen där Knippla varv är utpekat som utvecklingsområde för 
infrastrukturanläggning. Detta är felaktigt. Det som står utpekat i översiktsplanen är att 
nuvarande markanvändning är verksamheter.  
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REVIDERING AV FÖRSLAGET 
Programmets syfte har ändrats till att ”Planprogrammets huvudsyfte är att skapa möjligheter för 
nya bostäder och verksamheter. Programmet ska även visa på möjligheter för en mer flexibel 
användning med t.ex. kommunal och kommersiell service i bottenplan, fritidsaktiviteter och 
småbåtshamn.” 
 
Förslaget om att bebygga området där tennisbanorna finns idag, har tagits bort. Tennisbanorna 
kommer att vara kvar på befintlig plats och kommer att få benämningen ”Idrott” i kommande 
detaljplan. Området i direkt anslutning i söder och öster om tennisbanorna kommer att ges 
beteckningen ”Idrott” och/eller ”Hamn”. En del av området som pekats ut för bebyggelse, kommer 
att ges beteckningen centrumfunktion där inga bostäder kommer tillåtas. Resterande område 
kommer att betecknas som centrumfunktion tillsammans med ”Bostäder”.   
 
 
FÖR FORTSATT PLANARBETE  
 
Transporter   
• En beskrivning av hur förslaget kommer att påverka person- och godstransporterna till 

och från samt på Källö-Knippla skall utarbetas. Detta skall ske i enlighet med de trans-
portpolitiska målen om att skapa förutsättningar för att resa kollektivt eller gå och cykla.  
Behovet av trygga, säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar till färjeläget ska redovi-
sas. 

• Med hänsyn till Länsstyrelsens yttrande väljer kommunen att påbörja det 
översiktsplanearbete som kommer att starta hösten 2013 med att ta fram en trafikstra-
tegi.  Om en detaljplan för programområdet hinner tas fram innan trafikstrategin är klar 
ska trafikfrågan och vilka ökningar som kan förväntas på väg 155, särskilt belysas i de-
taljplanens planbeskrivning. 

 
Bebyggelse 
• Andelen ny bebyggelse inom programområdet ska minska. En betydande del av område 

3 ska vara ämnad för verksamheter. Omfattningen och fördelningen av bostäder och 
verksamheter att ska redovisas.  

• Det är viktigt att en del av planområdet får beteckningen ”Centrum” för att säkerställa att 
verksamheterna i ett senare skede inte görs om till bostäder. Beteckningen ”Centrum” 
möjliggör exempelvis affärsverksamheter, vandrarhem, restauranger mm. Den del av 
planområdet som ska tillåta centrumverksamheter bör förslagsvis lokaliseras omedelbart 
väster om tennisbanorna för att på så vis fungera som bullerdämpande mot bostadsbe-
byggelsen. Centrumverksamhet skulle också kunna vara lämplig närmast vattnet då de 
inte har samma höga krav angående stigande vatten som bostadsbebyggelse har samt att 
centrumverksamhet är lämpligt att ha i anslutning till strandpromenadens offentliga 
stråk. Exakt vilka verksamheter som skall rymmas inom beteckningen ”Centrum” ska 
utredas vidare i detaljplaneskedet. Resterande del av programområdet kommer att be-
tecknas som ”Centrum” i kombination med ”Bostäder”. 

• Stor vikt ska läggas vid att bebyggelsen ska anpassas till befintliga hus både vad gäller 
skala och form. Bebyggelsen ska också variera i höjd, bredd och längd samtidigt som det 
är viktigt att den inte dominerar landskapet eller den befintliga bebyggelsen i kulturmil-
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jöprogrammet. Detta är särskilt viktigt med tanke på att området är synligt från havet. 
Höjder kommer att studeras noggrant i det fortsatta detaljplanearbetet. 

• Planområdet ska ha en varierad bebyggelse med och en- och flerbostadshus och 
kommunen är positiv till olika upplåtelseformer. Då upplåtelseform inte går att styra i en 
detaljplan sker detta med separat avtal. I det fortsatta planarbetet kan det vara intressant 
att undersöka vilka typer av bostäder som efterfrågas i form av bostadsmarknadsenkäter 
och bostadsmarknadsanalyser. 

• Bebyggelsen ska utformas med god tillgänglighet. Personer med olika funktionshinder 
ska lätt kunna orientera sig samt enkelt, självständigt och utan fara ta sig fram till och 
inom områdena.  

• I planprocessen ska Plan- och Bygglagen 8 kap 1 § och 8 kap 9 § i samma lag, särskilt 
beaktas. 

 

Tennisbanor 
• Tennisbanorna skall behållas på nuvarande plats och säkerställas som 

idrottsområde.  
• Den kringliggande marken i söder och i öster, föreslås i kommande planarbete att 

benämnas som ”Idrotts”- och/ eller ”Hamnområde”. Tennisbanorna är ett mervärde för 
de boende och för turismen på Källö-Knippla och kan på lång sikt fungera som markre-
serv. Vid en exploatering inom planområdet är det viktigt att utreda det buller som kan 
tänkas uppstå samt på vilket sätt vindförhållandena på tennisbanorna kan tänkas påver-
kas och hur detta kan motverkas. Detta skulle t.ex. kunna ske genom strategisk placering 
av bebyggelsen.  

 
Vatten  
• Öckerö kommun delar Länsstyrelsens synpunkter angående stigande vatten och en 

detaljerad utredning får visa på utbredningen och vilka åtgärder som kan vara aktu-
ella. Detta ska även tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen och ska samrådas med 
miljö- och hälsoskyddsenheten.  

• Kommunen behöver i detaljplanen redovisa vilka särskilda skäl som finns för att 
upphäva strandskyddet. Allmänhetens tillgänglighet behöver särskilt beaktas.  

• Kommunen ska i det fortsatta detaljplanearbetet ta hänsyn till riksintresset ”allmän 
farled” sydväst och öster om Källö-Knippla 

•  Ändrade strandlinjer (nya bryggor eller utfyllnad) ska rapporteras till Sjöfartsverket för 
uppdatering av kartor och sjökort. 

• En utredning som visar vilka åtgärder som behövs för att bygga ut strandpromenaden 
och bryggor i vattnet ska genomföras.  

• I detaljplaneprocessen kommer de anläggningar som krävs för hamnen att redovisas. 
Det är av stor vikt att Strandpromenaden är allmän och utformas på ett sådant sätt att 
det tydligt framgår att den inte är privat. Att bygga en invallning kring hamnen eller att 
fylla ut är inte lämpligt då dessa förhindrar allmänhetens tillgång till vattnet.  

• Byggnadernas lägsta grundläggningsnivå kommer att behöva utredas vidare.  
 

Miljö  
• En särskild utredning ska kartlägga geotekniken i enlighet med SGI:s rekommendation-

er.   
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• Utredningar för att undersöka eventuella naturvärden i vattnet. Detta ska samrådas med 
miljö- och hälsoskyddsenheten. 

• Utredningar för att undersöka föroreningar och skredrisk i vattnet ska genomföras. 
• All mark som kan misstänkas innehålla markföroreningar ska utredas. Detta ska 

samrådas med miljö- och hälsoskyddsenheten. 
• Länsstyrelsens synpunkter angående råd och tillämpning av Miljöbalken ska särskilt 

beaktas.  
• Samråd kommer att hållas med Länsstyrelsen angående Miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
 
Övrigt 
• Det är upp till Kretsloppsenheten att avgöra om någon av återvinningscentralens 

fraktioner kan minskas/ flyttas eller ändras. Om återvinningsstationen ska flyttas ska en 
ny lämplig plats och konsekvenser av det, redovisas.  Är återvinningsstationen kvar ska 
dess konsekvenser och åtgärder redovisas. 

• Parken ses som ett viktigt grönområde att bevara och utveckla. Parken ska utvecklas och 
kopplas samman med havet och på så sätt få ett längre sammanhängande stråk.  

• Hänsyn ska tas till de synpunkter som Skanova inkommit med under samrådet.  
• Helikopterplattans lokalisering på Källö-Knippla skall tas fram i samråd med 

Räddningstjänsten. Det är viktigt att räddnings- och sjukvårdshelikoptrar har tillräckligt 
manövreringsutrymme för att på bästa sätt kunna hjälpa de boende på öarna. Helikop-
terplattan skall vara kvar om ingen annan lämplig plats kan redovisas  

• Barnperspektivet ska redovisas.  
 

 
STATLIGA VERK, MYNDIGHETER OCH BOLAG  
 
LÄNSSTYRELSEN 
Länsstyrelsens samlade bedömning: 
Det är bra med ett projekt som innehåller bostäder blandat med verksamhet, vilket kan öka antalet 
arbetsplatser på Källö-Knippla. Det är positivt att parken bevaras och sambandet till havet 
förstärks, liksom att tillgängligheten till vattnet förbättras.  
Det finns dock det ett par problem som enligt Länsstyrelsens bedömning behöver lösas för att 
Länsstyrelsen inte ska ta in detaljplanen för prövning: 
 
• Mellankommunala frågor: biltrafiken till och från Öckerö kommun behöver minska och 

kommunen behöver visa hur den här planen kan bidra till det. 
• Människors säkerhet: både anpassning till klimatet och geotekniska frågor ska utredas i 

planarbetet 
 
Behov av anmälan eller tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken bör också uppmärksammas tidigt i 
processen. Miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken hanteras i särskild ordning av 
kommunen eller Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen Prövningsgrunder enligt Plan- och bygglagen 1 1 kap. 1 0 § 
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Riksintresse 
Förslaget stämmer inte med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens huvudsakliga 
anmärkning på programmet gäller risken för att mellankommunala frågor inte tas om hand på ett 
acceptabelt sätt. Eftersom trafiken till och från Öckerö inte hanterats på ett tillfredsställande sätt i 
översiktsplanen och kommunen inte har en strategi för att minska biltrafiken, innebär det att 
kommunen behöver utreda och åtgärda trafikfrågan i alla detaljplaner som tas fram som riskerar 
att öka trafiken. 
 
Det fortsatta planarbetet behöver beskriva hur transporter av människor och gods ska ske i 
enlighet med de transportpolitiska målen, exempelvis delmålet "Förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel förbättras." 

 
1. Kommentar 

Det fortsatta planarbetet behöver beskriva hur transporter av människor och gods ska ske i 
enlighet med de transportpolitiska målen, exempelvis delmålet "Förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel förbättras” 
 
För att tillmötesgå Länsstyrelsens anmärkning föreslås att andelen bostäder inom 
programområdet ska minska och att en del av området istället betecknas som centrumfunktion 
för att på så vis möjliggöra för nya verksamheter på Källö – Knippla. Att skapa möjligheter för 
verksamheter, såsom restauranger, vandrarhem, konferens och butiker mm, anser kommunen 
kommer att bidra positivt till ön, då stor del av bebyggelsen idag består av bostäder. Fler 
verksamheter på Källö-Knippla skulle kunna leda till fler jobb, som i sin tur skulle kunna leda till 
att färre behöver pendla ut ur kommunen för att arbeta. Trafikproblematiken är en stor fråga för 
Öckerö kommun vilket kräver att den hanteras i ett helhetsgrepp. Med hänsyn till Länsstyrelsens 
yttrande väljer kommunen att påbörja det översiktsplanearbete som kommer att starta hösten 
2013 med att ta fram en trafikstrategi.  Om en detaljplan för programområdet hinner tas fram 
innan trafikstrategin är klar ska trafikfrågan och vilka ökningar som kan förväntas på väg 155, 
särskilt belysas i detaljplanens planbeskrivning.  
 
 
Geoteknik, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Kommunen har hanterat frågan om översvämningsrisk på ett i det här skedet tillfredsställande 
sätt och har tillämpat Stigande vatten och identifierat att man inte uppnår de riktvärden som 
rekommenderas där. Kartan i programmet ses endast som en indikation då höjdsystemet skiljer 
sig från vad som används i Stigande vatten. Den streckade blå linjen på kartan (sid 25) är 
utpekad som eventuellt möjligt område för bostäder. Den överensstämmer i stort med området 
som utgörs av zon 4 där det är olämpligt med bostäder. En detaljerad utredning får visa på 
utbredningen och vilka åtgärder som kan vara aktuella. 
 
Inom programområdet har inga geotekniska undersökningar utförts men inom stora delar utgörs 
området av berg i eller nära i dagen och det bedöms att det för övrigt är småjorddjup, främst 
bestående av friktionsjord. Den utförda undersökningen omfattar enbart den norra delen av 
vattenområdet som ingår i programhandlingen. Jordlagren utgörs här av gyttja med ökande 
mäktighet ut från land. Stabiliteten bedöms idag som betryggande men får en antagen 
uppfyllnad till nivån +2 blir säkerheten mycket låg (ca l, l - faldig). I programhandlingen anges 
att inför fortsatt arbete krävs att geotekniken klarläggs i särskild utredning. SGI delar denna 
uppfattning och rekommenderar att utredning enligt TEG Rapport 4:20 10 alternativt 6:2008 
för lägst detaljerad utredning utförs. Det behöver även utredas om det finns säkerhetsrisker 
förknippade med bergstabiliteten. De geotekniska säkerhetsfrågorna ska för hela planområdet 
klarläggas för avsett planändamål utgående från livslängd hos bebyggelse och anläggningar med 
hänsyn taget till förväntade klimatförändringar och omgivningspåverkan. Framkommer det att 
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det behövs åtgärder eller restriktioner för att marken ska vara lämplig ska dessa regleras i 
detaljplanen. 
 
SGI ser inga hinder till fortsatt planläggning under förutsättning att de geotekniska 
säkerhetsriskerna enligt ovan klarläggs. 
 

2. Kommentar 
Stycke 1: Öckerö kommun delar Länsstyrelsens synpunkter och en detaljerad utredning får visa 
på utbredningen och vilka åtgärder som kan vara aktuella. 
 
Stycke 2: I det fortsatta detaljplanearbetet ska en särskild utredning kartlägga geotekniken i 
enlighet med SGI:s rekommendationer.  
 
Det finns dock inget stöd i programmet för att fylla ut i vattnet mer än de åtgärder som 
möjligtvis krävs för strandpromenad och bryggor.  
 
 
Strandskydd 
Strandskyddet kommer att återinträda när den gamla detaljplanen upphävs och kommunen 
behöver redovisa om särskilda skäl finns för att upphäva det på nytt i den nya planen. 
 

3. Kommentar 
Särskilda skäl för upphävandet av strandskyddet kommer att motiveras i detaljplanen. 
Allmänhetens tillgänglighet kommer särskilt att beaktas. 
 
 
Råd enligt 2 kap Plan- och Bygglagen. 
Förhållande till översiktsplanen 
Förslaget överensstämmer inte med gällande översiktsplan som anger att området ska användas 
för infrastrukturanläggning. 
 

4. Kommentar 
Noteras. 
 
Riksintresse för trafik  
Sydväst och öster om Källö - Knippla finns en allmän farled som benämns Sträckan St Sillesund 
- Danafjord, farledsklass 3. Den är utpekad som riksintresse av Trafikverket. Planområdet 
angränsar till riksintresset och det bör framgå av planbeskrivningen. 
 
Ändrade strandlinjer (nya bryggor eller utfyllnad) ska rapporteras till Sjöfartsverket för 
uppdatering av kartor och sjökort. 
 

5. Kommentar  
Kommunen kommer i det fortsatta detaljplanearbetet att ta hänsyn till riksintresset ”allmän 
farled” sydväst och öster om Källö-Knippla 

Ändrade strandlinjer (nya bryggor eller utfyllnad) ska rapporteras till Sjöfartsverket för 
uppdatering av kartor och sjökort. 
 
 
Bebyggelseplanering och trafikalstring 
Trafikverket ansvarar för färjetrafiken till Nordöarna. I det fortsatta planarbetet efterfrågar 
Trafikverket en beskrivning av bostadsbebyggelsens omfattning. Hur många bostäder och hur 
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stor yta verksamheter som planeras. Trafikverket efterfrågar även en beskrivning av hur 
kommunen bedömer att bostäder och övrig föreslagen verksamhet kommer att påverka 
efterfrågan av transporter till och från Källö-Knippla. 
 

6. Kommentar 
I det fortsatta detaljplanearbetet kommer omfattningen och fördelningen av bostäder och 
verksamheter att redovisas.  
 
Det finns idag en redan antagen detaljplan på nordvästra Källö som håller på att byggas ut. På 
grund av den ökade befolkningsmängden som dessa områden tillsammans med bebyggelsen 
inom planprogrammet beräknas medföra, kommer trafiken till och från samt på Källö-Knippla 
att öka. Med hänsyn till detta har kommunen valt att minska andelen ny bebyggelse inom 
programområdet. Kommunen har också valt att en betydande del av område 3 ska vara ämnad 
för verksamheter för att skapa arbetstillfällen och därigenom minska behovet av pendling ut från 
kommunen. Ett visst besöksresande kan dock verksamheterna medföra men dessa bedöms ske på 
andra tider än pendling och därigenom inte belasta väg 155 och färjan till och från Knippla på 
samma sätt som ny bostadsbebyggelse skulle innebära.    
 
I det detaljplanearbete som följer detta program skall det beskrivas hur förslaget kommer att 
påverka person- och godstransporterna till och från samt på Källö-Knippla. Detta skall ske i 
enlighet med de transportpolitiska målen om att skapa förutsättningar för att resa kollektivt eller 
gå och cykla.   
 
 
Naturmiljö 
Området är redan idag ianspråktaget och förslaget visar att man värnar om parken samt 
gångstråk utmed vattnet för allmänheten. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att 
det för hamnen är viktigt att ta fram en MKB och utreda påverkan på naturvärdena i havet. De 
grunda havsbottnarna har ofta ett litet vattendjup och ett skyddat läge i skärgården och det är 
just dessa områden som oftast påverkas mest vid byggande i vatten. Som den tätortsnära 
kustkommun Öckerö kommun är, tas dessa grunda havsbottnar ofta i anspråk i hög 
utsträckning, ofta till följd av ett stort exploateringstryck och i brist på lämpliga landytor. En 
utmaning som kustkommunerna brottas med är att exploatera mark- och vattenområden på ett 
hållbart sätt som inte äventyrar skärgårdens unika miljöer utan bevarar dessa även för framtida 
generationer. Det förslagna planprogrammet är av sådan karaktär och Länsstyrelsen bedömer att 
kommunen borde väga in inte bara de enskilda exploateringsområdena utan även de kumulativa 
effekterna som kan tänkas uppstå på grunda havsområden i kommunen. 

 
7. Kommentar 

Kommunen anser att lokaliseringen är lämplig för hamn då marken redan är ianspråktagen och 
att den är belägen i anslutning till befintligt hamnområde. Dock kommer det i detaljplanearbetet 
att krävas utredningar för att till exempel undersöka eventuella naturvärden i vattnet . 
 
 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. 
Plan – och bygglagen (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. 
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen 
av miljöbalken. 
 
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma föreslagna 
åtgärder från miljösynpunkt. 



 
Datum 2013-09-03 Diarienummer 0098/13  Sida 9/41 
Rev. 2013-09-03 
 

 

 

 
8. Kommentar 

Noteras. 
 
 
MKN 
Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg som tillsammans med andra verktyg ska bidra till 
att MKN för vatten uppnås. Vattenmyndigheten för Västerhavet har fastställt kvalitetskrav, 
miljökvalitetsnormer (MKN), för vattenförekomsterna i Västerhavets vattendistrikt enligt 4 kap l 
§ vattenförvaltningen. Den aktuella platsen är Källö fjord (SE574630-113940). Den nuvarande 
ekologiska statusen för vattenförekomsten bedöms som måttlig och kemiska statusen som god. 
Miljökvalitetsnormen är att god ekologisk status ska uppnås senast år 2021. Utfyllnad enligt 
förslaget program kan innebära påtaglig påverkan på vattenförekomsten.  Detta kan motverka att 
miljökvalitetsnormerna enligt ovan uppfylls. Hur det föreslagna programmet kommer påverka 
vattenområdet ska beaktas i fortsatt utredning av planen. 
 
Enligt utförd geoteknisk utredning finns skredrisk i området och detta måste utredas ytterligare 
när man går vidare med planarbetet 
 
Vidare har det funnits ett varv i området och det kan finnas potentiellt höga halter av diverse 
olika föreoreningar och detta måste utredas. 
 

9. Kommentar 
I det fortsatta detaljplanearbetet ska det utredas hur det föreslagna programmet kommer att 
påverka vattenområdet, skredrisk och föroreningar i vattenområdet. Det finns dock inget stöd i 
programmet för att fylla ut i vattnet mer än de åtgärder som möjligtvis krävs för strandprome-
nad och bryggor.  
 
 
Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder 
Det är viktigt att den tillkommande bebyggelsen anpassas till befintliga hus i skala och till sin 
form. Det är bra att man avser att bibehålla och förstärka det gröna stråket. 

 
10.  Kommentar 

Programmet lägger stor vikt vid att bebyggelsen ska anpassas till befintliga hus både vad gäller 
skala och form. Bebyggelsen ska också variera i höjd, bredd och längd samtidigt som det är 
viktigt att den inte dominerar landskapet eller den befintliga bebyggelsen i kulturmiljöprogram-
met. Detta är särskilt viktigt med tanke på att området är synligt från havet.  
 
Parken ses som ett viktigt grönområde att bevara och utveckla. Kommunen föreslår därför en 
utveckling av denna genom att koppla samman den med havet och på så sätt få ett längre 
sammanhängande stråk.  
 
 
Social robusthet, tillgänglighet och användbarhet 
Det är bra om kommunen kan öka variationen i bostadsbeståndet, både i form av upplåtelseform 
och typ av boende, samt att tillskapa möjlighet till verksamheter. Som grund för det fortsatta 
detaljplanerarbetet, finner Länsstyrelsen att det vore intressant att få en bild av vilken typ av 
bostäder som efterfrågas i området beträffande exempelvis åldersgrupp, familjebild. 
Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsenkät respektive bostadsmarknadsanalys kan här vara till 
viss hjälp. 
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Energihushållning 
Plan- och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap 3§ att planläggning enligt denna lag ska ske med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. 
 
I samband med planering påverkas möjligheterna till hållbar energianvändning på främst tre 
sätt: 
•Möjligheten till effektiva transporter, genom t.ex. lokalisering och infrastruktur. 
•Möjligheten till hållbar energianvändning i byggnader genom effektiv användning och 
användning från förnybara källor. 
•Möjligheten till produktion av värme eller el från förnybara källor. 
 
Faktorer att beakta är bland annat lokalisering, exploateringstal, parkeringsnorm, avstånd till 
kollektivtrafik och turtäthet, möjligheter att försörja den nya bebyggelsen/anläggningen med 
fjärr-/närvärme och solvärme, tillgång till service samt funktionsblandning. 
 

11. Kommentar 
Planprogrammet föreslår en funktionsblandad varierad bebyggelse bestående av en- och 
flerbostadshus tillsammans med verksamheter med centrumfunktion. Programmet förespråkar 
även en blandning av olika upplåtelseformer då upplåtelseformer inte går att styra i en 
detaljplan sker detta genom separata avtal. I det fortsatta planarbetet kan det vara intressant att 
undersöka vilka typer av bostäder som efterfrågas i form av bostadsmarknadsenkäter och 
bostadsmarknadsanalyser.  
 
Källö - Knippla har utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik och planprogrammets utbyggnad 
stärker det underlaget.  
 
En detaljplan får enligt Plan- och Bygglagen inte reglera energianvändningen eller sätta krav på 
el från förnyelsebara källor.  Däremot kan byggnader bli mer energieffektiva genom att använda 
sig av gruppbebyggelse och flerbostadshus och byggnadernas placering och storlek. 
 
 
Råd om tillämpningen av miljöbalken 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att all verksamhet i vatten kan vara 
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 11 kap Miljöbalken. Att prövningen enligt 11 kap är 
genomförd är en förutsättning för att en detaljplan skall kunna genomföras, detaljplanen i sig ger 
inte rättigheten till genomförande i detta avseende. Frågan behöver uppmärksammas tidigt i 
planprocessen. Även eventuella frågor om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken 
hanteras i särskild ordning av kommunen eller Länsstyrelsen. 
 
 

12. Kommentar 
Länsstyrelsens synpunkter noteras och kommer särskilt beaktas i det fortsatta detaljplanearbe-
tet. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt. Samråd ska hållas med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens 
avgränsning och omfattning. 

 
13. Kommentar 
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Samråd kommer att hållas med Länsstyrelsen angående miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
 
TRAFIKVERKET 

 
Riksintresse 
Sydväst och öster om Källö-Knippla finns en allmän farled som benämns Sträckan St Sillesund - 
Danafjord, farledsklass 3. Den är utpekad som riksintresse av Trafikverket. Planområdet angränsar 
till riksintresset och det bör framgå av planbeskrivningen.  
 
Ändrade strandlinjer (nya bryggor eller utfyllnad) ska rapporteras till Sjöfartsverket för 
uppdatering av kartor och sjökort. 
 

14. Kommentar 
Se Länsstyrelsens yttrande punkt 5. 
 
Bebyggelseplanering och trafikalstring 
Trafikverket ansvarar för färjetrafiken till Nordöarna. I fortsatt planarbetet efterfrågar Trafikverket 
beskrivning av bostadsbebyggelsens omfattning? Hur många bostäder och hur stor yta 
verksamhet? Hur bedömer kommunen att bostad och övrig föreslagen verksamhet kommer 
påverka efterfrågan av transporter till- och från Källö-Knippla? Det fortsatta planarbetet behöver 
också beskriva hur transporter av människor och gods ska ske i enlighet med de transportpolitiska 
målen, exempelvis delmålet ”Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras”. 
 

15. Kommentar 
Se Länsstyrelsens yttrande punkt 6. 

 
VÄSTRAFIK 
Västtrafik har tagit del av det föreslagna programmet och har följande synpunkter. 
Vi saknar en beskrivning av konsekvenserna av planen för exempelvis GR:s gemensamma bild om 
en uthållig region med avseende på resor och transporter. 
 
 

16. Kommentar 
Se Länsstyrelsens yttrande punkt 1 och punkt 6. 

 
Vi saknar också en konsekvensanalys ur ett barnperspektiv då exempelvis skola och 
fritidsaktiviteter i hög utsträckning kommer att ligga någon annanstans än på Källö-Knippla. 
 

17. Kommentar 
På Källö-Knippla finns idag förskola, fritidshem och skola upp till skolår 5. I det fortsatta 
planarbetet ska barnperspektivet redovisas. 
 
I samband med det fortsatta planarbetet vill vi trycka på behovet av trygga, säkra och tillgängliga 
gång- och cykelvägar till färjeläget. 
 

18. Kommentar 
I det fortsatta planarbetet ska behovet av trygga, säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar till 
färjeläget redovisas. 
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SGI 
Inom programområdet har inga geotekniska undersökningar utförts men inom stora delar utgörs 
området av berg i eller nära i dagen och det bedöms att det förövrigt är små jorddjup, främst 
bestående av friktionsjord. Den utförda undersökningen omfattar enbart den norra delen av 
vattenområdet som ingår i programhandlingen. Jordlagren utgörs här av gyttja med ökande 
mäktighet ut från land. Stabiliteten bedöms idag som betryggande men för en antagen uppfyllnad 
till nivån +2 blir säkerheten mycket låg (ca 1,1 -faldig). I programhandlingen anges att inför fortsatt 
arbete krävs att geotekniken klarläggs isär skild utredning. SGI delar denna uppfattning och 
rekommenderar att utredning enligt TEG Rapport 4:20 10 alternativt 6:2008 för lägst detaljerad 
utredning utförs. Det behöver även utredas om det finns säkerhetsrisker förknippade med 
bergstabiliteten. De geotekniska säkerhetsfrågorna ska för hela planområdet klarläggas för avsett 
planändamål utgående från livslängd hos bebyggelse och anläggningar med hänsyn taget till 
förväntade klimatförändringar och omgivningspåverkan. Framkommer det att det behövs åtgärder 
eller restriktioner för att marken ska vara lämplig r ska dessa regleras i detaljplanen.  
 
SGI ser inga hinder till fortsatt planläggning under förutsättning att de geotekniska 
säkerhetsriskerna enligt ovan klarläggs. 
 

19. Kommentar 
Se Länsstyrelsens yttrande punkt 2. 
 
 
SKANOVA 
Skanovas anläggning runt och inom aktuellt exploateringsområde består av kanalisation, luftburna, 
markförlagda, och vattenförlagda kablar. Detta framgår av bifogad lägeskarta. Kablarna är på 
bifogad karta markerade med brun färg.  
 
Eventuella undanflyttningar av Skanovas anläggningar bekostas av exploatören. För offert och 
beställning av undanflyttning kontakta Skanova via epost: skanova-remisser-goteborg@skanova.se 
minst fyra månader innan påbörjat arbete. 
 
För digitala kartor samt utsättning av kablar hänvisas till www.ledningskollen.se 
 

20. Kommentar 
Noteras och kommer att beaktas i planprocessen. 
 
 
SVENSKA KRAFTNÄT 
Har ingen erinran. 
 

21. Kommentar 
Noteras 
 
 
HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN 
Avstår från att yttra sig. 
 

22. Kommentar 
Noteras 
 

mailto:skanova-remisser-goteborg@skanova.se
http://www.ledningskollen.se/
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BOHUSLÄNS MUSEUM 
 
Kulturhistorisk bakgrund 
 
Exploateringsområdet är en del av Källös sydostligaste punkt, det som kallas Linnevigshövvet. 
Kulturmiljöområdet på öarna ligger på Knippla och berör alltså inte det aktuella detaljplaneområ-
det. 
 
Öarna har den typiska bohuslänska miljön med tätbebyggt fiskesamhälle och kala klippor med 
sparsam vegetation - en skärgårdsmiljö. 
 
Utlåtande ur bebyggelsesynpunkt 
 
Bohusläns museum har inget att erinra mot förslaget eftersom det inte berör ett kulturhistorisk 
utpekat område, men Plan- och bygglagen ger riktlinjer som kan användas i planeringen av 
området och även ställas som krav i planbestämmelserna. Till exempel kan nämnas PBL 8 kap 1 § 
som talar om byggnadens utformning och PBL 8 kap 9 § sägs att: byggnaderna ska placeras och 
utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stad- eller landskapsbilden och till natur- 
och kulturvärdena på platsen. 
 

23. Kommentar 
I planprocessen ska Plan- och Bygglagen 8 kap 1 § och 8 kap 9 § i samma lag, särskilt beaktas. 

 
Programmet har goda intentioner och kommer dessa tankar till uttryck i bland annat 
planbestämmelserna kan området utvecklas och ändå vara spegla den yttre skärgårdens 
bebyggelse. 
 

24. Kommentar 
Noteras. 

 
Generellt kan dock sägas att skärgårdsbebyggelsen inte bör ta fokus från landskapet. Historisk har 
byggnaderna anpassats efter terrängen och legat i skyddade lägen. Byggnadernas höjd, bredd och 
längd bör varieras och i vissa fal begränsas så att byggnaderna inte dominerar det karga bergiga 
ölandskapet. Området ligger också i ett synligt läge från vattnet. 
 

25. Kommentar 
Kommunen instämmer. Se Länsstyrelsens yttrande punkt 10. 
 
 
KOMMUNALA NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR 
 
SOCIALFÖRVALTNINGEN  
Socialnämnden ser positivt på ny byggrätt för bostäder och menar att det är viktigt att behovet av 
seniorbostäder då beaktas.  För äldre och personer med funktionsnedsättning är det viktigt att 
utbudet av tillgängliga bostäder ökar och att alternativa upplåtelseformer finns.  
 

26. Kommentar 
Detaljplanen kan inte enligt Plan- och bygglagen styra vilka som bor i bostäderna. 
Tillgängligheten styrs i Plan och bygglagen 8 kap 3 §. ”En byggnad ska vara tillgänglig och 
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”. Planområdet ska ha en 
varierad bebyggelse med och en- och flerbostadshus och är positiv till olika upplåtelseformer. Då 
upplåtelseform inte går att styra i en detaljplan sker detta med separat avtal. 
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NÄRINGSLIVSENHETEN 
Bakgrund: 
Just nu pågår ett strategiarbete som grundar sig på lokala politiska beslut. En gemensam 
turismstrategi för Göteborgs skärgård arbetas fram tillsammans med Göteborg. Skärgården är unik 
i världen och viktig för Göteborg ut turistiskt perspektiv. Målsättningen är att turismen ska öka och 
skapa lokala arbetstillfällen, allt enligt lokala politiska önskemål vilka stöttas av den ”nationella 
målsättningen” på ökad turism/ den ”nationella strategin”.  Målsättningen i den nationella 
strategin innebär en fördubblad omsättning från turismen i Sverige från 250 miljarder år 2010 till 
500 miljarder år 2020. 
 
Den nationella strategin stöttas av stora delar av landets kommuner och turismen är den 
framtidsbransch som stora delar av Sverige arbetar med. 
 
Detta bör vara en riktlinje även för planeringen av framtidens Öckerö Kommun. 
Kommunens vision för ett starkt näringsliv; 
 

• Ett positivt företagsklimat bidrar till nyetablering och utveckling av näringslivet och 
besöksnäringen. 

• En aktiv samverkan finns mellan skola och näringsliv där entreprenörskap är en naturlig 
del i undervisningen. 

• Öckerö kommun är ett centrum för hållbart och ansvarsfullt fiske. 
• Det finns goda möjligheter till boende och aktiviteter för besökare. 

 
Bakgrund Källö-Knippla: 
Idag är gästhamnen den mest populära gästhamnen i Öckerö Kommun. För några år sedan fanns 
övernattningsmöjligheter i en byggnad med restaurang i bottenplan (Brygghuset) på ön.  Här tillät 
detaljplanen för fastigheten både hotellboende och fast boende vilket har bidragit till att 
anläggningen idag är bostadsrätter som endast används av bostadsrättsägaren.  Företag mecd 
affärsturism som affärside har försvunnit från ön p g a avsaknaden av kommersiell övernattning 
och med det arbetstillfällen. 
 
Källö-Knippla framtid; 
Källö-Knippla är idag ett välkänt begrepp och ett starkt varumärke utifrån turistperspektiv, det 
starkaste i kommunen enligt Näringslivschefens uppfattning. Ön har en genuin karaktär enligt de 
gamla traditionerna t ex tät bebyggelse, småskaligt, levande hamn mm. Idag finns en proaktiv 
hamnförening som verkligen värnar öns utveckling och som aktivt arbetar med en växande turism 
för att behålla levande skärgård, arbetstillfällen och en bra service på ön året runt. 
 
Knippla har en av kommunens mest välbesökta gästhamnar, ett litet vandrarhem och några 
restauranger. För att gästerna ska trivas och stanna är tennisbanor, boulebanor ett viktigt inslag 
när vädret inte är på topp eller när man vill stanna några dagar extra. Så även den fantastiska 
bastun som finns för uthyrning för den som vill och promenadslingan med fina grill- och 
utsiktsplatser. 
 
Vandrarhemmet är idag för litet för att ens kunna ta emot en konferensgrupp vilket är den 
verksamhet som skapar arbetstillfällen året runt. Affärsturismen ökar just nu i Sverige. 
 
Planering på Källö-Knippla måste främja och stärka Knippla om turist- och besöksort. Den sista 
marken planeras nu och här måste kommunen ta ansvar för dels den lokala visionen med ”En 
levande skärgård året runt” dels ” Hamnar är attraktiva för näringsliv och turism”. 
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Den fysiska planeringen måste ge tydliga förutsättningar för nya verksamhetsideér som inte 
likställs med bostäder som förstärker de upplevelser som idag förknippas med Källö-Knippla. 
Områden måste skapas där endast verksamhetsytor som ger arbetstillfällen kan byggas, t ex större 
vandrarhem, lokaler för båtreparationer mm. Näringslivsenheten har starka synpunkter på att 
detta är viktigt.  OBS – inte skapa planer som ger utrymme för både bostäder eller näringsverk-
samhet – då styr inte samhällsnytta utvecklingen av Källö-Knippla utan kortsiktigt goda affärer. 
 

27. Kommentar 
 Det är viktigt att en del av planområdet får beteckningen ”Centrum” för att säkerställa att 
verksamheterna i ett senare skede inte görs om till bostäder. Beteckningen ”Centrum” möjliggör 
exempelvis affärsverksamheter, vandrarhem, restauranger mm. Den del av planområdet som 
ska tillåta centrumverksamheter bör förslagsvis lokaliseras omedelbart väster om tennisbanorna 
för att på så vis fungera som bullerdämpande mot bostadsbebyggelsen. Centrumverksamhet 
skulle också kunna vara lämplig närmast vattnet då de inte har samma höga krav angående 
stigande vatten som bostadsbebyggelse har samt att centrumverksamhet är lämpligt att ha i 
anslutning till strandpromenadens offentliga stråk. Exakt vilka verksamheter som skall rymmas 
inom beteckningen ”Centrum” ska utredas vidare i detaljplaneskedet. Resterande del av 
programområdet kommer att betecknas som ”Centrum” i kombination med ”Bostäder”. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Stigande vatten (s 25, 28 och 37) 
Det nämns att man i programarbetet ska ta upp risker för översvämning och åtgärder för dessa. 
Den ska även belysa den miljöpåverkan som dessa åtgärder innebär t.ex. transporter. Miljö- och 
hälsa anser att man även ska titta på den miljöpåverkan som markföroreningarna kan ha vid 
översvämningar om man inte sanerar för bostäder utan har andra användningar av marken. 
 

28. Kommentar 
I Miljökonsekvensbeskrivningen får detta utredas. Den ska samrådas med miljö- och 
hälsoskyddsenheten. 
 
 
Miljöteknisk markmiljöundersökning, rekommendationer (sid. 26) 
Oavsett om marken ska användas för bostadsändamål eller annan verksamhet ska ytterligare 
utredningar göras inom området där eventuell markförorening kan misstänkas.  
 

29. Kommentar 
I det fortsatta detaljplanearbetet ska all mark som kan misstänkas innehålla markföroreningar 
att utredas. Detta ska samrådas med miljö- och hälsoskyddsenheten. 

 
 

1. Kaj och småbåtshamn (sid. 29) 
Under detaljplanearbetet ska det ske en redovisning av de byggnader, anläggningar m.m som krävs 
i en hamn. Kraven kan vara olika beroende på bl.a. antal båtplatser och om fritidsbåtshamnen har 
gästhamn eller inte.  Alla hamnar ska ha en miljöstation sedan kan kraven på spolplatta och 
hygienanläggningar se olika ut. 
 

30. Kommentar 
Hamnområdet i planprogrammet är en utveckling av befintlig hamn. I detaljplaneprocessen 
kommer de anläggningar som krävs för hamnen redovisas. 
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3. Bostäder/återvinningscentral ( sid. 31) 
Miljö- och hälsoskydd anser inte att återvinningsstationens läge är särskilt lämplig om det byggs 
bostäder i direkt anslutning. Men om återvinningsstationen ska ligga kvar anser miljö- och 
hälsoskydd att man i detaljplanearbetet ska utreda buller från återvinningscentralen liksom 
gestaltningen så att den stör omkringliggande bostäder så lite som möjligt. 
 

31. Kommentar 
Kommunen har samrått kring återvinningscentralen med Kretsloppsenheten som anser att en 
återvinningscentral bör finnas kvar på Källö–Knippla. Det är upp till Kretsloppsenheten att 
avgöra om någon av återvinningscentralens enheter kan minskas/ flyttas eller ändras, detta får 
behandlas i det fortsatta planarbetet. Om återvinningsstationen ska flyttas ska en ny lämplig 
plats och konsekvenser av det, redovisas i detaljplanearbetet.  Är återvinningsstationen kvar ska 
dess konsekvenser och åtgärder redovisas. 
 
Kretsloppsenheten 
Kretsloppsenheten anser att det är viktigt att det finns kvar en återvinningscentral. Det är möjligt 
att den blir lite mindre. Jag tycker att detta är en viktig fråga när det gäller tillgänglighet. 
 

32. Kommentar 
Se miljö- och hälsoskyddsenheten yttrande ovan. 
 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på programmet men anser att befintliga tennisbanor skall 
vara kvar.  
 

33. Kommentar 
Kommunen instämmer. Se kommentar 6 under Länsstyrelsens yttranden.  
 
 
ORGANISATIONER 
 
KNIPPLA Ö-RÅD, KNIPPLA HAMNFÖRENING, KNIPPLA IDROTTSKLUBB 
 
Allmänt 
Vi finner programhandlingen välgjord och tillstyrker den i allt väsentligt. Det är bra att 
programmet utökats till att förutom själva varvsområdet med angränsande vattenområde även 
omfatta parken (område 4). Genom denna utökning kommer parkområdet kunna säkerställas i 
detaljplan och bli ett positivt tillskott och en tillgång for hela programområdets utformning. 
 

34. Kommentar 
Synpunkterna noteras och delas av kommunen. 
 
Markhöjder 
Avsnitten om stigande vatten och om markmiljö med föroreningar ger anledning till reflexioner. 
Om de i programmet på sid 25 redovisade höjdförhållandena är i överensstämmelse med dagens 
situation, befarar vi marken av dessa skäl kommer att behöva höjas cirka l m. De nya 
byggnaderna kommer då få en takhöjd som ökar med motsvarande mått. Detta kommer 
sannolikt att inverka på framtida gång- och siktstråk sett från parken och från omgivande 
befintliga hus. 
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Vi förutsätter att dessa problem kommer att beaktas noga i detaljplanearbetet och att man 
minimerar konsekvenserna för den omgivande bebyggelsen. 
 

35. Kommentar 
Höjder på byggnaderna är inte satta i detta skede i planprocessen utan kommer att studeras 
noggrant i det fortsatta detaljplanearbetet. Dock är det av stor vikt att i tidigt skede slå fast att 
byggnaderna ska anpassas till omgivande bebyggelse. Planförslaget kommer dock att innebära 
förändringar i utsiktslägen var på de två siktstråken igenom parken i planprogrammet är viktig. 
Hur sikten påverkas för de omkringliggande bostäderna får studeras i samband med 
byggnadernas placering i detaljplaneskedet. I detaljplanens samråd kommer det att finnas 
möjlighet för de omkringliggande fastigheterna att yttra sig om placering och höjd mm.  
 
 Se Länsstyrelsens yttrande punkt 10. 
 
Befintliga tennisbanor 

Vad gäller befintlig verksamhet inom programområdet vill vi framhålla följande: 
Tennisbanorna i område 2, inklusive bergsklackarna runt om, måste säkras redan i 
förutsättningarna för det kommande detaljplanearbetet. Med hänvisning till våra tidigare 
diskussioner i denna fråga anser vi att något annat alternativ inte kan komma ifråga. Texten på 
sid 7 under Sammanfattning Tennisbanor/bostäder, handel, service vill vi därför skall 
formuleras enligt följande: 
 

36. Kommentar 
Tennisbanorna skall behållas på nuvarande plats och säkerställas som idrottsområde i 
detaljplanen. Tennisbanorna är ett mervärde för boende på Källö-Knippla och är ett bidrag 
till turismen på ön. 
 
 
Tennisbanorna bör vid kommande fastighetsreglering omvandlas till en egen fastighet så att avtal 
kan skrivas med verksamhetens huvudman, för närvarande Knippla Idrottsklubb. 
Texten på sid 30 måste omarbetas på ett likartat sätt. 
 
Vi föredrar således att bostadsinnehållet i programmet helt skall inrymmas inom område 3. 
Delområdet 3, söder/öster om tennisbanorna, bör dock ingå i hamnområdet, 
område l. 
 

37. Kommentar 
Programmet styr inte upplåtelseform men för att inte riskera att marken för tennisbannorna 
omvandlas till något annat som är mer vinstdrivande och för att kunna fungera som en 
markreserv i framtiden bör de fortsätta vara i kommunal ägo. 
 
Se även Länsstyrelsens yttrande punkt 6. 
 
Hamnområdet 
I figur 1.1 sid 27 visas ett planerat utfyllnadsområde i Lindeviken. Vi motsätter oss en sådan 
utfyllnad och vill poängtera att vattenområdet inte får minskas. En utfyllnad skulle minska den 
möjliga utbyggnaden av hamnen och kraftigt reducera antalet båtplatser. De inre delarna av 
viken är mycket viktiga för hamnens etablering med hänsyn till kravet på så mycket vindlä som 
möjligt för den framtida småbåtshamnen. Att bygga ut hamnen på djupare vatten skulle 
innebära betydande nackdelar både för förankring, vindlä och lä for vågor från farleden. Det 
skulle dessutom försämra den viktiga kontakten mellan hamnen och de nya bostäderna innanför 
stranden.                   
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Vi tillstyrker att strandområdet och vattenområdet (område l) hålls tillgängligt för allmänheten 
och stöder förslaget med ett promenadstråk från Knipplas nuvarande hamn mot badplatsen på 
ostsidan Källö. Vi förordar också att båthamnen byggs ut i Knippla Hamnförenings regi och inte 
reserveras for de nya bostäderna. 
 

38. Kommentar 
Det finns inget i programmet som styrker en utfyllnad i Lindviken för annat än möjligtvis för 
hamnens bryggor och strandpromenad. 
 
Det är av stor vikt att Strandpromenaden är allmän och utformas på ett sett att det tydligt 
framgår att den inte är privat 
 
 
Bostadsinnehåll 
Det är angeläget att en del av bostäderna kommer att upplåtas med hyresrätt och vara lämpade 
för personer som vill bosätta sig permanent och även underlätta för dem som vill byta från sin 
nuvarande villa på ön till en lägenhet. Med den nu pågående stora utbyggnaden på Källö av villor 
i området vid Roddarevägen synes behovet av friliggande hus även på varvsområdet vara 
obefintligt. 
 

39. Kommentar 
Kommunen ser positivt på ett breddat bostadsutbud som underlättar för dem som vill flytta från 
sin villa till en tryggare och i förhållande till villan tillgänglighetsanpassad lägenhet. Se även 
Länsstyrelsens yttrande kommentar 11. 
 

 
Vi delar programförfattarens mening att utbyggnaden på varvsområdet skall ske så varsamt som 
möjligt och ansluta väl till områdets nuvarande topografi. 

 

 
40. Kommentar 

Se Länsstyrelsens yttrande punkt 10. 
 
 
BJC GROUP AB  
KNIPPLA STRANDKANT  
 
Beträffande Knippla Återvinningscentral på varvsområdet 
Att bygga bostäder ihop med en ÅVC är ingen lyckad lösning. Det finns alternativa lösningar som 
inte skulle försämra utan tvärtom förbättra servicen för Knipplas invånare! För att kunna diskutera 
detta behöver vi ha en bild av hur återvinning och avfallshantering normalt är organiserat och 
fungerar: 
 
1. Hushållssopor: Kommunen ansvarar med sopbilar för hämtning av alla hushållssopor. 
Lastbilar kör runt och plockar ihop detta avfall hemma hos varje hushåll på Knippla. 
 
2. Förpackningar: De som levererar en vara i en förpackning har ansvar för att förpackningen 
återvinns. Alla företag som producerar tidningar eller varor i förpackningar är anslutna till 
Förpacknings och Tidningsinsamling AB. FTI AB skall samla in alla förpackningar av plast, glas, 
metall, papper samt tidningar (detta är alltså inte kommunens ansvar!). Denna återvinning sker 
normalt på Återvinningsstation(ÅVS). På Knippla finns en sådan bakom Konsum. 
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Idag är denna återvinningsstation gjord för hushållen, varför företagarna istället lämnar sitt 
förpackningsavfall på Återvinningscentral (ÅVC). Återvinningsstationen bakom Konsum kon dock 
lätt anpassas så att Knipplas företag också kan använda den, förslagsvis genom en särskild 
container för företagarna. Fördelen med denna återvinningsplats är att den är tillgänglig och 
fungerar alla dagar i veckan, och att den är strategiskt placerad i närheten av företagarnas lokaler. 
FTI ABs regionchef är positiv till denna idé. 
 
3 Miljöfarligt avfall: Kommunens återvinningscentral tar emot de flesta slags farligt avfall, så 
även på Knippla återvinningscentral. Det kan också finnas separata kommunala miljöstationer, där 
farligt avfall som kemikalier, bekämpningsmedel, glödlampor, oljor med mera kan lämnas. 
Miljöstation tar liten plats och skulle kunna placeras på alternativa/ lämpliga ställen (T.ex. bakom 
Konsum eller vid Knippla Skeppshandel) för att ta emot farligt avfall från hushåll och företag, och 
därmed avlasta ÅVC. 
 
4. Byggavfall: Den som har ett bygge på gång och därigenom får byggavfall skall i normala fall 
beställa en container som ställs där ombyggnaden sker. Idag utgörs största delen av det avfall som 
hanteras inom Knippla återvinningscentral av byggavfall. Byggavfallet sorteras i 6 olika 
”fraktioner” (av totalt 8!) och kräver stort utrymme. 
 
5. Trädgårdsavfall: grenar, kvistar, övrigt trämaterial kan på Knippla lämnas in på 
återvinningscentralen, som alternativ till att exempelvis ”mala ner” detta och kompostera. 
 
6. Uttjänta produkter: spisar, kylskåp, TV apparater och dylikt kan på Knippla lämnas in på 
ÅVC där det blir stående och mellanlagrat tills kommunen eller en skrotfragmenteringsfirma 
behagar hämta detta. 
 
Idag hanteras avfallskategorierna 3‐6 på Knipplas återvinningscentral. De utgör en mycken liten 
del av öns totala 
avfallsproduktion, uppskattningsvis ca 5 %, men är ändå det som gemene man har i tankarna när 
man talar om hur ”tippfrågan” ska lösas. 
 
Tippens funktion som ”inlämningscentral” för avfall och uttjänta saker är inte det egentliga 
problemet. Problemet är att det sorteras och mellanlagras på Knippla. 
 
Vi vill att möjligheten att lämna ifrån sig skräp skall bli bättre än tidigare men Sorteringen och 
Mellanlagring skall inte göras på Knippla! 
 
Lokaliseringen bör ändras! Läget är idag ”Första parkett” på Knipplas potentiellt bästa läge för 
Bostäder/Hamn/Fritidsaktiviteter. 
 
Vi ser att Knipplas nuvarande återvinningscentral kan avsevärt minskas/ flyttas/ändras utan att 
servicen blir sämre. Tvärtom – Servicen kan förbättras! 
 
‐ Byggavfall skall sorteras/transporteras från den plats där bygget sker. Det ingår i kostnad när 
man bygger om. Ingen anledning finns att detta skall ”mellanlanda” på Knipplas återvinningscen-
tral. 
Tillfälliga containrar på rätt ställe (under våren) kan också ingå som en dellösning. 
 
‐ Trädgårdsavfall är enormt utrymmeskrävande om det inte har malts ned. Det behövs ofta 
bara en flistugg för att göra ett mindre berg av grenar, kvistar och löv till en liten 
komposthög. En flistugg att gratis låna ut till den som behöver kan lätt organiseras hos 
exempelvis Knippla Skeppshandel: Kostnaden för kommunen är i sammanhanget försumbar. 
 
‐ En ny miljöstation som riktar sig till hushållen kan placeras i ett strategiskt läge i anslutning 
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till förpackningsindustrins återvinningsstation. På så vis kan hushållen effektivisera sin 
återvinning genom att passa på att lämna in gamla färgburkar, batterier etc. samtidigt som 
de återvinner sina förpackningar. 
 
‐ Hushållsmaskiner, möbler och andra apparater kan i osorterat tillstånd ställas in i en (eller 
två) vanlig 20 fots container. Containern kan finnas på plats t.ex. 2 gånger i veckan och sen 
hämtas för leverans och sortering på annat ställe. Alternativa platser finns för containerns 
placering. 
 
‐ Ambulerande Service: Detta är det som är mest lämpat för Knippla. Eftersom de bor en stor 
andel gamla och ensamstående på ön, så är det för de flesta idealt att få sin gamla uttjänta 
Tv eller spis hämtad vid huset. Hämtning på förutbestämd dag avtalas på telefon. 
BRA! – MEN DÅ SKALL DET FUNGERA! säger de flesta. 
 
‐ Plats för en eventuell ny ”tipp” bör också diskuteras, i synnerhet om byggavfallshanteringen 
ska vara kvar på ön. Ett bra förslag kan då vara svackan norr om fotbollsplanen (strax öster 
om skolan). Ett hinder som har lyfts fram för en annan lokalisering av återvinningscentralen är att 
vägarna på ön inte skulle hålla för tunga transporter. Detta anser vi att kommunen bör undersöka 
och motivera noggrannare innan möjligheten att flytta återvinningscentralen till en annan plats 
avfärdas. 
 
Sammanfattningsvis tycker vi att ovanstående skall undersökas ordentligt för att en bra 
kombination av föreslagna lösningar ska åstadkommas! 

 
41. Kommentar 

Kommunen har samrått kring återvinningscentralen med Kretsloppsenheten som anser att en 
återvinningscentral bör finnas kvar på Källö–Knippla. Återvinningscentralen kan möjligtvis bli 
något mindre. Det är upp till Kretsloppsenheten att avgöra om någon av återvingcentralens 
fraktioner kan minskas/ flyttas eller ändras. Detta får behandlas i det fortsatta planarbete. Om 
återvinningsstationen ska flyttas ska en ny lämplig plats redovisas i detaljplanearbetet.  Är 
miljöstationen kvar ska dess konsekvenser och åtgärder redovisas. 
 
 
 
JOAKIM PAULI - FÖR NÄTVERKET HJUVIKSVÄGEN - ETT NÄTVERK SOM OMFATTAR 400 
REPRESENTANTER FÖR FASTIGHETER I HÄLLSVIK, HÄSTEVIK, HJUVIK, DALEN OCH LILLA 
VARHOLMEN 
Då Hjuviksvägen, väg 155, mellan Lilla Varholmen och Amhult har nått sitt kapacitetstak och det 
inte finns några planerade åtgärder som löser vägens kapacitetsbrist emotsätter vi oss detaljplanen, 
eftersom det således inte finns utrymme för att öka antalet bostäder inom Öckerö kommun. Varje 
person som flyttar till Öckerö kommun genererar i genomsnitt 0,8 färjeturer per dag (10000 
resor/12500 invånare= 0,8). 
 
Eftersom detta är ett ärende utav många pågående byggprojekt inom Öckerö kommun måste det 
ses i ett större sammanhang. 
 
Vi ställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning genomförs ur ett större perspektiv där hänsyn 
tas till samtliga byggprojekt inom Öckerö kommun som kan påverka trafiken på Hjuviksvägen. 
 

42. Kommentar 
Se kommentar på Länsstyrelsens yttrande 1. 
 
 



 
Datum 2013-09-03 Diarienummer 0098/13  Sida 21/41 
Rev. 2013-09-03 
 

 

 

MEDBORGARE 
Totalt har det kommit in 40 stycken medborgaryttranden på programmet. På grund av att flera av 
dessa lyfter fram likartade synpunkter, sammanfattas dessa och besvaras gemensamt nedan. 
Övriga synpunkter kommenteras under respektive yttrande.  
 
 

1) Kommentar  
 
Tennisbanorna 
Flera av de synpunkter som inkommit till kommunen har berört tennisbanorna och att dessa inte 
bör flyttas eller tas bort. Med utgångspunkt i de många synpunkterna om att bevara 
tennisbanorna, både från boende, remissinstanser och för de åtgärder som krävs för att 
tillgodose Länsstyrelsens yttranden, kommer tennisbanorna att få vara kvar på befintlig plats 
och får beteckningen ”Idrott”. Den kringliggande marken i söder och i öster, föreslås i kommande 
planarbete att benämnas som ”Idrotts”- och/ eller ”Hamnområde”. Tennisbanorna är ett 
mervärde för de boende och för turismen på Källö-Knippla och kan på lång sikt fungera som 
markreserv. Vid en exploatering inom planområdet är det viktigt att utreda det buller som kan 
tänkas uppstå samt på vilket sätt vindförhållandena på tennisbanorna kan tänkas påverkas och 
hur detta kan motverkas. Detta skulle t.ex. kunna ske genom strategisk placering av bebyggelsen.  
 
Vad som skall göras med marken kring tennisbanorna har det kommit in flera synpunkter på, 
bland annat att invånarna gärna skulle se boulebanor, minigolf mm. Kommunen instämmer med 
dessa synpunkter.  Dessa funktioner är även någonting som skulle kunna utvecklas i mindre 
omfattning inom parkområdet.  
 

2) Kommentar  
 
Återvinningsstationen 
Många av de inkommande synpunkterna har även berört återvinningsstationen som idag finns 
inom programområdet. Kommunen har samrått kring återvinningscentralen med 
Miljöavdelningen och Kretsloppsenheten som anser att en återvinningscentral bör finnas kvar på 
Källö–Knippla. Återvinningscentral kan möjligtvis bli något mindre. Det är upp till 
Kretsloppsenheten att avgöra om någon av återvingcentralens enheter kan minskas/ flyttas eller 
ändras, detta får behandlas i det fortsatta planarbetet. Om återvinningsstationen ska flyttas ska 
en ny lämplig plats redovisas i detaljplanearbetet. Är återvinningsstationen kvar ska dess 
konsekvenser på bullernivån i området samt åtgärder för dessa, redovisas. 
 

3) Kommentar  
 
Bebyggelsestruktur 
Flertalet synpunkter har kommit in till kommunen gällande utformningen och placeringen av 
den föreslagna bebyggelsen. Kommunen instämmer med dessa synpunkter om att hänsyn tas till 
befintlig bebyggelse vad gäller storlek, siktlinjer från parken och arkitektoniskt uttryck.  
 
Som det står i planprogrammet ska stor vikt läggas vid att bebyggelsen ska anpassas till 
befintliga hus både vad gäller skala och form. Bebyggelsen ska variera i höjd, bredd och längd 
samtidigt som det är viktigt att den inte dominera lanskapet eller den befintliga bebyggelsen i 
kulturmiljöprogrammet. Detta är särskilt viktigt med tanke på att området är synligt från havet. 
Byggnadernas storlek bör vara varierad men med överhängande mindre bebyggelse som byggs 
tätt och oregelbundet. Större byggnadskroppar ska uppföras så att de visuellt tar hänsyn till 
Källö-Knipplas volym och skala.  
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Detaljer kring byggnadernas placering och utformning är ingenting som behandlas i detta 
programskede utan kommer att utredas närmare i kommande detaljplanearbete. Vad gäller 
siktlinjer och utsiktsmöjligheter för de omkringliggande kommer dessa i viss grad att påverkas. 
Hur stor denna påverkan kommer att bli kommer de omkringboende att kunna yttra sig om i 
samrådet i kommande detaljplaneskede. Gällande byggnadernas lägsta grundläggningsnivå 
kommer denna att behöva utredas vidare.  
 

4) Kommentar  
 
Bostadsbebyggelse 
Det har inkommit synpunkter på det bostadsutbud som föreslås inom programområdet. 
Synpunkterna berör bland annat antalet lägenheter inom programområdet samt vilka 
upplåtelseformer t.ex. hyresrätter, bostadsrätter, som ska förekomma. Upplåtelseformerna är 
ingenting som går att styra i en detaljplan utan regleras genom avtal. Ett varierat bostadsutbud 
beskrivs i planprogrammet som lämpligt på platsen. Med hänsyn till Länsstyrelsens yttrande, 
kommer andelen ny bebyggelse att minskas. När det gäller hyressättningen för de kommande 
hyresbostäderna finns detta reglerat i det markanvisningsavtal som kommunen har upprättat 
med de två exploatörerna. I detta avtal ingår även ett krav på att området skall utformas med 
god tillgänglighet. Personer med olika funktionshinder ska lätt kunna orientera sig samt enkelt, 
självständigt och utan fara ta sig fram till och inom områdena.   
 
Det har även inkommit synpunkter på att åretruntboende är att föredra framför sommarbostä-
der. Detta är heller ingenting som går att styra i detaljplan. Men för att ge en förutsättning för 
åretruntboende är det lämpligt att i kommande detaljplanearbete undersöka vilka typer av 
bostäder som efterfrågas. Detta skulle kunna göras utifrån bostadsmarknadsenkäter och 
bostadsmarknadsanalyser.  
 
Det har inkommit invändningar på att det inte är önskvärt med ytterligare bostäder på Källö-
Knippla. Som nämnts i tidigare kommentarer kommer andelen bostäder som föreslagits inom 
programområdet att minska. Det är dock nödvändigt att tillåta en viss bostadsbebyggelse för att 
skapa underlag för de kommersiella och kommunala verksamheter som exempelvis skola och 
omsorg, som finns på Källö-Knippla idag. 
 
Det har kommit in önskemål om att bygga äldreboende inom planområdet. Vilken typ av 
bostäder eller upplåtelseform som ska byggas är ingenting som går att styra i detaljplan, men 
bostäder för äldre är och ses som positivt och är tillåtet inom beteckningen för bostäder. Det finns 
därmed inga hinder för att bygga det inom ett område för bostäder.  
 

5) Kommentar  
 
Kommunikationer 
Det har även kommit in ett antal synpunkter gällande färjeförbindelserna och turtätheten till och 
från Källö-Knippla och att en satsning bör göras på dessa framför en utbyggnad av 
bostadsutbudet. Detta är ingenting som kommunen tar ställning till i detta program. Istället 
behandlas detta i Dialog Nordöarna. I dialogen har försök med utökade turer pågått under maj 
månad vars resultat nu håller på att utvärderas. Ärendet är nu föremål för behandling i budget 
2014. 
 
För att minska den ökade trafikbelastningen på färjorna och väg 155 föreslår programmet 
istället att området är lämpligt för mindre verksamheter som skulle kunna skapa arbetstillfällen 
och på så sätt minska trafikbelastningen. En utbyggnad av verksamheter kan komma skapa 
arbetsmöjligheter på ön och på så sätt bidra till att minska pendlandet och belastningen på väg 
155.  
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6) Kommentar  
 
Alternativa markanvändningar och funktioner  
Det har inkommit synpunkter på att hamnområdet bör vara kvar som industrimark och marina 
för framtida verksamheter samt att varvet bör placeras vid nuvarande hamn. Både 
varvsverksamheter och industrier ses som olämpliga användningar då dessa klassas som 
störande verksamheter och därmed inte bör kombineras med bostäder. Däremot ställer sig 
kommunen i enlighet med Länsstyrelsens och näringslivsenhetens yttranden, positiv till andra 
former av verksamheter som kan bidra med arbetsmöjligheter på Källö-Knippla. Att skapa 
möjligheter för andra typer av verksamheter, så som restauranger, vandrarhem, konferens och 
butiker mm, skulle bidra positivt till ön, då stor del av bebyggelsen idag består av bostäder. 
Synpunkter om att till exempel ”rörläggeriet” kan byggas om till vandrarhem eller konferens 
håller kommunen därför med om. Vad gäller synpunkter om att ytterligare kiosker och 
restauranger kommer att konkurrera ut befintliga verksamheter är detta ingenting som 
kommunen kan styra över utan detta styrs av marknaden.  Programmets uppgift är endast att 
utreda om marken är lämplig för en viss användning. Förslaget om att ge området en 
centrumbestämmelse i detaljplanen skapar möjligheter för dessa typer av verksamheter att 
uppstå på Källö-Knippla. 
 
Även synpunkter om att strandpromenaden och den gamla tippen bör byggas ut till en allmän 
plats, instämmer kommunen med. Ett promenadstråk föreslås i programmet byggas ut längs 
med kajen och kommer fungera som en naturlig mötesplats för boende och besökare på öarna. 
Området för gamla tippen får beteckningen idrott och/eller hamn och ska därmed inte bebyggas 
med bostäder. Att bygga en invallning kring hamnen eller att fylla ut, är inte lämpligt då dessa 
förhindrar allmänhetens tillgång till vattnet.  
 
Att utöka antalet parkeringsplatser på Källö-Knippla anser kommunen inte är lämpligt bl.a. mot  
bakgrund av Länsstyrelsens yttrande gällande trafikfrågor.  
 
Helikopterplattans lokalisering på Källö-Knippla skall tas fram i samråd med Räddningstjäns-
ten. Det är viktigt att räddnings- och sjukvårdshelikoptrar har tillräckligt manövreringsut-
rymme för att på bästa sätt kunna hjälpa de boende på öarna. Helikopterplattan skall vara kvar 
om ingen annan lämplig plats kan redovisas i detaljplaneskedet 
 
Det har kommit in förslag på att byta markanvändningen mellan det som idag är Knippla hamn 
och varvsområdet. Byte av mark är inget som behandlas i ett planprogram. Knippla hamn ligger 
utanför programområdet.  
 
 
MEDBORGARYTTRANDEN 
 
Stefan och Christina Fransson 
Ifrågasättande av planprogramarbetets huvudsyfte, att skapa möjligheter för nya bostäder. Vem 
eller vilka har beslutat ATT detta är huvudsyftet med området? Vem är uppdragsgivare och på vilka 
grunder? 
  
Vid exploateringen av varvsområdet tycker vi att hänsyn borde tas till omgivningen så att 
helhetsintrycket blir harmoniskt med tanke på att det finns en park (det enda grönområdet på 
Knippla) samt intilliggande tennisbanor. Varför inte då göra området till ett grönområde så att 
parken förlängs ut mot havet för att avslutas med eventuella bryggor och promenader bort mot 
tennisbanorna. På så sätt skulle parken få kontakt med havet, samt med tennisbanorna på ett 
naturligt sätt. Om man bygger bostäder mellan dessa områden så är risken stor att det blir synbara 
barriäreffekter och avgränsningar där parken t o m kan komma i helt skymundan.   
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Varför vill man bygga mer bostäder på Knippla när det redan finns tomma hus som inte blir sålda i 
dag? Är vi trångbodda eller finns det en bostadskö? Risken är ju annars att vi får ett 
populationsproblem som resulterar i fulla färjor på sommaren och inga på vintern, vilket minskar 
våra möjligheter att försörja oss på arbete i stan. Lös det kaotiska trafikproblemet som vi har till 
fastlandet först, bygg sedan. 
 

43. Kommentar 
Det som saknas idag är ett varierat bostadsutbud bestående av exempelvis hyreslägenheter, 
boende för äldre mm. Se även kommentar: 1, 3, 4 och 5.  
 
Pernilla Carlsson 
Jag tycker att tennisbanorna skall bevaras på sin nuvarande plats pga dess vindskyddande läge 
vilket är väldigt viktigt om man skall kunna spela och det är väldigt roligt att det blivit så många 
barn som kan vara med på tennisskolan på sommaren. Att flytta tennisbanorna till fotbolls-
plan/badplatsen är ett dåligt och dyrt förslag. Bevara den enda industritomt vi har. Jag anser att ön 
är mer i behov av en marina med service för båtarna istället för bostäder då det byggs för fullt på 
Källö. Kanske kan det skapa lite arbetstillfällen? 
 

44. Kommentar 
Se kommentar: 1 och 6. 
 
Astrid Nilsson 
Vi anser att följande texter är av stor vikt i fortsatt utredningsarbete för eventuell detaljplaneänd-
ring: 
 
Programmets syfte är att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till vattnet och att skapa en 
koppling mellan vattnet och parken. Kulturmiljöprogram skall följas för eventuell byggnation. 
För att den nya bebyggelsen ska samspela med den äldre bebyggelsen bör byggnadernas storlek 
vara varierad men med överhängande mindre bebyggelse som byggs tätt och oregelbundet. Större 
byggnadskroppar ska uppföras så ett de visuellt tar hänsyn till Källö-Knipplas volym och skala. 
Det är viktigt att området inte upplevs som privat. Därför måste allmänhetens tillgänglighet till 
vattnet säkras i detaljplanen. Det skall finnas ett gång- och siktstråk mellan parken och kajen 
igenom bostadsområdet. Återvinningscentral kan antingen ligga kvar i mindre storlek på sin 
nuvarande plats eller flyttas till en annan plats. Parken är unik på Nordöarna och är en grön lunga 
på Källö-Knippla som annars saknar större växtlighet. Därför är kopplingen till övriga områden 
viktig. 
 
Detaljplanearbetet ska utgå ifrån de riktvärden som finns i dokumentet Stigande vatten. 
Helårsboende ligger inom zon 1 och för zon 2 krävs det åtgärder. I planområdet ska åtgärder 
användas som inte påverkar den goda fysiska miljön negativ. Därför bör inte invallning som 
förhindrar allmänhetens tillgänglighet till vattnet användas. Åtgärder som utfyllnad bör också noga 
studeras utifrån den goda fysiska miljön, allmänhetens tillgänglighet och landskapsbild. 
I programarbetet ska en riskutredning göras. Den ta upp risker för översvämning och åtgärder för 
dessa. Den ska även belysa den miljöpåverkan som dessa åtgärder innebär. 
 
Gyttjan och leran bedöms dock vara mycket sättningskänslig varvid stora sättningar kommer att 
utbildas av de tillskottslaster som fyllningen medför. Föroreningar i marken, gifter i 
bottensediment. Säkerställa tennisbanorna som idrott i detaljplan. 
  
Sammanfattning: 
Varvsområdet är i behov av utveckling. Idag bedriver kommunen en störande verksamhet i form av 
återvinningscentral, som delvis är placerad i strid mot gällande detaljplaneområde. Kommunen 
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har inte genomfört några bullerdämpande eller visuella åtgärder som tidigare utlovats. Vi anser att 
återvinningscentralen inte kan inrymmas i utvecklingen av området utan behöver flyttas. 
 
Det är viktigt att tennisbanorna säkerställs som idrott i detaljplan. Helikopterplattan har idag ett 
utmärkt läge och bör vara kvar på befintlig plats. Då området är i zon 4 vad gäller stigande vattens 
indelning ser vi ingen möjlighet till bebyggelse, möjligen i områdets norra del i zon 3. Bebyggelse 
skall följa gällande kulturmiljöprogram speciellt vad gäller antal plan och utformning. Utfyllnad är 
på grund av skredrisk svårt att genomföra. Det är viktigt att en attraktiv gångväg till tennisbanorna 
skapas. De fyllnadsmassor som kommunen lagt på området måste snarast åtgärdas. Området kan 
utvecklas till en attraktiv park med eventuell bebyggelse i max 2 plan, gärna enplanshus med 
blandad upplåtelseform innehållande hyresrätter. Viktigt att bebyggelsen är ämnad för 
helårsboende och inte sommarstugor åt badgäster. 
 

45. Kommentar 
Se kommentar: 1, 2, 3, 4 och 6.  
 
Astrid Nilsson 
Tillägg och förtydliganden till synpunkter:  
Jag tycker att det är viktigt att tennisbanorna får vara kvar för alla barn och ungdomar, då KIK 
ordnar tennisskola varje sommar. En viktig social bit är att barn och ungdomar från ön får möta 
andra barn och ungdomar. Tennisbanorna utnyttjas även vår och höst och är en god anledning till 
att människor motionerar. Även att det blir en väg längs med vattnet till tennisbanorna är viktigt, 
som det i alla år har funnits tills återvinningscentralen flyttades och kommunen gjorde ett virrvarr 
av staket. Kommunen har ägt marken i mer än 20 år och inget har hänt mer än rivning av båthuset, 
samt att de placerade alla gamla rör och stenar från ombygget av VA på Linneviksvägen. 
Grannarna bad kommunen om att täcka över skräpet med jord för att vi själva kunde så gräs, men 
så skedde inte. Det är av yttersta vikt att vi får ha kvar helikopterplattan, då det inte finns några 
andra lämpliga ställen att landa. Förr användes fotbollsplan men det går inte att köra ner till den 
med ambulansen. Om det inte går att bygga småskaliga bostäder avsett för åretruntboende så vore 
det lämpligast att göra ett fint grönområde av området. 
 

46. Kommentar 
Se kommentar: 1, 2, 4 och 6.  
 
Mikael Carlsson 
Tennisbanorna skall vara kvar på samma plats det är en bra plats med tanke på vindskydd. Det är 
dessutom roligt att så många spelar numera och att Knippla IK driver en så bra tennisskola. Jag vill 
att marken bevaras som industrimark för framtida företag. Det kanske skall bli ett äldreboende 
med kommunens bästa läge? Istället för vanliga bostäder. Med tanke på att inflyttningen sker 
nästan enbart av 55 plus familjer.   
 

47. Kommentar 
Se kommentar: 1, 4 och 6.   
 
Thomas och Marie Carlsson 
Jag vill att tennisbanorna skall bevaras på samma plats det är en relativt bra vindskyddad plats, 
troligtvis bästa placeringen, att flytta den blir nog för dyrt. Jag vill att marken i övrigt bevaras som 
industrimark för framtida företag kanske någon gång för båtar samt bevara vår återvinningsstat-
ion.  

 
48. Kommentar 

Se kommentar: 1, 2 och 6.  
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Marie Carlsson 
Jag vill att tennisbanorna skall vara kvar på samma plats då jag anser att det är bästa placeringen 
med tanke på vindläget. Jag vill även att marken i övrigt bevaras som industrimark då ön behöver 
t.ex. en marina bättre än bostäder just där. Det byggs ju redan mycket bostäder uppe i bergen och 
mer skall det bli? 
 

49. Kommentar 
Se kommentar: 1, 4 och 6.  
 
Ethel Karlsson 
Jag vill att tennisbanorna skall vara kvar på samma plats det är vindskyddad plats som behövs om 
man skall spela tennis. Jag vill att marken bevaras som industrimark för framtida företag kanske 
en marina eller liknande. Jag vill ha kvar möjligheten att slänga mitt skräp på återvinningsstation-
en.  

 
50. Kommentar 

Se kommentar: 1, 2 och 6.  
 
Sylvia och Bill Andersson 
När vi läser förslaget om att exempelvis flytta fotbollsplanen för att en av exploatörerna skall kunna 
flytta tennisbanorna i syfte att tjäna pengar på någon som Knippla-borna själva skapat och 
finansierat bli vi banne mig mörkrädda. Så (urbota) dumt och ingenting som gagnar vare sig 
invånare eller besöksnäringen på Knippla. Våra tennisbanor inkl. bergsklackarna runt om som ger 
skydd för vinden ska givetvis vara kvar där de är. Läget är helt unikt och det finns inte vackrare 
banor eller bättre belägna banor utmed hela kusten. Marken mellan tennisbanorna och havet skall 
naturligtvis inte heller bebyggas, det utrymmet skall användas för strandpromenaden. Nya 
boulebanor bör/kan byggas i anslutning till nuvarande tennisbanor.  
 
Hela strandremsan utmed varvsområdet inkl. gamla tippen skall tillföras hamnen och leda till en 
strandpromenad och göras tillgänglig för såväl boende, sommargäster och turister. På den gamla 
tippen kan skapas en utkiksplats med bänkar och en eventuell grillplats. Bra att parken blir kvar 
och utvecklas. Vid byggande av nya bostäder måste stor hänsyn tas till de som redan bor i området, 
storlekar, siktlinjer mm. Någon invallning med mur mot havet vill vi inte ha, det är bara fult och 
har ingenting med vår natur utmed kusten att göra.  
 
Husen får inte vara större än de vi redan har på Källö-Knippla. Nuvarande ”rörläggeri” kan byggas 
om till ”vandrarhem” med tillgång till konferensmöjligheter och butiker i bottenplan etc.  Det 
skulle öka intresset för ön och besöksnäringen och leda till arbetstillfällen. Bygg ut hamnen ner 
mot ”rörläggeriet” men stanna där tillsvidare. Det räcker för att skapa de båtplatser som det idag 
finns ett behov av. Återvinningscentralen kan kanske vara kvar på området fast i mindre 
omfattning och då behövs tätare avhämtning. Visst avfall får vi eventuellt köra till Öckerö (vilket vi 
gör redan idag). 
 
En fråga till slut. Det blir oavsett hur man gör dyrt att bygga på varvsområdet.  Vem kommer att ha 
råd att hyra de hyresrätter som kommunen kräver att exploatörerna skall tillhandahålla? 
 

51. Kommentar 
Se kommentar: 1, 2, 3, 4 och 6.  
 
Ralf Magnusson 
Vad det gäller hus och lägenheter tycker jag det är av stor vikt att planera för våra äldre och 
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ungdomar, och funktionshindrade, så att det blir ett anpassat boende. Tennisbanorna har det 
diskuterats om att placera på annan plats. Jag har ytterligare ett förslag. Norr om Knippla 
Idrottsklubb finns en utmärkt plats att lägga tennisbanorna, tror det kallas Hyppelns Mosse. Sedan 
kan vår återvinningsstation ”Tippen” placeras nordost om Knippla skola, vid den vändplatsen, där 
finns yta. 
 
För övrigt tycker jag om denna satsning som nu görs på Knippla med nya hus på västsidan, och 
detta på varvsområdet. Parken, utökat hamnområde med promenadstråk som en fantastisk 
möjlighet för oss Knippla-bor. Och jag hoppas att de exploatörer, byggherrar som får möjligheten 
att utveckla och bygga på området gör det för Knipplabornas bästa! 

 
52. Kommentar 

Se kommentar: 1, 2, 4 och 6. 
 
Gerhard Fransson  
När jag läser förslaget om att exempelvis flytta fotbollsplanen för att en av exploatörerna skall 
kunna flytta tennisbanorna i syfte att tjäna pengar på någon som Knippla-borna själva skapat och 
finansierat bli vi banne mig mörkrädda. Så urbota dumt och ingenting som gagnar vare sig 
invånare eller besöksnäringen på Knippla. Våra tennisbanor inkl. bergsklackarna runt om som ger 
skydd för vinden ska givetvis vara kvar där de är. Läget är helt unikt och det finns inte vackrare 
banor eller bättre belägna banor utmed hela kusten. Marken mellan tennisbanorna och havet skall 
naturligtvis inte heller bebyggas, det utrymmet skall användas för strandpromenaden. Nya 
boulebanor bör/kan byggas i anslutning till nuvarande tennisbanor.  
 
Hela strandremsan utmed varvsområdet inkl. gamla tippen skall tillföras hamnen och leda till en 
strandpromenad och göras tillgänglig för såväl boende, sommargäster och turister. På den gamla 
tippen kan skapas en utkiksplats med bänkar och en eventuell grillplats. Bra att parken blir kvar 
och utvecklas. Vid byggande av nya bostäder måste stor hänsyn tas till de som redan bor i området, 
storlekar, siktlinjer mm. Någon invallning med mur mot havet vill vi inte ha, det är bara fult och 
har ingenting med vår natur utmed kusten att göra.  
 
Husen får inte vara större än de vi redan har på Källö-Knippla. Nuvarande ”rörläggeri” kan byggas 
om till ”vandrarhem” med tillgång till konferensmöjligheter och butiker i bottenplan etc. Det skulle 
öka intresset för ön och besöksnäringen och leda till arbetstillfällen. Bygg ut hamnen ner mot 
”rörläggeriet” men stanna där tillsvidare. Det räcker för att skapa de båtplatser som det idag finns 
ett behov av. Återvinningscentralen kan kanske vara kvar på området fast i mindre omfattning och 
då behövs tätare avhämtning. Visst avfall får vi eventuellt köra till Öckerö (vilket vi gör redan idag). 
 
En fråga till slut. Det blir oavsett hur man gör dyrt att bygga på varvsområdet. Vem kommer att ha 
råd att hyra de hyresrätter som kommunen kräver att exploatörerna skall tillhandahålla? 
 

53. Kommentar 
Se kommentar: 1, 2, 3 och 6. 
 
Roy Persson  
Våra unika tennisbanor inkl. bergsklackarna runt om som ger skydd för vinden ska givetvis vara 
kvar där de är. Idén att flytta tennisbanorna har endast kommit upp för att en av exploatörerna vill 
försöka tjäna pengar på något som invånarna på Knippla såväl skapat som finansierat. Ett riktigt 
dåligt försök och ingenting som gagnar vare sig invånare eller besöksnäringen på Knippla. Marken 
mellan tennisbanorna och havet skall naturligtvis inte heller bebyggas, det utrymmet skall 
användas för strandpromenaden. Nya boulebanor bör/kan byggas i anslutning till nuvarande 
tennisbanor.  
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Hela strandremsan utmed varvsområdet inkl. gamla tippen skall tillföras hamnen och leda till en 
strandpromenad och göras tillgänglig för såväl boende, sommargäster och turister. På den gamla 
tippen kan skapas en utkiksplats med bänkar och en eventuell grillplats. Bra att parken blir kvar 
och utvecklas. Vid byggande av nya bostäder måste stor hänsyn tas till de som redan bor i området, 
storlekar, siktlinjer mm.  
 
Någon invallning med mur mot havet vill vi inte ha, det är bara fult och har ingenting med vår 
natur utmed kusten att göra.  
 
Husen får inte vara större än de vi redan har på Källö-Knippla. Nuvarande ”rörläggeri” kan byggas 
om till ”vandrarhem” med tillgång till konferensmöjligheter och butiker i bottenplan etc. Det skulle 
öka intresset för ön och besöksnäringen och leda till arbetstillfällen. Bygg ut hamnen ner mot 
”rörläggeriet” men stanna där tillsvidare. Det räcker för att skapa de båtplatser som det idag finns 
ett behov av. Återvinningscentralen kan kanske vara kvar på området fast i mindre omfattning och 
då behövs tätare avhämtning. Visst avfall får vi eventuellt köra till Öckerö (vilket vi gör redan idag). 
 
En fråga till slut. Det blir oavsett hur man gör dyrt att bygga på varvsområdet. Vem kommer att ha 
råd att hyra de hyresrätter som kommunen kräver att exploatörerna skall tillhandahålla? 
 

54. Kommentar 
Se kommentar: 1, 2, 3, och 6. 
 
Kjell Lindal 
Jag ser fram emot att nuvarande varvsområde med parkområde kommer att förskönas, dock med 
lagom antal byggnader för boende som arkitektoniskt kommer att smälta in i Bohusläns och 
Knipplas övriga bebyggelse. Tippen hoppas jag samtidigt blir en prydlig miljöstation. Alternativt 
kanske man kan placera in några boulebanor. Övriga problem med planutförande etc. vet ni själva 
som man kan utläsa av en bra upprättad programhandling dat. 2013.03.26. 
 
Undertecknad har projekterat och byggt tennisbanor i samarbete med några entusiastiska som blev 
en stor framgång för såväl Knippla-bor som båtgäster. Våren 1991 invigdes tennisbanorna av 
Eisten Sjödell och tennisproffset Kjell Johansson. Tennisbanorna är exakt lika bra tekniskt idag 
som år 1991 utan att några justeringsarbeten behövts utföras. Man tar normalt ej bort fungerande 
anläggningar. Bergsklack mot väster skall givetvis vara kvar så att banorna behåller sin unika 
karaktär. Tennisbanorna skall givetvis vara kvar där de idag är placerade. Att förlägga dessa banor 
borta vid nuvarande fotbollsplan på Källö är i mitt och många andras tycke inte ett bra alternativ 
både vad som gäller tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt. En naturmedveten, tekniskt och 
ekonomiskt kunnig arkitekt ser detta direkt.  
 

55. Kommentar 
Se kommentar: 1, 2, 3, och 6.  
 
Ulf Lindholm  
Förslaget att exempelvis flytta fotbollsplanen för att en av exploatörerna skall kunna flytta 
tennisbanorna i syfte att tjäna pengar på någon som Knippla-borna själva skapat och finansierat bli 
vi banne mig mörkrädda. Så dumt och ingenting som gagnar vare sig invånare eller besöksnäringen 
på Knippla. Våra tennisbanor inkl. bergsklackarna runt om som ger skydd för vinden ska givetvis 
vara kvar där de är. Läget är helt unikt och det finns inte vackrare banor eller bättre belägna banor 
utmed hela kusten. Marken mellan tennisbanorna och havet skall naturligtvis inte heller bebyggas, 
det utrymmet skall användas för strandpromenaden. Nya boulebanor bör/kan byggas i anslutning 
till nuvarande tennisbanor.  
 
På den gamla tippen kan skapas en utkiksplats med bänkar och en eventuell grillplats. Bra att 
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parken blir kvar och utvecklas. Vid byggande av nya bostäder måste stor hänsyn tas till de som 
redan bor i området, storlekar, siktlinjer mm.  
 
Någon invallning med mur mot havet vill vi inte ha, det är bara fult och har ingenting med vår 
natur utmed kusten att göra.  
 
Husen får inte vara större än de vi redan har på Källö-Knippla. Nuvarande ”rörläggeri” kan byggas 
om till ”vandrarhem” med tillgång till konferensmöjligheter och butiker i bottenplan etc.  Det 
skulle öka intresset för ön och besöksnäringen och leda till arbetstillfällen. Bygg ut hamnen ner 
mot ”rörläggeriet” men stanna där tillsvidare. Det räcker för att skapa de båtplatser som det idag 
finns ett behov av. Återvinningscentralen kan kanske vara kvar på området fast i mindre 
omfattning och då behövs tätare avhämtning. Visst avfall får vi eventuellt köra till Öckerö (vilket vi 
gör redan idag). 
 
En fråga till slut. Det blir oavsett hur man gör dyrt att bygga på varvsområdet. Vem kommer att ha 
råd att hyra de hyresrätter som kommunen kräver att exploatörerna skall tillhandahålla? 
 

56. Kommentar 
Se kommentar: 1, 2, 3, 4 och 6. 
 
Lisbeth Karlsson 
Jag stödjer inte en flytt av tennisbanorna, utan anser att de skall behållas på nuvarande plats 
(område 2)! Jag ser gärna en uppsnyggning av området (strandpromenaden) och en utbyggnad av 
småbåtshamn, men vill ej att bostäder uppförs på detta område.  
 

57. Kommentar 
Se kommentar: 1, 3 och 6.  
 
Thord Källefors 
Förslaget att flytta fotbollsplanen och tennisbanorna är jag stor motståndare till, dom ligger perfekt 
som dom gör nu. Bergsklackarna runt tennisbanorna bör vara kvar på grund av skydd för vinden, 
samt för att vi som bor här gillar våra berg som hör till vår natur, dessutom vill jag inte ha någon 
bebyggelse på gamla tippen och längs hela strandlinjen fram till hamnområdet.  
 
Om det nu tvunget skall byggas bostäder så räcker det med låga hus och i sådant läge att inte våran 
utsikt försämras eller faller bort. Jag har bott vid varvet i hela mitt liv och ser med förskräckelse 
förändringen, här har bott upp till 700 personer en gång och alla kunde gå på vägen i lugn och ro, 
nu ökar trafiken i och med inflyttningar. Gamla och handikappade samt barn skall också kunna 
vistas på vägarna, men hastigheten på 30 km/h respekteras inte därför måste vägbulor byggas. 
Miljösanering. Provtagning bör göras ordentligt och oberoende av intressenter. 
 

58. Kommentar 
Se kommentar: 1, 3, 4 och 6.   
 
Lisbeth Källefors 
Förslaget att flytta fotbollsplanen och tennisbanorna är jag stor motståndare till, dom ligger perfekt 
som dom gör nu. Bergsklackarna runt tennisbanorna bör vara kvar på grund av skydd för vinden, 
samt för att vi som bor här gillar våra berg som hör till vår natur, dessutom vill jag inte ha någon 
bebyggelse på gamla tippen och längs hela strandlinjen fram till hamnområdet.  Om det nu tvunget 
skall byggas bostäder så räcker det med låga hus och i sådant läge att inte våran utsikt försämras 
eller faller bort. Jag har bott vid varvet sedan 1971 och ser med förskräckelse förändringen, här har 
bott upp till 700 personer en gång och alla kunde gå på vägen i lugn och ro, nu ökar trafiken i och 
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med inflyttningar. Gamla och handikappade samt barn skall också kunna vistas på vägarna, men 
hastigheten på 30 km/h respekteras inte därför måste vägbulor byggas. Miljösanering. Provtagning 
bör göras ordentligt och oberoende av intressenter. 

 
59. Kommentar 

Se kommentar: 1, 3 och 6.  
 
Fredrik Lindegren 
Jag anser att tennisbanorna inklusive de skyddade bergsklackarna skall bevaras på sin nuvarande 
plats. Att flytta banorna enligt förslag i bilaga 1 förfaller både orealistiskt och som ett sämre 
alternativ ur ett flertal aspekter. Självklart skall ej heller marken mellan tennisbanorna och havet 
bebyggas utan användas för promenadstråk/ småbåtshamn. Jag ifrågasätter också om 
nybyggnation av bostäder är det viktigaste för att vända den negativa befolkningsutvecklingen på 
Källö-Knippla. En tätare färjetrafik är enligt min mening viktigare för att göra ett året runt om 
boende på Källö-Knippla mer attraktivt. Dessutom är område 3 ett av få återstående fastigheter för 
industri, varför inte behålla det för en möjlighet att exempelvis skapa arbetstillfällen på en marina? 
 

60. Kommentar 
Se kommentar: 1, 5 och 6.  
 
Ylva Lindegren  
Jag vill behålla tennisbanorna inklusive de skyddade bergsklackarna på befintlig plats (område 2), 
och emotsätter mig även bebyggnad av fastigheter mellan tennisbanor och havet. Jag ser hellre en 
tätare färjetrafik för att underlätta resor till Öckerö/Göteborg än ett stort antal nybyggda bostäder. 
 

61. Kommentar 
Se kommentar: 1, 5 och 6.  
 
David Lindegren 
Jag stödjer ej något förslag om omlokalisering av tennisbanorna, varken norr eller söder om 
fotbollsplan. Behåll tennisbanorna på nuvarande plats (område 2), och gör strandremsan mellan 
banorna och havet till en strandpromenad! Jag har idag anställning på Volvo Tuve, och med 
nuvarande allmänna kommunikationer är det inte möjligt för mig att resa från bostaden på Källö-
Knippla till arbetet för att komma i tid (06:42). Detta tvingar mig att flytta från Källö-Knippla, och 
därmed bidraga till den negativa befolkningsutvecklingen. Lösningen för mig är inte att bygga 
massa nya dyra lägenheter. 
 

62. Kommentar 
Se kommentar: 1, 5 och 6. 
 
Roger Karlsson 
Jag emotsätter mig nybyggnation av bostäder på marken där nuvarande tennisbanor ligger, 
inklusive strandremsan mellan banorna och havet. Behåll tennisbanorna och berget på nuvarande 
plats (område 2), men gärna en vacker strandpromenad och småbåtshamn! 
 

63. Kommentar 
Se kommentar: 1 och 6.  
 
Kjell Wikmar 
Programmet ger ju inga möjligheter till detaljsynpunkter. På generell nivå är det viktigt att en så 
stor "glugg" som möjligt finns mellan de tänkta husen både i parkens och lindeviksvägens 
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förlängning. Detta både för utsikten från mitt hus och från parken som idag är fantastisk. 
Önskemålet är att det skall finnas en siktlinje över vattnet till Björkö från Lindeviken eller 
Linneviga. 
 

64. Kommentar 
Ett program är av sin karaktär övergripande. Det är först i detaljplaneskedet som det finns 
möjlighet att ha synpunkter om detaljer i planen.  
 
För övriga synpunkter se kommentar: 3. 
 
Eva Boysen 
Önskar 2-våningshus där nuvarande båtarna ligger på vintern båtarna kan vara på varvsområdet 
med en ny hamn det skulle inte vara så kostsamt i och med att det är gifter i jorden på 
varvsområdet ska de äldre komma ut så blir det lättare att ta sig ut själva med hjälpmedel. 
 

65. Kommentar 
Se kommentar: 4 och 6. 
 
Astrid och Anne-Louise Nilsson 
Vi blev chockade, ledsna och bestörta det presenterades 36 lägenheter! Vi förstår nu var du har fått 
det ifrån då det finns en ritning gjord av Tengbom för BJC Group AB 2011-04-27 med 6 
huskroppar, några 3 våningar höga. Troligen finns denna ritning även på kommunen. Det var inte 
och ÄR inte så vi Knipplabor hade tänkt oss att varvsområdet skulle bli. Vi är INTE intresserade av 
någon produktion av sommarbostäder liknande Smögen, som bebos några få veckor om året och 
inte tillför ön någonting i vare sig skatteintäkter, utveckling av ön, mm. Vi motsätter oss bestämt en 
eventuellt kommande detaljplan som inrymmer mer än ett tiotal enplans lägenheter. 
 
Vad vi trodde ni skulle komma med på förslag var ett tiotal (10) enplanslägenheter anpassade för 
åretruntboende, både äldre och yngre. Att blanda åretruntlägenheter med enbart sommarboende 
på så liten yta kommer att skapa konflikter. När de som är lediga tar med sig nära och kära ut på 
semester så innebär det en hög påfrestning vad gäller ljudnivå, sent festande, grillning dygnet runt 
etc. Kan föreställa mig hur det ser ut en sommarkväll då grilloset står som en mur över området 
och musiken dunkar. Dessutom har de som bara kommer ut ibland oftast handlat med sig mycket 
redan på vägen och gynnar inte öns butiker nåt nämnvärt. 
 
Ni nämnde även kommersiell verksamhet, typ kiosk och liknande. Det finns redan en sommarkiosk 
och Konsum kämpar för sin överlevnad. En sommarpizzeria och Brygghusets restaurang finns 
också. Dessa har idag svårt att få lönsamhet, vi bedömer att ytterligare kiosk etc. är helt onödigt. Vi 
hade förut flera småbutiker i hamnområdet och ingen av dem finns tyvärr kvar idag. 
 
Vidare anser vi att kommunen inte bör sälja varvsområdet till de som enbart tänker på förtjänst 
och inte till Knipplas åretruntboendes bästa = snabba cash! När frågan ställdes på informations-
mötet angående vem som skall bekosta sanering av mark så svarade ni att det skall inte kommunen 
betala. Vi som satt bredvid tilltänkta entreprenörer såg då hur de log och himlade med ögonen. Vi 
tycker inte att kommunen skall stå för sanering om extern byggherre får ARRENDERA marken. Vi 
som har bott här sen -54 har bevittnat allt som grävts ner genom åren! Vi tycker att ÖBO borde 
bygga lägenheterna, till ett rimligt pris anpassat för äldre/ungdomar som idag inte har så hög 
inkomst. Varför inte byta mark med hamnen, slippa all kostsam sanering etc. Bygga lägenheter vid 
vandrarhemmet där det idag är båtuppställningsplats. Då kan båtarna stå på varvet, tippen får 
plats, tennisbanorna blir kvar samt man kan göra en del till park och rekreationsområde. Vi vill 
bevara berget som det är idag, inte spränga mer. 
 
Vi vill återigen påminna om att det är av yttersta vikt att landningsplatsen för helikoptern blir kvar! 
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Förr fick den landa på fotbollsplan, tänk er att plumsa genom snödrivor en blåsig kall vinterdag 
med en bår för att ta sig ner till fotbollsplanen! Det kan sinka många minuter och göra att liv går till 
spillo. Ingen skottar den lilla gångvägen ner till planen. 
 
Ett utökat turistboende påverkar den idag redan hårt belastade färjetrafiken, vilket medför än mer 
problem för oss som försöker att ta oss till våra jobb. Dessutom medför turistboende ett stort behov 
av parkeringsplatser då de sällan kommer med en bil till sin sommarbostad! 
 
Avslutningsvis undrar vi varför kommunen inte tar ansvar och bygger lägenheter? Anser ni att det 
inte finns ett behov? 
 

66. Kommentar 
Se kommentar: 4 och 6. 
 
Barbro Klinte Johansson 
Källö-Knippla har en unik skärgårdsmiljö med en blandning av bofasta, sommarboende och 
verksamhet som byggts upp under generationer. En samhällsutveckling är självklart nödvändig för 
att ön skall vara en attraktiv boendemiljö även i framtiden. Den begränsade geografiska ytan och 
den känsliga miljön mellan land och hav behöver utvecklas med en försiktighet som också ger ett 
utrymme för framtida samhällsförändringar. Trafiksituationen har förändrats med ett ökat antal 
bilar –ökad trafik med olycksrisker för alla men särskilt barn som tidigare kunnat cykla och leka på 
hamnplan och vägar. Dessutom har redan nu färjeköerna vuxit så att det är köer längre än 
någonsin. Parkering av bilar på ön är också ett problem som miljömässigt ökat mycket de senaste 
åren-hur kommer detta att bli i framtiden?  
 
Byggnationen på Källö har varit bra men när nu varvsområdet också skall byggas ut önskar jag att 
man gör detta med en stor varsamhet! Spara unik mark för framtiden. Allt kan inte behöva byggas 
nu för att privata exploatörer skall tjäna pengar. Spräng inte bort några berg men öppna gärna upp 
parken så att den blir en mer aktiv del i den miljö som skall skapas. Spara återvinningen den är 
fantastiskt för alla! 
 
Bygg inte ute på gamla tippenområdet som kan bli en fantastisk plats för bad kajaking eller kanske 
ett kafé som ett avslut på den nya hamnförlängningen. Trevligt för alla i området. Tennisbanorna 
med sitt unika läge ger alla en möjlighet till en hälsosam aktivitet, flytta inte på dessa då det vore 
en kapitalförstöring. Människor som flyttar ut till Knippla vill ha aktiviteter på plats och här är 
tennisen fantastisk som en social och sportig mötesplats både för unga som vuxna. Få investeringar 
har väl spridit så mycket glädje mellan generationer och familjer som denna. Snälla låt dessa vara 
kvar! 
 

67. Kommentar 
Se kommentar: 1, 2, 3, 4, 5 och 6.  
 
Lars Browaldh, Jens  Browaldh, Ian Browaldh, Joakim Browaldh och Nelly Freudenthal 
Källö Knippla har en unik skärgårdsmiljö med en blandning av bofasta, sommarboende och 
verksamhet som byggts upp under generationer. En samhällsutveckling är självklart nödvändig för 
att ön skall vara en attraktiv boendemiljö även i framtiden. Den begränsade geografiska ytan och 
den känsliga miljön mellan land och hav behöver utvecklas med en försiktighet som också ger ett 
utrymme för framtida samhällsförändringar. Ökat antal bilar har redan gjort det svårt för barnen 
att vistas på ön utan konstant övervakning. Färjeköerna är längre än någonsin och biltrafiken har 
ökat och parkeringsmöjligheterna har minskat. Redan nu känns det som om antalet bilar påverkar 
miljön negativt. 
 
Byggnationen på Källö har varit bra men när nu varvsområdet också skall byggas ut önskar jag att 
man gör detta med en stor varsamhet! Allt kan inte behöva byggas nu för att privata exploatörer 
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skall tjäna pengar. Man kan inte exploatera skärgårdsmiljöer i tron att de äldre öborna ska kunna 
förändra sitt boende. Kostnaderna för bostäderna kommer endast att locka sommarboende 
storstadsfamiljer med minst 2 bilar per familj. Spräng inte bort några berg men öppna gärna upp 
parken så att den blir en mer aktiv del i den miljö som skall skapas. 
 
Återvinningsstationen bidrar till att utemiljön är ren och snygg. Ju längre människor har till 
återvinningsstationerna desto större är risken för dumpning av skräp på annan plats. Bygg inte ute 
på gamla tippenområdet som kan bli en fantastisk plats för bad kajaking eller kanske ett kafé som 
ett avslut på den nya hamnförlängningen. Trevligt för alla i området. 
 
Vad gäller tennisbanorna så är dessa en av orsakerna till att många väljer att bo på Knippla. Att ta 
bort dessa och bygga nya verkar vara en vansinnig kapitalförstöring. Hu kan vi vara garanterade att 
det verkligen blir nya banor?  Människor som flyttar ut till Knippla vill ha aktiviteter på plats och 
här är tennisen fantastisk som en social och sportig mötesplats både för unga som vuxna. På 
sommaren går hundra personer på sommartennisskolans spelar i gruppspel samt bokar timmar. 
Besättningen på båtarna som kommer till Knippla spelar också flitigt. VI EMOTSÄTTER OSS 
STARKT EN KRAFTIG EXPLOATERING SAMT BORTTAGANDE AV TENNISBANOR. 
 

68. Kommentar 
Se kommentar: 1, 2, 3, 4 och 6. 
 
Ylva Nilsson 
Jag bor på Knippla året runt med 3 barn i åldrarna 12-18 år. Bor inte så att jag ser varvet men bor 
granne med det nya området som BJ group har byggt 10 likadana hus och nu ska bygga ytterligare 
6 likadana hus. Vad jag känner till ställdes inga krav från kommunen att det skulle byggas så att 
Knippla kunde få fler åretruntboende, d.v.s. olika slags hus/lägenheter bostadsrätt och hyresrätt. 
Politikerna i Öckerö kommun har väl som vision att även våra små öar ska vara levande året runt? 
 
När man ska utreda varvet bör man verkligen beakta vad Knippla behöver och det är inte fler 
sommargäster, utan barnfamiljer så att skolan kan få vara kvar och några som handlar i affären så 
den inte läggs ner, den går idag inte runt. Man bör också bygga olika slags lägenheter så att 
ungdomar kan bo kvar när de vill flytta hemifrån. Ensamstående med barn tvingas också flytta från 
Knippla vid en skilsmässa då det inte finns något alternativ att flytta till här. Någon form av mindre 
äldreboende vore också önskvärt så att de äldre som idag inte kan bo kvar i sina hem då det inte 
räcker med hemtjänst dagligen utan då de behöver hjälp även på natten tvingas flytta till Öckerö. 
 
Kommunen borde se till att det är Öbo som får bygga dessa så att det inte blir ett område endast för 
kapitalstarka sommargäster. Jag tycker det är jättebra med turister och inser att de behövs för 
Knipplas överlevnad. Men vi behöver också bättre kommunikationer innan man bygger fler 
sommarhus, då det annars blir nästintill omöjligt att komma med färjan under sommarhalvåret 
och vi har ju som alla andra oftast 4 veckor semester och slåss idag redan om platserna på färjan 
med sommargästerna när vi ska till arbetet. 
 
Helikopterplattan som uppfyller den viktigaste tryggheten när det händer något akut bör ligga kvar 
på det utmärkta läget som den gör idag och ska den flyttas bör man noga överväga plats 
tillsammans med räddningstjänsten. 
 
Tennisbanorna med sitt unika läge vid havet och vindskyddade för väst och nordvindar bör inte 
flyttas. Alternativen att spränga mer i bergen runt fotbollsplanen som också har ett unikt och helt 
underbart läge är inte tänkbart att förstöra. Man ska man inte heller flytta på fotbollsplanen för att 
få plats med tennisbanorna, det finns en bra anledning till detta och det är att tennisbanorna kan 
vara kvar om man anpassar storleken på byggnationen av varvsområdet. Tennisbanorna bör inte 
heller flyttas så de tar mark av badet, det är idag redan trångt vackra sommardagar och bör få vara 
kvar orört som det är idag. 
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Man bör inte bygga på höjden, högst 2-vån och inte fler än ca 10 olika lägenheter/parhus och som 
sagt i olika storlekar med en så låg hyra som möjligt. Allt för att Knippla ska kunna fortsätta vara 
en Ö att bo året runt på. För det är unikt att få växa upp här med en liten skola där alla barn blir 
sedda varje dag, men som ständigt är nedläggningshotad p.g.a för få barn. Så jag hoppas verkligen 
att man tänker till innan man släpper marken till någon som inte är intresserad av att bygga för 
Knipplas framtid för hade det varit så hade vi ju redan idag haft olika slags hus uppe på höjden där 
byggnationen av exakt likadana och till samma pris byggs för fullt av samma byggherre som idag är 
med och spekulerar om varvsmarken. 
 

69. Kommentar 
Se kommentar: 1, 3, 4, 5 och 6.  
 
Gunnar Johansson 
Det är jättebra att kommunen tagit fram ett gediget program för varvsområdet och dess 
omgivningar. Området är en förlängning av hamnområdet från söder och går norrut in i den unika 
parken. I nordost ligger ett fint berg som skydd för den populära tennisbanan. Området måste 
exploateras mycket varsamt så att de unika delarna kan bevaras samtidigt som det ges utrymme för 
behövligt antal bostäder, med tonvikt på hyreslägenheter med rimlig hyressättning. Vid 
fiskargården har det byggts 10 hus och 6 till är på gång och det finns mark för fler vid behov. Så 
något större behov för fler villor kan det knappast finnas. 
 
Det är väldigt viktigt, som sägs i planprogrammet, att hamnen inte blir av privat karaktär utan att 
den blir en förlängning av befintlig hamn ända bort t.o.m. den gamla tippen. Detta ger en fin 
möjlighet att förlänga bort mot den nya fina slingan, som skall runda fotbollsplanen och komma 
upp vid badet. 
 
Den gamla tippen kan bli en trevlig plats för samkväm på sommaren och kanske båt uppställning 
eller annat nyttigt under vinter. En ö har ju en begränsad yta och redan idag känns det som att mer 
extrayta behövs. Att bygga på gamla tippen och på området söder om tennisbanorna skulle 
dessutom förstöra de fina siktlinjerna mot havet. 
 
I planprogrammet finns förslag på ny plats för tennisbanorna. Norr och söder om fotbollsplanen. 
Tennisbanorna som är bekostade med privata medel är tack vare sitt skyddade läge helt unika, det 
går att spela bra tennis i all vindriktningar, utom vid sydlig vind. Att flytta upp dom i blåsten är 
tennismässigt helt förkastligt. Att lägga tennisbanorna söder om fotbollsplanen och ta delar av 
badet i anspråk känns helt omöjligt. Att lägga dom norr om fotbollsplanen blir ett enormt ingrepp i 
naturen. Båda alternativen är inte bara stora ingrepp i naturen utan kommer att kosta många 
miljoner kr. De skall bekostas av exploatören sägs det, men verkligheten blir att denna kostnad 
kommer att läggas på högre hyror eller högre priser på bostäderna. Det är ren kapitalförstöring att 
flytta tennisbanorna. Tennisbanorna måste ingå som en del i det genuina Källö-Knippla precis som 
fotbollsplanen, hamnen, bastun och slingan. 
 
Det är viktigt att berget bevaras runt tennisbanorna. Det är bland annat detta vackra bohuslänska 
vindskydd som gör dom unika dessutom utgör det ett bullerskydd mot kringliggande bebyggelse, 
ännu viktigare nu när fler bostäder skall byggas. 
 
Att fylla ut i hamnområdet kan inte vara till gagn för hamnen utan snarare tvärt om med ökat 
vindfång som följd. Hamn linjen skall ju tillfalla hamnen så det blir förhoppningsvis hamnen som 
får bestämma hur dom vill utveckla sin hamn! 
 
En mindre återvinningscentral bör vara kvar för de äldre, vi som orkar slänger redan mycket avfall 
på Öckerö. 
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Varför behövs 2 exploatörer? Och om det behövs 2 varför finns inte Öbo med som den ena? Öbo, 
som kommunen kontrollerar kan garantera en rimlig hyra, dessutom finns dom redan på ön som 
fastighetsägare. 2 exploatörer kräver dubbla vinster på en begränsad yta vilket i sig kräver en större 
exploateringsgrad. Det måste vara betydligt enklare och mer kostnadseffektivt att använda en 
exploatör. En mer kostnadseffektiv exploatering leder till en mer varsam exploatering där 
byggnationen kan hållas lägre och man kan i möjligaste mån spara siktlinjerna och ta hänsyn till 
kringliggande bebyggelse. Jag hoppas att kommunen tar hänsyn till Källö-Knipplas bästa och inte 
till exploatörernas. 
 

70. Kommentar 
Kommunen noterar synpunkterna. Vad gäller antalet exploatörer och vilka markägoförhållan-
den som råder är detta ingenting som styrs i ett program.  
 
För övriga synpunkter se kommentar: 1, 2, 3, 4 och 6. 
 
Christina Wallin och Claes Fürst 
Jag och min familj har med fasa följt planerna på exploateringen av varvsområdet och de 
fina tennisbanorna, som är en oerhörd unik tillgång på ön. Det vore, minst sagt, ett mycket 
otrevligt skövlande och en kapitalförstöring av stora mått, att riva dessa. Vi som bor och har bott på 
ön sedan barnsben och som varit med om planerandet och sedan genomförandet av tennisbanorna 
och dess perfekta läge insprängda mellan berget, känner oss fullkomligt överkörda. Vi har 
mycket tack vare dessa tennisbanor, lockat flertalet familjer till ön, både permanent boende och 
sommargäster. Tennisskolan på sommaren är enormt populär med över 100 anmälda varje 
sommar. Jag hoppas för alla boendes skull, för Knipplas skull och fr.a. för alla våra barns, 
ungdomars och vuxna tennisspelares skull, att tennisbanorna med dess perfekta läge bevaras!  
 

71. Kommentar 
Se kommentar: 1.  
 
Lisbeth och Roger Karlsson 
Vi motsätter oss all nybyggnad av hus eller lägenheter eller kommersiell verksamhet (kiosk el 
liknanden) därför att, mycket finns fortfarande att göra angående färjor, turlistor, bussar, 
färdtjänst. För de som redan bor här på ön. Det är idag svårt att pendla mellan jobb och ön.  
 
Vi motsätter oss försäljningen av marken. Då vi tror de ekonomiska intressen tar överhand efter ett 
antal är och annan byggnation uppstår än den planerade. Tennisplanen bedömer vi ligger bra där 
den ligger och bör inte flyttas.  
 
Att bygga mer affärer el kiosk el liknande när vi som nu kämpar för att ha vår affär kvar året runt, 
tycker jag kraft skall läggas där istället.  
 
Röj upp marken, anlägg gräsmattor, liten småbåtshamn, sittplatser, många! Och även bord och 
grillplatser. Lekplatser, boulebanor, minigolf.  Brygga som tillhör alla att promenera på eller att 
sitta på en bänk och prata. Vi tänker sittgrupper med litet tak typ de som finns längs vägarna på 
rastplatser.  
 
Mera parkeringsmöjligheter behövs för gäster och sommargäster som hyr bostad. Inte med ett 
parkeringshus på Burö, då det trots låst och bevakat blir rena guldgruvan för tjuven, sedan finns 
det ingen som lämnar bilen där, tar barn, packning, husdjur osv. under armen på färjan i alla väder 
och oftast regn och storm. Det är att gå tillbaka till gamla tider. För egen del inget fungerande alls 
då jag ej kan gå längre sträckor, ingen buss eller färdtjänst som bara kör på ön. Kanske några 
ställplatser längs upp mot parken för betalande husbilsgäster. Typ Öckerö hamn. 
 
Äldreboende behövs och varför inte bygga till gamla skolan fram på hamnplanen för våra gamla! 
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Eller byta mark med hamnen, lägg upp båtarna på vintern på varvet, bygg på marken bredvid 
vandrarhemmet, gamla vadbinderiet. Det jag inte förstår är att behov finns för mer lägenheter på 
ön, enligt vem? Har vi en bostadskö? Och när det inte finns behov på västra sida utan där byggs 
hus enligt byggherren var det behovet. Kommer behovet när det vädras pengar, dyra lägenheter vid 
vattnet, eller är det hus som diskuteras också för vinning av byggherren. Nej låt oss slippa Fotös 
dyra lägenheter, Smögen-bryggan, och kommersiella intressen av två arkitekter. Allt kanske inte 
skall bli större eller exponeras, kanske kommer seglarna, sommargästerna hit eftersom det är en 
lite lugn ö, ro stillhet. 
 
Och slutligen en fråga angående helikopterplattan som nu är en gräsplätt och ganska liten på 
varvsområdet. Vad finns det för planer för den? En större och bättre helikopterplatta vore 
önskvärt.  
 

72. Kommentar 
Se kommentar: 1, 4, 5 och 6. 
 
Sofia Johansson 
Några tankar om säkerhet, miljö och livskvalitet då det byggs i Lindeviken på Källö-Knippla. 
 
Trafiksituation på Knippla är överbelastad per idag, framförallt under vår/sommarhalvåret- och 
det finns mycket få parkeringsplatser och liten plats att på ett säkert sätt kombinera gångare (f.a. 
barn), cyklister med biltrafiken. Fler bostäder och fler invånare är positivt ur många aspekter men 
resulterar i fler bilar och ökat behov av p-platser och ökad trafik på de små och dåliga vägarna som 
finns. Förslag: Undgå att överexploatera Lindeviken med nya bostäder om det inte tas ett större 
grepp om trafiksituationen. Överväg att flytta all parkering av bilar på Burö? 
 
Lindeviken är tidigare varvsområde och mycket kemikalier finns mest troligt i backen. Är det 
acceptabla nivåer för boende? Källö-Knippla ligger placerat vid farleden och Lindeviken ligger i 
blickfånget för förbipasserande. Att spränga bort udden vid tennisbanan bör undvikas eftersom det 
finns så lite av den ursprungliga granithällen kvar på denna sida av ön. Granithällar bidrar till att 
skapa västkustens unika skärgård och är också plats för djurliv. Förslag: Lämna kvar berg, och 
undgå att det byggs på udden utanför tennisbanorna. 
 
Tennisbanorna är en glädjespridare och knutpunkt för boende på ön och det är en vits att de ligger 
centralt på ön för att skapa liv och rörelse i hamnområdet. Det är en redan dyr investering och 
onödigt att finna ny plats för denna eller ta bort dem helt. Placering av tennisbana omgiven av 3 
sidor med berg är bra då de dämpar ljud från bollandet och minskar risk att bollar sprids till 
oönskade ställen. Förslag: Bevara tennisbanan och utveckla ett förlängt hamnstråk mellan befintlig 
hamn och bort till tennisbanan. Området väst om varvsplanen där rörläggeri och gamla varvet låg 
kunde må bra av några få fina nya bostäder, men låt gärna parken växa ner mellan nya bostäder 
och utveckla varvsplanen till ett sportområde som kan gagna befolkning året om. 
 

73. Kommentar 
Kommunen noterar synpunkterna. Vad gäller föroreningar i marken skall dessa utredas vidare i 
detaljplaneskedet för att avgöra vilken sanering som krävs.  
 
För övriga synpunkter se kommentar: 1, 5 och 6. 
 
Caroline Claesson och Niklas Thoresson  
För Knipplas överlevnad är det viktigt att det blir hyreslägenheter/bostäder där de unga har en 
chans att flytta hit utan att behöva köpa ett hus för dyra pengar. Tycker också att Öbo ska vara med 
i detta så man känner sig mer trygg att man gör detta för Knipplas bästa och inte bara vill tjäna 
pengar på det hela. 
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Tennisbanorna är viktiga för Knipplas befolkning. Det är viktigt att de finns kvar på samma plats 
för att jag tror inte att de kan ligga bättre med bergsklackarna runt om så vinden inte kommer åt på 
samma sätt. Vi oroar oss om de ska flytta att det inte kommer att bli så bra och att det är för stort 
projekt med sprängning och dyl.(förstår inte heller hur det skulle kunna vara lönsamt det måste ju 
bli dyrare).Vi behöver bergsklackarna kvar som vind och ljudvallar. 
 

74. Kommentar 
Se kommentar: 1 och 4.  
 
Gillis Sjöholm  
I era handlingar för "Program för Källö Knippla Varv" har ni angett att en MKB-utredning måste 
göras. Bl.a anger ni att trafiken runt planområdet måste utredas då den kan ha betydande påverkan 
på miljön.  
 
Detta är ju rent patetiskt. Det är inte runt planområdet trafikproblemen kan vara problematiska. I 
dag går det 16.000 dygnsfordon på Hjuviksvägen vid övre Hällsvik. Det är ett fordon var 5½ 
sekund, dygnet runt, året runt tätt genom bostadsområdena i Hjuviksområdet och denna trafik går 
på olagligt korta avstånd från våra hus. 60% av dessa fordon är på väg till/från Öckerö Kommun. 
Varje ny bostad som tillskapas inom Öckerö ökar denna olagliga och synnerligen miljöstörande 
trafik. Varje ny boende i er kommun ökar resandet på Hjuviksvägen med i snitt 0.8 resor om dagen 
statistiskt sett. Hur många tusen nya årsresor kommer denna plan att generera och hur beaktas 
dessa miljökonsekvenser för Hjuviksborna? 
 

75. Kommentar 
 
Se kommentar på Länsstyrelsens yttrande. 
 
Ruth och Gisli Aldén 
Vi är emot byggnationen på gamla varvsområdet enligt det planförslaget som lagts fram BJC. Vi 
anser inte att detta förslag gynnar de boende på ön. Inte heller kommer detta att gynna 
kommunen, utan snarare göra att kommunen får fördyrade kostnader på sig. 
 
Enligt förslaget måste helikopterplatsen flyttas. Vart? Det är livsavgörande att vi får ha kvar 
möjligheten att få sjuktransporter till ön. Detta måste fungera året runt oavsett väder, vinter som 
sommar. Platsen måste ligga i lä för speciellt västlig och sydvästlig vind. Veterligen finns det ingen 
annan plats för helikoptern att landa på. Fotbollsplanen har använts tidigare men detta funkar inte 
på vinter och när det är halt. Skulle det trots allt byggas lägenheter på området måste denna fråga 
vara klar innan byggnationen startas.  
 
På området skulle det byggas 36 lägenheter inklusive 12 hyresrätter. De 12 hyresrätterna är bara att 
förleda öborna att tro att något gott skall komma av detta. Om hyresnivån inte blir rimlig för den 
vanliga människan på ön så blir de inte uthyrda. Detta kan då resultera i att de i stället kommer att 
säljas som bostadsrätter. Det som behövs på ön är lägenheter för våra gamla öbor som inte orkar 
bo kvar i sina hus samt för de unga som vill flytta hemifrån och ändå bo kvar på ön. 
 
Det kommer att bli 1 p-plats per lägenhet om man skall följa BJCs önskemål. Med tanke på de 
personer som troligen kommer att köpa lägenheterna blir det brist på p-platser i detta område.  Vi 
vet att de flesta familjer har fler än en bil och det finns inte mycket plats för att ställa fler bilar på. 
Då får vi en asfalterad Lindevik. 
 
På mötet framkom det att marken måste höjas om det skall bli bostäder i området. 2,5 m över 
normalvattenstånd tror jag att det var. Det innebär att husen skall stå på någon sorts grund. 
Ovanpå detta blir det 3 våningar plus en takkonstruktion. Detta är helt estetiskt oacceptabelt med 
tanke på byggnationen som finns på ön i dag. Hur kommer vattenmassorna dräneras bort då dessa 
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hus kommer att ligga klart högre än de hus som finns där i dag. Minst 2 hus kommer att drabbas. 
Om det mot förmodan skall byggas bostäder på området skall dessa inte vara högre än två 
våningar. Tänk på att nockhöjden är viktig. Man måste även sanera stora delar av området från 
skeppsupphuggningen och från gamla varvstiden.  
 
Vart ska tippen ta vägen? Det är viktigt att den finns kvar på ön med tanke på de dåliga 
färjeförbindelserna och många äldre inte har några transportmöjligheter för att ordna detta. 
Återvinningscentralen som finns bakom COOP idag ligger bra där den är, mitt mellan öarna, lika 
långt för alla att gå. 
 
Ett bra förslag som ventilerats är att byta mark med Knippla Hamn. Båtuppställningsplatsen och 
boulebanor byts mot varvsområdet. Fördelen är att ytor för båtar och boulebana redan finns och 
marksanering behövs inte göras. Tennisbanorna ligger kvar.  
 
Lägenheter byggs istället på nuvarande boulebanor/båtuppställningsplats. Sprängning behövs 
dock för att få lite mera mark. Lägenheterna kommer då att ligga mer centralt på ön. Stor fördel om 
äldre skall bo där, nära till affären, det finns inga backar. Småbåtshamn låter bra, men det är 
mycket att utreda innan det kan bli verklighet med ledningar och rör. 
 

76. Kommentar 
Vad gäller synpunkter för kostnaden för den planerade bebyggelsen ligger den på exploatören 
och inte kommunen. Det är inte kommunen som skall bygga ut och kommunen kommer således 
inte dra på sig extra kostnader för detta.  När det kommer till våningshöjd och nockhöjd är det 
för tidigt att uttala sig om, utan måste studeras vidare i detaljplaneskedet. Att Byggnation av 
lägenheter vid nuvarande boulebanor är inte aktuellt i detta planprogram eftersom dessa ligger 
utanför programområdet.  
 
För övriga synpunkter se kommentar: 1, 2, 4 och 6. 
 
Ivan Oskarsson 
När vi läser förslaget om att exempelvis flytta fotbollsplanen för att en av exploatörerna ska kunna 
flytta tennisbanorna i syfte att tjäna pengar på något som Knippla-borna själva skapat och 
finansierat blir vi banne mig mörkrädda. Så dumt och ingenting som gagnar vare sig invånare eller 
besöksnäringen på Knippla. Våra tennisbanor inkl bergsklackarna runt om som ger skydd för 
vinden ska givetvis vara kvar där de är.  Läget är helt unikt och det finns inte vackrare banor eller 
bättre belägna banor utmed hela kusten. Marken mellan tennisbanorna och havet skall naturligtvis 
inte heller bebyggas, det utrymmet skall användas för strandpromenaden. Nya boulebanor bör/kan 
byggas i anslutning till nuvarande tennisbanor. 
 
Hela strandremsan utmed varvsområdet inkl gamla tippen skall tillföras hamnen och leda till en 
strandpromenad och göras tillgänglig för såväl boende, sommargäster och turister. På den gamla 
tippen kan skapas en utsiktsplats med bänkar och en eventuell grillplats. Bra att parken blir kvar 
och utvecklas.  Vid byggande av nya bostäder måste stor hänsyn tas till de som redan bor i 
området, storlekar, siktlinjer mm. Någon invallning med mur mot havet vill vi inte ha, det är bara 
fult och har ingenting med vår natur utmed kusten att göra. 
 
Återvinningscentralen bör vara kvar på området fast i mindre omfattning och då behövs tätare 
avhämtning eller större container. Det blir oavsett hur man gör dyrt att bygga på varvsområdet 
med borttagning av den förorenade jorden och sprängning för nya tennisbanor. Vem kommer att 
ha råd att hyra de hyresrätter som kommunen kräver att exploatörerna skall tillhandahålla? 
 

77. Kommentar 
Se kommentar: 1, 2, 3, 4 och 6. 
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Ulf Lindholm 
Tennisbanorna byggdes 90-91 och invigdes av Eisten Sjödell och tennisproffset Kjell Johansson. 
Trots att banorna utsatts för väder och vind under dryga 20 år är de i fortsatt mycket gott skick. 
Carlbergs, som utförde entreprenaden, uppskattar att konstaden idag för att bygga banorna skulle 
uppgå till 3 miljoner. Banorna byggdes och finansierades av de boende på Knippla och har inte 
kostat kommunen en endaste krona. Viken kapitalförstöring det skulle innebära att flytta dessa 
unika banor! Vad finns det för skäl för kommunens politiker att ens fundera på att låta en 
exploatörs intresse gå före de boendes önskemål om Knippla? Gör istället som ni gjort på Hönö! 
Låt tennisbanorna bli en egen fastighet och skriv ett förmånligt tomträttsavtal med Knippla IK som 
ni gjort med Hönö tennissällskap. Förstör inte- ta istället vara på det som skapats under lång tid på 
Knippla och tennisbanorna - vi hade närmare 140 deltagare på våra tenniskurser under 4 veckor i 
somras. 
 

78. Kommentar 
Se kommentar: 1. 
 
Nettan Sedelius 
Jag vill värna om Källö-Knipplas framtid som en levande ö för åretruntboende i en trygg och säker 
kommun. Planen för varvsområdet på Källö-Knippla där anser jag att Öbo skall bygga 
hyresbostäder. Om man ser till antalet hus kontra hyreslägenheter på ön så är fördelningen mellan 
hyr och fastigheter ojämnt fördelat. Därför tror jag att bostadsrätter skulle bli en negativ utveckling 
för ön och tycker inte att man skall bygga de föreslagna bostadsrätterna som med stor sannolikhet 
skulle bli sommarbostäder. Om man gör en mini omvärldsanalys av Lysekil och Smögen så är 
sommargäster inte intresserade av hyresrätter men däremot av bostadsrätter. Bostadsrätter kan bli 
en negativ ekonomisk spekulation som gör att året runt boende kommer att få svårt att kunna 
bosätta sig på Källö-Knippla det behövs ett billigare alternativt boende förslagsvis hyresrätter som 
byggs av Öbo.  
 
Min vision för Källö-Knippla är att kommun beslutar om att bygga en bro till Knippla som bli en 
tillgång för kommuninvånare som vill bo året runt i kommunen. Med tanke på att det börjar bli 
brist på mark inom kommunen så borde visionen om Nordöarnas framtid vara en tillgång istället 
för att planera att Nordöarna blir en sommarkoloni, marken kan istället gynna dem som vill bo och 
leva året runt inom kommunen om man förbättrar kommunikationen med en bro. Om man byggde 
en bro till Knippla så skulle man exempelvis kunna bygga en miljöanpassad och certifierad simhall 
med spa på varvsområdet istället det skulle vara en tillgång för hela kommunen. Detta är säkert 
inte genomförbart men vill ändå få er att tänka ”Out of the box” som det så modernt heter. Tror att 
vi måste börja tänka om för att vända på den negativa trend som påverkar kommunens små öar 
negativt. Jag är helt övertygad om att ingen på Fotö skulle vilja riva deras bro med tanke på den 
positiva utveckling som den skapat för öns utveckling.  
 
Ytterligare anser jag att fotbollsplan/tennisbanorna och berget runt skall vara kvar där de står idag. 
Som det är nu så störs ingen av ljudet av fotbollar/tennisbollar eller om de skulle arrangera cuper 
eller något liknande. Detta pågrund av att berget runt fotbollsplan/tennisbanan skyddar från 
väder, vind och är ett ljud isolerad skydd. Fotbollsplan och tennisbanorna är en tillgång för ön och 
dess invånare och är även en förutsättning för att Knippla IK skall överleva som öns enda 
engagerad fotbollsklubb med olika evenemang året runt för öns invånare. Unga som gamla 
förgyller sin fritid med inom och utomhus boule, simskola, fotbollsskola, bordtennis och 
tennisskola mm.  
 
Jag önskar att kommunen uttalade sin vision angående Källö-Knipplas framtid vill man att ön blir 
en sommarkoloni eller en levande ö för året runt boende. Anser också att kommunen skall göra en 
analys innan man tar ett beslut angående varvsområdet eller andra områden på ön. Syftet med 
analysen är att ta reda på konsekvenserna är det negativt eller positivt för ön med den föreslagna 
planen eller är det bara en ekonomisk spekulation. Målet med analysen är att hitta den bästa 
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lösningen för att bevara att alla tio öar skall vara levande öar året runt inom kommun även i 
framtiden.   
 

79. Kommentar 
Kommunen håller med om att det är viktigt med nytänkande. Förslaget att bygga en bro till 
Knippla ingår inte i programområdet. Det finns ingenting inom beteckningen centrumfunktion 
som hindrar uppförande av en spaanläggning. Vad gäller kommunens vision för Källö-Knippla 
finns denna nedskriven i både Handelsstrategin och i kommunens vision för 2025. I 
Handelsstrategin står det bland annat beskrivet att Knippla centrum skall utveckla försäljning 
av dagligvaror, verksamheter med marinanknytning och turistinriktad verksamhet. I Öckerös 
vision 2025 står det bland annat att åretruntboende i olika boendeformer skall erbjudas på alla 
öar och att förtätning med byggande av högre bostadshus skall underlättas. Dessa dokument är 
politiskt fastställda och fungerar därmed som grund för detta program.  
 
För övriga synpunkter se kommentar: 1 och 4.  
 
Magnus Levin och Birgitta Pelzer-Ek  
Vi har varit sommargäster på Hyppeln i 16 år och har hyrt där i år igen. Vi hörde att det var tal om 
att exploatera bort tennisbanorna på Källö-Knippla! Det vore väl ändå att förstöra i onödan! Något 
som är till så stor glädje för oss och våra barn och förhoppningsvis för barnbarnen! Vi hoppas 
verkligen att ni inte rör denna fantastisk fina tennisanläggning!!  
 

80. Kommentar 
Se kommentar: 1.  
 
Ingvar 
Tack för ett bra möte 20 maj på Knippla. Varvsområdet är det fulaste området på ön. Det är en 
fantastisk möjlighet att förändra till det vackraste och funktionellt. Det finns många starka krafter 
och det är ju bra. Jag är övertygad om att med bra pedagogisk information och möjlighet för alla att 
framföra sina åsikter så blir resultatet fantastiskt. Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen. 
 

81. Kommentar 
Kommunen tackar för de positiva synpunkterna och noterar dessa till fortsatt arbete.  
 
Karin Nilsson 
Vet att Ni är väldigt tidigt i planeringen. Jag var tyvärr inte på sista informationsmötet, men mina 
föräldrar var där. (Jag tillsammans med min man äger ett av husen närmast varvet.) Det ser ut som 
bra idéer från Er, en önskan från oss är att det inte byggs för nära vattnet och inte för högt. Gräns 
bör gå där idag befintligt hus ligger. (Gamla rörläggeriet)   
 

82. Kommentar 
Kommunen instämmer. Området närmst vattnet föreslås omvandlas till en allmän 
strandpromenad som skall fungera som mötesplats för boende och besökare på Källö-Knippla.  
 
För övriga synpunkter se kommentar: 3. 
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Sammanfattning 

Öckerö kommun har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan (Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla 

varv, Del av Källö 1:168 Källö 1:98 m.fl. Källö-Knippla, Öckerö kommun) för ett område på ön Källö-

Knippla, Öckerö kommun. I samband med planarbetet tog kommunen fram en behovsbedömning 

enligt vilken kommunen konstaterar att det inte kan uteslutas att aktuell plan kan medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Detta dokument utgör miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande aktuell detaljplan, denna version 

av MKB:n har tagits fram till detaljplanens samrådsskede. 

Planområdet är beläget inom det gamla varvsområdet på Källö-Knippla, cirka 450 meter norr om 

Källö-Knipplas färjeläge och omfattar cirka 15 500 m2 fördelat på både land- och vattenområden. 

Området omges av vatten och en mindre småbåtshamn i söder och väst samt bostadshus och en 

parkmiljö i norr och öst. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att utveckla området med 

bostäder och en småbåtshamn. 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en utbyggnad av bostäder, men även att visa på 

möjligheter för en mer flexibel användning med t.ex. kommunal och kommersiell service i bottenplan. 

Planens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till vattnet och att skapa en koppling 

mellan havet och befintlig park norr om planområdet. Längs med strandkanten möjliggörs för ett torg 

och ett promenadstråk. Inom delar av vattenområdet möjliggörs det för en utbyggnad av en 

småbåtshamn. 

Miljöbedömningen och MKB:n ska fokusera på relevanta miljöaspekter, det vill säga de miljöaspekter 

som kan antas bli påverkade i betydande grad om förslaget till detaljplan genomförs. Avgränsning och 

urval av miljöaspekter grundar sig på kommunens behovsbedömning och efterföljande 

avgränsningssamråd av MKB:n med länsstyrelsen. De miljöaspekter som tagits med i denna MKB är 

som följer: 

• Geotekniska förhållanden 

• Föroreningar i mark och sediment 

• Risk för översvämning/klimatpåverkan 

• Riksintresse 4 kap högexploaterad kust 

• Naturmiljö, artskydd och strandskydd 

• Marin miljö och miljökvalitetsnormer för vatten 

Påverkan på respektive miljöaspekt har beskrivits och bedömts i MKB:n. I Tabell 0.1 nedan följer en 

sammanfattning av den påverkan som ett genomförande av planen bedöms medföra. 

Konsekvenserna, vilka är bedömda enligt en färgkodad skala enligt nedan, kan vara såväl negativa 

som positiva och omfattar både tillfälliga och bestående konsekvenser som kan uppstå på kort, 

medellång eller lång sikt. 

Skala - miljökonsekvenser 

 

 

 

 

 

 

Stora positiva  

+++ 
Medelstora 

 positiva 

++ 

Små positiva 
 

+ 

Inga eller 
obetydliga 

0 

Små negativa  

- 
Medelstora 
 negativa 

--  

Stora negativa  

--- 
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Tabell 0.1 Samlad bedömning 

Miljöaspekt Samlad bedömning 

Geotekniska 
förhållanden 

+ 

Risken för stabilitetsproblem ökar tillfälligt under själva byggtiden men på 
lång sikt kommer stabilitetsförhållandena inom planområdet att förbättras. 
Detta innebär att rasrisken minskar vilket även minskar risken för att 
skada uppstår på byggnader och omgivande miljö. Konsekvenserna för 
såväl människors hälsa som miljön blir små positiva till följd av planerade 
förstärkningsåtgärder.  

Föroreningar i mark 

+ 

De ytliga jordlagren ska saneras vilket i jämförelse med nollalternativet 
innebär en förbättring av föroreningssituationen inom planområdet. Under 
sanerings- och byggtiden ökar risken för föroreningsspridning men på sikt 
bedöms konsekvenserna blir små positiva, trots att en del av 
föroreningarna lämnas kvar.  

Föroreningar i sediment 

- - 

Planförslaget omfattar inga saneringsåtgärder av sedimenten samtidigt 
som området bedöms bli mer tillgängligt för allmänheten. Riskerna för att 
människor och miljö utsätts för negativ påverkan orsakad av sediment-
föroreningar blir därmed något högre, vilket i sin tur bidrar till medelstora 
negativa konsekvenser.  

 
Risk för översvämning/ 

klimatpåverkan 
- 

De rekommendationer som ges i Handboken Stigande vatten (Västra 
Götalands och Värmlands län, 2011) följs, vilket är positivt. Det går trots 
det inte att utesluta, med de underlag som funnits tillhands, att viss risk 
för negativ påverkan från klimatförändringar kan kvarstå för planerade 
åtgärder inom planområdet och/eller för omkringliggande befintlig 
bebyggelse. Hur stor risken är, och hur stora eller små eventuella 
konsekvenser av havsnivåhöjningar och översvämningar kommer att bli 
är dock mycket svårbedömt eftersom framtida havsnivåer inte helt går att 
förutsäga. 

Riksintresse 4 kap 
högexploaterad kust 

0 

Planområdet ligger inom ett område där tätortsutveckling kan tillåtas 
enligt kommunens översiktsplan, varför planförslaget inte bedöms stå i 
konflikt med riksintresset. Utbyggnaden bidrar till att öka tillgängligheten 
till strandkanten samtidigt som den marina miljön kan påverkas negativt. 
Samtidigt utgör planområdet ett redan exploaterat område varför de 
sammantagna konsekvenserna för riksintresset bedöms som obetydliga. 

Naturmiljö, artskydd och 
strandskydd 

- 
 

Konsekvenserna för naturmiljön på land bedöms bli obetydliga till små 
negativa. Detta beror främst på att fyra träd som är värdefulla för insekts-
livet kommer att avverkas. Planförslagets påverkan på strandskydd, 
berörd flora, fågellivet och skyddade arter bedöms som obetydlig. 

Marin miljö  

-- 

Konsekvenserna för den marina miljön bedöms blir medelstora negativa 
till följd av planerad utbyggnad på land och föreslagen småbåtshamn. 
Detta beror bland annat på ökad båttrafik, grumling, närsalts- och 
föroreningsspridning, visst biotopbortfall och skuggning av bottnar, men 
även på ökad dagvattenpåverkan från land. 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

- 

Utbyggnaden kan i viss mån bidra till att försvåra möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna i berörd ytvattenförekomst. Påverkan bedöms 
dock inte så stor att någon kvalitetsfaktor försämras eller möjligheterna 
att uppnå miljökvalitetsnormerna äventyras. 
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Vad är en miljökonsekvensbeskrivning? 

När kommunen upprättar en detaljplan ska kommunen också göra en miljöbedömning av 

planen, om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med 

miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.  

Inom ramen för miljöbedömningen ska kommunen också upprätta en Miljökonsekvens-

beskrivning (MKB), där den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas 

medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 

När en miljöbedömning ska göras, hur processen ska gå till och vad en miljökonsekvens-

beskrivning ska innehålla framgår av kapitel 6 i Miljöbalken. 
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 Inledning  

 Bakgrund 

Under 2011 inkom ett antal planbeskedsansökningar för att exploatera det gamla varvsområdet på 

Källö-Knippla. Samtliga sökande meddelades negativt planbesked med hänvisning till att kommunen 

avsåg att driva planprojektet i egen regi. Öckerö kommun beslutade att upprätta ett program mot 

bakgrund till ett stort allmänt intresse och att planbeskeden vid tillfället inte hade stöd i kommunens 

översiktsplan (dåvarande ÖP 2005). Programmet arbetades fram av kommunen under 2013 för att 

klarlägga förutsättningar, utgångspunkter och riktlinjer inför ett kommande planarbete. När 

programmet godkänts inkom en ansökan om planbesked som meddelades positivt planbesked. 

Öckerö kommun har därefter tagit fram ett förslag till en ny detaljplan för ett område på ön Källö-

Knippla, Öckerö kommun (se Figur 1.1). Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att 

utveckla området med bostäder och en småbåtshamn. Aktuellt planförslag är daterat 2021-03-24 och 

har namnet ”Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv, Del av Källö 1:168, Källö 1:98 m.fl. Källö-

Knippla, Öckerö kommun”. I samband med planarbetet tog kommunen fram en behovsbedömning 

enligt vilken kommunen konstaterar att det inte kan uteslutas att aktuell plan kan medföra betydande 

miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därför behöver tas fram. Denna MKB tas 

fram till detaljplanens samrådsskede. 

Ön Källö-Knippla har idag runt 300 invånare (Öckerö kommun, 2018a). Ön förbinds med närliggande 

öar med hjälp av färjetrafik. På ön finns varken förskola eller skola, och invånarna hänvisas till övriga 

öar för olika typer av offentlig service (Öckerö kommun, 2018a).  

 
Figur 1.1 Översiktskarta som visar Källö-Knipplas lokalisering. Källö-Knippla markerat med röd ring (kartkälla: 
Länsstyrelsen Västra Götaland).  
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 Beskrivning av planområdet 

Planområdet är beläget inom det gamla varvsområdet på Källö-Knippla, cirka 450 meter norr om 

Källö-Knipplas färjeläge (se Figur 1.2 och  Figur 1.3) och omfattar cirka 15 500 m2 både land- och 

vattenområde. Området omges av vatten och en mindre småbåtshamn i söder och väst samt 

bostadshus och en parkmiljö i norr och öst.  

Planområdet avgränsas av Lindeviksvägen i väst, Tranbärsvägen i norr och hav i söder. Öster om 

planområdet finns tennisbanor. Angränsande byggnation består framförallt av bostadshus. 

Planområdet utgörs av områden med ytligt berg i öster och väster och genom området löper i 

sydostlig riktning en mindre dalgång. Markytan utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor, uppfyllda ytor, 

grusytor samt, till en mindre del, gräsytor.  

Stora delar av planområdet används idag som återvinningscentral.  Inom planområdet finns idag tre 

stycken byggnader samt en transformatorstation. En av byggnaderna används till 

återvinningscentralen. Intill befintlig tennisplan i planområdets östra del finns en mindre byggnad som 

nyttjas till idrottsverksamhet. I planområdets västra del ligger en verksamhetslokal i privat ägo. Stora 

delar av området är inhägnat med stängsel.  

 

Figur 1.2 Bildkollage från området (Bildkälla: Norconsult AB 2020) 
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Figur 1.3 Planområdets lokalisering på Källö-Knippla markerat med röd ring (avgränsningen är ungefärlig, mer 
exakt avgränsning finns i Figur 2.1) (kartkälla: Länsstyrelsen Västra Götaland).  

Aktuellt område utgör ett gammalt varvsområde. Varvsverksamheten startades 1932, och fram till 

1950-talet byggdes främst fiskefartyg. År 1953 brann varvet ner men byggdes upp och drevs därefter 

som ett reparations- och servicevarv fram till nedläggningen 1985, se Figur 1.4. År 1995 revs den 

stora båthallen, och all kringutrustning togs bort.  
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Figur 1.4 Bild av Knippla varv i drift. (Bildkälla: Fiskemuseet.) 

 MKB-arbetets bedrivande och metoder 

Aktuell MKB har upprättats av Norconsult AB. Projektorganisationen består av personer som både har 

goda kunskaper gällande miljöbedömning och MKB:er och den kommunala planprocessen samtidigt 

som de har god sakkunskap inom sina respektive fackområden.  

Följande personer har deltagit i arbetet med miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (se 
Tabell 1.2): 
 
Tabell 1.2 Projektorganisation för aktuell MKB. 

Namn Utbildning Roll 

Patricia Brobeck miljöingenjör uppdragsledare 

Ulrika Poppius
 
 
   
 

biolog/miljövetare översvämning/klimatpåverkan, 
naturmiljö, artskydd och strandskydd, 
sedimentföroreningar och påverkan från 
markföroreningar samt riksintresse 
högexploaterad kust  

Sara Rydbeck marinbiolog marinbiologi, MKN vatten, geoteknik 

Katarina Holmgren civilingenjör väg och vatten expertstöd sedimentföroreningar och 
påverkan från markföroreningar 

Daniel Svärd civilingenjör väg och vatten expertstöd geoteknik 

David Reuterskiöld biolog granskare av MKB-dokumentet 

 

Som underlag till detaljplanen har ett flertal utredningar gällande bl.a. geoteknik, markföroreningar, 

sedimentföroreningar, naturmiljö och marinbiologi tagits fram. Relevanta resultat från dessa 

utredningar sammanfattas i MKB:n. Redogörelse för de prognos- och mätmetoder, underlag och 
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informationskällor som har använts med uppgift om eventuella brister och osäkerheter i metoderna 

och underlagen framgår av beskrivning och bedömning av miljöpåverkan som återfinns i kapitel 5. 

Ett översiktligt platsbesök gjordes inom ramen för MKB-arbetet i februari 2020.  

Ytterligare material som beaktats i MKB-arbetet är Länsstyrelsens planeringsunderlag (webbgis), 

Skogsstyrelsens underlag om bl.a. nyckelbiotoper och naturvärden, Artportalen, Vattenmyndighetens 

databas VISS, kommunens översiktsplan samt annat relevant kommunalt underlag. Använda skriftliga 

källor har angivits inom parentes i rapporten och återfinns i referensavsnittet. 

 Behovsbedömning, avgränsningssamråd 

Öckerö kommun har gjort den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen kan ge 

upphov till betydande miljöpåverkan. Undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen 2018–

10–11. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning. 

Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Länsstyrelsens 

samrådsyttrande från 2019-01-31 beskriver vilka aspekter som behöver utredas i samband med 

upprättandet av detaljplanen (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2019). Aspekterna har behandlats i 

denna MKB (se avsnitt 1.5.4 Behandlade miljöaspekter – ämnesmässig avgränsning).  

 Avgränsningar MKB 

MKB-arbetet innebär en systematisk behandling av aktuella problemställningar och har utförts utifrån 

de principer och den modell som tillämpas av Norconsult AB. För att läsaren ska känna till de 

viktigaste förutsättningarna m.m. behandlas nedan de olika avgränsningar som gjorts i denna MKB.  

Effekter och konsekvenser för samtliga miljöaspekter som denna MKB behandlar beskrivs i kapitel 5. 

Vidare görs en kortfattad sammanvägd konsekvensbedömning för samtliga miljöaspekter i en tabell i 

kapitel 6. Konsekvenserna kan vara såväl negativa som positiva och omfattar både tillfälliga och 

bestående konsekvenser som kan uppstå på kort, medellång eller lång sikt. Följande utgångspunkter 

och resonemang gäller för MKB:n: 

 Nivåavgränsning 

Miljökonsekvenserna har beskrivits med utgångspunkt i detaljplanens detaljeringsgrad och 

detaljeringsgraden i de utredningar som använts som underlag. Endast de miljökonsekvenser som ett 

genomförande av planförslaget kan ge upphov till bedöms. Mer storskaliga miljöeffekter kopplade till 

strategiska beslut om utveckling, förtätning och bebyggelselokalisering, som normalt hanteras på 

översiktsplanenivå, behandlas ej i denna MKB. Denna MKB:n omfattar inte heller andra miljöeffekter 

som bättre kan bedömas i den tillståndsprocess för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken som 

sannolikt krävs för planerad småbåtshamn.  

 Geografisk avgränsning 

Geografiskt avgränsas miljöbedömningen till att gälla planområdet samt de angränsande områden 

som kan påverkas av planens genomförande, det så kallade influensområdet. Influensområdet 

varierar för olika miljöaspekter och geografisk avgränsning framgår således under respektive 

miljöaspekt. Om inget annat nämns så är den geografiska avgränsningen det samma som 

planområdets gränser. 
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 Tidsmässig avgränsning 

Tidsmässigt avgränsas miljöbedömningen i huvudsak till att beskriva de konsekvenser som bedöms 

ha uppkommit vid den tidpunkt när området antas vara utbyggt enligt planens förslag. Detaljplanen har 

en genomförandetid på fem år från det datum att den har vunnit laga kraft. Horisontåret för denna 

MKB har därför satts till år 2026. Vid konsekvensbedömning av miljöaspekten havsnivåhöjningar har 

en längre tidshorisont behövts, horisontåret för denna miljöaspekt är satt till år 2100. 

 Behandlade miljöaspekter – ämnesmässig avgränsning 

Miljöbedömningen och MKB:n ska fokusera på relevanta miljöaspekter, det vill säga de miljöaspekter 

som kan antas bli påverkade i betydande grad om förslaget till detaljplan genomförs. Avgränsning och 

urval av miljöaspekter grundar sig på kommunens behovsbedömning och efterföljande 

avgränsningssamråd av MKB:n med länsstyrelsen (yttrande daterat 2019-01-31), se Tabell 1.1. 

Avgränsningssamrådets syfte är just att avgränsa MKB:n så att den får en rimlig omfattning och ett 

relevant innehåll. 

Tabell 1.1 Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen - miljöaspekter som bedömts relevanta att behandla. 

Miljöaspekt Motivering och kommentarer 

Geoteknik 

Planförslaget innebär att olika förstärknings- och grundläggnings-
åtgärder behöver genomföras för att säkerställa tillfredställande 
stabilitetsförhållanden efter utbyggnad. Konsekvenserna av dessa 
åtgärder för såväl människors hälsa som land- och havsmiljön behöver 
bedömas.  

Föroreningar i mark och 
sediment 

Både marken och sedimenten inom planområdet innehåller 
föroreningar, varför planförslaget omfattar vissa saneringsåtgärder 
och/eller restriktioner för att uppfylla kraven för känslig 
markanvändning. Riskerna för spridning av föroreningar under byggtid 
och efter utbyggnad behöver utredas och konsekvenserna av denna 
spridning av och exponering för föroreningar behöver bedömas för 
människor och omgivande land- och havsmiljö.   

Risk för översvämning/ 
klimatpåverkan 

Planområdet ligger precis vid kusten och är utsatt vid framtida 
havsnivåhöjningar. Risken för översvämningar och behov av eventuellt 
översvämningsskydd inom planområdet behöver utredas och 
planförslagets konsekvenser till följd av dessa behöver bedömas. 

Riksintresse 4 kap 
högexploaterad kust 

Planområdet ligger inom ett riksintresse för högexploaterad kust. 
MKB:n behöver bedöma vilka konsekvenser som planförslaget medför 
på riksintresset samt om planförslaget är förenligt med riksintressets 
syften. Det behöver särskilt framgå om utvecklingen påverkar 
förutsättningarna för rörligt friluftsliv och rekreationsmiljöer samt hur 
det påverkar upplevelsevärdet, tillgängligheten till skärgårdsområden, 
äldre verksamhetsmiljöer, värdefulla natur- eller kulturvärden och 
landskapsbilden.  

Naturmiljö, artskydd och 
strandskydd 

Utbyggnadens påverkan på naturmiljön på land och på eventuella 
landlevande skyddade arter och intrång i strandskydd behöver utredas 
och konsekvensbedömas.  

Marin miljö 

Det finns värdefulla marina miljöer inom och i närheten av 
planområdet, och planförslagets konsekvenser för dessa miljöer 
behöver utredas.  

Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

Miljökvalitetsnormerna för berörd vattenförekomst behöver beskrivas 
och planförslagets påverkan på dessa bedömas i MKB:n. 
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 Tidigare studerade alternativ 

Ett flertal alternativ till nuvarande huvudalternativ har utretts i ett tidigare skede av planprocessen, 
innan denna MKB togs fram. I en lokaliseringsutredning (Öckerö kommun, 2018b) har tre olika 
alternativa lokaliseringar utretts. 
  
När en ny detaljplan tas fram inom ett område som ligger inom 100 meter från strandlinjen ska en 
omprövning ske för att undersöka om det finns skäl till att upphäva strandskyddet. Planförslaget 
innebär användningar som kräver att strandskyddet upphävs. Av den anledningen fanns en separat 
del gällande strandskydd med i lokaliseringsutredningen. (Det kan noteras att för denna aktuella plan 
avser kommunen låta strandskyddet återinträda inom allmän plats torg, gång och allt vattenområde, 
strandskyddet hanteras istället genom dispensprövning eller genom kommande anmälnings-
/tillståndsprocess för vattenverksamhet. Mer information om strandskydd för denna aktuella plan 
återfinns i stycke 5.6 nedan samt i planbeskrivning).  
 
De tre alternativa lokaliseringarna på ön utreddes och ställdes mot huvudalternativet, det vill säga 
utveckling av hamn vid det gamla varvet. Huvudalternativet samt de tre alternativa lokaliseringarna 
visas geografiskt i Figur 1.5.  
 

 
Figur 1.5 Alternativa lokaliseringar samt huvudalternativ. Huvudalternativet är markerat med rött, medan de tre 
alternativa lokaliseringarna är markerade med blått och siffrorna 1-3 (bildkälla: Öckerö kommun, 2018b).  

  
De tre alternativa lokaliseringarna i lokaliseringsutredningen beskrivs nedan: 

Alternativ 1. Utveckling av västra hamnen 

Alternativ 1 är lokaliserat på västsidan av ön. Alternativet innebär utveckling av en befintlig hamn, och 
kräver förstärkningar av vågbrytare. Eftersom hamnen ligger mot väster kan insegling till hamnen 
försvåras vid hård sjö. Tillgängligheten från land till området är idag god och anslutningen sker från 



 Uppdragsnr: 1070359   Version: 3 

 Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för f.d. Knippla varv, Öckerö kommun  |    

 

 2021-03-24  |  14(54) 

Dalvägen som går längs hamnens östra och södra sida. I jämförelse med huvudalternativet bedömdes 
alternativ 1 inte vara lika lämpligt, främst med anledning av att området är oskyddat och att det blir en 
sämre hamnanläggning. Alternativet bedömdes inte tillgängliggöra strandområdet i större utsträckning 
än idag, och jämfört med huvudalternativet sker därmed ingen förstärkning av strandskyddets syfte. 
 
Alternativ 2. Söder om färjeläget 

Alternativ 2 är lokaliserat söder om färjeläget. Alternativet innebär utbyggnad av hamn inom ett 
område som idag utgörs av mindre bryggor. Området ligger på den sydöstra delen av Knippla intill 
färjeläget och med god tillgänglighet från land. I jämförelse med huvudalternativet bedömdes detta 
alternativ vara mindre lämpligt då det ligger mer oskyddat. Alternativet bedömdes inte tillgängliggöra 
strandområdet i större utsträckning än idag, och jämfört med huvudalternativet sker därmed ingen 
förstärkning av strandskyddets syften. 
 
Alternativ 3. Utveckling av befintlig hamn 

Det tredje alternativet innebär en utveckling av befintlig hamn på Källö-Knippla. Området ligger 
skyddat på den östra sidan av ön. Hamnen är idag en av kommunens populäraste hamnar med 
många fasta platser för öns invånare, 130 gästplatser samt ett högt antal gästnätter. Hamnen fungerar 
som öns centrum och att bevara dess attraktivitet är viktigt för orten. Idag är befintlig anläggning fullt 
utnyttjad både på land och i vatten. Utvecklingsmöjligheterna i hamnen är därför starkt begränsande 
eftersom det redan idag är stor konkurrens om yta och båtplatser. Alternativet bedömdes inte 
tillgängliggöra strandområdet i större utsträckning än idag, och jämfört med huvudalternativet sker 
därmed ingen förstärkning av strandskyddets syfte. Tillgängligheten är dock ett värde som skulle 
kvarstå vid en utveckling inom hamnområdet. 
 
Slutsats 

I lokaliseringsutredningen drogs slutsatsen att huvudalternativet, det vill säga utveckling kring det 
gamla varvet, var det alternativ som bäst uppfyller planens ändamål. Det är dessutom det alternativ 
som öns hamnförening pekat ut som det mest ekonomiskt rimliga att genomföra. 
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 Planförslaget 

Nedan finns det aktuella förslaget till plankarta tillsammans med teckenförklaring. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figur 2.1 Plankarta för aktuellt planförslag, samt teckenförklaring.  
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 Planförslagets syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för utbyggnad av bostäder, men även att visa på 

möjligheter för en mer flexibel användning med t.ex. kommunal och kommersiell service i bottenplan. 

Planens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till vattnet och att skapa en koppling 

mellan havet och befintlig park norr om planområdet. Längs med strandkanten möjliggörs för ett torg 

och ett promenadstråk och inom delar av vattenområdet möjliggörs det för utbyggnad av en 

småbåtshamn. Stora delar av planområdet nyttjas i dagsläget som en återvinningscentral. 

Återvinningscentralen omlokaliseras inom området i en mindre skala. 

 Beskrivning i korthet 

Planförslaget innebär att markanvändningen ändras från industri, parkmark och öppet vattenområde 

till bostad, centrumverksamhet, återvinningscentral, torg, gång, gata, natur, småbåtshamn samt öppet 

vattenområde. Den huvudsakliga användningen inom området blir bostäder, detaljplanen möjliggör för 

uppförande av cirka 25-30 bostäder.  

I den västra delen av planområdet möjliggörs för cirka 8 stycken byggnader som uppförs som 

tvåbostadshus i 2 plan. Två stycken typer av mindre bostadshus föreslås inom den västra delen av 

området, varav en är ca 90 m2 och den andra är ca 70 m2. 

I den östra delen av planområdet, längs berget, möjliggörs för ett flerbostadshus samt 

centrumverksamhet. Flerbostadshuset uppförs i 2 1/2 plan och bedöms kunna inrymma cirka 10 

bostäder. I flerbostadshusets bottenvåning möjliggörs för centrumverksamhet. Söder om 

flerbostadshuset, mot torget, möjliggörs för en byggrätt för centrumverksamhet. Byggnaden föreslås i 

första hand att nyttjas för coworking, men ska även kunna nyttjas mer flexibelt, så som exempelvis 

konferensanläggning och festlokal. 

Sydväst om befintliga tennisbanor möjliggörs för cirka 4-6 sjöbodar i varierande storlek.  

Befintlig återvinningscentral omlokaliseras till planområdets nordöstra del. In- och utfart till 

återvinningscentralen sker vid områdets entré i planområdets norra del.  

Längs med vattenkanten föreslås ett allmänt promenadstråk och en torgyta som ska fungera som en 

naturlig mötesplats. För att förhindra att torgytan nyttjas som parkeringsplats har planbestämmelsen 

Torg1 specificerats med, ej parkering.  

Med anledning av att det finns ett stort behov av båtuppställningsplatser på Källö-Knippla föreslås att 

en yta i planområdets norra del nyttjas som uppställningsplats för mindre båtar utan mast under 

vinterhalvåret. 

Planområdet omfattas inte av strandskydd idag. Strandskyddet återinträder dock då gällande 

detaljplan upphör att gälla och ersätts med en ny, varför en prövning mot skäl för upphävande 

alternativt dispens behöver genomföras. 

Inom vattenområdet sydöst och öster om befintlig natur-/stenpir föreslås en småbåtshamn, se Figur 

2.2 nedan. Småbåtshamnen uppförs med flytbryggor och beräknas kunna innehålla cirka 20 

båtplatser. En flytbrygga placeras i sydöstlig riktning ifrån befintlig pir och en flytbrygga placeras delvis 

inom planområdets östra del. Sistnämnda flytbrygga placeras dock till största del utanför aktuellt 

planområde inom angränsande planområde. Gällande plan öster om aktuell plan möjliggör för 

hamnanläggning. Båtplatserna föreslås anläggas längs med flytbryggorna med Y-bommar för att 

undvika bryggkonstruktioner förankrade i botten och att minska behovet av förtöjning med ankring.  

För att undvika uppvirvling av förorenade bottensediment i vikens inre delar får förtöjning endast ske 

på vatten som är djupare än 3 meter. Den innersta delen av viken (den skrafferade vattenytan i Figur 

2.2 nedan) föreslås skärmas av för båttrafik. Med anledning av de höga föroreningarna i sedimenten 

ska hamnanläggningen utformas så att det tydligt framgår inom vilka delar av vattenområdet som bad 
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är tillåtet. Det ska även finnas ett förbud mot ankring inom småbåtshamnen. Kommunen avser 

säkerställa att dessa åtgärder genomförs genom det exploateringsavtal som upprättas inom ramen för 

projektet.  

Längs med strandkanten föreslås en bryggpromenad. Bryggpromenaden föreslås anslutas till 

befintliga bryggor direkt söder om planområdet, för att skapa ett sammanhängande gångstråk längs 

strandkanten. Bryggorna och bryggpromenaden föreslås fästas på land då det förekommer relativt 

höga naturvärden i vattenområdet längs huvuddelen av strandkanten. För att minimera påverkan på 

de naturvärden som finns längs strandkanten, på land och vatten, ska bryggorna utformas så att 

solljus fortsatt når mark och vatten. Om bryggorna förses med palissader/kjol, ska dessa inte sträcka 

sig såpass långt ner mot vatten och land så att skuggpåverkan blir negativ. Bryggpromenaden längs 

med strandkanten skapar en möjlighet för allmänheten att ta sig ner till strandkanten, vilket är en viktig 

del av detaljplanens syfte. 

För mer information om planförslaget hänvisas till planbeskrivning och plankarta.  

 

Figur 2.2 Principskiss småbåtshamn (Öckerö kommun. 2020a) 
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 Förhållande till andra planer och program 

 Översiktsplan 

Öckerö kommuns översiktsplan Utblick Öckerö – översiktsplan Öckerö kommun antogs av 

kommunfullmäktige i juni 2018. Översiktsplanen stämmer väl överens med det aktuella planförslaget. 

Där anges att Källö-Knippla på kort sikt ska utvecklas med 30 bostäder, och att dessa bostäder 

föreslås placeras inom aktuellt planområde. Översiktsplanen föreslår även att en småbåtshamn ska 

byggas inom området.  

Det betonas att det krävs utredningar rörande områdets marina miljö samt förekomst av 

markföroreningar som underlag för en eventuell exploatering. Vidare behöver miljökvalitetsnormer för 

vatten och eventuell översvämningsrisk vid havsnivåhöjning tas i beaktande vid en exploatering. Det 

anges även att befintlig tennisbana ska bevaras (Öckerö kommun, 2018a).  

 Planprogram  

Ett planprogram för Knippla varv togs fram 2013, Program för Källö-Knippla varv. Syftet med 

planprogrammet var att i ett tidigt skede klarlägga förutsättningar, utgångspunkter och riktlinjer inför ett 

kommande detaljplanearbete. 

Aktuellt planförslag stämmer i stora drag överens med intentionerna i planprogrammet (Öckerö 

kommun, 2013). Det finns dock några skillnader:  

• Småbåtshamnen har lägre exploateringsgrad i planförslaget  

• Befintliga tennisbanor innefattas inte i planarbetet. Ytan söder om tennisbanorna föreslås 

utvecklas med sjöbodar istället för bostäder.  

• Parkområdet norr om planområdet innefattas inte i planarbetet 

Småbåtshamnens utbredning har i planförslaget minskats för att i större grad omfatta vattenområdet 

som i gällande plan pekas ut som industri. Tennisbanorna inkluderas inte i planarbetet då kommunen 

genom tidig dialog med länsstyrelsen fastställt att det inte finns särskilda skäl för ett återupphävande 

av strandskyddet. Parkområdet innefattas inte i aktuellt planförslag då en utveckling av parkområdet 

bedöms kunna komma till stånd inom befintlig plan.   

Sammanfattningsvis kan sägas att planprogrammet omfattade ett större område än vad aktuellt 

planförslag gör, men i de områden där planprogram och aktuellt planförslag överlappar varandra 

stämmer de båda förslagen i stort sett väl överens.  

 Befintlig detaljplan 

Planområdet omfattas av byggnadsplanen Källö-Knipplan (Knipplan och sydöstra Källö) från år 1968, 

se Figur 3.1. Inom aktuellt planområde är markanvändningen enligt byggnadsplanen till största delen 

klassad som område för industriändamål (J), samt delvis även som V - vattenområde och allmän 

platspark. 
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Figur 3.1 Gällande byggnadsplan med nu aktuellt planområdes ungefärliga läge markerat med röd linje. 

 Skyddade områden och andra lagskydd 

I Tabell 3.1 finns en sammanställning över de områdesskydd och annan miljölagstiftning som anses 

relevant att beakta för aktuellt planförslag. Hur planförslaget förhåller sig till dessa beskrivs mer 

ingående under respektive miljöaspekt i kapitel 5. 

Tabell 3.1 Skyddade områden och andra lagskydd som råder i planområdet och i dess närhet. 

Lagstiftning Kommentar 

Riksintressen 
(Miljöbalken 3-4 kap) 

Riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 § råder runt hela 
Källö-Knippla och omfattar även norra delen av ön. Den södra delen, 
där planområdet är lokaliserat, är dock undantaget från riksintresset. 
Riksintressets namn är Göteborgs skärgård (områdesnummer FO12). 

Hela Källö-Knippla, med omgivande vatten och skärgård, ingår i ett 
riksintresse för högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap 1 och 4 §§. 

Miljökvalitetsnormer 
(Miljöbalken 5 kap) 

Kustvattnet utanför planområdet ingår i Källö Fjord (VISS EU_CD: 
SE574630-113940) och omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten.  

Områdesskydd 
(Miljöbalken 7 kap) 

Strandskyddet inom planområdet återinträder vid aktuell planläggning. 

I övrigt berör planområdet inga andra områdesskydd såsom 
naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskydd med mera enligt 
miljöbalkens kapitel 7.  

Artskyddsförordningen Inom planområdet har fynd av rödlistade och fridlysta arter gjorts, 
däribland de rödlistade arterna ejder, tornseglare och ålgräs. Fåglarna 
är även fridlysta medan ålgräset utgör en art med åtgärdsprogram.  
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 Nollalternativ – beskrivning och konsekvenser  

Nollalternativet beskriver den troliga utvecklingen i området om planen inte genomförs.  

Nollalternativet bedöms i detta fall innebära att områdets nuvarande utseende i huvudsak förblir 
oförändrat. Området berörs idag av en gällande byggnadsplan som visserligen medger industri, men 
det bedöms ändå som osannolikt att någon industriverksamhet kommer till stånd om inte föreslagen 
ny detaljplan vinner laga kraft. I nollalternativet antas således att nuvarande markanvändning består 
och att området fortsatt till stor del upptas av återvinningscentralen. Tillgängligheten till stranden och 
havet är fortsatt dålig. Bristen på tillgänglighet och trivsamma miljöer uppmuntrar inte till rekreation. I 
nollalternativet antas vidare att både marken och sedimenten inom planområdet lämnas orörda, varvid 
dessa fortsatt kommer att vara kraftigt förorenade i vissa delområden.  

Båtlivet är av stor vikt på Källö-Knippla och utgör en stor del av öns dragningskraft. Idag råder det stor 

konkurrens om befintliga båtplatser (Öckerö kommun, 2018b). I nollalternativet bedöms denna brist på 

båtplatser kvarstå.  

Nollalternativet innebär vidare att de naturvärden som finns inom planområdet lämnas orörda. 

Områdets värdefulla marina miljöer med bland annat ålgräs och makroalger bedöms därmed inte 

påverkas av avschaktningar, saneringsarbeten eller ökad båttrafik, närsaltspåverkan eller skuggning 

från bryggor.  

 
 

 Varför ett nollalternativ? 

Nollalternativet ska beskriva den troliga utvecklingen i området om den föreslagna planen inte 

genomförs. Bedömningen av planens miljökonsekvenser sker sedan genom att jämföra 

planförslagets miljöeffekter med nollalternativets miljöeffekter. En tydlig bild av nollalternativet är 

därför en förutsättning för att kunna genomföra en miljökonsekvensbeskrivning på ett bra sätt.  

Nollalternativ och nuläge är i många fall ungefär samma sak, men inte alltid. Äldre, gällande 

planer som ännu inte genomförts kan till exempel innebära stor skillnad mellan nuläge och 

nollalternativ.  
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 Berörda miljöaspekter – beskrivning och 

konsekvensbedömning 

 Geotekniska förhållanden  

 Nuvarande förhållanden 

Landområdet 

Aktuellt planområde utgörs av ett tidigare exploaterat område med ett fåtal byggnader omgivna av 

främst hårdgjorda ytor (asfalterade eller grusade ytor) och uppfyllnader av sprängsten och grus men 

även vissa mindre gräsytor samt öppna bergspartier i öster och väster. Längs med områdets 

strandlinje i söder ligger ett erosionsskydd av sprängsten med inslag av byggnadsrester som har en 

släntlutning i som huvudsak är 1:1. Området gränsar mot havet och en mindre småbåtshamn i söder 

och väster samt mot bostäder och en parkmiljö i norr och öster. Enligt genomförda geotekniska 

utredningar (Norconsult 2009, Geos 2020a & b) sluttar markytan inom planområdet i huvudsak svagt 

ned mot havet med nivåer på cirka +2 över kartans grundplan (höjdsystem RH 00) i nordväst och som 

lägst cirka +1 vid släntkrönet mot havet i sydost, men nivåer på cirka + 3 förekommer där ytterligare 

uppfyllnader gjorts. Inom områdets bergspartier varierar marknivån från som lägst cirka +2 till som 

högst cirka +9.  

Ytligt berg förekommer i områdets nordöstra och västra delar i form av relativt flacka naturliga hällar 

men det förekommer även sprängda bergskärningar som varierar mellan 1 och 4 m i höjd, se Figur 

5.2. Berggrunden utgörs av så kallad grå förgnejsad metagråvacka med normal sprickfrekvens för 

gnejsberggrund i Göteborgs skärgård.  

Med undantag för områden med ytligt berg utgörs jordlagren på land överst av fyllning till mellan 2-6 m 

djup som underlagras av lera till som mest cirka 5-6 m djup och friktionsjord av 0-1 m mäktighet. 

Djupet till fast botten/berg bedöms i huvudsak variera mellan cirka 1-7 m bortsett från områden med 

ytligt berg. 

Fyllningen består främst av grus och sand men har även inslag av block, mulljord, skalrester, sten, 

byggnadsrester (bland annat trä och tegel) och är som mäktigast närmast havsområdet i sydost. 

Fyllningen innehåller även olika typer av föreningar. Leran är siltig med viss förekomst av sand, 

skalrester samt lager av skalsand med en mäktighet som varierar mellan 0,5 och 1 m. Underliggande 

friktionsjord utgörs av bland annat grus, sand, sten och block.  

Grundvattenytan i området ligger på cirka 0-1,7 m djup under befintlig markyta.  

Enligt genomförda geotekniska utredningar är säkerheten mot skred för låg närmast havet varför 

stabilitetsförhållandena är otillfredsställande cirka 10-15 m från släntkrön mot havet och in på land.  

Vidare bedöms jorden i planområdet vara sättningsbenägen.  

Kommunens radonundersökning visar att Källö-Knippla klassas som lågriskområde för markradon 

(Öckerö kommun. 2020a).  

Havsområdet  

Anslutande vattenområde har en gyttje- och lerbotten med inslag av sand, silt, skalrester samt mindre 

block och stenar. Vidare finns enligt genomförd marinbiologisk undersökning även stora förekomster 

av skrot och båtdelar i havsområdets östra delar (Sweco, 2020d). Djupet inom berört vattenområde 

bedöms variera mellan cirka 0-10 meter med en jämnt sluttande botten ut från land där 3-meters 

djupkurva ligger i linje med befintlig stenpirs yttre del.  
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Sedimenten på havsbotten utgörs av i huvudsak av gyttja till cirka 2-3 m djup som underlagras av lera 

med en mäktighet på cirka 3-5 m. Lagrens mäktighet minskar in mot land. I väster finns ett lager av 

friktionsjord mellan gyttjan och leran. Djupet till fast botten varierar mellan cirka 3-7 m djup under 

sedimenten. 

Enligt genomförda beräkningar har havsbotten en tillfredsställande stabilitet för befintliga förhållanden 

men sedimenten bedöms som mycket sättningskänsliga även om dess sättningsegenskaper inte 

studerats.  

  Konsekvenser 

Planerad utbyggnad kräver omfattande förstärkningsåtgärder och avschaktningar för att erhålla 

tillfredsställande stabilitet i aktuellt område och då i synnerhet i zonen cirka 10-15 m närmast havet, se 

Figur 5.1. Åtgärderna omfattar att slänterna med erosionsskydd närmast havet flackas ut för att få en 

släntlutning på 1:2, att markytan närmast havet sänks till cirka +1,0 samt att husen närmast havet 

förses med en sockel för att minska behovet av uppfyllnader. I genomförd geoteknisk utredning 

föreslås även ett flertal förstärkningsåtgärder såsom lättfyllning, spont, påldäck, stödfyllning och 

kalkcementpelare. De åtgärder som främst rekommenderas är antingen ett påldäck eller spont i 

kombination med lättfyllning. Ett påldäck på nivån cirka -0,3, bedöms dock fungera dåligt i praktiken 

då däcket ligger lågt i förhållande till befintliga havsnivåer. En spont kan slås mot havet men behöver 

slås till berg, förankras med bergdubb och utföras med stag då det grova materialet i befintligt 

erosionsskydd gör det svårt att driva ner sponten genom materialet. För att undvika sättningar 

behöver sponten kompletteras med t.ex. lättfyllning.  

 

Figur 5.1 Delområden inom planområdet där förstärkningsåtgärder krävs (rödlinjerat) samt där översyn alternativt 
avschaktning av erosionsskydd krävs (svartmönstrat) Geos 2020b).  
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Risk för bergras eller blockutfall föreligger på två platser i befintliga bergsskärningar i områdets 

sydöstra del, varför en blockrensning alternativt förankring med bergbult krävs i berörda delar, se 

Figur 5.2. 

 

Figur 5.2 Delområden med ytligt berg (rosa) inom planområdet samt delområden där risk för bergras/blockutfall 
finns (blåa områden med siffra) (Geos 2020b).  

Planområdet har varierande jordlagerföljd och djup till fast botten, varför lämplig typ av grundläggning 

för planerade byggnader varierar inom området. Därmed kan grundläggning komma att ske på pålar, 

plintar alternativt borrade pålar, packad fyllning eller direkt på packad sprängbotten.  

Enligt planförslaget kommer nivån för färdigt golv för planerade byggnader inom planområdet att 

variera från cirka + 3,175 över grundkartans nollplan för bostäder (RH 00) till cirka +2,675 för 

centrumbyggelse medan byggnadsdelar under dessa nivåer ska utformas i fukttålig konstruktion 

såsom betong eller mursten. Golvnivån för komplementbyggnader som förråd och sjöbodar regleras 

inte i planförslaget utan får översvämmas. Detta innebär att befintlig mark kommer behöver fyllas upp 

cirka 1-2 m. Dessa uppfyllnader medför sättningar på land där relativt lös lera förekommer. Nya 

uppfyllnader närmast havet medför störst sättningar då den överst belägna gyttjan/leran på 

havsbottnen är mycket lös och sättningskänslig. 

Generellt krävs också kompletterande geotekniska undersökningar för att i detalj kunna bedöma 

risken för sättningar samt behovet av ytterligare förstärknings- och grundläggningsåtgärder inom 

aktuellt planområde såväl på land som i havet. Under arbetstiden krävs även kontroller av rörelser och 

vibrationer på närliggande byggnader och mark.  

Då det förekommer föroreningar i både mark och sediment behöver kommande geotekniska åtgärder 

samordnas med de sanerings- och/eller efterbehandlingsåtgärder som krävs inför planerad 

utbyggnad. Detta för att säkerställa att hanteringen av förorenade massor sker på rätt sätt under 

byggtiden samt att erforderliga skyddsåtgärder genomförs under såväl byggtiden som efter 

utbyggnaden. 

Under byggtiden innebär utbyggnaden en tillfälligt ökad risk för stabilitets- och sättningsproblem till 

följd av de transporter och arbetsmaskiner som rör sig inom planområdet. Dessa risker förutsätts 

hanteras genom att erforderliga åtgärder tas fram inför entreprenad. Däremot förändras mark-

förhållandena tydligt efter en utbyggnad och de geotekniska förhållandena (stabilitets- och 

sättningsförhållanden) bedöms förbättras i planområdet till följd av planerade förstärkningsåtgärder. 

Planförslaget medför därmed att risken för negativ påverkan på omgivande miljö och/eller människor 

som rör sig i och kring planområdet genom till exempel ras, sättningar och viss mån erosion kortsiktigt 

kan öka under byggtiden. men att denna påverkan på lång sikt minskar. Miljökonsekvenserna bedöms 

bli små och negativa under byggtiden men medelstora och positiva på lång sikt. 
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 Förslag till åtgärder 

• Kompletterande geotekniska undersökningar krävs för att i detalj kunna bedöma risken för 

sättningar samt behovet av ytterligare förstärknings- och grundläggningsåtgärder inom aktuellt 

planområde såväl på land som i havet.  

• Under arbetstiden krävs kontroller av markrörelser och vibrationer på närliggande byggnader 

och mark.  

• Eventuellt bör en markradonmätning genomföras för att bedöma behovet av skyddsåtgärder 

med avseende på radon.  

 Föroreningar i mark  

 Nuvarande förhållanden 

Aktuellt planområde användes under tidsperioden 1932-1985 för varvsverksamhet. Ytorna har på 

senare tid även använts som uppställningsyta för båtar (COWI, 2015). På grund av detta är marken 

starkt förorenad.  

En miljöteknisk markmiljöundersökning genomfördes år 2012 av COWI, vilken sedan kompletterades 

år 2015. Totalt har 20 provpunkter tagits inom planområdet, varav sju punkter togs år 2012 och 13 

punkter år 2015. De senare provpunkterna placerades för att kunna komplettera provpunkterna från 

2012, samt för att verifiera föroreningsnivåer i de områden som då pekades ut som förorenade. Se 

Figur 5.3 för placering av provpunkterna.  

 

Figur 5.3 Borrade provpunkter från genomförda markmiljöundersökningar (röda markeringar för provpunkter från 
år 2012 och gula markeringar för provpunkter från år 2015). Markeringen för provpunkt 4 ser annorlunda ut 
eftersom borriggen inte kunde komma ner i markytan och prov därför inte kunde tas. Bildkälla: COWI, 2015. 



 Uppdragsnr: 1070359   Version: 3 

 Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för f.d. Knippla varv, Öckerö kommun  |    

 

 2021-03-24  |  25(54) 

Ett urval av proverna skickades för analys på ackrediterat laboratorium. Analyspaket som användes 

omfattade metaller inklusive kvicksilver, alifater, aromater, BTEX, PAH-16, PCB och tennorganiska 

föreningar (COWI, 2015). Samtliga prover analyserades för metaller och kvicksilver.  

Riktvärden  

Indelningen av ett områdes markanvändning med avseende på markkvalitet styrs av de aktiviteter 

som antas få förekomma inom aktuellt område (exempelvis bostäder, skola, kontor och industri) och 

därmed vilka grupper som kan exponeras och i vilken omfattning det förväntas ske. Mark-

användningen påverkar även de krav som kan ställas på skydd av markmiljön inom området. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden beaktar fyra skyddsobjekt; människor som vistas på området, 

markmiljön inom området, grund- samt ytvatten. Naturvårdsverkets generella riktvärden anger även en 

nivå som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter vid ett flertal förorenade områden, se faktaruta nedan. 

Planerad utbyggnad av bostäder klassas som KM (känslig markanvändning), medan parkmark, 

visstidboende och centrumverksamheter klassas som MKM (mindre känslig markanvändning). Den 

planerade markanvändningen i denna aktuella plan är bostäder, vilket innebär att området klassas 

som KM.  

I riktvärdesmodellen används två olika typer av markanvändning för beräkning av Naturvårdsverkets 

generella riktvärden: 

• Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla 

grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta 

markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark. 

 

• Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning 

till t.ex. kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas vara personer som vistas inom 

området under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området. 

Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig 

markanvändning. Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas.  

(Naturvårdsverket, 2009) 

Figur 5.4 Faktaruta Naturvårdsverkets riktvärden för förorenade markområden 

Analysresultat  

Analyserna visar att riktvärdena för både KM och MKM överskrids för flera av de analyserade 

ämnena. Det är främst metaller, PAH och TBT som uppvisar halter över riktvärdet för MKM. I en av 

provpunkterna påvisades PCB-halter över riktvärdet för MKM. För alifater finns ett prov som 

överskrider riktvärdet för KM.  

Metallhalterna är höga i de flesta provpunkterna med enstaka undantag. Av fem analyser med 

avseende på tennorganiska föroreningar är dock endast två prover förhöjda. Kvicksilver överskrider 

riktvärdet för KM i de flesta provpunkterna. Även PAH-halterna är förhöjda i fyra av fem analyserade 

prover varav PAH-H överskrider riktvärdet för MKM i tre av punkterna.  

Provpunkterna 1, 2 och 3 är tagna på ytor som använts för båtuppställning. I dessa punkter finns 

halter av koppar, krom, bly och zink som med råge överskrider riktvärden för MKM. För zink överskrids 

även riktvärdet för farligt avfall. Även TBT-halten i en av dessa provpunkter är kraftigt förhöjd 

(överstiger riktvärdet för farligt avfall).  

Omfattningen av saneringsbehovet redovisas översiktligt i Figur 5.5. 
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Figur 5.5 Bedömda ytor som behöver åtgärdas (ungefärliga gränser). Gult område baseras på sanering ovan 
sprängstensfyllning (bildkälla: COWI, 2015).  

Det finns fortfarande en del kunskapsluckor i hur föroreningssituationen ser ut. Det kan konstateras att 

föroreningarna finns på olika djup och i varierande halter. I vissa delar har jorddjupet varit svårt att 

bedöma eftersom sprängsten, betong eller andra rivningsmassor förhindrat borrning. Det har heller 

inte varit möjligt att provta och undersöka mängden föroreningar i jord och sediment som finns under 

sprängstensfyllning. Den största volymen förorenade massor bedöms dock finnas i och under kullen i 

den nordvästra delen av området (COWI, 2016a).   

Nuvarande miljö- och hälsorisker   

Enligt den riskbedömning som gjordes av COWI (2016a) finns det risk att föroreningarna i 

jordmassorna sprids till havsmiljö och sediment. Påvisade föroreningar binder huvudsakligen till 

finkorniga partiklar, och den grova sprängstensfyllning som finns på området släpper lätt igenom 

föroreningar. Det är troligt att grundvattnet i marken står i direkt kontakt med havsvattnet eftersom 

markens grovkorniga material och sprängstensfyllnad sträcker sig ut i vattnet som strandskoning. I 

kombination med detta har nederbörd på området haft en urlakande effekt och bidragit till spridning av 

föroreningar till sedimenten (COWI, 2016a).   

Eventuella hälsorisker består framför allt av intag av jord eller exponering för damm med höga halter 

av metaller. Det finns en teoretisk risk att föroreningarna i marken kan spridas till fisk, som sedan intas 

av människor. Risken bedöms dock som ringa eftersom vattenomsättningen på platsen är hög, samt 

att fisk som möjligen fiskas troligtvis inte är stationär i viken. Något intag av vatten från brunn 
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förekommer inte på området och risken att föroreningar sprids via dricksvatten finns därför inte 

(COWI, 2016a).  

Miljörisker består framför allt i att föroreningarna kan spridas till vatten och sediment. Både koppar och 

TBT är skadligt för vattenlevande organismer (läs mer om föroreningar i sediment i avsnitt 5.3). Det 

finns även en risk att befintliga föroreningar sprider sig till de landytor som vid provtagningen inte 

uppvisade höga halter av föroreningar (COWI, 2016a).  

 Konsekvenser  

På plankartan finns en planbestämmelse som reglerar att startbesked inte får ges för uppförande av 

byggnation innan markens lämplighet säkerställs genom avhjälpande åtgärder avseende förorenad 

mark. 

Länsstyrelsen Västra Götaland (2019) anser att sanering bör ske ned till minst två meters djup om inte 

skäl föreligger för en annorlunda bedömning. Två meters djup har valts eftersom det normalt är 

maximalt djup för växters nedträngning och eftersom det annars kan finnas en exponeringsrisk i 

samband med normalt boende (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2019).  

I framtagen riskbedömning förordas istället att de ytliga jordlagren saneras, till skillnad från en 

totalsanering (COWI, 2016a). Exakt hur djup saneringen skulle bli varierar troligtvis, eftersom djupet 

ner till berg och sprängsten skiljer sig åt i området. Genom att sanera de ytliga jordlagren tas de 

direkta exponeringsvägarna bort, och den begränsade saneringen minskar risken för problem med 

stabiliteten i området. I riskbedömningen förutsattes att schakt inte behöver utföras under havsytenivå, 

vilket minskar risken för spridning av föroreningar via vattnet. Ett sådant alternativ anses mindre 

kostsamt och inte lika tekniskt problematiskt som en totalsanering. Kommunen delar den bedömning 

som gjorts av COWI (2016a) och avser sanera de ytliga jordlagren men låta djupt liggande 

föroreningar lämnas kvar. 

Enligt riskutredning (Cowi 2016 a), är vidare det mest problematiska området vid punkt 9 (nära vattnet, 

se Figur 5.3 ovan) där mycket höga halter uppmätts från 2-4 meters djup under markytan. Översta  

2 metrarna visar halter under KM. Från 2 meter är man nere i den gamla havsbottnen och under 

närliggande havsytenivån, vilket innebär en sanering nere i gammal havsbotten. Utfyllnaden ovan 

vattenytan är inte förorenad utan uppvisar halter under riktvärdet för känslig markanvändning. Som 

beskrivits ovan under Geotekniska förhållanden, så kräver planerad utbyggnad omfattande 

förstärkningsåtgärder och avschaktningar för att erhålla tillfredsställande stabilitet i aktuellt område. 

Åtgärderna omfattar att slänterna med erosionsskydd närmast havet flackas ut för att få en 

släntlutning på 1:2, och att markytan närmast havet sänks till cirka +1,0. Inför genomförande av dessa 

åtgärder behöver det utredas huruvida den gamla havsbotten under sprängstensutfyllnad nås som 

beskrivits ovan, och hur detta i så fall påverkar spridning av föroreningar och om tidigare 

riskbedömning därmed behöver revideras. 

Schaktning inom området kommer att innebära hantering av förorenade överskottsmassor. Hantering 

av förorenade massor kräver särskilt omhändertagande, och massorna ska då transporteras av 

godkänd transportör till lämplig mottagning.  

Att föroreningar i de djupa lagren lämnas kvar innebär att föroreningar även fortsättningsvis kommer 

att läcka ut till havet och ansamlas i sedimenten. Risken för att människor exponeras för 

föroreningarna i marken bedöms dock vara låg, eftersom de ligger så djupt. 

I jämförelse med nollalternativet så innebär föreslagen sanering en förbättring av förorenings-

situationen på land inom planområdet. Under själva sanerings- och byggtiden ökar riskerna för 

föroreningsspridning tillfälligt, men på lång sikt medför planförslaget att små positiva konsekvenser i 

förhållande till nollalternativet, trots att en del av föroreningarna lämnas kvar.  
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 Förslag till åtgärder 

• Eventuellt bör en markradonmätning genomföras för att bedöma behovet av skyddsåtgärder 

med avseende på radon.  

• Ytterligare utredning krävs gällande riskerna för att planerade förstärkningsåtgärder 

(avschaktning längs strandkanten och sänkning av markytan) kan påverka den gamla 

havsbottnen under sprängstensutfyllnad och eventuell spridning av föroreningar. 

 Föroreningar i sediment  

 Nuvarande förhållanden  

En sedimentprovtagning utfördes år 2008 av Sandström Miljö och säkerhetskonsult. Resultaten visade 

att sedimenten är förorenade av metaller, organiska ämnen och PCB (Sandström Miljö och 

säkerhetskonsult, 2008).  

En kompletterande provtagning gjordes år 2020 av Sweco. Prover togs med handhållen 

bottenhuggare i åtta punkter med varierande vattendjup. Proverna skickades till laboratorium och 

analyserades med avseende på metaller, TBT, PCB och PAH (Sweco, 2020a).  

I Figur 5.6 nedan visas de utförda provpunkterna från båda provtagningarna.   

 

Figur 5.6 Placering av provpunkter i sediment utförda år 2008 (orange) och år 2020 (gula). Provpunkter för vatten 
har markerats med blå cirkel. Bildkälla: Sweco 2020b. 
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Riktvärden  

Riktvärden i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, Kust och hav (SGU och 

Naturvårdsverket 2017) används som jämförelsevärden. Halterna har för respektive ämne delats in i 

fem klasser från låg halt (ingen avvikelse) till hög halt (mycket stor avvikelse). Genom att jämföra 

uppmätta halter i sedimenten med de olika klassningarna får man veta hur stor avvikelse halterna kan 

anses innebära. Klassningen är dock inte relaterad till ekotoxikologiska effekter utan beskriver endast 

hur halten i provet ligger i förhållande till andra prover tagna i svenska kust- och utsjöområden.  

Analysresultat  

Resultatet från analyserna visar att föroreningshalterna generellt sett är höga i ytliga sediment. Det är 

tydligt att sedimenten är påverkade av den varvsverksamhet som bedrivits på området. De högsta 

föroreningshalterna finns i områdets östra del samt i nordväst nära den befintliga småbåtshamnen. De 

prov som tagits längre ut har generellt sett lägre halter än prov tagna längre in, närmare land. 

Området kan grovt delas in i fyra delområden, utifrån uppmätta föroreningshalter (Sweco, 2020a):  
 

• Östra viken karaktäriseras av höga halter av metaller och PAH. Vid den marinbiologiska 
inventeringen (Sweco, 2020d) har man i detta område noterat stora förekomster av skrot och 
båtdelar. I punkt 1 och 2 finns högst halter av föroreningar och halterna överskrider riktvärdena i 
klass 5 (mycket stor avvikelse) med råge. 
 

• Västra viken, innehållande punkt 7 och 8, karaktäriseras av förhållandevis låga halter av 
föroreningar om man jämför med resten av provpunkterna. Botten i punkt 7 bestod mestadels av 
sand, vilket är ett material som har sämre förutsättningar att binda till sig föroreningar. Även punkt 
8 innehöll en viss del sand. Inom området har halter av PCB, PAH och koppar påvisats som 
överskrider halterna för klass 5 (mycket stor avvikelse). Halter av TBT har påvisats som 
överskrider halterna för klass 3 (tydlig avvikelse). 
 

• Utanför småbåtshamnen (norr om) i den sydvästra delen av planområdets västra vik finns 
punkt 4 och 5. Den här delen karaktäriseras av höga halter av TBT, PAH och metaller. Området 
är troligtvis påverkat av de båtar som ligger förtöjda i närheten, samt av avrinning från 
omkringliggande hårdgjorda ytor.  
 

• Vattenområdets yttre sydöstra del, innehållande punkt 3 och 6, är inte ett homogent område, 
men resultaten tyder dock på lägre halter än i de mer förorenade områdena innanför. För 
majoriteten av ämnena uppvisas dock halter tillhörande klass 3-5, det vill säga tydlig avvikelse, 
stor avvikelse och mycket stor avvikelse. 

 
Nuvarande miljö- och hälsorisker  

En riskbedömning har gjorts för att bedöma hur stora hälsorisker som föreligger vid användande av 
området enligt tre olika scenarier; bad på grunt vatten, bad på djupt vatten och småbåtshamn (Sweco, 
2020b). Bad på grunt och djupt vatten skiljer sig åt genom att ingen direkt kontakt med sedimenten 
antas ske vid bad på djupt vatten. Scenariot för småbåtshamn utgår från att begränsad kontakt med 
sedimenten kan förekomma exempelvis i samband med krabbfiske, men inkluderar inte bad. Däremot 
omfattar riskbedömningen ingen bedömning av eventuella miljörisker kopplade till föroreningarna i 
sedimenten såsom påverkan på akvatiska ekosystem. I riskbedömningen ingår inte heller de risker 
som kvarvarande skrot samt fartygs- och bryggdelar kan medföra.  
 
Vattenprovtagning har utförts i ett fåtal punkter och resultaten visar generellt låga halter av de 
föroreningar som förekommer i sedimenten (Sweco, 2020b).  
 
Resultatet från beräkningarna gjorda i riskbedömningen visar att bad på grunt vatten kan vara förenat 
med oacceptabla hälsorisker. Dessa risker är förknippade med exponering för arsenik, bly och PCB 
via oralt intag av sediment och hudkontakt med sediment. De halter som ligger till grund för 
bedömningen har uppmätts i östra viken, men det kan inte uteslutas att oacceptabla hälsorisker 
föreligger också i övriga delområden. 
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I scenariot småbåtshamn visar beräkningarna huvudsakligen inte på oacceptabla hälsorisker, 
eftersom kontakt med sediment bedöms vara begränsad. Inte heller beräkningarna för bad på djupt 
vatten visar på några oacceptabla hälsorisker.  
 
Beräkningarna visar att direkt kontakt med sedimenten har mycket stor betydelse för den totala 
exponeringen, och således även för vilka risker som föreligger vid respektive scenario. Enligt analysen 
kan bad på djupt vatten ske vid mer än 80 tillfällen per år utan att oacceptabla hälsorisker uppstår. 
Den exponering som beräknas uppstå vid bad på grunt vatten är redan vid ett fåtal badtillfällen per år 
på nivåer som kan innebära oacceptabla hälsorisker. 

 Konsekvenser  

Planförslaget innebär att strandkanten och vattenområdet inom planområdet tillgängliggörs genom 

föreslagen bryggpromenad och småbåtshamn med bryggor. Samtidigt medför planförslaget att de 

förorenade sedimenten inom vattenområdet tillåts ligga kvar efter utbyggnad utan att sanerings-

åtgärder genomförs. Som skäl till detta anges att risken för negativa miljöeffekter under sanerings-

arbetena bedöms överstiga miljönyttan av en sanering och att ålgräsbeståndet i området påverkas 

negativt.  

Utan åtgärder och/eller restriktioner innebär därmed planförslaget en högre risk jämfört med idag för 

att människor exponeras för de ställvis höga föroreningshalter som finns i sedimenten inom berört 

vattenområde. Detta kan i sin tur leda till oacceptabla hälsorisker genom direktkontakt eller intag av 

sediment vid aktiviteter som bad och krabbfiske i vattenområdets inre delar, medan hälsoriskerna är 

mindre inom föreslagen småbåtshamn eftersom vattendjupet begränsar kontakten med sedimenten. 

Utöver detta medför föreslagen småhamn en ökad båttrafik inom aktuellt vattenområde vilket också 

ökar risken för uppvirvling och spridning av förorenade sediment genom båtmotorer, ankring, 

eventuellt framtida behov av muddring med mera, vilket negativt kan påverka den marina miljön. 

Vidare ligger det skrot samt fartygs- och bryggdelar på botten som kan skada såväl människor som 

båtar. Det kan dessutom finnas ytterligare miljörisker såväl med att låta de förorenade sedimenten 

ligga kvar, som att genomföra en sanering av sedimenten. Ytterligare riskbedömning krävs för att 

kunna bedöma konsekvenserna till följd av dessa miljörisker.  

För att minimera hälsoriskerna föreslås i planförslaget vissa restriktioner gällande användningen av 

vattenområdet genom att hamnanläggning och bryggpromenaden föreslås utformas så att det tydligt 

framgår kommer var det är tillåtet med bad. Vidare föreslås att skrotet samt fartygs- och bryggdelarna 

som är belägna inom vattenområdet bör flyttas eller kapas för att minimera riskerna kopplat till dessa 

(Öckerö 2020a). För att undvika uppvirvling av föroreningar föreslås enligt planförslaget att de inre 

delar av den östra viken (innanför båtplatserna) ska vara stängd för båttrafik samt att ankring ska vara 

förbjuden inom hamnområdet. Kommunen avser, enligt planförslaget, säkerställa att dessa åtgärder 

genomförs genom exploateringsavtal.   

Trots dessa föreslagna restriktioner bedöms planförslaget innebära en högre risk för att människor 

exponeras för förorenade sediment jämfört med idag då antalet personer som rör sig i området blir 

större samtidigt som risk finns för att badförbudet inte efterlevs eller oavsiktligt bryts (genom 

ohörsamhet, okunskap och/eller olyckor). Även risken för ökad föroreningsspridning bedöms bli högre 

än idag även om båttrafiken begränsas till vattenområdets djupare delar (> tre meters djup). Om det 

blir aktuellt att flytta skrot från botten, bedöms en viss omrörning av sedimenten ske vilket tillfälligt ger 

en ökad föroreningsspridning. Vid omhändertagandet av upptagna skrotdelar kan även särskild 

hantering med avseende på föroreningar krävas för att undvika föroreningsspridning.  

Vidare medför planerade avschaktningar längs med strandlinjen för att säkerställa stabiliteten inom 

planområdet, omrörning av sediment, grumling och föroreningsspridning, vilket negativt påverkar den 

marina miljön. Om muddring skulle visa sig behövas i framtiden, skulle denna medföra kraftig 

föroreningsspridning. Påverkan från en eventuell framtida muddring bedöms inte vidare i denna MKB 

då den bättre bedöms, och vid behov regleras, i kommande prövning av vattenverksamhet enligt 11 

kapitlet i Miljöbalken som sannolikt kommer att krävas. 
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Sammantaget bedöms planförslaget innebära ökad föroreningsspridning under byggtiden samt en 

ökad risk för att människor exponeras för hälsofarliga nivåer av föroreningar. Konsekvenserna 

bedöms därför till medelstora negativa.  

 Förslag till åtgärder  

• I sedimentundersökningen utförd av Sandströms (2008) poängteras att de ytliga sedimenten 

visar en tydlig påverkan av olja. Hur oljeföroreningar i sediment påverkar människors hälsa 

behöver förtydligas i fortsatt planarbete. 

• Risker med att lämna kvar förorenade sediment har belysts utifrån ett hälsoperspektiv men 

även en riskbedömning av andra miljörisker behöver tas fram. Denna bör belysa de miljörisker 

som finns såväl med att låta de förorenade sedimenten ligga kvar, som med att låta 

genomföra en sanering av sedimenten. Även risker med att lämna kvar skrot och vrakdelar på 

botten bör utredas. 

 Risk för översvämning och annan klimatpåverkan  

 Nuvarande och framtida förhållanden 

Den globala uppvärmningen gör att glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på. Den gör 

dessutom att världshaven ökar i temperatur, vilket leder till att vattnet expanderar. Effekten av dessa 

två faktorer blir en havsnivåhöjning. Planområdets kustnära läge gör att det är känsligt för 

havsnivåhöjningar. En höjning av havsnivån på grund av global uppvärmning gör även att effekten av 

tillfälliga havsnivåhöjningar, exempelvis vid stormar eller kraftiga lågtryck, förvärras eftersom 

utgångsläget på havsnivån blir högre. 

För Öckerö kommun finns inte idag några exakta beräkningar på högsta, medel eller lägsta 

vattenstånd. Istället används Torshamnen för denna indata. Torshamnen bedöms som jämförbart med 

anledning av den geografiska närheten till Källö-Knippla. Högsta beräknade havsvattenstånd vid 

oväder i dagens klimat är beräknat till 1,9 meter över medelvattenstånd för Göteborg-Torshamnen, 

som är den närmaste mätstationen (SMHI, 2020). Det är dock viktigt att komma ihåg att detta endast 

är en uppskattning, och att oväder kan ha olika effekter på havsnivån.  

Exakt hur stor havsnivåhöjningen kommer att bli i framtiden är osäkert och beror på en lång rad olika 

faktorer. I Tabell 5.1 anges några tänkbara scenarion. Ett av dem är att år 2100 kommer havsnivån ha 

stigit med 0,45 meter jämfört med dagens medelvattenstånd, beräknat på scenario RCP 4,51 (SMHI, 

2020). Vid scenario RCP 8,5 år 2100 beräknas det framtida medelvattenståndet ligga på cirka 0,65 

meter över dagens medelvattenstånd. Detta kan anses vara mer eller mindre permanenta 

havsnivåhöjningar. 

 

 

 

 

 
1 Representative Concentration Pathways (RCP) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. Det 
benämns strålningsdrivning och uttrycks som watt per kvadratmeter (W/m2). RCP-scenarierna benämns med den nivå av 
strålningsdrivning som uppnås år 2100; 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5 W/m2. (SMHI:s websida, 2020) 
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Tabell 5.1 Medelvattenstånd och högsta beräknade havsvattenstånd idag och vid två olika klimatscenario år 
2100. Källa: SMHI 2020. 

 Medelvatten-

stånd 

Högsta 

beräknade 

havsvatten-

stånd  

Medelvatten-

stånd 

Högsta 

beräknade 

havsvatten-

stånd  

Medelvatten-

stånd 

Högsta 

beräknade 

havsvatten-

stånd  

Scenario  Dagens 

klimat 

Dagens 

klimat 

RCP 4,5  RCP 4,5 RCP 8,5 RCP 8,5 

År  2020 2020 2100 2100 2100 2100 

Meter över dagens 

medelvattenstånd  
0 1,9  0,45 2,3 0,7 2,6 

 

De tillfälliga havsnivåhöjningarna kommer i framtiden troligtvis att vara kraftigare, och kan dessutom 

förväntas inträffa oftare på grund av klimatförändringarna. SMHI har beräknat det framtida högsta 

vattenståndet genom att utgå från beräknat framtida medelvattenstånd, höjning orsakad av 

klimatförändringar och höjning orsakad av tillfälliga oväder såsom stormar. Vid scenario 4,5 beräknas 

det framtida högsta vattenståndet ligga på cirka 2,3 meter över dagens medelvattenstånd, och vid 

scenario 8,5 ligger det på cirka 2,6 meter över dagens medelvattenstånd (SMHI, 2020).  

I Regional handlingsplan för klimatanpassning (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2017) anges att 

långsiktiga åtgärder bör dimensioneras för att kunna hantera en framtid motsvarande RCP 8,5.  

Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har dessutom tagit fram ett regionalt 
planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten (Västra Götalands och Värmlands län, 
2011). Handboken beskriver en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i fyra över-
svämningszoner. En stor del av planområdet ligger i dagsläget inom zon 4, vilket är den mest 
riskfyllda zonen. Mark inom zon 4 bör, enligt planeringsunderlaget, reserveras för parker, grönytor, 
jord- och skogsbruk samt till exempel uthus, förråd och parkeringsplatser.  

Öckerö kommun har gjort en översvämningskartering som visar vilka delar av planområdet som skulle 

översvämmas vid olika havsnivåhöjningar (Öckerö kommun, 2020b). Illustrationen syns i Figur 5.7. I 

illustrationen är de delar som bedöms tillhöra zon 4 enligt planeringsunderlaget Stigande vatten 

markerat med röd färg.  
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Figur 5.7 Framtida beräknat högvatten för planområdet där nuvarande högsta högvatten är markerat med blå linje 

(bildkälla: Öckerö kommun 2020b).  

Av hänsyn till framtida stigande havsnivåer kommer höjdsättningen av färdiga byggnader att regleras i 

plankartan. Det behöver i sammanhanget noteras att Öckerö kommun använder sig av höjdsystemet 

RH00 och inte RH2000. Inom planområdet skiljer det 22,5 cm mellan RH200 och RH00 varför 22,5 cm 

behöver dras av från de siffror som Länsstyrelsen anger i Stigande vatten för att få rätt höjdangivelse. 

Lägsta nivå på färdigt golv och öppningar i bostadsbyggnader föreslås ligga på +3,175 meter över 

grundkartans nollplan (RH00), samt att alla byggnadsdelar under samma nivå ska uppföras i fukttålig 

konstruktion (exempelvis betong och mursten). Lägsta nivå på färdigt golv och öppningar i 

centrumbebyggelse föreslås ligga på +2,675 meter över grundkartans nollplan (RH00) och att alla 

byggnadsdelar under nivån på + 2,676 ska uppföras i fukttålig konstruktion. Förråd och sjöbodar 

föreslås inte regleras på något särskilt sätt, utan tillåts översvämmas (Öckerö kommun, 2020a). 

Denna förändring av marknivå innebär att bostadsbyggnader kommer att hamna i zon 1 vilket är 

positivt.  (Det kan dock noteras att bostäderna precis hamnar inom zon 1 vilket gör att det inte finns 

några marginaler till de riktlinjer som anges i Stigande vatten.) 

Planområdet bedöms inte vara särskilt utsatt för andra klimatrelaterade konsekvenser. 

Översvämningar orsakade av skyfall bedöms inte vara förknippad med någon risk eftersom det finns 

goda möjligheter för vattenmassor att rinna ut i havet. (Hur områden utanför aktuell plan påverkas vid 

skyfall efter att marken inom planområdet höjts är dock inte utrett). Planområdet bedöms inte heller 

vara extra utsatt för den så kallade värmeöeffekten, som kan uppstå i tättbebyggda områden, 

framförallt stadsbebyggelse, vid värmeböljor.  

 Konsekvenser 

I Regional handlingsplan för klimatanpassning (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2017) anges en rad 

inriktningar för att planera för klimatanpassning. Den mest relevanta för aktuellt planförslag är enligt 

handlingsplanen att planera för klimatscenario RCP 8,5. Högsta beräknade havsvattenstånd enligt 

klimatscenario 8,5 är 2,6 meter över dagens medelvattenstånd. Öckerö kommun följer således 
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planeringsriktlinjerna i den regionala handlingsplanen eftersom höjdsättningen av planerad byggnation 

(utom för förrådsbyggnader och sjöbodar) är högre än vad det högsta beräknade havsvattenståndet 

vid klimatscenario RCP 8,5 är.  

Det kan sammanfattningsvis även konstateras att Handboken Stigande vatten följs vilket är positivt, 

men att det inte finns någon marginal i höjdsättningen av planområdet vad gäller bostäder (bostäder 

hamnar precis inom zon 1). Det har vidare inte utretts hur angränsande ytor utanför planområdet 

kommer att påverkas av havsnivåhöjning och/eller skyfall när marknivån höjs inom planområdet. Detta 

ger sammantaget att det inte går att utesluta, med de underlag som funnits tillhands för bedömningar, 

att viss risk för negativ påverkan från klimatförändringar kan kvarstå för planerade åtgärder inom 

planområdet och/eller för omkringliggande befintlig bebyggelse. Hur stor risken är, och hur stora eller 

små eventuella konsekvenser av havsnivåhöjningar och översvämningar kommer att bli är dock 

mycket svårbedömt eftersom framtida havsnivåer inte helt går att förutsäga. 

 Förslag till åtgärder 

• Överväg om det finns behov av att hålla en viss marginal till de rekommendationer för 

bostäder som ges i Stigande vatten.  

• Hur omgivande områden påverkas av att marknivån inom planområdet höjs har inte beskrivits, 

varför detta bör ses över i det vidare planarbetet. 

 Riksintresse 4 kap högexploaterad kust  

 Nuvarande förhållanden 

Bohusläns kust från Lysekil och söderut omfattas av riksintresse för högexploaterad kust som 

omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 4§ miljöbalken. I området gäller 4 kap  

1 och 4 §§ MB. Det innebär att hela planområdet ingår i riksintresseområdet. Enligt MB 4:1 får 

exploateringsföretag inte komma till stånd som påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. 

Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala 

näringslivet. MB 4:4 rör bestämmelser om utbyggnad av fritidsbebyggelse och större anläggningar 

enligt 17 kap MB. 

Kuststräckan är utpekad som riksintresse eftersom den besitter ett antal särskilda kvaliteter, såsom en 
delvis ursprunglig karaktär, särskilda natur- och kulturvärden och särskild attraktivitet för människor. 
Det handlar bland annat om attraktiva bad-, strand- och skärgårdsmiljöer, goda förutsättningar för 
rörligt friluftsliv och rekreation i närheten till tätbebyggda områden samt högklassiga natur- och 
kulturmiljöer (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2000).  
Enligt Länsstyrelsen Västra Götaland (2000) ska bedömning av om en exploatering innebär påtaglig 
skada eller inte, genomföras utifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga att påverkan på alla värden ska 
bedömas och bedömningen ska innefatta påverkan på hela kuststräckan, inte bara den som ingår i 
det specifika planområdet. Det anges också att om områden ska tas i anspråk nära stranden, så bör 
utbyggnadens innehåll och utformning övervägas noga så att platsen samtidigt görs tillgänglig och 
tilltalande för turister och för allmänheten.  
 
Aktuellt planområde bedöms i dagsläget inte hysa de värden som riksintresset avser att skydda och 
det saknar många av de kvaliteter som är karaktäristiska för riksintresseområden för högexploaterad 
kust. Området har idag begränsad tillgänglighet då det är inhägnat med stängsel. Således är 
områdets förutsättningar för rekreation, bad och skärgårdsupplevelser mycket dåliga i dagsläget. 
Vidare är planområdets naturvärden på land triviala, medan de marina värdena är höga främst genom 
förekomsten av ålgräs i vissa delar (se vidare kapitel 5.6 nedan). Planområdet hyser inte heller några 
fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar (Riksantikvarieämbetet, 2020). 
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 Konsekvenser 

Tillgängligheten till strandkanten är idag mycket dålig och kommer att förbättras i och med en 

utbyggnad i enlighet med planförslaget. Vidare bidrar planerad småbåtshamn till att öka områdets 

rekreationsvärde genom att möjligheterna till båtsport ökar. Inga kulturvärden riskerar att skadas och 

inte heller några terrestra naturvärden. Däremot bedöms de marina naturvärdena i viss mån påverkas 

negativt av planerad småbåtshamn. 

Sammanfattningsvis bedöms riksintresset inte påverkas nämnvärt negativt av den planerade 

exploateringen. Konsekvenserna av en eventuell exploatering blir positiva för tillgängligheten till 

strandkanten, men kan bli något negativa för de marina naturvärdena. Vidare ligger planområdet inom 

befintligt samhälle på Källö-Knippla varför planerad utbyggnad bedöms utgöra en utveckling av 

befintlig tätort. Planförslaget bedöms därför inte stå i konflikt med bestämmelserna i 4 kap MB. 

Sammantaget medför planförslaget obetydliga konsekvenser för riksintresset. 

 Naturmiljö, artskydd och strandskydd  

 Nuvarande förhållanden 

Planområdet utgörs av ett gammalt industriområde som till stor del består av hårdgjorda ytor och 

byggnader. Den naturmark som finns utgörs av steniga och grusiga ruderatmarker som också är 

tydligt påverkade av tidigare varvsverksamhet, utfyllnader med stenmassor samt mindre partier av 

hällmark, se Figur 5.8. Ruderatmarkerna är bevuxna med ett huvudsakligen trivialt fältskikt men har ett 

visst inslag av intressantare torrbacksarter. Även i och kring hällmarkernas skrevor växer ett fältskikt 

med ett visst örtinslag. Det finns även vissa partier bevuxna med yngre lövträd av bland annat sälg 

och vildapel, vilket kan bidra till att skapa bra levnadsmiljöer för småfåglar och pollinerande insekter 

(Sweco, 2020c).  

 

Figur 5.8 Vy från norr över planområdets ruderatmarker och hårdgjorda ytor (till vänster) och vy från söder över 
planområdets vattenområde, strandlinje och befintliga byggnader. (Bildkälla: Norconsult AB). 

5.6.1.1 Områdesskydd  

Stora delar av Källö-Knipplas norra och västra delar omfattas av strandskydd, men inom aktuellt 
planområde och angränsade område söder om detta har strandskyddet upphävts (Öckerö kommun, 
2020c). Planområdet utgörs idag av exploaterad, inhägnad industrimark som inte uppfyller syftet med 
strandskyddet. I samband med att en ny detaljplan upprättas återinträder dock strandskyddet inom 
stora delar av planområdet. 

Hela Källö-Knippla ingår i ett riksintresseområde för högexploaterad kust (läs mer i kapitel 5.5). I övrigt 

finns inga skyddade områden inom planområdet enligt Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur 

(Naturvårdsverket, 2020).  
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5.6.1.2 Tidigare dokumenterade värden  

Stranden i planområdet består enligt genomförd strandtypskartering av anlagd strand (Länsstyrelsen 

Västra Götaland, 2020). Inom planområdet finns inga utpekade objekt enligt Öckerö kommuns 

naturvårdsplan (Öckerö kommun, 2014) eller enligt Informationskartan i Västra Götaland 

(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020).  

5.6.1.3 Naturvärdesbedömning  

En naturvärdesinventering för aktuellt planområde har genomförts av Sweco (2020c). Resultatet av 

denna sammanfattas nedan.  

Planområdet utgörs huvudsakligen av hårdgjorda ytor och naturmark utan några högre naturvärden 

men ett naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (klass 3) samt fyra värdefulla träd identifierades 

inom planområdet. Objektets avgränsning syns i Figur 5.9 och har klassats utifrån svensk standard för 

naturvärdesbedömning (SS199900:2014) där en skala 1-4 används och klass 1 motsvarar högsta 

naturvärde.  

 

Figur 5.9 Avgränsning av identifierat naturvärdesobjekt i orange. Bildkälla: Sweco, 2020c.  
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Utpekat naturvärdesobjekt utgörs av en strandnära sprängstensutfyllnad delvis täckt med grus vilken 

är bevuxen av ett fältskikt av främst vanligt förekommande arter men även vissa mer intressanta 

torrbacksarter, se Figur 5.10 . Arter som noterades inom objektet är vanligt kungsljus, geranium sp., 

gråbinka, gråfibbla, vit fetknopp, röllika, svartkämpar och blåeld. Enligt Swecos bedömning hyser 

objektet ett visst artvärde på grund av sin förekomst av torrbacksarter men även ett visst till påtagligt 

biotopvärde, framförallt för torrbacksarter och pollinerande insekter. Den sammanvägda bedömningen 

blir därmed påtagligt naturvärde. Inventeringen skedde i april månad, varför Sweco anger att ett besök 

under sommarmånaderna eventuellt skulle ge en bättre helhetsbild över området (Sweco, 2020c).  

 

Med tanke på områdets tydligt påverkade karaktär samt att förekommande arter är vanliga i 

strandnära miljöer på västkusten, anser Norconsult AB dock att denna klassning verkar vara för högt 

satt. Möjligen hyser utpekat område ett visst värde genom sin förekomst av torrbacksarter men består 

framförallt av sprängsten utan några naturvärden.   

 

Figur 5.10 Foto över identifierat naturvärdesobjekt. Bildkälla: Sweco 2020b. 

Inom inventeringsområdet påträffades även fyra lövträd i form av tre sälgar (nr 1-3 i Figur 5.9) och en 

vildapel (nr 4 i Figur 5.9) som bedöms vara värdefulla för insektslivet eftersom de fungerar som en 

födoresurs för pollinerande insekter inom bland annat utpekat naturvärdesobjekt. 

5.6.1.4 Skyddade eller skyddsvärda arter  

ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det som ett samlingsbegrepp för 

arter som behöver uppmärksammas inom naturvården, det vill säga arter som är extra skyddsvärda, 

antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden eller 

naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta 

arter, arter förtecknade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter 
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(arter som har en stor andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp 

artsamhällen). För dessa artgrupper, utom de två sistnämnda, finns förteckningar på nationell eller 

internationell nivå. För ansvarsarter har vissa län eller kommuner tagit fram egna förteckningar. För en 

närmare förklaring av dessa begrepp, se faktarutan nedan.  

Ett enstaka fältbesök kan inte ge en heltäckande bild av vilka naturvårdsarter som förekommer i ett 

område. De fynd som görs och de naturtyper som finns representerade kan dock ge en vägledning om 

hur naturvärdena skall bedömas. Vid genomförd naturvärdesinventering påträffades en naturvårdsart, 

den fridlysta murgrönan, i planområdets sydvästra hörn samt i en hög med trädgårdsavfall inne på 

återvinningscentralen. Sannolikt har arten spridit sig från närliggande trädgårdar och utgör därmed 

inte en naturlig förekomst. Enligt genomförd sökning i Artdatabanken har sex naturvårdsintressanta 

kärlväxter noterats inom eller i nära anslutning (inom cirka 200 meter) till planområdet. Två av dessa 

är alm och ask, vilka vanligtvis inte brukar tillskrivas någon betydelse i naturvärdesinventeringar 

eftersom deras rödlistning beror på sjukdom och inte brist på lämpliga miljöer. De övriga fyra arterna 

är murgröna, backtimjan, småsnärjemåra och ålgräs (Sweco, 2020c). Enligt Artdatabanken har 

dessutom 19 rödlistade fågelarter noterats, varav fyra har registrerats med häckningskriterier, 

nämligen ejder, gråtrut, tornseglare och stare (Sweco, 2020c).  
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 Konsekvenser 

5.6.2.1 Områdesskydd  

Planförslaget innebär att strandskyddet återinträder inom aktuellt område, varför det i fortsatt 
planprocess krävs antingen en dispens från, eller ett nytt upphävande av, strandskyddet. Planerad 
utbyggnad av en småbåtshamn med torg och bryggpromenad bedöms medföra att allmänhetens 
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tillgänglighet till strandlinjen förbättras jämfört med idag samtidigt som vissa torrbacksarter i 
strandlinjen försvinner och vissa naturvärden i havet kommer att tas i anspråk eller påverkas negativt. 
Därmed bedöms utbyggnaden medföra positiva konsekvenser för allmänhetens tillgång till berörd 
strandlinje och havsmiljö samtidigt som den medför negativa konsekvenser för möjligheten att bevara 
vissa marina livsmiljöer för växt- och djurliv.  

Vid framtagandet av en anmälan för dispens alternativt upphävande av strandskyddet ska de särskilda 
skäl som anses föreligga redovisas. För aktuellt planområde kan skäl för dispens anses vara att 
området redan idag har tagits i anspråk på sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Vidare behöver planerad småbåtshamn för sin funktions skull ligga vid vattnet och detta behov 
anses inte kunna tillgodoses utanför området. Som underlag till detta skäl hänvisas till den 
lokaliseringsstudie för hamnar som kommunen genomfört (Öckerö kommun, 2018b). Eventuellt kan 
även planerad strandpromenad med angränsande torg anses tillgodose ett angeläget allmänt intresse. 
För fullständig redovisning av strandskydd hänvisas till planbeskrivningen (Öckerö kommun 2020a).  

5.6.2.2 Naturvärden och artskydd 

Aktuellt planförslag innebär att området tas i anspråk för bostäder, centrumverksamheter, sjöbodar, 
torg och strandpromenad samt en småbåtshamn. För att kunna genomföra planerad utbyggnad krävs 
såväl förstärkningsåtgärder med pålning och spontning samt en sanering av befintliga mark-
föroreningar, vilket medför att områdets övre jordlager och fyllnadsmassor kommer att tas bort. 
Därmed kommer huvuddelen av områdets naturmark att försvinna vid en exploatering med undantag 
för ett mindre område i planområdets östra delar som avses bevaras som naturmark. Detta innebär 
både att utpekade lövträd avverkas och att utpekat naturvärdesobjekt ersätts med torgytor och 
strandpromenad, vilket ger små lokala effekter på naturmiljön. Samtidigt är området redan idag kraftigt 
påverkat och berörd naturtyp är vanligt förekommande i kommunen, varför konsekvenserna bedöms 
som relativt små. Berörd flora bedöms även vara av sådan typ att den snabbt sannolikt kan 
återetableras på annan plats, till exempel i de flackare strandskoningar som skapas vid planerad 
utbyggnad.  

Vidare bedöms utbyggnaden medföra att bestånd av den fridlysta arten murgröna tas bort eller 
påverkas negativt. Då dessa bestånd bedöms komma från närliggande trädgårdar och inte utgöra en 
naturlig förekomst bedöms inte en dispens enligt Artskyddsförordningen krävas. Kompenserande 
åtgärder för murgrönan planeras dock, eftersom Öckerö kommun har för avsikt att flytta murgrönan 
(Öckerö kommun, 2020a). Konsekvenserna för naturvårdsarten bedöms som obetydliga till små.  

Fyra träd som har bedömts vara värdefulla för insektslivet kommer att avverkas, vilket medför små 
negativa konsekvenser.  

Planförslagets påverkan på fågellivet inom och i anslutning till planområdet bedöms som obetydlig då 
området redan idag är påverkat av industriverksamhet och att området vidare inte hyser några 
värdefulla lokaler för skyddsvärda fåglar.  

Påverkan på marin flora och fauna bedöms i avsnitt 5.7 nedan.  

Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna för naturmiljön på land bli obetydliga till små negativa 
men då endast temporära och mycket lokala.  

 Förslag till åtgärder 

• Eventuellt kan nya biotoper med torräng/torrbackar skapas på exempelvis förgårdsmark, inom 

bevarad naturmark, i rabatter eller på tak till byggnader.  

• Plantera nya träd inom planområdet som kompensation för de träd som avverkas. 
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 Marin miljö  

 Nuvarande förhållanden 

Inom ramen för planarbetet har en översiktlig marinbiologisk inventering genomförts (Sweco 2020d). 
Planområdet omfattar ett cirka 9000 m2 stort vattenområde som i dagsläget huvudsakligen är fritt från 
bryggor och likande anläggningar, med undantag för en pir av sprängsten som delar områdets strand i 
två delar. Längs med strandkanten ligger ett erosionsskydd av sprängsten. I vattenområdets nordöstra 
del ligger mycket skrot i form av bland annat fartygsdelar och bryggrester på botten och i anslutning till 
stranden sticker resterna av en båt upp cirka 1 m ovanför vattenytan. Själva botten består främst av 
gyttja och lera med inslag av sand, silt, skalrester och block. 

Utifrån sjökort och sedimentprovtagning bedöms djupet inom berört vattenområde variera mellan 0-10 
meter och botten bedöms vara jämnt sluttande ut från land där tre meters djupkurvan ligger i linje med 
befintlig stenpirs yttre del. Mer detaljerat underlag gällande vattendjup inom berört vattenområde 
saknas. Bottenområdets artsammansättning indikerar att vattencirkulationen är god i området. Det 
finns inte heller några hinder på botten som negativt påverkar cirkulationen och vattenutbyte sker 
främst genom tidvattenförändringar. Förhärskande vindriktning i området är sydvästlig, varför 
planområdets läge i lä på öns östra sida gör att inga stora vågor byggs upp från sydväst. De vågor 
som bedöms påverka området uppstår istället främst av passerande båtar i farleden i Källö fjord, vilka 
enbart bedöms påverka ytvattnet. 

Vattenområdet har inventerats genom snorkling i de grundare delarna (cirka 0-3 m) och med 
undervattensdrönare i de djupare delarna (cirka 3-10 m). Inventeringen har inte genomförts enligt 
svensk standard och har en egen bedömningsskala för naturvärden. I de grundare delarna dominerar 
sandig lerbotten som i nordost har ett stort inslag av skrot från tidigare varvsverksamhet och en del 
block. Botten har en relativt hög artrikedom och till stor del bevuxen med främst brunalger (blåstång, 
sågtång, skräppetare, sudare) men även en del rödalger (karragenalg, havsris) och grönalger 
(tarmalg). Algerna är i varierande grad påväxta med fintrådiga alger. Djurarter som förekommer är 
bland annat strandkrabba, havstulpan, japanskt jätteostron, vanlig sjöstjärna, strandsnäcka, 
sandmask, olika maneter och enstaka fisk (sandstubb, kantnål). I de djupare delarna av vatten-
området dominerar ett välmående, relativt tätt ålgräsbestånd med viss sedimentation och påväxt i 
områdets sydvästra del, det vill säga väster om befintlig stenpir. Beståndets avgränsning visas i Figur 
5.11. På ålgräset förekommer havsanemonen ålgräsros, olika kräftdjur samt olika snäckor och 
musslor. Öster om stenpiren finns en sandig lerbotten med lösa fintrådiga alger, delvis nedbrutna 
växtdelar och musselskal, vilken indikerar förekomst av en syrefattig miljö. På botten finns en del skrot 
och vrakdelar bevuxna med brun- och rödalger med kraftig påväxt av fintrådiga alger (Sweco 2020d).  

Inom inventerat vattenområde bedöms ålgräsbeståndet i sydväst ha ett mycket högt naturvärde 
(grönmarkerade områden i Figur 5.11) då det utgör ett födosöks- och uppväxtsområde för ett stort 
antal organismer, däribland flera viktiga fiskarter. Vidare bidrar ålgräset till att stabilisera botten och 
motverka övergödning genom att binda näringsämnen och kol till sedimentet. Även området närmast 
befintlig stenpir bedöms ha ett mycket högt naturvärde på grund av dess rika förekomst av sågtång 
och blåstång samt inslag av knöltång. Områdena längs med stranden och närmast farleden i öster 
bedöms ha ett högt naturvärde (gulmarkerade) på grund av hög artrikedom, hög täthet av såg- och 
blåstång samt väl syresatt botten. Centralt i hamnen och i sydväst finns bottnar med tecken på 
syrebrist och kraftig påväxt av fintrådiga alger som bedöms ha ett litet/lågt naturvärde 
(orangemarkerade). 
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Figur 5.11 Naturvärdesbedömning av den marina miljön inom planområdet (grönt =mycket högt naturvärde, gult= 
högt naturvärde, orange = litet/lågt naturvärde, skrafferat område = ålgräsbestånd).  

 Konsekvenser 

Planerad utbyggnad innebär att en pålad strandpromenad anläggs längs med befintlig strandkant 
samt att en småbåtshamn med flytbryggor läggs ut i den östra delen av berört vattenområde. 
Flytbryggorna förses i de djupare delarna (> 3m) med Y-bommar för att skapa båtplatser inne i 
hamnen, men bryggorna ska även fungera som vågbrytare för att minska vågpåverkan från 
anslutande farled samt från nordostlig vind vintertid.   

Enligt framtaget utformningsförslag (Sweco 2020e) föreslås ett flertal restriktioner gälla inom berört 
vattenområde för att minska hälsoriskerna från de höga föroreningshalterna i bottensedimenten och 
de omfattande skrotmängder som ligger på botten inom delar av berört vattenområde. Restriktionerna 
ska även minska negativ påverkan på den marina miljön och då i synnerhet det skyddsvärda 
ålgräsbeståndet i sydväst. Följande restriktioner föreslås:  

• Ankringsförbud föreslås gälla både i föreslagen hamn och i övriga delar av berört 
vattenområde i vikens inre delar (0-3 m)  

• Bad föreslås förbjudas i vikens inre delar (0-3 m) för att undvika uppvirvling av förorenade 
bottensediment som kan vara hälsofarliga för människor men även för att badande inte ska 
skada sig på kvarvarande skrot på botten. Vikens inre delar förses endast med 
räddningsstegar och skyltar som tydligt anger stegarnas syfte. I hamnens yttre del kan 
utrymme för bad med badstegar skapas men här bör dykförbud råda på grund av skrotet på 
botten.   
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• Inga båtplatser föreslås i hamnens inre delar (0-3 m djup) och muddring ska undvikas för att 
undvika uppvirvling av förorenade sediment och påverkan på ålgräsbeståndet.  

• Brygganläggningar vid stranden ska placeras en bit från strandskoningen så att solljuset når 
vattenytan och eventuell växtlighet i strandzonen. De får inte anläggas ut över vattenytan för 
att undvika skuggning av alger på botten. 

• Palissader bör undvikas för att minska skuggning eller åtminstone utformas så att 
skuggningen minimeras.  

• Bryggdäcken vid stranden och flytbryggor bör utformas för att tillåta ett visst ljusinsläpp.  

• Flytbryggor och vågbrytare bör förankras med betongfundament eller liknande som inte rör sig 
och på så sätt skapar uppvirvling av bottensediment. 

• Ålgräsbeståndet får inte påverkas av anläggning, skuggning, grumlande verksamhet eller 
båttrafik. 

Det kan konstateras att flertalet av de av Sweco föreslagna åtgärderna för att minimera negativ 
påverkan på marin miljö har införts i planbeskrivningen, se kapitel 2 ovan. Trots dessa åtgärder 
bedöms risken för negativ påverkan på den marina miljön som medelstor. Detta beror på att 
båttrafiken i området kommer att öka markant och medför oundvikligen att båtmotorer orsakar ökad 
uppvirvling av förorenade sediment jämfört med idag. Detta bidrar i sin tur till ökad grumling och 
spridning av föroreningar både i själva hamnen och i anslutande delar av vattenområdet. Detta kan 
negativt påverka det skyddsvärda ålgräsbeståndet i sydväst men även övriga bottenmiljöer med högt 
naturvärde.  

Båtarna medför även mindre utsläpp av drivmedel och giftiga ämnen från båtbottenfärger samt 
rengöringsmedel, matrester, diskmedel, mikroplast med mera som följer med i sköljvatten från bland 
annat båtkök och båttoaletter. Drivmedel och giftiga ämnen kan bidra till att ytterligare öka förorenings-
halterna i sedimenten, vilket är negativt. Övriga utsläpp bidrar till att öka närsaltshalterna inne i 
hamnområdet vilket i sin tur kan öka förekomsten av fintrådiga alger och öka risken för syrebrist i 
bottnarna. Även övrig hamnverksamhet och båtuppställning på land medför risker för utsläpp av giftiga 
ämnen och närsalter till havet. Detsamma gäller planerad utbyggnad på land om inte erforderlig 
fördröjning och rening av dagvatten sker innan det släpps ut i havet. Samtidigt bedöms planerad 
marksanering innebära att riskerna för föroreningsspridning från land minskar avsevärt jämfört med 
idag, vilket är positivt för den marina miljön. Vid planering av framtida dagvattenhantering inom 
området måste hänsyn tas till eventuella kvarvarande markföroreningar för att säkerställa erforderlig 
rening av såväl näringsämnen som föroreningar efter utbyggnad.  

Planerade brygganläggningar, palissader och bottenförankringar föreslås utformas för att minska 
skuggning och påverkan på botten men kommer trots detta medföra en viss fysisk påverkan på 
bottnarna med visst biotopbortfall, en ökad skuggning av bottnar samt bidra till att förändra 
strömningsförhållandena i och kring aktuell hamn. Ökad skuggning påverkar såväl ålgräs som övriga 
makroalger negativt. Det sistnämnda kan, i kombination med ökad påverkan från båttrafik och från 
land, möjligen bidra till försämrade närsaltsförhållanden i hamnen. Detta kan på lång sikt även 
medföra ett behov av framtida muddring i vattenområdets inre delar. Muddring kan påverka 
bottenmiljön negativt genom grumling och spridning av näringsämnen och föroreningar. 

För att minimera båtrörelser inom ålgräsbeståndet, beläget väster om föreslagen brygga i 
förlängningen av befintlig stenpir, föreslås inga båtplatser på bryggans västra sida, se Figur 2.2. 

Vid en utbyggnad på land krävs omfattande sanerings- och stabilitetsåtgärder, vilka bland annat 
omfattar avschaktningar i strandlinjen. Dessa åtgärder medför under byggtiden både direkt och 
indirekt negativ påverkan på vattenområdet, både genom att delar av befintlig strandlinje tas bort men 
även genom ökad risk för grumling och spridning av föroreningar till havsmiljön vid markarbetena. 
Även eventuella förstärkningsåtgärder som kan krävas kring befintlig stenpir och infästningspunkter för 
nya brygganläggningar kan medföra ingrepp i bottenmiljön och/eller grumling. Det är viktigt att den nya 
strandskoningen efter genomförd avschaktning utformas på ett sådant sätt att makroalger och annan 
hårdbottenflora och -fauna enkelt kan återetableras efter utbyggnad. På lång sikt bedöms planerad 
marksanering som tydligt positiv för den marina miljön.  

Aktuellt område är redan idag en tydligt påverkad vattenmiljö, varvid planerad utbyggnad inte medför 
att tidigare opåverkade bottnar tas i anspråk, vilket är positivt. Samtidigt medför befintliga 
sedimentföroreningar och förekomsten av skrot och vrakdelar på botten inom berört vattenområde 
både kontinuerliga risker för både den marina miljö och människors hälsa om de får ligga kvar vid en 
utbyggnad (risk för uppvirvling av föroreningar, risk för skada på båtar och människor vid kontakt med 
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sediment och skrotdelar). Genomförs en sanering av sedimenten och borttagande av skrot etc. inför 
en utbyggnad kan även detta medföra en stor negativ miljöpåverkan under själva arbetstiden medan 
den långsiktiga påverkan är tydligt positivt då befintliga föroreningar omhändertas. Ytterligare 
utredningar kring riskerna för föroreningsspridning vid sanering och uppstädning av berört 
vattenområde krävs för att kunna jämföra och bedöma miljöpåverkan.  

Planerad småbåtshamn och planerade utbyggnader på land under högsta högvattennivån (cirka + 1,6 
m enligt Figur 5.7) utgör vattenverksamhet och kräver därmed sannolikt tillstånd enligt 11 kap 
miljöbalken. Då detta kräver en egen tillståndsprocess med samråd och framtagande av 
ansökningshandlingar (ansökan, teknisk beskrivning och MKB) till Mark- och Miljödomstolen bör 
kommunen om möjligt påbörja denna parallellt med pågående planprocess.  

Under förutsättning att de förslag till åtgärder som beskrivits i planbeskrivningen och som 
sammanfattats ovan genomförs, bedöms konsekvenserna för den marina miljön sammantaget som 
medelstora och negativa. 

 Förslag till åtgärder 

• Ytterligare utredningar gällande strömmar, vindar etc. krävs som underlag till detalj-
utformningen av planerad småbåtshamn.   

• Ytterligare utredningar krävs för att kunna bedöma miljöpåverkan av en eventuell sanering och 
uppstädning av berörda bottenmiljöer. 

• Ny strandskoning efter genomförd avschaktning bör utformas så att makroalger och annan 
hårdbottenflora och -fauna enkelt kan återetableras efter utbyggnad. Eventuellt bör 
marinbiologisk expertis medverka under projektering och utläggning av strandskoning för att 
säkerställa att detta sker. 

 Miljökvalitetsnormer för vatten 

 Nuvarande förhållanden 

Kvalitetskrav, eller s.k. miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten fastställs i enlighet med EU:s 

ramdirektiv för vatten genom vattenförvaltningsförordningen samt med stöd av Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25. Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet (status) 

en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå 

normen god ekologisk status eller potential respektive god kemisk status till ett visst år och att 

nuvarande status inte får försämras.   

Aktuellt planområde utgörs ungefär till hälften av ett vattenområde som ingår ytvattenförekomsten 

Källö fjord (SE574630-113940). Ytvattenförekomsten utgör även recipient till planområdets landdel. 

Källö fjord omfattas av miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Planområdet utgör en 

liten del av denna ytvattenförekomst, se Figur 5.12 och Tabell 5.2. 

Enligt Vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten (Vattenmyndigheten, 2020) har Källö fjord 

god ekologisk status, med målet att god ekologisk status ska uppnås till 2027 se Tabell 5.2. Dock 

anges att nuvarande statusklassning har låg tillförlitlighet och där klassningen gällande övergödning 

har baserats på kvalitetsfaktorerna Växtplankton och Näringsämnen, vilka har låg säkerhet då 

mätdata har extrapolerats mätstationer i närliggande vattenförekomst.  

Påverkansanalysen visar samtidigt på betydande påverkan med avseende på övergödning och att 

god ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar 

näringsämnespåverkan) inte kan uppnås till 2021 på grund av att över 60 procent av den totala 

tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver 

emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. Vidare har 

vattenförekomsten måttlig status gällande Morfologiska förändringar och flödesförändringar men även 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
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här är tillförlitligheten okänd då klassningen av underliggande kvalitetsfaktorer är osäker och 

expertbedömningar av biologin saknas. Övriga kvalitetsfaktorer bedöms ha god till hög status.  

 

Figur 5.12 Karta över vattenförekomsten Källö fjord i ljusblått med planområdet markerat med en röd ring (Källa: 

Vattenmyndigheten).   

Tabell 5.2 Gällande status och miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Källö fjord - SE574630-113940. (Källa: 

Vattenmyndigheten).   

 

Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status för ytvatten på grund av halterna av 

kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta gäller för samtliga kustvatten-

förekomster i Sverige. Ett undantag i form av mindre stränga krav har därför satts för dessa ämnen. 

Skälet för undantag som anges av Vattenmyndigheten är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att 

sänka halterna av PBDE och kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus, 

Därmed har MKN med avseende på kemisk status satts till God kemisk status med undantag för 

PBDE och kvicksilver. För aktuell vattenförekomst finns även en hög påverkan från båttrafik och 

hamnar som ställvis medför höga halter av Tributyltenn (TBT) (Vattenmyndigheten, 2020). Enligt 

miljöövervakningen längs Bohuskusten överskrids gränsvärdet för TBT i sediment i samtliga 

mätpunkter på västkusten och att TBT förekommer i halter som kan vara problematiska för 

sedimentlevande organismer från Strömstad i norr till Göteborg i söder. Småbåtshamnar anses som 

punktkällor för utsläpp av TBT men även uppställningsplatser, hamnar och varv där det hanterats 

båtbottenfärger är möjliga punktkällor. För aktuell vattenförekomst anges betydande påverkan från 

punktkällor i form av förorenade områden där anslutande Källö-Knippla gäst- och fiskehamn samt 

Rörö hamn särskilt utpekas. Det förekommer även betydande påverkan från diffusa källor som 
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transport och infrastruktur, näringspåverkan från anslutande vattenområden och atmosfärisk 

deposition.   

 Konsekvenser 

Planerad utbyggnad av bostäder, strandpromenad och småbåtshamn innebär en ökning av dagvatten-
flöden i berört vattenområde. Beroende på hur dagvattnet omhändertas kan detta även leda till ökad 
närsalts- och föroreningsbelastning på vattenmiljön i det blivande hamnområdet. Om en ambitiös 
fördröjning och rening av dagvattnet sker kan denna påverkan minskas väsentligt eller undvikas helt. 
Vidare kan även planerad hamnverksamhet ge upphov till en viss ökad närsalt- och förorenings-
belastning samt uppvirvling av förorenade sediment. Hamnverksamheten kan även lokalt påverka 
underliggande biologiska kvalitetsfaktorer negativt (bland annat makroalger och gömfröiga växter, 
bottenfauna och syrgasförhållanden). Det går därmed inte att helt utesluta att planförslaget i viss mån 
kan bidra till att försvåra möjligheterna att upprätthålla respektive uppnå god ekologisk och kemisk 
status i berörd ytvattenförekomst.  

Samtidigt utgör planområdet en mycket liten del av berörd ytvattenförekomst och den ökning av 

föroreningar och närsalter som aktuellt planområde medför bedöms vara obetydlig i jämförelse med 

de mängder av närsalter och föroreningar som vattenförekomsten Källö fjord tillförs genom bidrag från 

utsjön. Vidare bedöms planerad sanering på land som innebär att förorenade massor schaktas bort, 

bidra till att minska risken för utsläpp av föroreningar från mark orsakade av tidigare varvsverksamhet 

inom området. Detta kan ha en positiv inverkan på kvalitetsfaktorer som berör ytvattenförekomstens 

kemiska status. En sanering av berörda sediment skulle därmed ytterligare bidra till denna positiva 

inverkan, särskilt med tanke på att sedimenten idag innehåller halter av vissa metaller och andra 

föroreningar som överskrider gällande gränsvärden för miljökvalitetsnormer för prioriterade och särskilt 

förorenade ämnen. Trots att planförslaget i viss mån kan försvåra möjligheterna att upprätthålla 

respektive uppnå god status, bedöms denna påverkan inte vara så stor att någon kvalitetsfaktor 

försämras eller att möjligheterna till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Källö fjord 

äventyras.  

Dock medför många små exploateringar inom berörd kustvattenförekomst var och en med små bidrag 

till den totala förorenings- och näringsämnesbelastningen i vattenförekomsten, vilket sammantaget 

kan bidra till försämrad status, varför man om möjligt bör försöka minska dagvattenpåverkan och 

föroreningsspridning från alla utbyggnadsområden.  
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 Samlad bedömning 

I Tabell 6.1 har en sammanvägd konsekvensbedömning gjorts för varje miljöaspekt, enligt en färgkodad 
skala. Konsekvenserna kan vara såväl negativa som positiva och omfattar både tillfälliga och bestående 
konsekvenser som kan uppstå på kort, medellång eller lång sikt. 

Skala - miljökonsekvenser 

 

Tabell 6.1 Samlad bedömning 

Miljöaspekt Samlad bedömning 

Geotekniska 
förhållanden 

+ 

Risken för stabilitetsproblem ökar tillfälligt under själva byggtiden men på 
lång sikt kommer stabilitetsförhållandena inom planområdet att förbättras. 
Detta innebär att rasrisken minskar vilket även minskar risken för att 
skada uppstår på byggnader och omgivande miljö. Konsekvenserna för 
såväl människors hälsa som miljön blir små positiva till följd av planerade 
förstärkningsåtgärder.  

Föroreningar i mark 

+ 

De ytliga jordlagren ska saneras vilket i jämförelse med nollalternativet 
innebär en förbättring av föroreningssituationen inom planområdet. Under 
sanerings- och byggtiden ökar risken för föroreningsspridning men på sikt 
bedöms konsekvenserna blir små positiva, trots att en del av 
föroreningarna lämnas kvar.  

Föroreningar i sediment 

- - 

Planförslaget omfattar inga saneringsåtgärder av sedimenten samtidigt 
som området bedöms bli mer tillgängligt för allmänheten. Riskerna för att 
människor och miljö utsätts för negativ påverkan orsakad av sediment-
föroreningar blir därmed något högre, vilket i sin tur bidrar till medelstora 
negativa konsekvenser.  

 
Risk för översvämning/ 

klimatpåverkan 
- 

De rekommendationer som ges i Handboken Stigande vatten (Västra 
Götalands och Värmlands län, 2011) följs, vilket är positivt. Det går trots 
det inte att utesluta, med de underlag som funnits tillhands, att viss risk 
för negativ påverkan från klimatförändringar kan kvarstå för planerade 
åtgärder inom planområdet och/eller för omkringliggande befintlig 
bebyggelse. Hur stor risken är, och hur stora eller små eventuella 
konsekvenser av havsnivåhöjningar och översvämningar kommer att bli 
är dock mycket svårbedömt eftersom framtida havsnivåer inte helt går att 
förutsäga. 

Riksintresse 4 kap 
högexploaterad kust 

0 

Planområdet ligger inom ett område där tätortsutveckling kan tillåtas 
enligt kommunens översiktsplan, varför planförslaget inte bedöms stå i 
konflikt med riksintresset. Utbyggnaden bidrar till att öka tillgängligheten 
till strandkanten samtidigt som den marina miljön kan påverkas negativt. 
Samtidigt utgör planområdet ett redan exploaterat område varför de 
sammantagna konsekvenserna för riksintresset bedöms som obetydliga. 

Naturmiljö, artskydd och 
strandskydd 

- 
 

Konsekvenserna för naturmiljön på land bedöms bli obetydliga till små 
negativa. Detta beror främst på att fyra träd som är värdefulla för insekts-
livet kommer att avverkas. Planförslagets påverkan på strandskydd, 
berörd flora, fågellivet och skyddade arter bedöms som obetydlig. 

Marin miljö  

-- 

Konsekvenserna för den marina miljön bedöms blir medelstora negativa 
till följd av planerad utbyggnad på land och föreslagen småbåtshamn. 
Detta beror bland annat på ökad båttrafik, grumling, närsalts- och 
föroreningsspridning, visst biotopbortfall och skuggning av bottnar, men 
även på ökad dagvattenpåverkan från land. 

Stora positiva  

 
+++ 

Medelstora 
 positiva 

++ 

Små positiva 
 

+ 

Inga eller 
obetydliga 

0 

Små negativa  

 
- 

Medelstora 
 negativa 

--  

Stora negativa  

--- 
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Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

- 

Utbyggnaden kan i viss mån bidra till att försvåra möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna i berörd ytvattenförekomst. Påverkan bedöms 
dock inte så stor att någon kvalitetsfaktor försämras eller möjligheterna 
att uppnå miljökvalitetsnormerna äventyras. 
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 Miljökvalitetsmål 

 Nationella miljökvalitetsmål  

Detaljplanen har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska utgöra 

utgångspunkt för samhällets miljöarbete. Av de sexton miljömålen har fyra bedömts vara särskilt 

relevanta för den här planen, nämligen mål nummer 4, 10,15 och 16, se Tabell 7.1. I Tabell 7.2 finns 

en översiktlig bedömning av hur målen påverkas av planen. Bedömningen gäller främst lokalt i 

planområdet och dess närmaste omgivning. 

Tabell 7.1 De nationella miljömålen. Relevanta miljömål är fetmarkerade. 

De nationella miljömålen 

1 Begränsad klimatpåverkan 9 Grundvatten av god kvalitet 

2 Frisk luft 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

3 Bara naturlig försurning 11 Myllrande våtmarker 

4 Giftfri miljö 12 Levande skogar  

5 Skyddande ozonskikt 13 Ett rikt odlingslandskap 

6 Säker strålmiljö 14 Storslagen fjällmiljö 

7 Ingen övergödning 15 God bebyggd miljö 

8 Levande sjöar och vattendrag 16 Ett rikt växt- och djurliv 

 

Tabell 7.2 Bedömning av planförslagets påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmål Planens lokala 
miljöpåverkan* 
(1-liten, 3-stor)  

Positiv (+)  
eller negativ 
(-) påverkan  

Kommentar 

4 Giftfri miljö 2 +/- Målet syftar till att minska förekomsten av hälso- och 
miljöfarliga ämnen i miljön. Ett förverkligande av 
planförslaget innebär att förorenad mark till viss del 
saneras, vilket innebär en positiv påverkan på 
möjligheten att uppnå målet. Å andra sidan kommer 
föroreningar i sediment att lämnas kvar samtidigt som 
strandområdet i större utsträckning tillgängliggörs för 
allmänheten. Detta påverkar målet i negativ riktning. 

10 Hav i balans 
samt levande 
kust och 
skärgård 

2 - Målet syftar bland annat till att bevara den marina 
biologiska mångfalden samt natur- och kulturvärden.  
 
Konsekvenserna för den marina miljön har tidigare i 
MKBn bedömts blir medelstora negativa  
till följd av planerad utbyggnad på land och föreslagen 
småbåtshamn. Detta bland annat beroende på ökad 
båttrafik, grumling, närsalts- och  
föroreningsspridning, visst biotopbortfall och 
skuggning av bottnar, men även på ökad 
dagvattenpåverkan från land. 
 
Sammantaget bedöms ovanstående påverka målet i 
negativ riktning.   

15  God bebyggd 
miljö 

1 +/- Målet syftar till att den bebyggda miljön ska vara 
hälsosam och att natur- och kulturvärden ska tas 
tillvara. Enligt planförslaget ska den gamla varvsmiljön 
värnas och goda förutsättningar ska ges för 
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återvinning av avfall och cykelparkering. Detta 
påverkar målet i positiv riktning. 
 
Som nämnts ovan i MKB:n går det, trots de åtgärder 
som Öckerö kommun planerar att vidta av hänsyn till 
stigande havsnivå, inte att helt utesluta att viss risk för 
negativ påverkan från klimatförändringar kan kvarstå 
för planerade åtgärder inom planområdet och/eller för 
omkringliggande befintlig bebyggelse. Hur stor risken 
är, och hur stora eller små eventuella konsekvenser 
av havsnivåhöjningar och översvämningar kommer att 
bli är dock mycket svårbedömt eftersom framtida 
havsnivåer inte helt går att förutsäga. 
 
Som nämnt ovan i mål 4 Giftfri miljö kommer ett 
förverkligande av planförslaget innebära att förorenad 
mark till viss del saneras, vilket innebär en positiv 
påverkan på möjligheten att uppnå målet. Å andra 
sidan kommer föroreningar i sediment att lämnas kvar 
samtidigt som strandområdet i större utsträckning 
tillgängliggörs för allmänheten. Detta påverkar målet i 
negativ riktning.  

16 Ett rikt växt- 
och djurliv 

1 - Målet syftar till att bevara den biologiska mångfalden, 
samt att ekosystem och arters livsmiljöer ska värnas. 
Planförslaget innebär att träd avverkas, samt att de 
marina värdena påverkas negativt, vilket 
sammantaget medför att målet påverkas i negativ 
riktning.  

* 1=liten, 2=måttlig, 3=stor. 

 Regionala miljömål  

De regionala miljömålen i Västra Götaland är samma som de nationella miljökvalitetsmålen, men med 

regionala tilläggsmål för respektive miljökvalitetsmål. I Tabell 7.3 listas de tilläggsmål som 

planförslaget berör, och en bedömning görs av huruvida planen bidrar till måluppfyllandet eller ej.  

Tabell 7.3 Regionala miljömål och bedömning av planförslagets påverkan på målen. 

Miljökvalitets
mål 

Regionalt 
tilläggsmål 

Planens 
lokala 
miljöpåver
kan* 
(1-liten, 3-
stor)  

Positiv (+)  
eller 
negativ (-) 
påverkan  

Kommentar 

4. Giftfri miljö Alla områden med 
mycket stor risk 
eller stor risk för 

människors hälsa 
eller miljön ska 

åtgärdas 

1 - Förorenad mark kommer till viss del att 
saneras, medan förorenat sediment 
kommer lämnas och därmed göras mer 
tillgängligt för allmänheten. Målet 
påverkas i negativ riktning.  

10. Hav i 
balans samt 
levande kust 
och skärgård 

Bevarade grunda 
marina ekosystem  

2 - Ålgräsängarna kommer att påverkas 
negativt av planförslaget, vilket beskrivits 
tidigare i MKBn.  
 

15. God 
bebyggd miljö 

Lätt att gå, cykla 
och åka kollektivt 

1 + Parkeringstalet för bil har sänkts till 0,5. 
För att väga upp för detta har 
parkeringstalet för cykel angetts till 20 
cykelplatser/1000m2 BTA, vilket bedöms 
påverka målet i positiv riktning.  
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15. God 
bebyggd miljö 

Samhället 
anpassas till klimat-

förändringarna 

1 - De planeringsriktlinjer som anges i den 
regionala handlingsplanen följs eftersom 
höjdsättningen av planerade bostäder är 
högre än vad det högsta beräknade 
havsvattenståndet vid klimatscenario 8,5 
är. Även Stigande vatten följs vilket är 
positivt. Vissa små risker bedöms dock 
ändå kvarstå, eftersom framtida scenarier 
är förknippade med stora osäkerheter.  

16. Ett rikt 
växt- och 
djurliv 

God miljö för 
pollinerare 

1 - Fyra träd som har bedömts vara viktiga för 
insektslivet kommer att avverkas, vilket 
påverkar målet i negativ riktning.  

 Lokala miljömål  

Öckerö kommun har ingen särskild plan eller strategi kopplad till miljö eller hållbarhet.  

Ett av kommunens övergripande mål för mandatperioden 2019-2022 är att kommunens miljöpåverkan 

ska minska. I målbeskrivningen nämns bland annat att man ska verka för ett renare hav och att 

bostadsmiljöer ska vara hållbara. Ett förverkligande av planförslaget bedöms inte bidra till ett renare 

hav, men kan möjligtvis bidra till hållbara bostadsmiljöer eftersom nybyggda bostäder ofta ger bättre 

förutsättningar för en hållbar livsstil (fler cykelparkeringar, energisnålare byggnader, bättre 

avfallshantering etc.).  
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 Uppföljning och övervakning 

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en redogörelse ges för de åtgärder som planeras för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 

medför. Den betydande miljöpåverkan som ett genomförande av denna aktuella plan medför, 

bedöms främst beröra marin miljö och förorenade sediment. 

Nedan följer en sammanfattning av den uppföljning och övervakning som identifierats och 

beskrivits i MKBn: 

• Enligt förslag ovan bör ny strandskoning efter genomförd avschaktning utformas så att 
makroalger och annan hårdbottenflora och -fauna enkelt kan återetableras efter 
utbyggnad. Eventuellt bör marinbiologisk expertis medverka under projektering och 
utläggning av strandskoning för att säkerställa att detta sker. 

• Inför genomförande av geotekniska åtgärder (avschaktning vid strandkant för att få en 

släntlutning på 1:2, samt sänkning av markytan) behöver det utredas huruvida dessa 

schaktningar innebär att den gamla förorenade havsbotten under 

sprängstensutfyllnad som beskrivits ovan nås, och hur detta påverkar spridning av 

föroreningar. 
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1 Bakgrund 

COWI genomförde på uppdrag av Öckerö kommun en miljöteknisk mark-
undersökning på det före detta varvsområdet på Knippla den 23 augusti 2012. 
Undersökningen omfattade fastigheterna Källö 1:98 samt Källö 1:161. Som ett 
resultat av undersökningen konstaterades att föroreningar förekommer i området 
och att det fanns behov av kompletterande utredningar om området ska användas 
för bostadsändamål. Undersökningsområdet utvidgas även till att omfatta 
grannfastigheten i sydvästra delen av området, Källö 1:168, samt ytor som inte var 
tillgängliga 2012. 

Utredningsområdet har tidigare använts för varvsverksamhet, Knippla varv, under 
tidsperioden 1932-1985. Verksamheten startade under namnet Oscar 
Svenningssons Slip & Varv som utvecklades under 1930-talet. År 1941 överläts 
varvet till nya ägare som ändrade namnet till Knippla skeppsvarv som fram till 
1952 byggde främst fiskebåtar. 1952 brann varvet men byggdes upp igen till ett 
reparations- och servicevarv som drevs fram till nedläggningen 1985. 

 
Bild 1: Knippla varv i drift. Bild från Fiskemuseet. 

Idag används huvuddelen av ytan till återvinningsstation och avfallssortering i 
behållare. Körytorna är asfalterade. På den västra delen av utredningsområdet finns 
ett utfyllt höjdparti medan övriga delar utanför asfaltsytan mestadels består av berg 
i dagen eller utfyllnader med sprängsten och makadam. Ytorna har använts som 
båtuppställningsyta. 
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Bild 2: Utredningsområdet på Källö-Knippla. Bild från Google Earth Pro 

2 Fältundersökningar 

Kompletterande fältundersökningar genomfördes den 25 juni 2015 i soligt och 
väder. Borrningarna och provtagningarna av COWI AB. 

Totalt borrades 13 provpunkter inom utredningsområdet som var utvidgat jämfört 
med 2012. Provpunkterna placerades för att komplettera undersökningen från 2012 
på de ytor som inte kontrollerats samt för att verifiera föroreningsnivåer i de 
områden som då pekades ut som förorenade. 

Genomgående var det svårt att komma ner i marken på grund av sprängstens-
fyllning och troliga betongrester i den upphöjda delen av området. En stor del är 
dessutom asfalterad med tjock asfalt och fyllning under. Det är dessutom svårt att 
avgöra om det är berg, större block eller betongelement i borrhålen när det blir 
stopp. 

Övriga delar av området bestod av berg i dagen och ingen provtagning gjordes.  

 

 



  
4/10 Kompletterande miljöteknisk markmiljöundersökning vid f.d. Knippla varv, Öckerö kommun 

http://projects.cowiportal.com/ps/A071046/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A071046_Kompletterande_undersökning_markmiljö.docx 

2.1 Borrpunkterna 

Totalt gjordes provtagning i 13 punkter enligt placering i Bild 3. I provpunkt 4 
gjordes flera försök att borra i den asfalterade ytan utan att det gick att komma ner i 
marken under asfalten. Inget prov togs därför ut i ytan. Borrningarna redovisas i 
tabell 1. 

Bild 3: Provpunkter på utredningsområdet. Gula markeringar visar nya 

provpunkter 2015. Röda markeringar visar provpunkter 2012. Bild från Google 

Earth Pro. 
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Punkt Djup Mtrl Prov 

1 0,0-0,6 Fyllning stenig grå sand  1:1 

  stopp mot block/sprängsten  

    2 0,0-0,5 Fyllning stenig grå sand  2:1 

 
0,5-1,0 Fyllning stenig grå sand  2:2 

 
1,0-1,4 Fyllning stenig grå sand  - 

  stopp mot block/sprängsten  

    3 0,0-0,5 Fyllning stenig grå sand  3:1 

 
0,5-1,0 Fyllning stenig grå sand  3:2 

 
1,0-1,6 Fyllning stenig grå sand  3:3 

  stopp mot block/sprängsten  

    4 0,0-0,4 asfalt, stopp! Ej prov 

    5 0,0-0,5 lerig Mulljord 5:1 

 
0,5-1,0 lerig Mulljord 5:2 

 
1,0-1,3 lerig Mulljord 5:3 

    6 0,0-0,5 Mulljord ljusblått pulver 6:1 

 
0,5-1,0 grå sand 6:2 

 
1,0-1,5 sand mot lera (skalrester) 6:3 

    7 0,0-0,5 Fyllning stenig grå sand  7:1 

 
0,5-1,0 Fyllning stenig grå sand  7:2 

    8 0,0-1,0 Fyllning stenig grå sand  8:1 

    9 0,0-0,5 Fyllning stenig grå sand  9.1 

 
0,5-1,0 Fyllning stenig grå sand  9.2 

 
1,0-2,0 Fyllning stenig grå sand  9.3 

 
2,0-3,0 Fyllning stenig grå sand 9:4 

 
3,0-4,0 Fyllning stenig grå sand 9.5 

    10 0,0-1,0 Fyllning / sand 10:1 

 
1,0-1,7 Fyllning stenig grå sand 10:2 

    
11 0,0-1,0 Fyllning / sand 

11:1 liten 
mängd 

 
1,0-1,2 - ej prov 

    12 0,0-1,0 Fyllning stenig grå sand 12:1 

    13 0,0-1,0 Fyllning stenig grå sand 13:1 

 
1,0-2,0 Fyllning stenig grå sand 13:2 

 
Tabell 1: Provpunktsbeskrivningar för provtagningen 150625. I punkt 4 gjordes 

flera försök att flytta borrhålet utan att borrning var möjlig. 
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3 Analyser 

Utvalda prover skickades för analys hos ALS Scandinavia som är ackrediterat för 
samtliga analyser. Analyser gjordes med avseende på metaller, PAH, alifater, PCB 
och TBT i ett urval av prover. 

Fyra olika provpaket användes. MS-1 omfattar 11 metaller inklusive kvicksilver, 
OJ-21a omfattar alifater, aromater, BTEX och PAH-16, OJ-2a omfattar PCB samt 
OJ-19a som omfattar tennorganiska föreningar. Följande prover skickades in för 
analys: 

Provpunkt Djup Analyser 

1:1 0-0,6 m (MS-1) 
2:1 0-0,5 m (MS-1, OJ-19a) 
3:1 0-0,5 m (MS-1, OJ-19a) 
5:2 0,5-1 m (MS-1, OJ-2a) 
6:2 0,5-1 m (MS-1) 
7:2 0,5-1 m (MS-1) 
8:1 0-1 m (MS-1, OJ-19a) 
9:1 0-0,5 m (MS-1, OJ-19a, OJ-21a) 
9:2 0,5-1 m (MS-1) 
9:3 2-3 m (MS-1, OJ-21a) 
9:4 3-4 m (MS-1, OJ-21a, OJ-19a, OJ-2a) 
10:2 1-1,7 m (MS-1, OJ-21a, OJ-2a) 
12:1 0-1 m (MS-1, OJ-21a) 
13:2 1-2 m (MS-1, OJ-21a) 

4 Analysresultat 

Resultaten från analyserna finns redovisade i sin helhet i bilaga 2. Samtliga halter 
anges i mg/kg utom tennorganiska föreningar som anges i µg/kg. 

Analyserna visar att riktvärden för både känslig markanvändning (KM) och mindre 
känslig markanvändning (MKM) överskrids för flera analyserade parametrar.  

Det är främst metaller, PAH och TBT som uppvisar höga halter över riktvärdet för 
MKM. Även en av PCB-halterna är över riktvärdet för MKM. För alifater finns ett 
prov som överskrider riktvärdet för KM. 

I provpunkterna 1,2 och 3 som är tagna på ytor som använts för båtuppställning 
finns kraftigt förhöjda halter av koppar, krom, bly och zink i ytliga jordlager. Även 
TBT-halten i provpunkt två är kraftigt förhöjd. Även kvicksilver överskrider KM-
riktvärdet i de flesta provpunkterna. 
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Bild 3: Sprängstensfyllning med tunna lager grus och sand överst. Provpunkt 1 

togs i detta område och marktypen är typisk för de utfyllnader som gjorts i viken. 

Metallhalterna är genomgående höga i de flesta provpunkterna med enstaka 
undantag. Av fem analyser med avseende på tennorganiska föroreningar visar dock 
bara två upp höga halter varav den ena är ytligt i punkt 2 och den andra på 3-4 
meters djup i punkt 9. I den punkten är man nere i gamla sediment under 
sprängstensfyllningen. Där är även kvicksilverhalten över riktvärdet för MKM. 

Även PAH-halterna är förhöjda i 4 av 5 analyserade prover varav PAH-H 
överskrider riktvärdet för MKM i 3 av punkterna. 

5 Slutsatser 

Analysresultaten för mark jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark (Rapport 5976 ). Känslig markanvändning (KM) innebär att 
markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor 
(barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid utan risk 
för påverkan. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. 
Mark med halter under KM kan användas till bl.a. bostäder, odling och 
grundvattenuttag. Mindre känslig markanvändning (MKM) innebär att 
markkvaliteten begränsar val av markanvändning. De exponerade grupperna antas 
vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och 
äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för 
markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till 
exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten 
på ett avstånd av c:a 200 meter från området och ytvatten skyddas. Mark med 
halter under MKM kan användas till exempelvis kontor, industrier och vägar. 
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Halterna för TBT, DBT och MBT jämförs med riktvärden i rapporten "Kemakta 

2013: Kriterier för tributyltenn, Irgarol och Diuron i muddermassor som 

omhändertas på land" då riktvärden från Naturvårdsverket saknas. 

Resultaten från analyserna visar att det förekommer kraftiga föroreningar i halter 
som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning i flertalet av provpunkterna. Det finns även halter som endast 
överskrider riktvärdet för känslig markanvändning i några punkter.  

Då planer finns för att använda området för bland annat bostäder bedöms att 
riktvärdet för känslig markanvändning ska tillämpas. Det innebär att stora delar av 
området behöver åtgärdas för att klara den nya användningen. Det krävs dock en 
fördjupad riskbedömning och en diskussion med tillsynsmyndigheterna för att 
bedöma i vilken omfattning saneringsåtgärder behövs för föroreningar som ligger 
en bit ner i marken, under den sprängstensfyllning som finns i områdena närmast 
vattnet. 

Bild 4: Bedömda ytor som behöver åtgärdas. Omfattningen styrs av utformning av 

den framtida markanvändningen. Gult område baseras på sanering ovan 

sprängstensfyllning. Gränserna är ungefärliga då avstånd till berg ej är känd. 
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Ytliga jordlager behöver åtgärdas där höga halter av metaller, PAH och 
tennorganiska föreningar har uppmätts. COWIs bedömning är även att den 
utfyllnad med rivningsmassor som tidigare pekats ut som förorenad behöver 
schaktas bort inför byggande på området. 

Den stora upphöjda delen på fastighetens nordvästra del  bedömdes efter 
provtagningar 2012 vara förorenad med utgångspunkt av analyser och intryck i fält. 
Provtagningen blev ofullständig på grund av den rikliga förekomsten av sten och 
block i utfyllnaden vilket förhindrade borrning djupare än 1 meter i de flesta 
punkterna. Muntliga uppgifter från närboende tyder dock på att det kan finnas 
omfattande föroreningar djupare ner i fyllnadsmassorna. De kompletterande 
provtagningarna förstärker bilden av att det förekommer föroreningar som kräver 
åtgärder både i det området och i omkringliggande markytor. Även den 
kompletterande provtagningen hindrades delvis av förekomsten av hinder i marken.  

Bedömningen är att det finns rivningsrester kvar i marken från den byggnad som 
funnits på platsen. 

6 Rekommendationer om åtgärder 

Om marken ska användas för bostadsändamål i framtiden krävs saneringsåtgärder i 
stora delar av området. Vid användning för park, återvinningsanläggning, båthamn 
etc. kan högre halter möjligen accepteras. Närhet till bostäder innebär dock normalt 
att riktvärdet för känslig markanvändning ska tillämpas då det oftast är olämpligt 
att göra uppdelningar i små delområden. 

Hela undersökningsområdet omfattar drygt 6000 m². Djupet för saneringsåtgärder 
varierar inom området från 0,3 m till omkring 3 meters djup. Dessutom finns 
föroreningar på större djup under sprängstensfyllningen vilket påvisats i provpunkt 
9. I kanterna mot tennisbanorna är jordlagren tunna och berget ligger nära ytan. 

I den utfyllda kullen på området krävs schaktningar som kan variera mellan 1-3 
meters djup. Kullen med angränsande mark mot vägen uppvisar höga metallhalter 
och omfattar cirka 1 500 m². Med ett genomsnittligt djup på 2 meter som kan 
behöva åtgärdas handlar det om 3 000 m³ förorenade massor där det mesta 
innehåller halter över MKM. 

På övriga ytor är bedömningen att det handlar om sanering av de översta jordlagren 
som innehåller tennorganiska föreningar samt metaller och PAH. Ytorna med 
punkter 1-3 omfattar cirka 1 500 m² och de förorenade massorna utgör ett tunt 
lager ovan sprängstensfyllningen, ca 0,3 meter. Bedömningen är att omkring 500 
m³ kan behöva åtgärdas. Massorna kommer att klassas som över MKM och 
troligen även som farligt avfall med avseende på TBT-halterna. 

Resterande delytor med den asfalterade ytan vid återvinningsstationen samt delar 
av angränsande grusade ytor utgör omkring 1 800 m² med lättare halter av 
föroreningar med undantag av punkt 7 som uppvisar halter över MKM. 
Bedömningen är att det handlar om maximalt 1 500 m³ förorenade massor varav 
det mesta är i halter över KM men under MKM. 



  
10/10 Kompletterande miljöteknisk markmiljöundersökning vid f.d. Knippla varv, Öckerö kommun 

http://projects.cowiportal.com/ps/A071046/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A071046_Kompletterande_undersökning_markmiljö.docx 

Beroende på hur den framtida användningen utformas får en bedömning göras av 
behovet att sanera under sprängstensfyllningen. Det handlar då om att börja 
muddra bort gamla sediment som funnits i viken innan den fyllts ut.  

Det kan även finnas behov av omhändertagande av förorenade sediment vid en 
utbyggnad av båthamnen enligt planerna vilket även omfattar en bedömning av 
saneringsbehov vid en planerad utfyllnad av viken. För genomförande av detta 
krävs tillstånd för vattenverksamhet. 

Det är svårt att inom ramen för detta uppdrag göra en kostnadsbedömning för 
saneringsåtgärder. Omfattningen av åtgärderna måste först förankras hos 
tillsynsmyndigheten för att avgöra hur den framtida markanvändningen ska 
bedömas. För bostadsmark gäller normalt riktvärdet för känslig markanvändning 
medan annan användning kan bedömas efter andra kriterier.  

Möjlighet finns även att räkna fram platsspecifika riktvärden anpassade för 
området då platsen inte rakt av uppfyller kriterierna för de generella riktvärden som 
ligger till grund för KM- och MKM-riktvärden. 

För en detaljerad kostnadsbedömning krävs en mer omfattande utredning av 
transportkostnader då saneringsentreprenaden eventuellt kräver omlastning till och 
från pråm då det är tidskrävande att genomföra lastbilstransporter via färja till 
fastlandet. 

7 Slutsatser 

Genomförda utredningar tyder på att saneringsbehovet omfattar cirka 5 300 m³ 
förorenade massor varav minst hälften kommer att klassas som över MKM och en 
mindre del även som farligt avfall. Det innebär cirka 8 500 ton baserat på en vikt 
på 1,6 ton per kubikmeter. 

En grov bedömning av kostnaden hamnar på 2,5-3 miljoner kronor för 
mottagningsavgiften för massorna. Utöver det får man räkna på entreprenadkostnad 
som omfattar schaktning, vattenhantering etc. Dessutom tillkommer transporterna 
från Knippla varv till anläggning på fastlandet. En uppskattning är att 
åtgärdskostnaden för varvsområdet hamnar på 4-5 Mkr. 

För en mer detaljerad kostnadsbedömning och en fördjupad riskbedömning krävs 
en utökad utredning. Åtgärder i området ska anmälas till tillsynsmyndigheten i god 
tid innan de påbörjas, normalt minst sex veckor innan entreprenadstart. 

8 Referenser 
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From: ALS Scandinavia AB, Maskinvägen 2, 183 25 Täby.  Tfn: 08/52 77 52 00.  Fax: 08/768 3423.  Email:  info.ta@alsglobal.com

To: COWI AB  Ref: Niclas Jacobsson  [njb@cowi.se;krhn@cowi.se]

Program:     JORD

Ordernumber: T1513389  ( A071046; Källö-Knippla )

Report created: 2015-07-14 by Maria.Bigner KM MKM

ELEMENT SAMPLE 1:1 2:1 3:1 5:2 6:2 7:2 8:1 9:1 9:2 9:3 9:4 9:4 10:2 10:2 12:1 13:2

TS_105°C % 87,5 93,1 94,4 80,1 64,3 91,3 97,5 97 95,7 91,5 82,6        94,6        93,8 91

As mg/kg TS 2660 17,9 8,35 5,37 9,11 9,65 4,01 0,847 1,08 6,6 60,5        1,28        6,55 4,29 10 25

Ba mg/kg TS 422 139 174 50,6 59,9 193 124 74 28,5 58,5 226        19,7        98,6 72 200 300

Cd mg/kg TS 1,83 0,308 0,848 0,365 0,382 0,44 0,261 <0.1 <0.1 0,517 4,11        <0.1        0,118 <0.1 0,5 15

Co mg/kg TS 7,67 8,43 11,7 4,34 3,82 13,2 6,54 6,31 3,72 7,25 12,9        1,98        16,2 7,85 15 35

Cr mg/kg TS 484 30,1 27,3 8,73 19 22,6 34,3 15,5 7,79 12,8 46,2        5,9        33,4 16 80 150

Cu mg/kg TS 1020 122 251 176 6890 340 110 50,5 19,4 1630 4970        7,6        82,5 7320 80 200

Hg mg/kg TS <0.2 2,16 0,914 0,48 0,506 0,991 <0.2 <0.2 <0.2 0,412 6,34        <0.2        <0.2 0,751 0,25 2,5

Ni mg/kg TS 29,2 20,5 16,6 8,81 28,8 23,1 22,1 16,6 7,41 15,3 48,4        3,86        17,9 12,6 40 120

Pb mg/kg TS 160 821 99,5 40,8 1430 105 109 13,9 30,3 188 1040        6,14        205 68,1 50 200

V mg/kg TS 16,9 18,4 34 12,2 12,6 20,3 18,2 26,6 10,2 11,9 18,7        7,62        16,8 14,4 100 200

Zn mg/kg TS 4330 354 907 849 2400 650 328 81,5 81,2 1340 4690        19,8        569 318 250 500

monobutyltenn µg/kg TS        269 7,01                      51,2 6,11                      121                             400 1500 µg/kg TS

dibutyltenn µg/kg TS        140 3,53                      7,03 1,73                      607                             1200 5000 µg/kg TS

tributyltenn (TBT) µg/kg TS        1030 44,5                      9,78 19,2                      1440                             150 300 µg/kg TS

tetrabutyltenn µg/kg TS        9,55 <1                      <1 <1                      <30                             

monooktyltenn µg/kg TS        213 83,7                      60,6 38,9                      624                             

dioktyltenn µg/kg TS        43 10,4                      10 8,11                      453                             

tricyklohexyltenn µg/kg TS        <1 <1                      <1 <1                      <30                             

monofenyltenn µg/kg TS        <1 <1                      <1 1,66                      <30                             

difenyltenn µg/kg TS        <1 <1                      <1 <1                      <30                             

trifenyltenn µg/kg TS        <1 <1                      <1 1,54                      <30                             

TS_105°C %                                    88,6                      91,2 84,2        93,8        93,2 91,2

alifater >C5-C8 mg/kg TS                                    <10.0                      <10.0 <10.0        <10.0        <10.0 <10.0 12 80

alifater >C8-C10 mg/kg TS                                    <10.0                      <10.0 <10.0        <10.0        <10.0 <10.0 20 120

alifater >C10-C12 mg/kg TS                                    <20                      <20 <20        <20        <20 <20 100 500

alifater >C12-C16 mg/kg TS                                    <20                      <20 25        <20        <20 <20 100 500

alifater >C5-C16 mg/kg TS                                    <30                      <30 25        <30        <30 <30 100 500

alifater >C16-C35 mg/kg TS                                    <20                      48 317        <20        64 52 100 1000

aromater >C8-C10 mg/kg TS                                    <0.480                      <0.480 <0.480        <0.480        <0.480 <0.480 10 50

aromater >C10-C16 mg/kg TS                                    1,06                      <1.24 2,68        0,494        1,16 <1.24 3 15

metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS                                    2,7                      <1.0 5,4        1,8        4,2 <1.0

metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS                                    1,6                      <1.0 2,9        1,1        2,5 <1.0

aromater >C16-C35 mg/kg TS                                    4,3                      <1.0 8,3        2,9        6,7 <1.0 10 30

bensen mg/kg TS                                    <0.010                      <0.010 <0.010        <0.010        <0.010 <0.010 0,012 0,04

toluen mg/kg TS                                    <0.050                      <0.050 <0.050        <0.050        <0.050 <0.050 10 40

etylbensen mg/kg TS                                    <0.050                      <0.050 <0.050        <0.050        <0.050 <0.050 10 50

m,p-xylen mg/kg TS                                    <0.050                      <0.050 <0.050        <0.050        <0.050 <0.050

o-xylen mg/kg TS                                    <0.050                      <0.050 <0.050        <0.050        <0.050 <0.050

xylener, summa mg/kg TS                                    <0.050                      <0.050 <0.050        <0.050        <0.050 <0.050 10 50

TEX, summa mg/kg TS                                    <0.10                      <0.10 <0.10        <0.10        <0.10 <0.10

naftalen mg/kg TS                                    <0.100                      <0.100 <0.100        <0.100        <0.100 <0.100

acenaftylen mg/kg TS                                    0,103                      <0.100 0,117        <0.100        0,136 <0.100

acenaften mg/kg TS                                    <0.100                      <0.100 <0.100        <0.100        0,102 <0.100

fluoren mg/kg TS                                    0,231                      <0.100 0,116        <0.100        0,119 <0.100

fenantren mg/kg TS                                    1,72                      <0.100 1,57        0,396        1,38 0,2

antracen mg/kg TS                                    0,378                      <0.100 0,744        0,172        0,416 <0.100

fluoranten mg/kg TS                                    3,76                      0,125 6,68        1,97        5,36 0,466

pyren mg/kg TS                                    3                      0,104 4,84        1,78        4,73 0,38

bens(a)antracen mg/kg TS                                    1,96                      <0.080 3,48        1,36        3,44 0,239

krysen mg/kg TS                                    1,89                      <0.080 2,99        1,13        3,31 0,244

bens(b)fluoranten mg/kg TS                                    2,53                      0,096 4,74        1,76        5,16 0,435

bens(k)fluoranten mg/kg TS                                    0,815                      <0.080 1,21        0,63        1,46 0,134

bens(a)pyren mg/kg TS                                    1,6                      <0.080 2,93        1,14        3,07 0,236

dibens(ah)antracen mg/kg TS                                    0,328                      <0.080 0,453        0,214        0,593 <0.080

benso(ghi)perylen mg/kg TS                                    1,02                      <0.080 1,56        0,628        2,12 0,21

indeno(123cd)pyren mg/kg TS                                    1,14                      <0.080 2,09        0,82        2,44 0,236

PAH, summa 16 mg/kg TS                                    20                      0,33 34        12        34 2,8

PAH, summa cancerogena mg/kg TS                                    10                      0,096 18        7,1        19 1,5

PAH, summa övriga mg/kg TS                                    10                      0,23 16        4,9        14 1,3

PAH, summa L mg/kg TS                                    0,1                      <0.15 0,12        <0.15        0,24 <0.15 3 15

PAH, summa M mg/kg TS                                    9,1                      0,23 14        4,3        12 1 3 20

PAH, summa H mg/kg TS                                    11                      0,096 19        7,7        22 1,7 1 10

PCB 28 mg/kg TS                                                                              0,0056        <0.0020               

PCB 52 mg/kg TS                                                                              0,0284        <0.0020               

PCB 101 mg/kg TS                                                                              0,0672        <0.0020               

PCB 118 mg/kg TS                                                                              0,036        <0.0020               

PCB 138 mg/kg TS                                                                              0,0738        <0.0020               

PCB 153 mg/kg TS                                                                              0,0594        <0.0020               

PCB 180 mg/kg TS                                                                              0,037        <0.0020               

PCB, summa 7 mg/kg TS                                                                              0,31        <0.0070               0,008 0,2

Riktvärden för tennorganiska föreningar har tagits från: 

Kemakta 2013: Kriterier för tributyltenn, Irgarol och Diuron i muddermassor som omhändertas på land
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Er beteckning 1:1 
  
 
Labnummer O10685765 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 87.5 2 % 1 V STGR 

As 2660 726 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 422 97 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd 1.83 0.43 mg/kg TS 1 H STGR 

Co 7.67 1.86 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 484 109 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 1020 215 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 29.2 7.7 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 160 33 mg/kg TS 1 H STGR 

V 16.9 3.6 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 4330 815 mg/kg TS 1 H STGR 

 
 

Er beteckning 2:1 
  
 
Labnummer O10685766 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 93.1 2 % 1 V STGR 

As 17.9 4.9 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 139 32 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd 0.308 0.072 mg/kg TS 1 H STGR 

Co 8.43 2.04 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 30.1 6.0 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 122 26 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg 2.16 0.64 mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 20.5 5.4 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 821 170 mg/kg TS 1 H STGR 

V 18.4 3.9 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 354 66 mg/kg TS 1 H STGR 

       

monobutyltenn 269 107 µg/kg TS 2 C STGR 

dibutyltenn 140 55.2 µg/kg TS 2 C STGR 

tributyltenn (TBT) 1030 328 µg/kg TS 2 C STGR 

tetrabutyltenn 9.55 4.27 µg/kg TS 2 C STGR 

monooktyltenn 213 69.7 µg/kg TS 2 C STGR 

dioktyltenn 43.0 14.7 µg/kg TS 2 C STGR 

tricyklohexyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

monofenyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

difenyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

trifenyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 
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Er beteckning 3:1 
  
 
Labnummer O10685767 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 94.4 2 % 1 V STGR 

As 8.35 2.30 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 174 40 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd 0.848 0.198 mg/kg TS 1 H STGR 

Co 11.7 2.8 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 27.3 5.4 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 251 53 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg 0.914 0.271 mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 16.6 4.4 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 99.5 20.4 mg/kg TS 1 H STGR 

V 34.0 7.2 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 907 170 mg/kg TS 1 H STGR 

       

monobutyltenn 7.01 2.77 µg/kg TS 2 C STGR 

dibutyltenn 3.53 1.41 µg/kg TS 2 C STGR 

tributyltenn (TBT) 44.5 14.2 µg/kg TS 2 C STGR 

tetrabutyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

monooktyltenn 83.7 27.0 µg/kg TS 2 C STGR 

dioktyltenn 10.4 3.55 µg/kg TS 2 C STGR 

tricyklohexyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

monofenyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

difenyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

trifenyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

 
 

Er beteckning 5:2 
  
 
Labnummer O10685768 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 80.1 2 % 1 V STGR 

As 5.37 1.48 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 50.6 11.6 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd 0.365 0.088 mg/kg TS 1 H STGR 

Co 4.34 1.05 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 8.73 1.72 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 176 37 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg 0.480 0.143 mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 8.81 2.31 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 40.8 8.4 mg/kg TS 1 H STGR 

V 12.2 2.6 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 849 160 mg/kg TS 1 H STGR 
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Er beteckning 6:2 
  
 
Labnummer O10685769 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 64.3 2 % 1 V STGR 

As 9.11 2.50 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 59.9 13.7 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd 0.382 0.090 mg/kg TS 1 H STGR 

Co 3.82 0.95 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 19.0 3.7 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 6890 1470 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg 0.506 0.153 mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 28.8 7.6 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 1430 293 mg/kg TS 1 H STGR 

V 12.6 2.7 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 2400 454 mg/kg TS 1 H STGR 
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Er beteckning 7:2 
  
 
Labnummer O10685770 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 91.3 2 % 1 V STGR 

As 9.65 2.64 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 193 44 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd 0.440 0.104 mg/kg TS 1 H STGR 

Co 13.2 3.2 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 22.6 4.5 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 340 71 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg 0.991 0.293 mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 23.1 6.0 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 105 21 mg/kg TS 1 H STGR 

V 20.3 4.3 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 650 122 mg/kg TS 1 H STGR 

       

TS_105°C 88.6 5.34 % 3 1 MB 

alifater >C5-C8 <10.0  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C8-C10 <10.0  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C5-C16* <30  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C16-C35 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C10-C16 1.06  mg/kg TS 3 1 MB 

metylpyrener/metylfluorantener 2.7 1.1 mg/kg TS 3 1 MB 

metylkrysener/metylbens(a)antracener 1.6 0.6 mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C16-C35 4.3  mg/kg TS 3 1 MB 

bensen <0.010  mg/kg TS 3 1 MB 

toluen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

etylbensen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

m,p-xylen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

o-xylen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

xylener, summa* <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

TEX, summa* <0.10  mg/kg TS 3 1 MB 

naftalen <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

acenaftylen 0.103 0.026 mg/kg TS 3 1 MB 

acenaften <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

fluoren 0.231 0.058 mg/kg TS 3 1 MB 

fenantren 1.72 0.431 mg/kg TS 3 1 MB 

antracen 0.378 0.095 mg/kg TS 3 1 MB 

fluoranten 3.76 0.940 mg/kg TS 3 1 MB 

pyren 3.00 0.749 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(a)antracen 1.96 0.489 mg/kg TS 3 1 MB 

krysen 1.89 0.474 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(b)fluoranten 2.53 0.634 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(k)fluoranten 0.815 0.204 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(a)pyren 1.60 0.401 mg/kg TS 3 1 MB 

dibens(ah)antracen 0.328 0.082 mg/kg TS 3 1 MB 

benso(ghi)perylen 1.02 0.256 mg/kg TS 3 1 MB 

indeno(123cd)pyren 1.14 0.284 mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa 16* 20  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa cancerogena* 10  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa övriga* 10  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa L* 0.10  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa M* 9.1  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa H* 11  mg/kg TS 3 1 MB 
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Er beteckning 8:1 
  
 
Labnummer O10685771 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 97.5 2 % 1 V STGR 

As 4.01 1.13 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 124 28 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd 0.261 0.062 mg/kg TS 1 H STGR 

Co 6.54 1.58 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 34.3 6.8 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 110 23 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 22.1 5.8 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 109 22 mg/kg TS 1 H STGR 

V 18.2 3.9 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 328 62 mg/kg TS 1 H STGR 

       

monobutyltenn 51.2 20.4 µg/kg TS 2 C STGR 

dibutyltenn 7.03 2.78 µg/kg TS 2 C STGR 

tributyltenn (TBT) 9.78 3.12 µg/kg TS 2 C STGR 

tetrabutyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

monooktyltenn 60.6 19.6 µg/kg TS 2 C STGR 

dioktyltenn 10.0 3.58 µg/kg TS 2 C STGR 

tricyklohexyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

monofenyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

difenyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

trifenyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

 
 

Er beteckning 9:1 
  
 
Labnummer O10685772 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 97.0 2 % 1 V STGR 

As 0.847 0.268 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 74.0 16.9 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd <0.1  mg/kg TS 1 H STGR 

Co 6.31 1.52 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 15.5 3.1 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 50.5 10.6 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 16.6 4.4 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 13.9 2.8 mg/kg TS 1 H STGR 

V 26.6 5.6 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 81.5 15.3 mg/kg TS 1 H STGR 

       

monobutyltenn 6.11 2.42 µg/kg TS 2 C STGR 

dibutyltenn 1.73 0.723 µg/kg TS 2 C STGR 

tributyltenn (TBT) 19.2 6.15 µg/kg TS 2 C STGR 

tetrabutyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

monooktyltenn 38.9 12.6 µg/kg TS 2 C STGR 

dioktyltenn 8.11 2.77 µg/kg TS 2 C STGR 

tricyklohexyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

monofenyltenn 1.66 0.716 µg/kg TS 2 C STGR 

difenyltenn <1  µg/kg TS 2 C STGR 

trifenyltenn 1.54 0.652 µg/kg TS 2 C STGR 
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Er beteckning 9:2 
  
 
Labnummer O10685773 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 95.7 2 % 1 V STGR 

As 1.08 0.33 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 28.5 6.5 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd <0.1  mg/kg TS 1 H STGR 

Co 3.72 0.90 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 7.79 1.54 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 19.4 4.1 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 7.41 1.98 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 30.3 6.2 mg/kg TS 1 H STGR 

V 10.2 2.2 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 81.2 15.3 mg/kg TS 1 H STGR 
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Er beteckning 9:3 
  
 
Labnummer O10685774 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 91.5 2 % 1 V STGR 

As 6.60 1.81 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 58.5 14.7 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd 0.517 0.121 mg/kg TS 1 H STGR 

Co 7.25 1.75 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 12.8 2.5 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 1630 343 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg 0.412 0.122 mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 15.3 4.0 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 188 39 mg/kg TS 1 H STGR 

V 11.9 2.5 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 1340 255 mg/kg TS 1 H STGR 

       

TS_105°C 91.2 5.50 % 3 1 MB 

alifater >C5-C8 <10.0  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C8-C10 <10.0  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C5-C16* <30  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C16-C35 48 10 mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C10-C16 <1.24  mg/kg TS 3 1 MB 

metylpyrener/metylfluorantener <1.0  mg/kg TS 3 1 MB 

metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C16-C35 <1.0  mg/kg TS 3 1 MB 

bensen <0.010  mg/kg TS 3 1 MB 

toluen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

etylbensen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

m,p-xylen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

o-xylen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

xylener, summa* <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

TEX, summa* <0.10  mg/kg TS 3 1 MB 

naftalen <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

acenaftylen <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

acenaften <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

fluoren <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

fenantren <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

antracen <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

fluoranten 0.125 0.031 mg/kg TS 3 1 MB 

pyren 0.104 0.026 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(a)antracen <0.080  mg/kg TS 3 1 MB 

krysen <0.080  mg/kg TS 3 1 MB 

bens(b)fluoranten 0.096 0.024 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(k)fluoranten <0.080  mg/kg TS 3 1 MB 

bens(a)pyren <0.080  mg/kg TS 3 1 MB 

dibens(ah)antracen <0.080  mg/kg TS 3 1 MB 

benso(ghi)perylen <0.080  mg/kg TS 3 1 MB 

indeno(123cd)pyren <0.080  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa 16* 0.33  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa cancerogena* 0.096  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa övriga* 0.23  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa L* <0.15  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa M* 0.23  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa H* 0.096  mg/kg TS 3 1 MB 
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Er beteckning 9:4 
  
 
Labnummer O10685775 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 82.6 2 % 1 V STGR 

As 60.5 16.6 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 226 52 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd 4.11 0.96 mg/kg TS 1 H STGR 

Co 12.9 3.1 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 46.2 9.1 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 4970 1060 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg 6.34 1.88 mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 48.4 12.7 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 1040 213 mg/kg TS 1 H STGR 

V 18.7 4.0 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 4690 885 mg/kg TS 1 H STGR 

       

TS_105°C 84.2 5.08 % 3 1 MB 

alifater >C5-C8 <10.0  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C8-C10 <10.0  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C12-C16 25 5 mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C5-C16* 25  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C16-C35 317 63 mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C10-C16 2.68  mg/kg TS 3 1 MB 

metylpyrener/metylfluorantener 5.4 2.2 mg/kg TS 3 1 MB 

metylkrysener/metylbens(a)antracener 2.9 1.2 mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C16-C35 8.3  mg/kg TS 3 1 MB 

bensen <0.010  mg/kg TS 3 1 MB 

toluen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

etylbensen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

m,p-xylen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

o-xylen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

xylener, summa* <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

TEX, summa* <0.10  mg/kg TS 3 1 MB 

naftalen <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

acenaftylen 0.117 0.029 mg/kg TS 3 1 MB 

acenaften <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

fluoren 0.116 0.029 mg/kg TS 3 1 MB 

fenantren 1.57 0.393 mg/kg TS 3 1 MB 

antracen 0.744 0.186 mg/kg TS 3 1 MB 

fluoranten 6.68 1.67 mg/kg TS 3 1 MB 

pyren 4.84 1.21 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(a)antracen 3.48 0.870 mg/kg TS 3 1 MB 

krysen 2.99 0.748 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(b)fluoranten 4.74 1.18 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(k)fluoranten 1.21 0.302 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(a)pyren 2.93 0.733 mg/kg TS 3 1 MB 

dibens(ah)antracen 0.453 0.113 mg/kg TS 3 1 MB 

benso(ghi)perylen 1.56 0.390 mg/kg TS 3 1 MB 

indeno(123cd)pyren 2.09 0.522 mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa 16* 34  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa cancerogena* 18  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa övriga* 16  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa L* 0.12  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa M* 14  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa H* 19  mg/kg TS 3 1 MB 

monobutyltenn 121 48.1 µg/kg TS 2 C STGR 
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Er beteckning 9:4 
  
 
Labnummer O10685775 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
dibutyltenn 607 239 µg/kg TS 2 C STGR 

tributyltenn (TBT) 1440 461 µg/kg TS 2 C STGR 

tetrabutyltenn <30  µg/kg TS 2 C STGR 

monooktyltenn 624 202 µg/kg TS 2 C STGR 

dioktyltenn 453 155 µg/kg TS 2 C STGR 

tricyklohexyltenn <30  µg/kg TS 2 C STGR 

monofenyltenn <30  µg/kg TS 2 C STGR 

difenyltenn <30  µg/kg TS 2 C STGR 

trifenyltenn <30  µg/kg TS 2 C STGR 

       

PCB 28 0.0056 0.0022 mg/kg TS 4 1 MB 

PCB 52 0.0284 0.0114 mg/kg TS 4 1 MB 

PCB 101 0.0672 0.0269 mg/kg TS 4 1 MB 

PCB 118 0.0360 0.0144 mg/kg TS 4 1 MB 

PCB 138 0.0738 0.0295 mg/kg TS 4 1 MB 

PCB 153 0.0594 0.0238 mg/kg TS 4 1 MB 

PCB 180 0.0370 0.0148 mg/kg TS 4 1 MB 

PCB, summa 7* 0.31  mg/kg TS 4 1 MB 
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Er beteckning 10:2 
  
 
Labnummer O10685776 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 94.6 2 % 1 V STGR 

As 1.28 0.39 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 19.7 4.6 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd <0.1  mg/kg TS 1 H STGR 

Co 1.98 0.49 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 5.90 1.18 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 7.60 1.60 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 3.86 1.06 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 6.14 1.26 mg/kg TS 1 H STGR 

V 7.62 1.61 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 19.8 3.7 mg/kg TS 1 H STGR 

       

TS_105°C 93.8 5.66 % 3 1 MB 

alifater >C5-C8 <10.0  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C8-C10 <10.0  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C5-C16* <30  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C16-C35 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C10-C16 0.494  mg/kg TS 3 1 MB 

metylpyrener/metylfluorantener 1.8 0.7 mg/kg TS 3 1 MB 

metylkrysener/metylbens(a)antracener 1.1 0.4 mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C16-C35 2.9  mg/kg TS 3 1 MB 

bensen <0.010  mg/kg TS 3 1 MB 

toluen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

etylbensen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

m,p-xylen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

o-xylen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

xylener, summa* <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

TEX, summa* <0.10  mg/kg TS 3 1 MB 

naftalen <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

acenaftylen <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

acenaften <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

fluoren <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

fenantren 0.396 0.099 mg/kg TS 3 1 MB 

antracen 0.172 0.043 mg/kg TS 3 1 MB 

fluoranten 1.97 0.493 mg/kg TS 3 1 MB 

pyren 1.78 0.446 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(a)antracen 1.36 0.339 mg/kg TS 3 1 MB 

krysen 1.13 0.282 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(b)fluoranten 1.76 0.439 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(k)fluoranten 0.630 0.157 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(a)pyren 1.14 0.286 mg/kg TS 3 1 MB 

dibens(ah)antracen 0.214 0.053 mg/kg TS 3 1 MB 

benso(ghi)perylen 0.628 0.157 mg/kg TS 3 1 MB 

indeno(123cd)pyren 0.820 0.205 mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa 16* 12  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa cancerogena* 7.1  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa övriga* 4.9  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa L* <0.15  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa M* 4.3  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa H* 7.7  mg/kg TS 3 1 MB 

PCB 28 <0.0020  mg/kg TS 4 1 MB 
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Er beteckning 10:2 
  
 
Labnummer O10685776 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 52 <0.0020  mg/kg TS 4 1 MB 

PCB 101 <0.0020  mg/kg TS 4 1 MB 

PCB 118 <0.0020  mg/kg TS 4 1 MB 

PCB 138 <0.0020  mg/kg TS 4 1 MB 

PCB 153 <0.0020  mg/kg TS 4 1 MB 

PCB 180 <0.0020  mg/kg TS 4 1 MB 

PCB, summa 7* <0.0070  mg/kg TS 4 1 MB 
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Er beteckning 12:1 
  
 
Labnummer O10685777 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 93.8 2 % 1 V STGR 

As 6.55 1.81 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 98.6 22.6 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd 0.118 0.030 mg/kg TS 1 H STGR 

Co 16.2 4.0 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 33.4 6.8 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 82.5 17.7 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg <0.2  mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 17.9 4.8 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 205 42 mg/kg TS 1 H STGR 

V 16.8 3.6 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 569 109 mg/kg TS 1 H STGR 

       

TS_105°C 93.2 5.62 % 3 1 MB 

alifater >C5-C8 <10.0  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C8-C10 <10.0  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C5-C16* <30  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C16-C35 64 13 mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C10-C16 1.16  mg/kg TS 3 1 MB 

metylpyrener/metylfluorantener 4.2 1.7 mg/kg TS 3 1 MB 

metylkrysener/metylbens(a)antracener 2.5 1.0 mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C16-C35 6.7  mg/kg TS 3 1 MB 

bensen <0.010  mg/kg TS 3 1 MB 

toluen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

etylbensen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

m,p-xylen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

o-xylen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

xylener, summa* <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

TEX, summa* <0.10  mg/kg TS 3 1 MB 

naftalen <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

acenaftylen 0.136 0.034 mg/kg TS 3 1 MB 

acenaften 0.102 0.025 mg/kg TS 3 1 MB 

fluoren 0.119 0.030 mg/kg TS 3 1 MB 

fenantren 1.38 0.344 mg/kg TS 3 1 MB 

antracen 0.416 0.104 mg/kg TS 3 1 MB 

fluoranten 5.36 1.34 mg/kg TS 3 1 MB 

pyren 4.73 1.18 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(a)antracen 3.44 0.860 mg/kg TS 3 1 MB 

krysen 3.31 0.828 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(b)fluoranten 5.16 1.29 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(k)fluoranten 1.46 0.364 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(a)pyren 3.07 0.767 mg/kg TS 3 1 MB 

dibens(ah)antracen 0.593 0.148 mg/kg TS 3 1 MB 

benso(ghi)perylen 2.12 0.530 mg/kg TS 3 1 MB 

indeno(123cd)pyren 2.44 0.610 mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa 16* 34  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa cancerogena* 19  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa övriga* 14  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa L* 0.24  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa M* 12  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa H* 22  mg/kg TS 3 1 MB 
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Er beteckning 13:2 
  
 
Labnummer O10685778 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 91.0 2 % 1 V STGR 

As 4.29 1.31 mg/kg TS 1 H STGR 

Ba 72.0 17.5 mg/kg TS 1 H STGR 

Cd <0.1  mg/kg TS 1 H STGR 

Co 7.85 1.90 mg/kg TS 1 H STGR 

Cr 16.0 3.3 mg/kg TS 1 H STGR 

Cu 7320 1540 mg/kg TS 1 H STGR 

Hg 0.751 0.229 mg/kg TS 1 H STGR 

Ni 12.6 3.3 mg/kg TS 1 H STGR 

Pb 68.1 14.1 mg/kg TS 1 H STGR 

V 14.4 3.2 mg/kg TS 1 H STGR 

Zn 318 60 mg/kg TS 1 H STGR 

       

TS_105°C 91.2 5.50 % 3 1 MB 

alifater >C5-C8 <10.0  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C8-C10 <10.0  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C5-C16* <30  mg/kg TS 3 1 MB 

alifater >C16-C35 52 10 mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C10-C16 <1.24  mg/kg TS 3 1 MB 

metylpyrener/metylfluorantener <1.0  mg/kg TS 3 1 MB 

metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  mg/kg TS 3 1 MB 

aromater >C16-C35 <1.0  mg/kg TS 3 1 MB 

bensen <0.010  mg/kg TS 3 1 MB 

toluen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

etylbensen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

m,p-xylen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

o-xylen <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

xylener, summa* <0.050  mg/kg TS 3 1 MB 

TEX, summa* <0.10  mg/kg TS 3 1 MB 

naftalen <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

acenaftylen <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

acenaften <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

fluoren <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

fenantren 0.200 0.050 mg/kg TS 3 1 MB 

antracen <0.100  mg/kg TS 3 1 MB 

fluoranten 0.466 0.116 mg/kg TS 3 1 MB 

pyren 0.380 0.095 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(a)antracen 0.239 0.060 mg/kg TS 3 1 MB 

krysen 0.244 0.061 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(b)fluoranten 0.435 0.109 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(k)fluoranten 0.134 0.034 mg/kg TS 3 1 MB 

bens(a)pyren 0.236 0.059 mg/kg TS 3 1 MB 

dibens(ah)antracen <0.080  mg/kg TS 3 1 MB 

benso(ghi)perylen 0.210 0.052 mg/kg TS 3 1 MB 

indeno(123cd)pyren 0.236 0.059 mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa 16* 2.8  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa cancerogena* 1.5  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa övriga* 1.3  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa L* <0.15  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa M* 1.0  mg/kg TS 3 1 MB 

PAH, summa H* 1.7  mg/kg TS 3 1 MB 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 
1 Bestämning av metaller enligt MS-1. 

Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats. 
För jord siktas provet efter torkning. 
För sediment/slam mals alternativt  hamras det  torkade provet . 
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. 
Upplösning har skett med salpetersyra  för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. 
Analys har skett enligt EPA – metod (modifierad) 200.8 (ICP-SFMS). 
 
Rev 2012-04-23 
 

2 Paket OJ-19A. 
Bestämning av tennorganiska föreningar. 
Analys enligt egen metod. 
Mätning utförs med GC-ICP-SFMS. 
 
Rev 2011-11-10 
 

3 Paket OJ-21A 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. 
Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener. 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
 
Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. 
Mätning utförs med GC-MS. 

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). 
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Rev 2013-10-14 

 

4 Paket OJ-2A. 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på ISO 10382 och US EPA 8082. 
Mätningen utförs med GC-ECD.  
 
Rev 2013-09-18 
 
              
 

 
 

 Godkännare 
MB Maria Bigner 

 

STGR Sture Grägg 
 

 
 

 Utf1 
C GC-ICP-MS 

 

                                                           
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 15 (15) 

 

T1513389 
 

10AWVIUGGCU 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 

 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  

 
 
  

 

 

  

 Utf1 
H Mätningen utförd med ICP-SFMS 

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

V Våtkemisk analys 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA 
som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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1 Bakgrund och syfte 

COWI genomförde på uppdrag av Öckerö kommun en miljöteknisk mark-

undersökning på det före detta varvsområdet på Knippla i augusti 2012. 

Undersökningen omfattade fastigheterna Källö 1:98 samt Källö 1:161. Som ett 

resultat av undersökningen konstaterades att föroreningar förekommer i 

området och att det fanns behov av kompletterande utredningar om området 

ska användas för bostadsändamål. Undersökningsområdet utvidgas även till att 

omfatta grannfastigheten i sydvästra delen av området, Källö 1:168, samt ytor 

som inte var tillgängliga 2012. Den kompletterande undersökningen 

genomfördes i juni 2015. 

 

Figur 1: Utredningsområdet vid f.d. Knippla varv 

Utredningsområdet har tidigare använts för varvsverksamhet, Knippla varv, 

under tidsperioden 1932-1985. Verksamheten startade under namnet Oscar 

Svenningssons Slip & Varv som utvecklades under 1930-talet. År 1941 överläts 

varvet till nya ägare som ändrade namnet till Knippla skeppsvarv som fram till 
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1952 byggde främst fiskebåtar. 1952 brann varvet men byggdes upp igen till ett 

reparations- och servicevarv som drevs fram till nedläggningen 1985. 

 

Figur 2: Knippla varv i drift. Bild från Fiskemuseet. Nedan en äldre flygbild över 

området (Eniro 160916) 

 

Idag används huvuddelen av ytan till återvinningsstation och avfallssortering i 

behållare. Körytorna är asfalterade. På den västra delen av utredningsområdet 

finns ett utfyllt höjdparti medan övriga delar utanför asfaltsytan mestadels 

består av berg i dagen eller utfyllnader med sprängsten och makadam. Ytorna 

har använts som båtuppställningsyta. 
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Idag finns önskemål om att omvandla utredningsområdet till bostäder, 

verksamhetslokaler och parkyta. Inför en sådan omvandling krävs en sanering 

av förorenade massor ner till en acceptabel föroreningshalt. Då området är 

delvis uppbyggt av sprängsten där föroreningar kan ha trängt ner mellan 

blocken behöver en riskbedömning göras där alternativa åtgärdsmöjligheter 

ställs mot varandra för att därigenom ta fram ett åtgärdsförslag som är miljö- 

och hälsomässigt acceptabelt och samtidigt ekonomiskt rimligt och tekniskt 

möjligt. 
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2 Utförda undersökningar 

Totalt har tre miljöundersökningar gjorts i området varav två på land (2012 och 

2015) av COWI. Den tredje undersökningen omfattar sedimentprovtagning i 

viken utanför och utfördes av Sandström Miljö & Säkerhetskonsult år 2008. 

Sedimentundersökningen omfattade 3 punkter där prover togs för analys samt 

två punkter där inget material kunde tas på grund av hård botten.  

Undersökningarna visar att det finns förorenade sediment i delarna närmast land 

och att föroreningar påträffas främst i den översta decimetern. Olja, Pah och 

tributyltenn påvisades i sedimenten. 

De miljötekniska markundersökningarna utförda av COWI AB visar att marken 

inom detaljplaneområdet är förorenad. Totalt har borrningar gjorts i 19 punkter 

inom ramen för undersökningarna 2012 och 2015. 

Undersökningen 2012 visade att det förekommer förhöjda halter av olja, PAH 

och metaller i marken och som en följd av detta genomfördes en 

kompletterande undersökning sommaren 2015. Undersökningsområdet 

utvidgades då till att omfatta även båtuppställningsytor närmast vattnet samt 

asfalterade ytor utöver förtätning i delar där föroreningar påträffades 2012. 

Försök gjordes även att göra borrningar på fastigheten Källö 1:168 men det var 

inte möjligt att komma ner i marken. Troligen är det berg eller 

sprängstensfyllning på delområdet. 

För detaljer i genomförda utredningar hänvisas till respektive rapport. 
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3 Riskbedömning 

I figur 3 visas en schematisk bild av processen för att genomföra en förenklad 

riskbedömning enligt Naturvårdsverkets rapport 5977 "Riskbedömning av 

förorenade områden". 

Eftersom området är konstaterat som förorenat genom en översiktlig och en 

fördjupad miljöteknisk markundersökning är det första steget genomfört i 

riskbedömningsprocessen. 

I den fördjupade miljötekniska undersökningen gjordes en enklare 

riskbedömning där föroreningshalterna jämfördes mot Naturvårdsverkets 

riktvärden för förorenad mark. Bedömningen blev att halterna för känslig 

markanvändning överskrids och det finns behov av sanering innan 

bostadsbyggnation kan bli aktuellt. 

I utredningen gjordes även en grov bedömning av saneringsomfattning och 

kostnader för åtgärder. 

Platsen för Knippla varv är belägen på en plats som gör att en förenklad 

riskbedömning inte bedöms vara tillräcklig och det finns därför behov av att 

fördjupa bedömningen och även utreda åtgärdsalternativ och kostnader 

utförligare. 

Den fördjupade riskbedömningen som görs i denna rapport kommer inte att gå 

in på detaljerade risker med exponeringen utan görs som en mer generell 

bedömning av situationen på platsen baserat på omgivningsförhållanden, 

föreoreningstyp, halter och spridningsrisker. De exponeringsvägar som bedöms 

relevanta bedöms och värderas. 
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Figur 3: Förenklad riskbedömning enligt Naturvårdsverkets rapport 5977. 
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3.1 Problembeskrivning 

Området för Knippla varv är idag förorenat av tributyltenn (TBT), 

polyaromatiska kolväten (PAH), alifater, aromater, PCB och metaller 

TBT påträffas främst i ytliga jordlager på ytor som använts för båtuppställning. 

Övriga föroreningar finns på olika djup och i varierande halter över området. 

Den största volymen förorenade massor bedöms finnas i och under kullen i den 

nordvästra delen av området.  Där har jorddjup på cirka 2,5 meter noterats vid 

borrningar. I kullen finns troligen rivningsmassor med betong som stoppar 

borrningar på många platser. 

I den västra och norra delen är det nära till berg och volymerna förorenade 

massor är därmed begränsade. På plana ytor och delar utfyllda i vattnet består 

marken till stor del av sprängsten överlagrat med makadam, sand och grus i 

översta halvmetern. 

I enskilda punkter har provtagning kunnat genomföras mellan sprängstenen ner 

till underliggande jordlager. Höga halter föroreningar har påvisats, troligen från 

den tidigare varvsverksamheten. 

3.2 Skyddsobjekt 

Skyddsobjekt som identifierats i området är människor som vistas på platsen 

samt vattenmiljön i viken utanför utredningsområdet.  

Idag är huvuddelen av utredningsområdet inhägnat och används som 

återvinningsstation. Människor bedöms främst besöka platsen tillfälligt och 

risken för exponering bedöms vara begränsad. Viss risk finns att damning 

sprider föroreningar till närliggande områden från de ytligt förekommande 

föroreningarna på ytor där marken inte är hårdgjord eller täckt med växtlighet. 

Framtida användning för bostadsändamål och park/rekreation innebär att mer 

människor kommer att vistas på området under längre tidsperioder. 

Vattenmiljön och sedimenten i viken utanför är sedan tidigare påverkade av 

föroreningar från varvsverksamheten och bedömningen är att det sker en 

fortsatt påverkan genom spridning från land både via transport med regnvatten 

och med varierande havsnivå som kan tränga in i strandnära sprängstens-

fyllning. Det är svårt att med befintligt underlag bedöma omfattningen av den 

pågående spridningen till vatten och sediment. 

3.3 Kunskapsluckor 

Det finns luckor i informationen om jorddjupen i vissa delar där sprängsten,  

betong och eventuella andra rivningsmassor stoppat borrningar för provtagning. 

Det saknas även provtagningar som visar halter och mängder av förorenad 

jord/sediment under sprängstensfyllningen.  
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Provtagningarna i sedimenten utanför Knippla varv är begränsade och svåra att 

göra bedömningar utifrån. I nuläget bedöms dock inte att åtgärder i vatten och 

sediment ska ingå i denna utredning. 

3.4 Föroreningshalter 

Föroreningshalterna överstiger i stora delar av området riktvärdet för känslig 

markanvändning. Halter över mindre känslig markanvändning förekommer för 

flera metaller samt PAH-H. Även halten av TBT i två av punkterna överskrider 

riktvärdet för mindre känslig markanvändning. 

Figur 4: Provpunkternas placering 2012 (röda punkter) och 2015 (gula punkter) 

I punkterna 1, 6, 9 och 13 från undersökningen 2015 finns halter av koppar och 

zink som överskrider gränsvärdet för farligt avfall. Gränserna är 2500 mg/kg för 

både koppar och zink. 

Det mest problematiska området är vid punkt 9 där mycket höga halter 

uppmätts från 2-4 meters djup under markytan. Översta 2 metrarna visar halter 

under KM. Från 2 meter är man nere i den gamla havsbottnen och under 

närliggande havsytenivån vilket innebär en sanering nere i gammal havsbotten. 

Utfyllnaden ovan vattenytan är inte förorenad utan uppvisar halter under 

riktvärdet för känslig markanvändning. 
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Punkt 9 ligger i en yta som tidigare var vattenområde under tiden som varvet 

var i drift. Utfyllnad med sprängsten har gjorts i ett senare skede ovanpå de 

förorenade sedimenten på platsen. 

3.5 Spridningsrisk 

De risker som behöver bedömas är spridning från området till vatten och 

sediment samt risken för spridning upp i de byggnader som planeras på 

området. 

Figur 5: En generell bild av exponeringsvägar från ett förorenat område. 

(Naturvårdsverkets rapport 5978) 

Jordlagren utgörs av relativt grovkornigt material och underlagras delvis av 

sprängsten, vilken sträcker sig ut i viken som strandskoning. Detta innebär att 

”grundvattnet” i marklagren (huvudsakligen fyllnadsmassor) och havsvattnet 

sannolikt har mycket god kontakt och att grundvattennivån i marken i hög grad 

påverkas av havsytans nivå. Under delar av sprängstenen finns troligen 

sediment från den vik som tidigare fyllts ut. 

Infiltrerande nederbörd och närheten till havet har med största sannolikhet lett 

till att de förorenade jordmassorna lakats ur, varefter urlakade föroreningar 

kunnat nå havet. Det är i dag svårt att bedöma hur mycket föroreningar som 

finns kvar som lättrörliga och vad som sitter fastare i marken. Riskerna för 

spridning varierar även för olika typer av föroreningar. 

Tidigare genomförd sedimentundersökning i vattenområdet utanför Knippla varv 

visar att det förekommer förhöjda halter av föroreningar. Det är ett förväntat 

scenario med tanke på en långvarig verksamhet med varvsindustri. 

Varierande markförhållanden bidrar till spridningen då föroreningar normalt 

binder till finpartiklar. Grovt material som den sprängstensfyllning som 

förekommer i området släpper igenom föroreningar och väldigt lite sitter kvar på 

stenarna. 
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Det innebär att spridning troligen sker från de övre lagren av finmaterial samt 

från ytor högre upp på land, främst från kullen där det finns höga förorenings-

halter av främst metaller. 

Föroreningar i gamla sediment bedöms inte utgöra en stor risk så länge de är 

begravda under rena fyllnadsmassor. Vid schaktning i dessa sediment kan 

spridning ske och kräver då omfattande skyddsåtgärder innan entreprenaden. 

3.6 Hälsorisker 

De genomförda utredningarna visar inte på förekomst av flyktiga ämnen i 

marken. Föroreningar i form av alifater och aromater verkar finnas i begränsad 

utsträckning och lätt förhöjda halter har endast påvisats i 3 punkter i 

provtagningarna.  

Ett par provpunkter visar även förhöjd halt av oljeprodukt över riktvärdet för 

känslig markanvändning. I undersökningen 2012 påträffades även aromater i en 

provpunkt med halter över känslig markanvändning. 

PAH kan i vissa fall vara flyktigt men de höga halterna av PAH som påträffas vid 

Knippla varv är PAH-H som inte är lättflyktiga varianter.  

Även kvicksilver är ett flyktigt ämne men de halter som uppmätts i området 

bedöms omfattas av saneringsåtgärderna med undantag för de förhöjda halter 

som påträffats i djupa lager i punkt 9. Där finns kvicksilvret under vatten och 

därmed inte flyktigt till luft. 

De hälsorisker som främst föreligger är intag av jord eller exponering för damm 

då halterna av vissa metaller är höga. Föroreningarna är dock mestadels 

belägna en bit ner i marken vilket innebär att någon direkt exponering inte sker 

för människor som visats i området. De höga halter som uppmäts nere i gamla 

sediment under fyllningen vid strandlinjen ligger inte tillgängliga för exponering 

vid vistelse i området. 

Föroreningar i sedimenten och spridning från land till vatten kan utgöra en 

teoretisk risk vid intag av fisk. Vattenomsättningen är dock hög på platsen och 

risken bedöms som ringa. Den fisk som förekommer i området och möjligen 

fiskas är troligen inte stationär i viken. 

Något intag av dricksvatten från brunn förekommer inte på området. 

3.7 Miljörisker 

Spridning till vatten och sediment utgör en miljörisk. Koppar som förekommer i 

höga halter är skadligt för vattenlevande organismer och det gäller även TBT. 

De höga halter av föroreningar som förekommer i ytliga jordlager utgör risk för 

spridning ut i vattenmiljön. Även den stora volymen förorenade massor i den 

s.k. kullen utgör en risk för spridning via grundvatten som kan transportera ut 
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föroreningar i ytvatten och sediment. En risk för kontaminering av delområden 

som idag är rena finns också. 

De föroreningar som påträffas under ren fyllning nere i gammal havsbotten 

utgör en mindre risk i spridningshänseende då de ligger inbäddade i sediment 

och täckta av sprängsten och annan fyllning. Sedimenten utanför strandlinjen är 

sedan tidigare påverkade av föroreningar och bedömningen är att det inte sker 

en betydande påverkan från djupt liggande föroreningar under sprängstens-

fyllningen ut i sediment och vattenområde. Växtlighet i området bedöms inte 

påverkas av förorenade sediment i punkt 9 då dessa ligger under havsnivå och 

därmed i saltvatten som innebär att landlevande växter inte tar upp vatten från 

den nivån.  

Genom att avlägsna huvuddelen av föroreningarna på land reduceras påverkan 

på vattenområdet i stor utsträckning. 
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4 Åtgärdsutredning 

För Knippla varv bedöms att det finns två åtgärdsscenarier som ska ställas mot 

nollalternativet att inte åtgärda området alls och fortsätta nuvarande 

användning som huvudsakligen upplagsyta. 

4.1 Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att inget görs åt föroreningssituationen på området och 

att markanvändningen fortsätter som idag. Området fungerar idag för 

återvinningsstation och för båtuppläggning men andra verksamheter är svåra att 

bedriva. 

Med de utredningar som genomförts är ändå en trolig utveckling att någon form 

av skyddsåtgärder behöver vidtas för att förhindra fortsatt spridning från 

varvsområdet ut i havsviken. 

Nollalternativet innebär att hälso- och miljöriskerna kvarstår under lång tid 

framöver genom urlakning av miljögifter från båtuppläggningsytor och 

förorenade fyllnadsmassor på land. Den påverkan som mättes upp vid 

sedimentundersökningen 2008 visar dock på en måttlig påverkan.  

Halterna av vissa metaller i de förorenade massorna på land överskrider dock 

gränsvärdet för farligt avfall och det bedöms inte lämpligt att lämna området 

helt utan åtgärd. 

4.2 Åtgärdsalternativ 1 

Ett åtgärdsalternativ som kan diskuteras är en sanering av förorenad jord ovan 

berg och sprängsten för att därigenom ta bort exponeringsrisken i byggnader 

och för människor som vistas i området. 

Bara ett delområde, kullen, innehåller en större samlad volym förorenade 

massor. Borrningarna i delområdet nådde ner till cirka 2,5 meter som djupast. I 

kullen finns troligen en hel del rivningsmassor som inte är förorenade. 

Borrningarna stoppade i flera punkter mot sten eller betong. 
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I övriga området är jorddjupen ner till berg och sprängsten i huvudsak mindre 

än 0,5 meter med vissa undantag.  

I punkt 9 påvisades kraftiga föroreningar nere på mer än 3 meters djup. Då är 

man nere i gammal havsbotten och borrar nära strandlinjen. Halterna i punkt 9 

är höga för flera ämnen men i detta åtgärdsalternativ föreslås att den gamla 

havsbottnen lämnas orörd. Inflöde av havsvatten gör saneringsinsatserna 

komplicerade när man når havsytenivån. Föroreningen finns i ett delområde som 

inte är planerad för byggnation vilket innebär att den risk som kvarstår är 

spridning ut i vatten och sediment utanför strandlinjen. Vistelse ovanpå marken 

utgör ingen risk då halterna i de översta 2 metrarna är under riktvärdet för 

känslig markanvändning. 

En parallell hantering av föroreningar finns exempel på från kreosotsanering vid 

Sörhallsberget på Norra älvstranden i Göteborg 2005. Även där lämnades 

strandlinjen orörd trots att det fanns en konstaterad förorening under 

sprängstenen. Området är idag parkmark och en gång- och cykelbana passerar 

över delar av det område som inte sanerades vilket är likartat med planerad 

utformning närmast stranden inom Knippla varv-området. 

En schaktsanering av huvuddelen av området är nödvändig för att uppnå en 

markanvändning för bostadsändamål. Detta uppnås genom sanering av marken 

på huvuddelen området och de boende kommer då inte att exponeras för 

kvarlämnade föroreningar. Vattenområdet i viken är dock inte lämpligt som 

badplats med de föroreningar som redan idag finns i sedimenten. 

För åtgärdsalternativ 1 bedöms att totalt mellan 5000-6000 m³ förorenade 

massor schaktas bort från planområdet. I den volymen ingår maximalt 1000 m³ 

massor som är farligt avfall. Troligen kan volymen för dessa massor avgränsas 

ytterligare. Massor med föroreningshalter mellan MKM-FA bedöms omfatta 

3000-3500 m³ och massor med halter mellan KM-MKM utgör cirka 1000-1500 

m³. 

Kostnaden för mottagning bedöms enligt alternativet till spannet 1,5 - 2,5 Mkr 

med ett troligt utfall på cirka 2 Mkr. Entreprenadkostnaden bedöms till cirka 1 

Mkr och transporten tillkommer beroende på vilken metod som blir aktuell. 

Alternativen är lastning på pråm med omlastning i land för vidare transport, 

lastning på växelflak och omlastning i land eller transport med lastbil via färjor 

över Öckerö/Hönö.  

En möjlig variant kan vara lastning direkt på båt för transport till Norge om det 

går att lösa logistiken. Oklart vilket vattendjup som krävs för den hanteringen. 

Kostnaden för åtgärdsalternativ 1 bedöms hamna på 4-5 Mkr. 

4.3 Åtgärdsalternativ 2 

Det andra åtgärdsalternativet är en totalsanering av både förorenad mark ovan 

sprängsten samt föroreningar under sprängstensfyllningen. Det kommer att 
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innebära omfattande hantering av vatten och åtgärden kommer troligen även 

att räknas som vattenverksamhet då det är svårt att inte komma ut i 

vattenområdet.  

Det kommer även att vara svårt att avgränsa saneringen mot de förorenade 

sedimenten i viken. En tätspont bedöms vara svår att slå ner i närheten av 

strandlinjen på grund av tunna sedimentlager vilket gör att lösningen kan vara 

svår att genomföra. 

Eftersom en totalsanering omfattar uppschaktning av sprängsten är deponi-

volymen till stor del beroende på hur stor andel av sprängstenen som kan 

läggas tillbaks för återfyllnad. Det är därför svårt att bedöma volymer som ska 

till deponi och därmed även kostnaderna. 

Fördyrande moment är vattenhantering och eventuell tätspont, längre 

entreprenadtid, större volym till deponi och omfattande markarbeten för att 

återställa och förbereda för byggnation efter sanering.  

Att helt schakta ur all sprängsten för att sanera under stenen och därefter lägga 

tillbaks rent material innebär ett omfattande ingrepp i den stenpir som är 

uppbyggd samt i ytorna närmast stranden i övrigt. En återuppbyggnad innebär 

en helt ny utfyllnad i vattenområdet. 

Genomförda provtagningar tyder på att det finns cirka 2 meter rena massor, 

främst i form av sprängstensfyllnad ovan de kraftigt förorenade sedimenten i 

punkt 9. Föroreningarna finns under havsnivå vilket innebär schaktning i vatten 

med ökad spridningsrisk som måste hanteras. 

En omständighet i området är svårigheten att hantera massor för 

återanvändning och återfyllnad. En stor del av det grova materialet kan troligen 

återanvändas om man kan spola av det inom arbetsområdet. Det kräver dock 

utrymmen för hanteringen och dessutom en ökad mängd vattenhantering då allt 

överskottsvatten måste renas innan det kan släppas ut.  

Vattenreningen och behandlingen av förorenat stenmaterial innebär en ökad 

kostnad och krav på utrymmen för hanteringen, inklusive omfattande 

skyddsåtgärder för att förhindra spill till vattenområdet. 

En översiktlig bedömning är att kostnaden kommer att hamna på minst 7-8 Mkr 

för åtgärdsalternativ 2. Med rätt hanteringen behöver volymerna inte öka i stor 

omfattning men skyddsåtgärderna för saneringens genomförande kommer att bli 

omfattande. Om material inte kan rengöras på plats och återanvändas kommer 

bortfraktade volymer att öka väsentligt. 
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5 Riskvärdering 

Riskvärderingens syfte är att väga uppgifter från riskbedömningen och 

åtgärdsutredningen i processen att välja lämpligaste åtgärden. Målet är att 

underlätta bedömningen av vilken omfattning, inriktning och förväntansnivå som 

huvudman och tillsynsmyndighet har i projektet. 

Utgångspunkten är övergripande åtgärdsmål, resultaten från genomförda 

undersökningar, miljö- och hälsoriskbedömningen och åtgärdsutredningen. I 

riskvärderingen vägs miljö- och hälsomässiga mål in i förhållande till tekniska 

och ekonomiska överväganden. 

5.1 Övergripande åtgärdsmål 

Målet är att möjliggöra byggande av bostäder på utredningsområdet samt att 

kunna använda delar av området för parkmark och rekreation. 

Utgångspunkten är att minimera riskerna för människors hälsa och omgivande 

miljö. Exponeringsvägar ska i möjligaste mån elimineras. 

Den generella utgångspunkten är att riktvärden för känslig markanvändning ska 

tillämpas i de delar där människor kan exponeras för föroreningar. För djupare 

liggande föroreningar med liten exponeringsrisk förs ett resonemang om vad 

som är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt rimligt och acceptabelt. 

5.2 Förutsättningar 

För de åtgärdsalternativ som föreslagits, med olika omfattning av urschaktning, 

bedöms att en anmälan krävs för åtgärdsalternativ 1 så länge man inte 

genomför schaktarbeten i vattenmiljön. Hanteringen är därmed enklare både 

administrativt och planeringsmässigt med hänsyn till tidplan för åtgärdernas 

genomförande. En betydande reduktion av föroreningar åstadkoms med 

alternativet. 

Nackdelen med en delvis sanering är att föroreningar kommer att finnas kvar på 

djupet i området. Dessa kommer att ha en viss påverkan på sediment och 

vattenmiljö i viken utanför under en längre tidsperiod då ett visst utläckage kan 
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förväntas även om föroreningarna finns nere i gammal havsbotten. Så länge 

ovanliggande fyllnadsmassor inte rörs bedöms dock utläckaget vara litet. 

För åtgärdsalternativ 2 behövs utöver en anmälan även omfattande 

skyddsåtgärder för vattenhanteringen. Genom att schaktningar görs djupare 

kommer havsvatten att tränga in i schakt vilket innebär skyddsåtgärder för att 

förhindra detta. Spontning i sprängstensfyllningen är omöjlig vilket innebär att 

detta får göras utanför strandlinjen. Bedömningen är att det då krävs tillstånd 

för vattenverksamhet. Det är även tveksamt om sedimentdjupet nära stranden 

är tillräckligt för att möjliggöra spontning. Eventuellt måste andra tekniska 

lösningar utredas för att förhindra vatteninträngning i schakten. 

I åtgärdsalternativ 2 kommer vattenhanteringen i schakten att bli betydligt mer 

omfattande och kräver reningsanläggning med större kapacitet eftersom enda 

alternativet som är rimligt är att schaktvatten renas till den grad att den kan 

släppas ut i havet igen. Tillstånd för detta ska sökas och ges vilket gör det svårt 

att överblicka tidplanen för saneringsåtgärder. 

5.3 Teknisk genomförbarhet 

Knippla varv ligger på en plats där alla saneringsåtgärder kommer att utgöra en 

viss risk för närliggande vattenmiljö. Schaktningar måste genomföras med en 

noggrann kontroll av omgivningspåverkan och skyddsåtgärder måste vidtas för 

att förhindra spridning under schaktentreprenaden.  

Genom att området schaktas ur i deletapper och som återfylls snarast möjligt 

undviks ansamling av schaktvatten som kan föra med sig djupare liggande 

föroreningar ut i havsviken. 

Ett problem är direktkontakten med havsvatten för de massor bestående av 

sprängstensutfyllnad och förorenade sediment därunder. Förslaget är att 

schaktningar inte utförs under havsytenivån för att undvika den vattenhantering 

i entreprenaden. 

Inga åtgärder föreslås för sedimenten i hamnbassängen utanför Knippla varv, då 

risken för oönskade miljöeffekter i samband med att åtgärderna implementeras 

är stor i förhållande till miljönyttan. Bedömningarna från gjord undersökning är 

också att det bara är en måttlig påverkan på sedimenten och den kommer att 

minska efter utförd sanering på land. 

En svårighet med platsen är att lösa logistiken med borttransport av förorenade 

massor. De troliga alternativ som finns är lastbilstransport via ordinarie färja 

eller med en inhyrd färja dedikerad för direkttransport till Hisingen där 

omlastning kan ske. Inhyrd färja blir troligen nödvändigt för att klara 

omfattningen av transporterna som gör det svårt att hantera på ordinarie färja. 

Exempel: Det senare alternativet har använts i Göteborgs kommun vid sanering 

av kreosotföroreningar vid Sörhallsberget på Norra Älvstranden där växelflak 

användes för att ta massorna med färja till Risholmen för vidare transport till 
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deponi. Det gav möjlighet att fortsätta schakta under tiden som lastbilarna 

genomförde transporten på färjan. 

Den exakta utformningen kan göras först efter en upphandling av 

saneringsentreprenaden.  

Eventuellt kan andra lösningar presenteras av entreprenörerna då det finns 

exempel på företag som kan lasta direkt på pråm eller i fartyg för transport till 

mottagningsanläggning. I det fallet kan vattendjupet i området bli en 

begränsande faktor. 

För hanteringen av massor på området krävs även att ytor hålls tillgängliga för 

vattenrening och att vatten kan släppas ut i havsmiljön efter rening. Eventuella 

tillståndskrav och villkor för detta får besvaras av tillsynsmyndigheten. 

På grund av de begränsade ytor som finns till förfogande bedöms det inte vara 

möjligt att mellanlagra massor i väntan på analyser utan allt måste 

transporteras bort direkt efter schaktning. Metallhalter kan kontrolleras 

ungefärligt i fält under schaktning med XRF-instrument men exempelvis PAH 

kan inte bedömas utan laboratorieanalyser.  
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6 Diskussion och slutsatser 

För Knippla varv finns ett stort behov av saneringsåtgärder för att kunna 

utveckla området. Då planerna innefattar bostäder bör riktvärdet för känslig 

markanvändning vara styrande för de åtgärder som väljs. Området bedöms vara 

för litet för att en uppdelning i delområden med olika riktvärden ska vara lämplig 

men däremot bör en avvägning göras mellan miljömässiga effekter och vilket 

utfall det ger beträffande teknisk och ekonomisk rimlighet. 

Vid tillämpning av riktvärdena måste hänsyn tas till de praktiska 

förutsättningarna som innebär svårigheter att fullt ut sanera alla förekommande 

föroreningar. 

I delar av planområdet finns utfyllnader av sprängsten som använts för att dels 

fylla upp delar av havsviken och dels för att skapa stabila ytor att bedriva 

verksamhet på. För att välja saneringsåtgärd krävs ett ställningstagande 

beträffande sanering under sprängstenen vilket innebär en kraftig förändring av 

markstabiliteten och även innebär ingrepp i vattenmiljön som därmed kräver 

tillstånd för vattenverksamhet. 

Insatsen bör då vägas mot nyttan av åtgärden. När massor påträffas vars 

föroreningsgrad kan garanteras (t ex utsorterade stenar och block), så bör 

massorna kunna återanvändas för återfyllnad. 

I denna utredning förordas åtgärdsalternativ 1 där ytliga jordlager saneras för 

att ta bort de direkta exponeringsvägarna och även hålla kostnaderna inom en 

rimlig nivå. Genom att saneringen utförs i begränsade schakt i delområden 

närmast vatten minskas risken för problem med stabiliteten. I den mån det är 

möjligt schaktas förorenade massor bort ner till berg eller till ren 

sprängstensfyllning. Schakt utförs inte under havsytenivån för att undvika 

inträngning av havsvatten och därmed risk för spridning av föroreningar via 

vattnet. 

Om markanvändningen i området närmast strandlinjen begränsas till gångstråk 

bedöms inte att kvarlämnade föroreningar på djupet utgör någon risk för 

människors hälsa. En viss mängd förorening kan även i framtiden läcka ut i 
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viken där sedimenten dock redan är påverkade av verksamheterna som 

bedrivits på platsen. 

Vid val av en totalsanering enligt åtgärdsalternativ 2 kommer projektet att 

förskjutas i tid då tillstånd behövs för vattenverksamhet. Skyddsåtgärder för att 

hantera inströmmande vatten till området och samtidigt förhindra att 

föroreningar förs ut ur saneringsområdet blir omfattande. Troligen krävs 

installation av tätspont utefter strandlinjen vilket kan visa sig tekniskt svårt med 

ringa sedimentdjup ner till berg.  

En bedömning av kostnaderna för sanering enligt åtgärdsalternativ 1 visar att 

med ett saneringsbehov av 5000-5500 m³ förorenade massor hamnar 

mottagningskostnaden på cirka 2 Mkr. Till det tillkommer transport av massor 

till mottagningsanläggning som är besvärlig från Knippla och troligen kräver 

omlastningar från pråm alternativt lastbil med två färjor och stor tidsåtgång. En 

möjlighet som använts framgångsrikt i Göteborg är en mindre färja dedikerad 

för projektet och användning av växelflak som transporteras till Hisingssidan för 

vidare transport. 

Entreprenadkostnaden för grävning, vattenrening samt återfyllnad är ytterligare 

kostnader som tillkommer. En bedömning är att entreprenadkostnaden med 

transporter är lika stor som mottagningskostnaden. Exakt kostnad för 

transporterna är dock vanskligt att göra innan man vet vilken metod som 

används för att lösa logistiken. 

En bedömd kostnad enligt åtgärdsalternativ 1 är 4-5 Mkr och 7-8 Mkr för 

åtgärdsalternativ 2. Utan saneringsåtgärder, nollalternativet, är området inte 

lämpligt att bebygga med bostäder eller verksamhetslokaler. 

Under saneringen och vid avslut ska miljökontroll genomföras samt en 

slutrapport lämnas in där miljökontrollen under entreprenaden beskrivs, hur 

massor har hanterats inklusive transportdokument och mottagningskvitton. I 

Slutrapporten görs även en bedömning av hur saneringen har utförts i 

förhållande till åtgärdsmålen. 

Kostnaderna för anmälan, miljökontroll och slutrapport ingår inte i de bedömda 

åtgärdskostnaderna för Knippla varv.  

 

 



 

 
 
 
 
 
Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. 
 

 

 

 
Akustikforum AB 
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413 27 Göteborg 
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Rapport 5463-A Jonas Wallgren/Susanne Andersson 
 

Källö-Knippla 
Bullerkartläggning för tennisbanor 

Till denna rapport hör bullerkartor 5463-1 och -2. 

I detta dokument redovisas beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer härrörande från 
tennisbanor på Källö-Knippla. 
 
1. Immissionsriktvärden 
Tabell 1. Naturvårdsverkets utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dBA. 

Områdesanvändning 
Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta ljudnivå i 

dBA-läge ”FAST” 
Dag kl. 
07-18 

Kväll kl. 18-22 samt 
söndag och helgdag kl. 
07-18 

Natt kl. 
22-07 

Momentana ljud 
nattetid kl. 22-07 

Bostäder och rekreationsytor i bostäders 
grannskap samt utbildningslokaler och 
vårdbyggnader. 

50 45 40 55 

Områden för friluftsbebyggelse och rörligt 
friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor. 40 35 35 50 
 

2. Underlag 
� Digitalt ritnings- och kartmaterial har erhållits från Sofia Wiman (Öckerö Kommun). 
� Ljudnivåer för tennisbanor har erhållits från Noise Manual for Urban Development1 

 

3. Beräkningar 
En tredimensionell terrängmodell av området har byggts upp i datorprogrammet SoundPLAN 7.3. 
Därefter har ekvivalenta och maximala ljudnivåer beräknats 1,5 meter över mark.  
 

4. Resultat 
� Bullerkarta 5463-1: ekvivalent ljudtrycksnivå härrörande från tennisbanor. 
� Bullerkarta 5463-2: maximal ljudtrycksnivå härrörande från tennisbanor. 

 

5. Kommentarer 
Då ljud från tennisbanor innehåller ofta återkommande impulsljud i form av slag, skrik etc. bör 
riktvärden 5 dBA-enheter lägre än i Tabell 1 tillämpas. 
 

 
Göteborg den 10 februari 2014 
 
Jonas Wallgren 

                                                           
1 Ministry of Economy Baden-Württemberg in cooperation with Environmental Protection Department of Stuttgart 



Bullerkarta 5463-1
Göteborg 2014-02-10
Jonas Wallgren

Ekvivalent ljudnivå LAeq
i dB ref 20 µPa (frifält)
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 Bilagor 
A:1-A:4 Stabilitetsberäkningar, befintliga förhållanden 
B:1-B:2 Stabilitetsberäkningar, framtida förhållanden 
C:1-C:2 Stabilitetsberäkningar, framtida förhållanden, påldäck 
 
 
Ritning 
G-P-02 Plan, stabilitet 
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1. Förutsättningar 
Geotechnical Engineers of Sweden AB har på uppdrag av AL Studio AB och Öckerö kommun utfört en 

geoteknisk undersökning och utredning vid Knippla Varv på Källö-Knippla, Öckerö kommun. I 

föreslagen ny detaljplan planeras bland annat bostäder att uppföras inom aktuellt område. 

Aktuellt område begränsas i väster av Lindeviksvägen, i norr av Tranbärsvägen samt i öster av bland 

annat befintliga tennisbanor mm. 

 
Figur 1.1 Aktuellt område med rödmarkerad planområdesgräns.(https://www.google.se/maps 2020-03-16) 

 

2. Syfte 
Undersökningen och utredningen har i detta skede utförts med syfte att utreda de geotekniska 

förhållandena (underlag för detaljplan) inom aktuellt område. 

  

https://www.google.se/maps%202020-03-16
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3. Styrande dokument 
Denna PM ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Nedan uppräknade 

tillämpningsdokument har använts i beräkningarna: 

• IEG:s tillämpningsdokument Rapport 2:2008, Rev 2 ”Grunder” 

• IEG:s tillämpningsdokument Rapport 6:2008, Rev 1 ”Slänter och bankar” 

 

4. Underlag 
Nu utförda samt tidigare utförda undersökningar i och i närheten av aktuellt område redovisas separat 

i ”Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo) med samma uppdragsnr, daterad  

2020-03-26. 

 

5. Befintliga förhållanden 

5.1. Topografi och erosion 
För detaljer avseende topografi, se ritningar i MUR/Geo angiven i kapitel 4. 

Aktuellt område utgörs av områden med ytligt berg i öster och väster och genom området löper i 

sydostlig riktning en mindre dalgång. Markytan utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor, uppfyllda ytor, 

grusytor samt av mindre gräsytor. Befintlig markytas nivåer (höjdsystem RH 00) varierar i huvudsak 

från som lägst ca +1 vid släntkrön till havsområdet till ca +2 längre in i området. I vissa delar har även 

ytterligare uppfyllnader (tex vid punkt GS02, se ritning G-P-01 i MUR/Geo) utförts och här ligger 

markytan kring nivån +3. Där ytligt berg förekommer varierar nivån från som lägst ca +2 till som högst 

ca +9. 
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Bild 5.1 Infartsväg till området och befintlig återvinningscentral, vy mot sydost.  

 
Bild 5.2 Havsområdet i söder/sydost, vy mot nordost.  
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Vid platsbesök noterades ett befintligt erosionsskydd i anslutning till havsområdet i söder/sydost. 

Erosionsskyddet bedöms fungera relativt bra för nuvarande verksamhet i området. Mindre erosion 

bedöms dock förekomma i tex sydost. För framtida verksamheter i området bedöms det dock att 

befintligt erosionsskydd måste kompletteras. I vissa delar kan det även behöva läggas ut helt nytt 

grövre erosionsskydd jämfört med nuvarande. Erosionsskyddet bör också utformas med en flackare 

släntlutning (1:2 eller flackare) än nuvarande släntlutning (ca 1:1 och vissa delar även brantare). 

 
Bild 5.3 Befintligt erosionsskydd i sydost, vy mot nordost.  
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Bild 5.4 Befintligt erosionsskydd i söder/sydost, vy mot nordost.  

 

 
Bild 5.4 Befintligt erosionsskydd vid ”udde” i sydost, vy mot öster.  
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5.2. Befintliga anläggningar 
I området förekommer befintliga byggnader och området används bland annat som en 

återvinningscentral. För lägen på befintliga byggnader, se ritning G-P-01 i MUR/Geo. Befintliga 

markförlagda ledningar förekommer också i området.  

5.3. Bergtekniska förhållanden 
Berg i dagen förekommer längs västra och nordöstra begränsningen av planområdet. Sprängda 

skärningar med en högsta höjd på drygt 4 m förekommer i omedelbar anslutning till byggnader i östra 

delen av området samt på upp till någon meters höjd längs Tranbärsvägen. I övrigt är det relativt 

flacka naturliga hällområden. 

Berggrunden i området utgörs uteslutande av grå förgnejsad metagråvacka med en gnejsighet som 

stupar 60–70° mot västsydväst.  

Sprickfrekvensen är normal för gnejsberggrunden i Göteborgs skärgård, med en helt dominerande 

sprickgrupp som sammanfaller med berggrundens gnejsighet. 

5.4. Geotekniska förhållanden 
De geotekniska förhållandena har delats upp i två områden: 

• Landområdet där uppfyllnad har utförts 

• Havsområdet med mer naturlig jordlagerföljd 

5.4.1. Landområde 

Enligt tidigare och nu utförda undersökningar på land inom aktuellt område består jordlagerföljden 

där inte ytligt berg förekommer från markytan i huvudsak av: 

• Fyllning till ca 2-6 m djup. 

• Lera till som mest ca 5-6 m djup. 

• Friktionsjord/berg. 

Enligt tidigare och nu utförda undersökningar på land bedöms djupet till fast botten/berg i huvudsak 

variera mellan ca 1-7 m. Områden med ytligt berg förekommer också. Se även ritning G-P-01 i 

MUR/Geo.  

Fyllningen bedöms främst utgöras av grus och sand men block, mulljord, skalrester, sten, 

byggnadsrester (tex trä, tegel mm) förekommer också och fyllningen är som mäktigast närmast 

havsområdet i sydost. Sammansättningen av de olika jordmaterialen är som ovan nämnt varierande 

och därför har fyllningen inte kunnat klassas med avseende på materialtyp och tjälfarlighetsklass. 

Fyllningen bedöms också innehålla föroreningar. 

Leran är siltig och innehåller ställvis även sand och skalrester. Lager av skalsand kan även förekomma i 

leran med en mäktighet av ca 0,5- 1 m. Lerans vattenkvot bedöms variera mellan ca 30-50 % och 

denna jord bedöms utgöras av materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt Anläggnings AMA. 

Enligt utförda CPT-sonderingar i leran bedöms den odränerad skjuvhållfastheten variera mellan ca 10-

20 kPa. 
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Friktionsjorden under leran bedöms ha en mäktighet som varierar mellan ca 0-1 m. Jorden bedöms 

utgöras av friktionsjord som tex grus, sand, sten mm. Block har också noterats i utförda 

jordbergsonderingar. 

5.4.2. Havsområde 

Enligt tidigare utförda undersökningar i havsområdet i sydost består jordlagerföljden från havsbotten i 

huvudsak av: 

• Gyttja till ca 2-3 m djup. 

• Lera 

Enligt tidigare utförda undersökningar under havsbotten bedöms djupet till fast botten variera mellan 

ca 3-7 m djup under havsbotten, se även ritning G-P-01 i MUR/Geo. 

Gyttjan kan även innehålla sand och silt. Tidigare uppmätta värden på dess vattenkvot visar att 

vattenkvoten strax under havsbotten är hög, ett värde på ca 170 % har tidigare uppmätts. Något 

djupare har en vattenkvot på ca 50 % uppmätts. Jorden bedöms utgöras av materialtyp 6A och 

tjälfarlighetsklass 4 enligt Anläggnings AMA. 

Leran är siltig och kan även innehålla sand och skalrester. Vattenkvoten har uppmätts till ca 30 % i en 

punkt. Lager av skalsand kan även förekomma i leran med en mäktighet av ca 0,5-1 m. Leran bedöms 

utgöras av materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt Anläggnings AMA.  

Enligt tidigare utförd manuell vingsondering ute i havsområdet varierar gyttjans och lerans 

okorrigerade skjuvhållfasthet mellan ca 10-40 kPa. 

5.5. Hydrogeologiska förhållanden 

Den övre grundvattenytan har mätts i skruvborrhålen och låg vid undersökningstillfället i februari 2020 

på mellan ca 1,0-1,7 m djup under befintlig markyta vilket motsvarar nivåer från som lägst ca -0,2 för 

skruvprotagningshål GS07 närmast havsområdet till ca +1,5 för skruvprovtagningshål GS02 ca 50 m 

nordväst från havsområdet. Nivåerna är angivna i höjdsystem RH 00. 

Enligt Öckerö kommun ligger medelvattennivån (höjdsystem RH 00) på ca -0,17. Inga uppgifter finns 

med avseende på högsta eller lägsta lågvattenstånd. De karakteristiska havsvattenstånden i bedöms 

dock (med ledning av vattenstånden i Torshamnen) vara ungefär enligt följande: 

• Högsta högvattenstånd, HHW: ca +1,5 (ca +1,7 för höjdsystem RH 2000) 

• Medelhögvattenstånd, MHW: ca +0,7 (ca +0,9 för höjdsystem RH 2000 

• Medelvattenstånd, MW: ca -0,2 (ca +0 för höjdsystem RH 2000) 

• Medellågvattenstånd, MW: ca -0,8 (ca -0,6 för höjdsystem RH 2000) 

• Lägsta lågvattenstånd, LLW: ca -1,3 (ca -1,1 för höjdsystem RH 2000) 

Grundvattenytan bedöms följa ovanstående havsvattenstånd närmast havsområdet för att sedan 

långsamt stiga längre in på land. 
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6. Härledda och valda egenskaper 

6.1. Odränerade egenskaper 
Härledda och valda värden för kohesionsjordens korrigerade skjuvhållfasthet redovisas i figur 5.1 samt 

i tabell 5.1 (med linjär interpolation mellan värdena). För leran under fyllningen på land har en 

konflytgräns på 50 % antagits. För gyttjan/leran i havsområdet har en konflytgräns på 100 % antagits. 

 
Figur 5.1 Härledda och valda hållfasthetsvärden, korrigerad skjuvhållfasthet. 
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Tabell 5.1 Valda värden, korrigerad skjuvhållfasthet. 

Område Djup cu,korr (kPa) 

Landområde 1-6 m 12 kPa 

Havsområde 0 m 7 kPa 

Havsområde 6 m 37 kPa 

6.2. Dränerade egenskaper 
Kohesionsjordens dränerade hållfasthetsparametrar bestäms empiriskt enligt följande: 

𝜑′ = 30° 
𝑐′ = 0,1 × 𝑐𝑢 

Dessa empiriska värden ska ses som karakteristiska, vilket medför att η=1,0 skall tillämpas. 

 

7. Stabilitet 

7.1. Geoteknisk kategori, säkerhetsklass och laster 

Dimensionering och beräkningar för stabiliteten i området har utförts i geoteknisk kategori 2, GK 2 

samt i säkerhetsklass 2, SK 2. 

SK2 ➔ Partialkoefficient som beaktar säkerhetsklass 𝛾𝑑 = 0,91 

 ➔ 𝐹𝐸𝑁 = 1,0 

Trafiklaster (karakteristiska värden) för odränerad analys väljs enligt TK Geo till 15 kPa: 

Dimensionerande laster uppgår därmed till:  𝛾𝑑 × 1,4 × 𝑄 = 0,91 × 1,4 × 15 = 19,1 𝑘𝑃𝑎 

Inom aktuellt planområde har denna last använts som befintlig trafiklast vid beräkningar. 

I kombinerad analys har all trafiklast reducerats med 50 % vilket kan medföra att beräknad 

säkerhetsfaktor för kombinerad analys kan bli högre jämfört med odränerad analys. 
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7.2. Omräkningsfaktorer 
Då de geotekniska egenskaperna för jorden på land och jorden i havsområdet är så olika så har 

omräkningsfaktorer för respektive område enligt nedan. 

Landområde 

Antalet oberoende undersökningspunkter n=3 st (punkt GS01, GS02 och GS05). 

Jorden förutsätts motsvara ”normalsvensk lera”.  

η(1,2)=0,95 

En typ av metod har använts (CPT-sondering) för att bestämma cu. 

η(3)=0,9 

Brottytan bedöms vara liten och konsekvensen bedöms av brott bedöms vara liten. 

η(4,5,6,7)=1,0 

För dimensionering av slänter och bankar sätts  

η(8)=1,0 

Sammantaget ger detta: 

cu= η(1,2) x η(3) x η(4,5,6,7) x η(8) = 0,95 x 0,9 x 1,0 x 1,0 = 0,86 

Havsområde 

Antalet oberoende undersökningspunkter n=1 st (punkt 2). 

Jorden förutsätts motsvara ”gyttja” och ”gyttjig lera”.  

η(1,2)=0,8 

En typ av metod har använts (vingsondering) för att bestämma cu. 

η(3)=0,9 

Brottytan bedöms vara liten och konsekvensen bedöms av brott bedöms vara liten. 

η(4,5,6,7)=1,0 

För dimensionering av slänter och bankar sätts  

η(8)=1,0 

Sammantaget ger detta: 

cu= η(1,2) x η(3) x η(4,5,6,7) x η(8) = 0,8 x 0,9 x 1,0 x 1,0 = 0,72 
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7.3. Karakteristiska värden 
Det karakteristiska värdet för en materialparameter definieras som: 

𝑋𝑘 = 𝜂 × 𝑋 

Landområde 

Karakteristiska hållfasthetsvärden samt tunghet för leran på land redovisas i tabell 7.1. 

Tabell 7.1 Landområde, karakteristiska värden 

Djup cuk c’k k 
1-6 m 10,3 kPa 1,0 16 kN/m3 

Det skall förutsättas att jordprofilen överst utgörs av fyllning med varierande mäktighet. Denna jord 

ges en karakteristisk (η=1) friktionsvinkel ’k = 34° samt en karakteristisk tunghet/effektiv tunghet på 

k=18 kN/m3/ ´k=10 kN/m3. Friktionsjorden under leran har också antagits ha samma egenskaper som 

fyllningen ovan leran. 

I området förekommer också torrskorpelera (se tex punkt GS01 på ritning G-P-01 i MUR/Geo), denna 

jord ges en karakteristisk (η=1) odränerad skjuvhållfasthet cuk= 20 kPa. Denna jord ges karakteristisk 

tunghet/effektiv tunghet på k=17 kN/m3 / ´k=7 kN/m3. 

Havsområde 

Karakteristiska hållfasthetsvärden samt tunghet för jorden under havsbotten land redovisas i tabell 

7.2. 

Tabell 7.2 Havsområde, karakteristiska värden 

Djup cuk c’k k 
0 5,0 0,5 15 kN/m3 

6 26,6 2,7 15 kN/m3 

Friktionsjord under gyttjan/leran ges en karakteristisk (η=1) friktionsvinkel ’k = 34° samt en 

karakteristisk tunghet/effektiv tunghet på k=18 kN/m3/ ´k=10 kN/m3.  

7.4. Dimensionerande värden 
Det dimensionerande värdet beräknas enligt: 

𝑋𝑑 =
1

𝛾𝑀
× ×𝑋𝑘 

För friktionsvinkeln innebär det: 

𝜑𝑑
′ = 𝑡𝑎𝑛−1 (

1

𝛾𝜑′
× 𝜂𝜑′ × 𝑡𝑎𝑛𝜑′) 

Partialkoefficienter för jordmaterial, 𝛾𝑀, enligt Tabell 7.3. 
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Tabell 7.3 Partialkoefficienter för jordmaterial 

Jordparameter 
 

Värde 

Friktionsvinkel (tan ’) 𝛾𝜑′ 1,3 

Effektiv kohesion (c’) 𝛾𝑐′ 1,3 

Odränerad skjuvhållfasthet (cu) 𝛾𝑐𝑢 1,5 

Odränerad skjuvhållfasthet (cu) 𝛾𝛾 1,0 

En sammanställning av dimensionerande hållfasthetsvärden för kohesionsjorden redovisas i Tabell 7.4 

och Tabell 7.5. 

Tabell 7.4 Dimensionerande värden för kohesionsjorden, landområde 

Djup cud c’d k 
1-6 m 6,9 kPa 1,0 16 kN/m3 

Tabell 7.5 Dimensionerande värden för kohesionsjorden, havsområde 

Djup cud c’d k 
0 3,4 kPa 0,5 15 kN/m3 

6 17,8 kPa 2,7 15 kN/m3 

7.5. Indata till beräkningsprogram 
Följande värden används som indata i beräkningsprogrammet, Geostudio Slope/W, för att kunna göra 

stabilitetsanalyser med partialkoefficienter enligt IEG:s Tillämpningsdokument EN 1997-1 ”Slänter och 

bankar”. 

Tabell 7.6 Indata till beräkningsprogram, landområde 

Djup Material cud c´d ´d  
Varierar Fyllning - - 27,4° 18/10 kN/m3 

Varierar Torrskorpa 13,3 kPa 1,5 23,9° 17/7 kN/m3 

Varierar Lera 6,9 kPa 0,8 23,9° 16/6 kN/m3 

Varierar Friktionsjord - - 27,4° 18/10 kN/m3 

Tabell 7.7 Indata till beräkningsprogram, havsområde 

Djup Material cud c´d ´d  
0 Gyttja/lera 3,4 (+2,4*z) kPa 0,4 (+0,3*z) 23,9° 15/5 kN/m3 

6 Gyttja/lera 17,8 kPa 2,0 23,9° 15/5 kN/m3 

Varierar Friktionsjord - - 27,4° 18/10 kN/m3 

Som indata i beräkningsprogrammet motsvarar värdena på den dränerade kohesionen i Tabell 7.6 och 

7.7 följande: 𝑐𝑑
′ = 0,115 × 𝑐𝑢𝑑 
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7.6. Resultat och antaganden 
Vid beräkningar har portrycket modellerats som ett hydrostatiskt tryck från medelvattennivån -0,2 

samt från lägsta lågvattennivå -1,3 i havsområdet. Lägre in på land har grundvattenytan valts att ligga 

något högre. 

För stabilitetsberäkningar har Geostudio Slope/W använts. Stabilitetsberäkningar har utförts i en 

sektion (se sektion 1 enligt ritning G-P-02 och Bilaga A:1-A:4).  

7.6.1. Befintliga förhållanden 

Utförda beräkningar för befintliga förhållanden för sektion 1 visar att säkerheten mot skred är för låg 

för både medelvattenstånd (MW) och lägsta lågvattenstånd (LLW) i havet. För medelvattenstånd har 

lägsta säkerhet mot skred beräknats till ca 0,7. För lägsta lågvattenstånd (LLW) är motsvarande lägsta 

beräknade säkerhet mot skred ca 0,6. För tillfredställande stabilitet krävs en säkerhet som är minst 

1,0. En säkerhetsfaktor av minst 1,0 uppnås inte förrän ca 15 m in på land från släntkrön ned mot 

havsområdet yta, se även ritning G-P-02. 

Utförda beräkningar för befintliga förhållanden redovisas i tabell 7.8 samt mer i detalj i bilaga A:1-A:4.  

Tabell 7.8 Beräknad lägsta säkerhet mot skred, befintliga förhållanden. 

Sektion Vattenstånd Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys 

Bilaga 

1 MW: -0,2 0,74 0,73 A:1-A:2 

1 LLW: -1,3 0,62 0,60 A:3-A:4 

7.6.2. Framtida förhållanden 

För framtida förhållanden har Tengbom tagit fram ett grovt förslag för placering av hus, marknivåer 

mm. Eftersom beräknad stabilitet för befintliga förhållanden med nuvarande beräkningsunderlag har 

för låg säkerhet mot skred så har detta beaktats närmast havsområdet. Detta genom att tex flacka ut 

slänterna närmast havsområdet till 1:2, sänka markytan närmast havsområdet till nivå ca +1,0, minska 

nya uppfyllnader under planerad byggnation genom att ha sockel på husen mot havsområdet. En bit in 

i området planeras dock nya uppfyllnader att utföras.  

 
Figur 7.1 Översiktlig förslag på sektion för framtida förhållanden. Skiss från Tengbom 2020-05-07. 
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Beräkningar har utförts i odränerad och kombinerad analys för lägsta lågvattenstånd (LLW) och 

säkerheten mot skred har som lägst beräknats till ca 0,7 vilket är högre säkerhet mot skred jämfört 

med befintliga förhållanden men fortfarande ändå för låg säkerhet mot skred. En tillfredställande 

säkerhetsfaktor av minst 1,0 uppnås inte förrän ca 15 m in från släntkrön ned mot havsområdet, se 

även ritning G-P-02. 

Utförda beräkningar för framtida förhållanden redovisas i tabell 7.9 samt mer i detalj i bilaga B:1-B:2.  

Tabell 7.9 Beräknad säkerhet mot skred, framtida förhållanden. 

Sektion Vattenstånd Odränerad 
analys 

Kombinerad 
analys 

Bilaga 

1 LLW: -1,3 0,72 0,70 B:1-B:2 

 

7.6.3. Stabilitetsförbättrande förstärkningsmetoder 

För att få tillfredställande stabilitet redovisas nedan några olika förstärkningsmetoder samt för-och 

nackdelar med dessa. 

Lättfyllning (tex cellplast, lättklinker, skumglas) 

Lättfyllning skulle kunna förbättra stabiliteten genom att gräva ur befintlig tung fyllning och ersätta 

den med lättare material. Problemet med lättfyllning är dock risken för uppflytning (vid tex höga 

vattenstånd). Lättfyllning är även en bra metod ur sättningssynpunkt. 

Spont 

Spontning skulle vara en bra metod med avseende på stabiliteten men ur sättningssynpunkt skulle 

denna metod behöva kompletteras med någon annan form av förstärkningsåtgärd (tex lättfyllning). 

Eftersom grovt material som tex sprängsten förekommer i anslutning samt i havsområdet (tex 

befintligt erosionsskydd) så skulle det även bli svårt att driva igenom spontplank genom denna fyllning, 

eventuellt skulle borrad spont som är en dyr åtgärd bli aktuellt. Sponten skulle sannolikt även behöva 

slås till berg, förankras med bergdubb och utföras med stag vilket skulle bli kostsamt.  

Påldäck 

Påldäck är en bra förstärkningsåtgärd från ur både stabilitets- och sättningssynpunkt. Påldäcket skulle 

kunna utformas så att det även kan ta lasterna från ny uppfyllnad, byggnader mm. Påldäck är en 

mycket dyr metod.  

Stödfyllning (tryckbank) 

Stödfyllning är en metod som är bra ur stabilitetssynpunkt men ej ur sättningssynpunkt. I aktuellt 

område bedöms dock att denna metod bli väldigt omfattande eftersom denna fyllning skulle behöva 

läggas ut i havsområdet som idag utgörs av väldigt lös jord (gyttja/lera) vilket skulle kunna försämra 

stabiliteten i havsområdet ytterligare. I området planeras även bryggor och angöring för båtar som 

kräver ett visst vattendjup vilket gör att denna metod kan bli svår att utforma på ett bra sätt som 

möjliggör sådan verksamhet. 

Kalkcementpelare (KC-pelare) 

Förstärkning med KC-pelare är en bra metod som ur både stabilitets- och sättningssynpunkt. I detta 

fall förekommer dock en fyllning som till stor del utgörs av sprängsten. Installation av KC-pelare 



 

 

19 [22]  2020-05-14 

Öckerö kommun, Knippla Varv, detaljplan 

Geoteknisk PM, underlag för detaljplan 

 
 

bedöms inte kunna utföras igenom denna typ av fyllning, speciellt då fyllningens tjocklek har stor 

mäktighet.  

7.6.4. Stabilitetsförbättrande åtgärd 

Som stabilitetsförbättrande åtgärd har påldäck studerats. Eftersom stabiliteten är otillfredställande för 
både befintliga och framtida förhållanden så har beräkningar utförts för att se till vilken nivå som 
avschaktning måste utföras  så att säkerheten mot skred minst blir 1,0. Ett framtida påldäck (se avsnitt 
7.6.3) kan preliminärt som högst ligga på nivå -0,3 med hänsyn till stabiliteten för underliggande jord. 
Utförda beräkningar redovisas i Bilaga C:1-C:2. 

En annan metod som också skulle fungera för att få tillfredställande stabilitet är att installera en spont 
i anslutning till havsområdet, se även avsnitt 7.6.3. 

7.7. Sammanfattning 
Med det beräkningsunderlag som finns är stabiliteten för befintliga förhållanden inte tillfredställande 

ca 15 m in på land från befintligt släntkrön ned mot havsområdet. Beräkningar för framtida 

förhållanden (underlag från Tengbom) ger också för låg säkerhet mot skred inom samma område. 

För att erhålla tillfredställande stabilitet för befintliga och framtida förhållanden krävs därför i nuläget 

omfattande och dyra förstärkningsåtgärder. Utförda beräkningar med påldäck på en nivå av ca -0,3 

visar tillfredställande stabilitet. Detta påldäck kommer dock behöva ligga på en väldigt låg nivå som 

inte skulle fungera så bra i praktiken, främst på grund av havets vattenstånd. 

En annan lösning för att höja säkerheten mot skred till minst 1,0 skulle kunna vara att installera en 

spont. Eftersom grovt material som tex sprängsten förekommer i anslutning samt i havsområdet (tex 

befintligt erosionsskydd) så skulle det dock bli svårt att driva igenom spontplank genom denna fyllning, 

eventuellt skulle borrad spont, som är en dyr åtgärd bli aktuellt. Sponten skulle sannolikt även behöva 

slås till berg, förankras med bergdubb och utföras med stag, vilket skulle bli dyrt. Ur sättningssynpunkt 

skulle denna metod behöva kompletteras med någon annan form av förstärkningsåtgärd (tex 

lättfyllning). 

Sammanfattningsvis rekommenderas i första hand att kompletterande och mer avancerande fält- och 

laboratorieundersökningar utförs för att få ett bättre beräkningsunderlag, höja omräkningsfaktorer 

enligt avsnitt 7.2 och därmed få en högre beräknad säkerhet mot skred. Lerans odränerade 

skjuvhållfasthet kan eventuellt höjas något. Även om detta utförs så bedöms det att någon form av 

förstärkningsåtgärd kommer att behöva utföras men omfattningen på denna åtgärd bedöms bli 

mindre än vad som nu beräknats/beskrivits om kompletterande undersökningar mm utförs. I nuläget 

bedöms påldäck eller spont vara bästa alternativen. 
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8. Sättningar 
Inga belastningsförsök har utförts på leran eller gyttjan men utifrån tidigare utförda undersökningar på 

land samt under havsbotten bedöms jorden vara sättningsbenägen. Mest sättningskänslig bedöms 

gyttjan/leran ute till havs vara och här bedöms all ny belastning på denna jord leda till sättningar som 

kan pågå under lång tid. På land bedöms sättningsförhållandena vara något bättre men även här 

bedöms ny belastning på marken (tex uppfyllnader) kunna leda till sättningar. På land är dock inte 

lermäktigheterna så stora så nya sättningar bedöms utbildas under en kortare tidsperiod jämfört med 

nya sättningar i havsområdet. 

Vid detaljprojektering rekommenderas det att ytterligare fält- och laboratorieundersökningar utförs 

samt eventuellt att belastningsförsök (CRS-försök) utförs på leran på land och eventuellt på 

gyttjan/leran ute till havs för att bättre bedöma jordens sättningsegenskaper. 

 

9. Radon 
Radonundersökning har inte utförts i detta skede. 

 

10. Bergras och blocknedfall 
Risk för bergras eller blockutfall bedöms föreligga på två platser i de sprängda skärningarna strax 

bakom två mindre byggnader (se Figur 10.1):  

1. Ett block på ca 3 m3 (Figur 10.2) 

2. Ett antal block med en total volym på 1,5 m3 på en högsta höjd av 3,5 m (Figur 10.2). 

 

 
Figur 10.1 Förekomster av blottat berg (inklusive berg med tunt jordtäcke, < 0,5 m; röda markeringar) i 

planområdets norra del, samt läget för två partier med potentiellt instabila block i nära anslutning till två mindre 

byggnader (blå markeringar). 
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Figur 10.2 Två partier med risk för bergras eller blockutfall i de sprängda skärningarna strax bakom två mindre 

byggnader. Partiernas läge framgår även i Figur 10.1. Vy mot nordost. 

 

11. Rekommendationer 

11.1. Stabilitet 

11.1.1. Berg 

Det förekommer två partier med risk för bergras eller blockutfall i de sprängda skärningarna strax 

bakom två mindre byggnader (se Figur 10.1 och 10.2). För att säkerställa stabiliteten rekommenderas i 

första hand att blocken rensas. I det fall byggnaderna ska bevaras eller blocken inte kan rensas ned ska 

de istället förankras med bergbult. 

Eventuella bergarbeten som resulterar i ytterligare schaktväggar med över en meter i höjd ska 

besiktigas av bergsakkunnig. 

11.1.2. Jord 

Med nuvarande beräkningsunderlag är stabiliteten för befintliga och framtida förhållanden inte 

tillfredställande ca 15 m in på land, se även ritning G-P-02. För att få tillräcklig säkerhet mot skred i 

detta område så kommer sannolikt någon form av förstärkningsåtgärd behöva utföras. I nuläget 

rekommenderas påldäck eller spont som åtgärd. För att optimera denna åtgärd rekommenderas det 

även att kompletterande och mer avancerade fält- och laboratorieundersökningar utförs i samt i 

anslutning till havsområdet. 
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11.2. Erosionsskydd 
Befintligt erosionsskydd är inte tillräckligt bra för framtida byggnation i området. Därför måste nytt 

erosionsskydd läggas ut samt i en flackare lutning jämfört med idag. Detta gäller i princip hela området 

med slänter ned mot havsområdet. Erosionsskyddet bör utformas med en släntlutning av 1:2 eller 

flackare. 

11.3. Grundläggning 

Eftersom jordlagerföljden och djupen till fast botten/berg varierar så mycket i området så kommer 

grundläggning av framtida byggnader behöva grundläggas olika. Bedömningen är att grundläggning på 

pålar, grundläggning på plintar (alternativt borrade pålar), grundläggning på packad fyllning samt 

grundläggning direkt på packad sprängbotten kan bli aktuellt. 

Vid detaljprojektering av området rekommenderas det att kompletterande undersökningar utförs för 

att bestämma grundläggningsmetod för respektive byggnad i området. 

11.4. Markplanering/sättningar 
Inom aktuellt område planeras befintlig mark fyllas upp. Nya marknivåer är inte bestämda men utifrån 

att färdig golv för planerad byggnation ska ligga kring nivå +3,2 (RH 00) så bedöms det att befintlig 

mark kommer fyllas upp med ca 1-2 m.  

Planerad uppfyllnad kommer generera sättningar på land där lera förekommer. Lerdjupen här är inte 

så stora men sättningar bedöms ändå utbildas eftersom leran bedöms vara relativt lös. Nya 

uppfyllnader i anslutning till havsområdet bedöms generera ännu större sättningar eftersom 

gyttjan/leran i havsområdet ytligt är väldigt lös och sättningskänslig. 

I samband med detaljprojektering bör detta utredas vidare. 

11.5. Kontrollåtgärder/omgivningspåverkan 
I samband med schakt- och grundläggningsarbetena (tex sprängning och pålning) bör regelbundna 

kontroller av främst rörelser i x-, y- och z-led (kontrollprogram) samt kontroller med avseende på 

vibrationer (riskanalys) utföras på närliggande byggnader och mark. 

11.6. Kompletterande undersökningar 
I samband med detaljprojektering av området bedöms kompletterande fält- och 

laboratorieundersökningar behöva utföras.  
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Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Fyllning
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera hav
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 3,4 kPa
Cu-Rate of Change: 2,4 (kN/m²)/m
C/Cu Ra o: 0,115
Piezometric Line: 1

Name: Lera land
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,9 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ra o: 0,115
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 13,33 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ra o: 0,115
Piezometric Line: 1

Sökväg: A:\Projekt\2020\20010-Öckerö-Knippla Varv detaljplan\Arbetsdokument\Beräkningar\Beräkningsfiler\Sek on 1\Sek on 1 komb MW.gsz
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Trafiklast 19,1 kPa
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Fyllning
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F.EN = 1,00

Öckerö, Knippla varv, detaljplan
Uppdragsnummer 20010

Name: Frik onsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Fyllning
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera hav
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 3,4 kPa
C-Rate of Change: 2,4 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera land
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion: 6,9 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 13,3 kPa
Piezometric Line: 1

Sökväg: A:\Projekt\2020\20010-Öckerö-Knippla Varv detaljplan\Arbetsdokument\Beräkningar\Beräkningsfiler\Sek on 1\Sek on 1 odrän LLW.gsz
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Fyllning
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F.EN = 1,00

Öckerö, Knippla varv, detaljplan
Uppdragsnummer 20010

Name: Frik onsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Fyllning
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera hav
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 3,4 kPa
Cu-Rate of Change: 2,4 (kN/m²)/m
C/Cu Ra o: 0,115
Piezometric Line: 1

Name: Lera land
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,9 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ra o: 0,115
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 13,33 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ra o: 0,115
Piezometric Line: 1
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Fyllning
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-3,2

LLW -1,3

F.EN = 1,00

Planerad byggnad FG +2,7 Befintlig markyta

+1,8

Öckerö, Knippla varv, detaljplan
Uppdragsnummer 20010

Name: Frik onsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Fyllning
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera hav
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 3,4 kPa
C-Rate of Change: 2,4 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera land
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion: 6,9 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 13,3 kPa
Piezometric Line: 1
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Skala: 1:200
Datum: 2020-05-08 13:08:59
Senast editerad av: Mathias Pe ersson

Sek on 1 - Ny  förslag
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Odränerad analys
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-3,2

LLW -1,3

F.EN = 1,00

Planerad byggnad FG +2,7 Befintlig markyta

+1,8

Öckerö, Knippla varv, detaljplan
Uppdragsnummer 20010

Name: Frik onsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Fyllning
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera hav
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 3,4 kPa
Cu-Rate of Change: 2,4 (kN/m²)/m
C/Cu Ra o: 0,115
Piezometric Line: 1

Name: Lera land
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,9 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ra o: 0,115
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 13,33 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ra o: 0,115
Piezometric Line: 1

Sökväg: A:\Projekt\2020\20010-Öckerö-Knippla Varv detaljplan\Arbetsdokument\Beräkningar\Beräkningsfiler\Sek on 1\Fram da förhållanden\2020-05-08\Sek on 1 komb LLW fram d ny  förslag.gsz

Skala: 1:200
Datum: 2020-05-08 13:22:50
Senast editerad av: Mathias Pe ersson

Sek on 1 - Ny  förslag
Fram da förhållanden LLW -1,3
Kombinerad analys
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Påldäck på nivå -0,3

F.EN = 1,15

Fram da markyta

Planerad byggnad FG +2,7

Öckerö, Knippla varv, detaljplan
Uppdragsnummer 20010

Name: Frik onsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Fyllning
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera hav
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 3,4 kPa
C-Rate of Change: 2,4 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera land
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion: 6,9 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Påldeck
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 500 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 13,3 kPa
Piezometric Line: 1

Sökväg: A:\Projekt\2020\20010-Öckerö-Knippla Varv detaljplan\Arbetsdokument\Beräkningar\Beräkningsfiler\Sek on 1\Fram da förhållanden\2020-05-08\Sek on 1 påldäck -0,3 odrän LLW med byggnad.gsz

Skala: 1:200
Datum: 2020-05-12 09:13:04
Senast editerad av: Mathias Pe ersson
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F.EN = 1,00
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Fyllning

Torrskorpelera
Lera land

Frik onsjord

Lera hav

-3,2

LLW -1,3

Befintlig markyta

+1,8

Påldäck på nivå -0,3

F.EN = 1,06

Fram da markyta

Planerad byggnad FG +2,7

Öckerö, Knippla varv, detaljplan
Uppdragsnummer 20010

Name: Frik onsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Fyllning
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera hav
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 3,4 kPa
Cu-Rate of Change: 2,4 (kN/m²)/m
C/Cu Ra o: 0,115
Piezometric Line: 1

Name: Lera land
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,9 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ra o: 0,115
Piezometric Line: 1

Name: Påldeck
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 500 kPa
Phi': 27,4 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 13,33 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ra o: 0,115
Piezometric Line: 1

Sökväg: A:\Projekt\2020\20010-Öckerö-Knippla Varv detaljplan\Arbetsdokument\Beräkningar\Beräkningsfiler\Sek on 1\Fram da förhållanden\2020-05-08\Sek on 1 påldäck -0,3 komb LLW med byggnad.gsz

Skala: 1:200
Datum: 2020-05-12 08:55:33
Senast editerad av: Mathias Pe ersson

Sek on 1 - Ny  förslag, byggnad
Fram da förhållanden
Påldäck -0,3  LLW -1,3
Kombinerad analys
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Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo) 

 
 

1. Förutsättningar 
Geotechnical Engineers of Sweden AB har på uppdrag av AL Studio AB och Öckerö kommun utfört en 

geoteknisk undersökning vid Knippla Varv på Källö-Knippla, Öckerö kommun. I föreslagen ny detaljplan 

planeras bland annat bostäder att uppföras inom aktuellt område. 

Aktuellt område begränsas i väster av Lindeviksvägen, i norr av Tranbärsvägen samt i öster av blanda 

annat befintliga tennisbanor mm. 

 
Figur 1.1 Aktuellt område med rödmarkerad planområdesgräns.(https://www.google.se/maps 2020-03-16) 

 

2. Syfte 
Undersökningen har i detta skede utförts med syfte att utreda de geotekniska förhållandena (underlag 

för detaljplan) inom aktuellt område. 

  

https://www.google.se/maps%202020-03-16
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3. Underlag 

3.1. Tidigare undersökningar 
Inom aktuellt område har det tidigare utförts geotekniska undersökningar. Relevanta 

undersökningspunkter redovisas i plan på ritning G-P-01 samt i följande rapport: 

• ”Källö-Knippla, Öckerö. Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden”. 

Daterad 2009-02-04 och med uppdragsnr. 201 01 28. Upprättad av Norconsult AB. 

 

4. Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Se tabell 4.1-4.4. 

Tabell 4.1 Planering och redovisning 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007/AC:2010 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1:2006 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2  

 

Tabell 4.2 Fältundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Jordbergsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013 och 2:99. 

Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013. 

CPT-sondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013 samt SS-EN ISO 22476-1. 

Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013. 

 

  

http://www.sis.se/anl%C3%A4ggningsarbete/markarbete-utgr%C3%A4vning-grundl%C3%A4ggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22476-12012
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Tabell 4.3 Laboratorieundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbestämning, 
beskrivning och 
klassificering 

SS-EN ISO 14688-1 
SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2005. 

Vattenkvot SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005. 

 

Tabell 4.4 Hydrogeologiska undersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013. 

 

5. Utsättning och höjdbestämning 
Utsättning och höjdbestämning har utförts med GPS. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 

Höjdsystem: RH 00  

 

6. Geotekniska undersökningar 

6.1. Fältundersökningar 
Fältundersökningar utfördes i februari 2020 av Geogruppen i Göteborg AB (fältgeotekniker Albin 

Jonsson) och omfattade följande metoder: 

• Jordbergsondering i 5 punkter för bestämning av djup till berg. 

• Slagsondering i 3 punkter för bestämning av djup till fast botten/berg. 

• CPT-sondering i 3 punkter för bestämning av jordlagrens mäktighet, fasthet samt förekomst av 

skikt. 

• Störd provtagning i 3 punkter för klassificering av de ytliga jordlagren. Kontroll av fria 

vattenytor har utförts i skruvprovtagningshålen. 

6.2. Laboratorieundersökningar 
Störda jordprover har analyserats på Mittas laboratorium i Kungsbacka. Analyserna utgjordes av: 

• Rutinundersökning omfattande bestämning av jordart och vattenkvot (lera och organisk jord) 

för störda jordprover. 
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7.  Redovisning 
Fält- och laboratorieundersökningarna redovisas på bifogade bilagor och ritningar enligt 

innehållsförteckningen. 

 

8. Härledda värden 

8.1. Hydrogeologiska förhållanden 
Uppmätta fria vattenytor för skruvprovtagningshål GS01, GS02 och GS07 redovisas på ritning G-S-01 

och G-S-02. 

8.2. Odränerad skjuvhållfasthet 
Härledda värden med avseende på lerans odränerade skjuvhållfasthet redovisas i Figur 8.1. 
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Figur 8.1 Härledda hållfasthetsvärden. 

 

9. Värdering av undersökning 
De geotekniska fält- och laboratorieundersökningarna utfördes utan några problem.  



ID-Lista
Uppdrag:
Uppdragsnummer:

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00
Höjdsystem: RH 00

Borrpunkt Metod X Y Z Kommentar
GS01 CPT, Skr 6403824,1 129324,2 2,1
GS02 CPT, Slb, Skr 6403789,4 129354,7 3,0
GS03 Slb 6403803,6 129379,1 1,9
GS04 Jb 6403733,4 129370,0 1,7
GS05 Jb 6403744,2 129395,0 1,6
GS06 Jb 6403729,7 129415,8 1,2
GS07 CPT, Jb, Skr 6403773,5 129400,3 1,5
GS08 Jb 6403781,9 129437,7 2,3

CPT - Cone Penetration Test
Jb - Jordbergsondering
Slb - Slagsondering
Skr - Skruvprovtagning

Öckerö, Knippla Varv, detaljplan
20010

Bilaga 1



2020-03-09 A.J 2020-03-15 Magnus Salmi

Geos

Mikael Lindström

Sektion/   
borrhål 

Djup/nivå

Vatten-
kvot

w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass

Mtrltyp enl. 
tab. 5.1.1    

TK Geo 13 Anm

GS01
0,0-0,5 32
0,5-1,0 25
1,0-1,5 37
1,5-2,0 39
2,0-3,0 45

GS02
0,0-0,6 9
0,6-1,0 2
1,0-1,9 16
1,9-2,2 25
2,2-2,5 20
2,5-3,0 27
3,0-4,0 44
4,0-5,0 39

GS07
0,0-1,0 8
1,0-2,0 52
2,0-2,7 17 luktar benzen
2,7-3,4 19
3,4-4,1 32

Benämning

Uppmätt vy i bh: 1,0 mumy (2020-02-27)

Uppmätt vy i bh: 1,7 mumy (2020-02-27)

Grå lerig siltig SKALSAND

Provtagningsredskap

Skr

Fältdatum / Ansvarig Laboratorieundersökningar

Uppdragsnummer:Granskad och godkänd

2020-03-10  Meraf Berhe 20010

Beställare :

Projektledare:

Uppmätt vy i bh: 1,5 mumy (2020-02-27)
Grå FYLLNING av grus sand skalrester
Grå FYLLNING av sand grus
Grå FYLLNING av grus sand skalrester
Brun FYLLNING av humusjord grus sand

Grå grusig siltig SKALSAND
Grå sandig siltig LERA

Brun sandig lerig HUMUSJORD, inslag av grus 

Grå siltig LERA, körtlar med skalsand
Grå siltig LERA, enstaka grus
Grå siltig LERA 

Brun FYLLNING av grus sand trärester
Svart FYLLNING av grus sand trärester

Grå FYLLNING av grus sand växtrester

Grå rostfläckig sandig siltig TORRSKORPELERA
Grå svagt rostfläckig siltig LERA torrskorpekaraktär
Grå siltig LERA
Grå siltig LERA

Öckerö Knippla varv

Gottskärsvägen 174          

43994 Onsala                         

Tel. 0768524509 

team@mitta.se
www.mitta.se

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Uppdrag
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1 SAMMANFATTNING 
 
Syftet med en naturvärdesinventering är att hitta, värdera och 
beskriva de naturmiljöer som har störst betydelse för 
biologisk mångfald inom ett avgränsat inventeringsområde. I 
det här fallet är det ett 1,5 ha stort område som har 
undersökts på Källö-Knippla, i Öckerö kommun. Anledningen 
är att det finns planer på att ändra detaljplanen ute på Källö-
Knippla varv för att bygga bostäder, varsamheter och en 
hamn. Till grund för arbetet ligger SIS standard för 
naturvärdesinventeringar. 
 
De naturtyper som dominerar i inventeringsområdet är 
hällmarker med inslag av grusiga ruderatmarker med viss 
kalkpåverkan. Stora delar av området är i dagsläget 
hårdgjorda. Tidigare har 20 rödlistade fåglar och sex 
rödlistade kärlväxter noterats i eller i nära anslutning till det 
aktuella inventeringsområdet. Totalt ett naturvärdesobjekt 
avgränsades med naturvärdesklasserna 3 – påtagligt 
naturvärde. Biotopvärdena utgörs framför allt av klipp- och 
hällmark med inslag av grusiga ruderatmark med 
kalkpåverkan och förekomst av torrbacksflora. Inom 
inventeringsområdet noterades en naturvårdsart, den 
fridlyste murgrönan, samt fyra värdeelemet utgörandes av 
blommande träd som är av värde för insektslivet.  
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2 INLEDNING 
 
 

2.1 VAD ÄR EN NATURVÄRDESINVENTERING ENLIGT STANDARD? 

En naturvärdesinventering (NVI) kan göras på många olika sätt. Sedan 2014 finns en 
standard för hur naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald ska genomföras 
och rapporteras.1 Den här inventeringen har genomförts enligt denna standard. 
 
Genom att arbeta standardiserat syftar man till att uppnå fyra mål: 

• Att träffsäkert hitta, värdera och beskriva de naturmiljöer som har störst betydelse för 
biologisk mångfald inom det avgränsade inventeringsområdet. 
 

• Att resultatet av naturvärdesinventeringen ska avspegla verkliga skillnader i olika 
områdens betydelse för biologisk mångfald.  
 

• Att göra det möjligt att jämföra resultat från olika naturvärdesinventeringar. 
 

• Att göra det möjligt att granska att en naturvärdesinventering har genomförts på det 
sätt som standarden föreskriver. 

 
Den standardiserade arbetsmodellen följer ett antal steg som närmare förklaras i bilaga 
1. Man avgränsar inventeringsområdet, väljer ambitionsnivå för arbetet, studerar tidigare 
kända naturvärden och gör en preliminär bedömning av vilka områden som kan antas ha 
störst betydelse för biologisk mångfald. Därefter genomsöks inventeringsområdet i fält. 
Man letar specifikt efter så kallade naturvårdsarter och man bedömer olika biotopers 
förutsättningar att hysa biologisk mångfald. Områden av betydelse för biologisk mångfald 
avgränsas, klassas och beskrivs som naturvärdesobjekt (NVO). 
 
Det ingår inte i en NVI enligt standard att bedöma hur den biologiska mångfalden 
påverkas av en planerad exploatering eller hur olika arter och områden ska skyddas 
juridiskt. Inte heller syftar en NVI till att belysa andra viktiga miljöaspekter som t.ex. 
förutsättningar för friluftsliv, kulturmiljö eller olika ekosystemtjänster. Däremot kan en NVI 
vara ett viktigt underlag för sådana bedömningar. Det kan också vara värdefullt att den 
som har gjort naturvärdesinventeringen ger sin syn på hur skadorna av en planerad 
exploatering kan minskas, men det bör i så fall ske i en avslutande diskussion som hålls 
åtskild från resultatet av inventeringen. 
 

2.2 BAKGRUND OCH UPPDRAGETS SYFTE

Öckerö kommun arbetar med en detaljplan som syftar till att upprätta bostäder,
varsamheter och en hamnanläggning ute på Källö-Knippla varv. Området bedöms kunna
vara av ekologisk betydelse och därför behövs en naturvärdesinventering som underlag
då detaljplanen ska ligga till grund för senare planarbeten. Inventeringsområdet är ca 1,5
ha stort och ligger i den sydvästra delen av Källö-Knippla i Öckerö kommun, se figur 1.
Syftet med naturvärdesinventeringen är att på ett standardiserat sätt identifiera,
avgränsa, beskriva och klassificera de delar av inventeringsområdet som är av betydelse
för biologisk mångfald i det terrestra miljöerna. Marina områden utvärderas i separat
rapport.

 
1 Se SIS (2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och 

redovisning. Svensk Standard SS 199000:2014. SIS (2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
Komplement till SS 199000. Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. 
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Figur 1. Översiktskarta på inventeringsområdet som besöktes 2020-04-23. 
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3 METOD 
 
 

3.1 METODBESKRIVNING 
Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning med tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 
199001:2014). En sammanfattande metodbeskrivning finns i bilaga 1. 

3.2 METODVAL I DET HÄR UPPDRAGET 
Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det gäller 
noggrannheten har ambitionsnivån Medel valts. Det innebär att naturvärdesobjekt som 
är minst 0,1 ha stora (32 x 32 meter) och linjeformade objekt som är minst 50 m långa 
och 0,5 m breda har eftersökts (se tabell 1, i bilaga 1). Inventeringen har vidare 
genomförts med tilläggen Värdeelement (V) och Detaljerad artredovisning (D), se tabell 
2, i bilaga 1. Arbetsgången var i stort sett den som beskrivs i bilaga 1. 
 
3.3 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL 
För förstudien, fältstudien och bedömningarna ansvarar Johanna Ek. Fältinventeringen 
utfördes 2020-04-23. Ansvarig för interngranskning av rapporten hos Sweco är Peter 
Rodhe. 

3.4 INFORMATIONSKÄLLOR OCH LITTERATUR 
Olika källor (databaser) har genomsökts för att dels kartlägga tidigare kända naturvärden 
i inventeringsområdet och det omgivande landskapet, dels undersöka om det finns 
skyddade områden enligt 7 kap. Miljöbalken. Källorna som har använts som underlag för 
avgränsningar och bedömningar i det här uppdraget listas i tabell 1 nedan. Litteratur som 
kommit till användning förtecknas i referenslistan. 

 

Tabell 1. Databaser som legat till grund för förstudien. 

Källa Beskrivning Datum för 

utdrag 

ArtDatabanken Naturvårdsarter. Arter som har rapporterats 
in till systemet i Artportalen och 
Analysportalen. 

2020-04-06 

GIS skikt 

Skogsstyrelsen 

Nyckelbiotoper och naturvärden i 

skogsbruket. Inventeringar gjorda av 
Skogsstyrelsen samt större markägare och 
skogsbolag. 

2020-04-06 

GIS skikt 

Skogsstyrelsen 

Sumpskogar. Skogsklädd våtmark 
inventerad av Skogsstyrelsens. 

2020-04-06 

GIS-skikt 

Naturvårdsverket 

Natura 2000-områden. Naturtyper som ingår 
i EU:s Art- och habitatdirektiv Bilaga 1 samt 
ett urval av andra naturtyper. 

2020-04-06 

GIS-skikt 

Naturvårdsverket 

Naturreservat. Skyddade områden med 
syfte att vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer, biologisk mångfald och områden 
för friluftslivet. 

2020-04-06 
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GIS-skikt 

Naturvårdsverket 

Vattenskyddsområden. Områden till skydd 
för grund- eller ytvatten som är eller kan bli av 
betydelse för vattentäkt. 

2020-04-06 

GIS-skikt 

Jordbruksverket 

Ängs- och betesmarker. TUVA med 
svenska ängs- och betesmarksinventeringen, 
innehåller både ängs- och betesmarksobjekt 
och naturtypsytor. 

2020-04-06 

GIS-skikt 
Länsstyrelsen 

Inventeringar av ålgräsängar 2000–2010 

Länsstyrelsen inventeringar och karteringar 
av ålgräsängar 

2020-04-06 

 

 
3.5 GIS OCH FÄLTDATAFÅNGST 
Information samlades in i fält med hjälp av en mobiltelefon av märket Samsung Galaxy 
S10e. Naturvärdesobjekt identifieras i fält och registrerade i appen Collector. Information 
om objektet, preliminära bedömningar, eventuellt skyddsvärda arter etc noterades. I 
samband med fältinventeringen togs även fotografier för respektive objekt. 
Noggrannheten med denna utrustning är +/- 5 meter. Shape-filer med naturvärdesobjekt 
och biotopskyddsobjekt upprättades. Till shape-filerna finns även tillhörande 
metadatablad med bland annat beskrivningar av attributdata. Koordinatsystemet som 
använts är SWEREF 99 TM.  
 
Kartor har illustrerats i ArcGIS version 10.7.1 och shape-filerna redovisas i en 
Geodatabas.  
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4 RESULTAT 
 
 
4.1 INVENTERINGSOMRÅDET OCH DET OMGIVANDE LANDSKAPET

Källö-Knippla ligger i Göteborgs norra skärgård och är en del av Öckerö kommun. Större

delen av Källö-Knippla är idag bebyggd med bostadshus och resterande mark består

utav hällmark eller klipphällar med mindre inslag av andra naturtyper, så som rished, tall-

krattskog och lövslyskog. Inom inventeringsområdet förekommer mindre partier av

hällmark med lövträdsinslag samt kustnära berghällar och grusiga ruderatmarker. I övrigt

är ytorna hårdlagda med industribyggnader och utgör idag en återvinningscentral.

Inventeringsområdet omges av havet och en mindre småbåtshamn i söder och väst samt

bostadshus och en parkmiljö i norr och öst.

 
 
4.2 RESULTATET AV FÖRSTUDIEN 
Figur 2 sammanfattar tidigare känd kunskap om områden med naturvärden och skyddad 
natur i inventeringsområdet och det omgivande landskapet. Resultatet av förstudien 
visar att öns norra och västra delar ingår i strandskyddat område och hela ön utgörs 
även av ett riksintresse för högexploaterad kust. Tre ålgräsängar förekommer även runt 
ön, men ej inom det aktuella inventeringsområdet. I övrigt finns inga skyddade områden 
eller tidigare registrerade naturvärden. 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tidigare känd kunskap om inventeringsområdet och det omgivande landskapet. 
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Enligt genomgången av ArtDatabanken har sex naturvårdsintressanta kärlväxter 
noterats i anslutning till investeringsområdet. Till detta kommer 20 rödlistade fågelarter 
varav fem har registrerats med häckningskriterier (ejder, gråtrut, tornseglare, stare och 
ängspiplärka2). Ett stort antal andra fåglar har även registrerats på samma punkter. 
Artnoteringarna är dock översiktliga och har registrerats med mittpunkt utanför 
inventeringsområdet. Troligen har det flesta noterats på andra lokaler än inom aktuellt 
inventeringsområde. Vilka naturvårdsarter som registrerats respektive eftersökts i 
samband med fältinventeringen redovisas i tabellerna i bilaga 3. 
 
4.3 RESULTATET AV FÄLTINVENTERINGEN 
Totalt har ett naturvärdesobjekt avgränsats inom inventeringsområdet. Objekten fördelar 
sig på de olika naturvärdesklasserna i enlighet med tabell 2 nedan. 
 

Tabell 2. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom 

inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass Antal naturvärdesobjekt 

(NVO) 

1 – Högsta naturvärde 

Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på nationell eller global nivå. 

 
0 

2 – Högt naturvärde 

Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. 

 
0 

3 – Påtagligt naturvärde 

Av särskild betydelse att den totala arealen av 
dessa områden bibehålls eller blir större samt att 
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. 

 
1 

4 – Visst naturvärde 

Av betydelse att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
(Tillägg till standardutförandet.) 

 
0 

 

 
Hela inventeringsområdet har bedömts med samma noggrannhet. De delar av
inventeringsområdet som inte ingår i något NVO kallas övrigt område. Dessa ytor har
antingen inte bedömts uppnå lägsta naturvärdesklass för denna inventering (Påtagligt
naturvärde). Eller också kan det finnas naturvärden inom övrigt område på ytor som är
så små att de inte fångas upp med den valda detaljeringsgraden Medel, se avsnitt 3.2.

Registrerat naturvärdesobjekt och värdeelement redovisas på kartan som utgör figur 3

och de beskrivs i detalj i objektkatalogen som utgör bilaga 2. Av objektkatalogen framgår

bland annat vilka naturvårdsarter som noterades, hur art- och biotopvärdena har

bedömts och motiveras och det finns även representativa foton från objekten.

 
2 Rödlistad som Näta hotad (NT) vid inventeringstillfället med klassades som Livskraftig (LC) vid senaste uppdateringen av svenska 

rödlistan 
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Inventeringsområdet utgörs av kustnära, stening och grusiga ruderatmarker samt 
hällmarker med viss kalkpåverkan. I ruderatmarkerna och berghällarnas skrevor finns ett 
större örtinslag. Flera yngre träd och buskar förekommer inom området med bland annat 
inslag av sälg och vildapel (tidigt blommande trädarter). Detta gör att området troligen 
utgör bra levnadsmiljöer både för småfåglar men framförallt pollinerande insekter. Stora 
delar av inventeringsområdet utgörs även av en återvinningscentral och är därför 
hårdgjorda med få naturvärden knutna till sig. 
 
Som helhet är miljön kustpåverkad och innehar goda födotillgångar för pollinerande arter 
under en längre säsong med lämpliga livsmiljöer i nära anslutning, vilket tillsammans 
med de torrbacksarter som registrerats gör att det naturvärdesobjekt som har avgränsats 
har ett Påtagligt naturvärde. Inom inventeringsytan hittades även fyra träd som är 
värdefulla för insektslivet, dessa har en potential att utgöra en tidig och nödvändig 
födoresurs för pollinerande insekter inom bl.a. naturvärdesobjektet. Dessa var tre sälgar 
(nr 1–3), varav en uppnått vuxen ålder (nr 2) samt en vuxen vildapel (nr 4). 
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Figur 3. Resultatet från fältinventeringen. Naturvärdesobjekt och värdeelement beskrivs 

närmare i objektkatalogen (se bilaga 2). 
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Alla naturvårdsarter som varit aktuella i den här inventeringen redovisas i bilaga 3. Där

redogörs även för vilken typ av naturvårdsart det är frågan om samt lite om dess

betydelse för den biologiska mångfalden. I den första tabellen förtecknas de arter som

hittades inom inventeringsområdet i samband med fältbesöket samt tidigare fynd vilka

bedömts som säkra. I den andra tabellen listas tidigare fynd av naturvårdsarter i

inventeringsområdet och dess närhet som inte bedömts som så säkra att de kan ligga till

grund för naturvärdesbedömningen.

Inom ytan hittades fler blommande örter men det flesta kan anses vara mer vanligt

förekommande. En art kan anses som naturvårdsintressant, detta var den fridlysta arten

murgröna. Murgrönan noterades i inventeringsområdets sydöstra hörn där den spritt ut

sig i buskigt och snårigt parti, över en större markyta (ca 50 kvm) samt i en

trädgårdsavfallshög inne på återvinningscentralen. Troligen är båda förekomsterna

förvildade trädgårdsrymligar.

Andra tidigare noterade naturvärdsintressanta arter på platsen noterades inte under

fältbesöket 2020-04-23. Dessa bedöms troligen observerats utanför inventeringsområdet

men det kan inte uteslutas att vissa av det rödlistade fågelarterna (se bilaga 3, tabell 2)

utnyttjar dela av området för födosök och några arter skulle också kunna häcka i

området. Fältinventeringar av marina artförekomster har inte undersökts i denna rapport,

utan kontrolleras i separat utredning.
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Figur 4. Artfynd som noterats i anslutning till inventeringsområdet. Arter inom 

inventeringsområdet noterades vid fältbesöket 2020-04-23. Artnoteringar utanför områdets 

gränser är tidigare observationer från artportalen.se 
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Bilaga 1 
METOD ENLIGT SIS 
STANDARD 
Nedan sammanfattas hur en naturvärdesinventering (NVI) 
som följer den rådande standarden (SS 199000:2014) bör gå 
till. 

VARFÖR BEHÖVS STANDARDISERADE NATURVÄRDESINVENTERINGAR? 

Med begreppet biologisk mångfald menas mångfalden inom arter, mellan arter och av 
ekosystem. Det finns en bred uppslutning, såväl internationellt som nationellt, om att det 
är viktigt att bevara och utveckla den biologiska mångfalden, vilket också återspeglas i 
lagstiftningen. 
 Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och 
värdera områden som har betydelse för den biologiska mångfalden. Dessa områden 
benämns naturvärdesobjekt (NVO). Men att identifiera naturvärdesobjekten det är ingen 
lätt uppgift. Naturen är komplex och det finns många olika naturtyper, biotoper (typer av 
livsmiljöer) och arter att hålla reda på. 
 Genom att standardisera hur naturvärdesinventeringar ska göras underlättas arbetet 
för alla parter och bedömningarna kan bli mer enhetliga. Nedan beskrivs de viktigaste 
stegen i processen från planering till färdig rapport. 
 
1 AVGRÄNSA INVENTERINGSOMRÅDET 

Det ska tydligt framgå av text och kartor vad som är inventeringsområde respektive 
omgivande landskap. Inventeringsområdet ska genomsökas med en vald noggrannhet 
(se nedan) och det omgivande landskapet fungerar som referens och sammanhang. 
 
2 UTFORMA UPPDRAGET UTIFRÅN BEHOV 

Det finns enligt standarden tre sätt att anpassa en NVI till de aktuella behoven. För det 
första att antingen enbart göra en förstudie eller också även en fältinventering. Om man 
väljer enbart förstudie innebär det att naturvärdesobjekt (NVO) avgränsas utifrån kartor, 
flygbilder och andra tillgängliga kunskapsunderlag. De identifierade områdena behöver i 
så fall inte naturvärdesklassas, det räcker med att ange att de har ”potentiellt 
naturvärde”. En naturvärdesbedömning på förstudienivå är alltid preliminär. 
 När en NVI görs på fältnivå identifieras områden (NVO) med naturvärdesklass 1, 2 
och 3. Då ska man dessutom, för det andra, välja mellan tre olika detaljeringsgrader. 
Detaljeringsgraden avgör hur små naturvärdesobjekt man har för avsikt att kunna 
identifiera, d v s hur noggrant man avser att arbeta i fält. Vilka de tre 
detaljeringsgraderna är framgår av Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. En NVI kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-TR 

199001:2014) har vissa rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika 

sammanhang. 

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras i 

fält 

Översikt Minst en yta på 1 hektar (100 x 100 meter) eller ett linjeformat 
objekt som är minst 100 meter långt och 2 meter brett. 

Medel Minst en yta på 0,1 hektar (32 x 32 meter) eller ett linjeformat 
objekt som är minst 50 meter långt och en halv meter brett. 

Detalj Minst en yta på 10 m2 (3,2 x 3,2 meter) eller ett linjeformat 
objekt som är minst 10 meter långt och en halv meter brett. 

 

För det tredje finns det sex så kallade tillägg som kan väljas – och i så fall ska inarbetas 
så att de utgör en integrerad del av själva NVI:n. Vilka de olika tilläggen är och vad de 
innebär framgår av tabell 2 nedan. 

Tabell 2. En NVI kan göras med sex olika tillägg. 

Tillägg Kommentar 

Naturvärdesklass 4 Även naturvärdesobjekt med ”Visst naturvärde” identifieras 
och avgränsas, på kartor markeras de med gul färg. 

Generellt 

biotopskydd 

Alla områden som omfattas av generellt biotopskydd enligt 
7 kap. 
11 § Miljöbalken och Förordningen om områdesskydd 
kartläggs. 

Värdeelement Värdeelement är inslag i naturen som gynnar biologisk 
mångfald, t.ex. gamla träd, vattensamlingar eller stenmurar. 

Detaljerad 

redovisning av 

artförekomst  

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas på karta 
eller med koordinater och med en noggrannhet på minst 
10-25 meter. 

Fördjupad 

artinventering 

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt inom hela 
eller delar av inventeringsområdet, resultatet inarbetas i 
klassningen av NVO. 

Kartering av Natura 

2000-naturtyp 

Eventuella Natura 2000-naturtyper identifieras, avgränsas 
och bedöms med stöd av Naturvårdsverkets manualer. 

 

Ibland vill beställaren av en NVI att den som utför uppdraget även ska göra andra 
utredningar och bedömningar än vad som ingår i standarden för 
naturvärdesinventeringar. Det kan vara lämpligt att redovisa dessa uppdrag skilt från 
själva naturvärdesinventeringen, så att det tydligt framgår vad som görs enligt standard 
respektive med andra metoder. 
 
3 KARTLÄGGA TIDIGARE KÄNDA NATURVÄRDEN OCH OMRÅDESSKYDD 

Genom konsultera olika informationskällor (databaser) undersöks vilka naturvärden som 
redan är kända inom inventeringsområdet och i det omgivande landskapet. Resultatet 
redovisas lämpligen på en översiktskarta och i en sammanfattande text. 
 
4 PRELIMINÄRT AVGRÄNSA NATURVÄRDESOBJEKT GENOM 

FLYGBILDSTOLKNING 

Genom att studera flygbilder avgränsas potentiella naturvärdesobjekt, vilka ska 
undersökas närmare i fält. Fler naturvärdesobjekt kan även tillkomma under själva 
fältarbetet. Standarden indelar naturen i olika naturtyper och naturvärdesobjekten ska 
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avgränsas så att de domineras av en och samma naturtyp. Ett NVO kan innehålla flera 
olika biotoper, men det ska vara så enhetligt att området kan tilldelas samma 
naturvärdesklass. 
 När ett mer varierat landskap med flera olika naturtyper har betydelse för den 
biologiska mångfalden finns även möjligheten att identifiera och avgränsa så kallade 
landskapsobjekt. 
 
5 FÄLTINVENTERING FÖR ATT BEDÖMA AVGRÄNSNINGAR, BIOTOPER OCH 

ARTER 

Standarden föreskriver under vilka tidsperioder fältinventering ska utföras i olika delar av 
landet. Det ska framgå av rapporten när en fältinventering genomfördes och vem som är 
ansvarig för bedömningarna. Syftet med fältinventeringen är bl.a. att verifiera preliminära 
naturvärdesobjekt, identifiera eventuella nya NVO, beskriva objekten, justera 
avgränsningarna och ta fram ett biotopvärde respektive ett artvärde för varje NVO.  
 Biotopvärdet bedöms utifrån två aspekter: biotopkvalitet respektive sällsynthet och 
hot. Standarden definierar ett flertal olika biotopkvaliteter att undersöka, några exempel 
är Naturlighet (frånvaro av mänsklig påverkan), Strukturer (bl.a. åldersfördelning av träd) 
och Kontinuitet. Med sällsynta biotoper menas biotoper som är mindre vanliga i ett 
regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Hotade biotoper är biotoper med 
minskande utbredningsområde, areal eller funktion för den biologiska mångfalden. Varje 
NVO ska utifrån en samlad bedömning tilldelas ett biotopvärde på en fyrgradig skala 
(obetydligt, visst, påtagligt eller högt). 
 Även artvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt eller högt). 
Två aspekter ska beaktas: naturvårdsarter och artrikedom. Naturvårdsarter är ett 
samlingsbegrepp för arter som indikerar naturvärde eller att naturvårdsarten i sig själv är 
den viktig del av den biologiska mångfalden. Naturvårdsarterna indelas i olika grupper. 
Typiska arter indikerar att den aktuella biotopen är i ett gynnsamt tillstånd, inom jord- och 
skogsbruket används begreppet Signalarter synonymt. Hotade arter är arter som klassas 
som antingen Akut hotade, Starkt hotade, eller Sårbara. Rödlistade arter är ett lite 
bredare begrepp, det inkluderar även kategorin Nära hotade arter. Ytterligare en grupp 
av naturvårdsarter är Skyddade arter enligt Artskyddsförordningen och arter som är 
listade i EU:s Art- och habitatdirektiv respektive EU:s Fågeldirektiv. Slutligen kan 
naturvårdsarter även vara Ansvarsarter, vilket betyder att en betydande del av den totala 
populationen finns inom ett begränsat område. 
 En viktig del av fältinventeringen går ut på att eftersöka naturvårdsarter, vilket 
förutsätter att man vet vilka arter man ska leta efter i de olika naturtyperna och 
biotoperna. Artvärdet i ett visst NVO bestäms utifrån hur många olika naturvårdsarter 
som hittas, vilka arterna är och hur livskraftiga populationerna verkar vara. Även tidigare 
registrerade fynd av naturvårdsarter ska bedömas och tas med om de bedöms 
trovärdiga. Till grund för artvärdet ligger även en allmän bedömning av om artrikedomen 
är större i det aktuella naturvärdesobjektet, än vad den är i det omgivande landskapet 
eller i andra områden av samma biotop. 
 
6 TILLDELA VARJE NATURVÄRDESOBEJKT EN NATURVÄRDESKLASS 

När art- respektive biotopvärdena för ett visst NVO är definierade fastställs 
naturvärdesklassen med hjälp av matrisen i Figur 1. Om det finns en osäkerhet i 
bedömningen ska det anges, då betecknas klassningen som preliminär. 
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Figur 1. Matrisen som avgör vilken naturvärdesklass ett NVO ska tilldelas. Klassningen görs 

genom att kombinera två olika bedömningsgrunder, art och biotop. Utfall som ligger nära 

diagonalen från Högsta naturvärde (upptill till höger) till Lågt naturvärde (nedtill till vänster) 

är mest sannolika. 

 
I sitt grundutförande innehåller standarden tre naturvärdesklasser: 1 – Högsta 
naturvärde (markeras med vinröd färg på kartor), 2 – Högt naturvärde (klarröd färg på 
kartor) och 3 – Påtagligt naturvärde (orange färg). Som tillägg finns klass 4 – Visst 
naturvärde (gul färg). Vad de olika klasserna står för framgår av tabell 3 nedan. 
De delar av inventeringsområdet som inte avgränsas som naturvärdesobjekt eller 
landskapsobjekt kallas övriga områden. 
 

Tabell 3. Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt 

standarden för naturvärdesinventeringar. 

 Naturvärdesklass Förtydligande 

1 – Högsta naturvärde 

Störst positiv betydelse 
för biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass 
bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 
2 – Högt naturvärde 

Stor betydelse för 
biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass 
bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens 
nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, 
ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, 
ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda 
träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens 
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klass 1 och 2, rikkärrinventeringens klass 1–3, limniska 
nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i 
naturreservat samt fullgod Natura 2000-naturtyper. Detta 
under förutsättning att de inte uppfyller Högsta naturvärde. 

3 – Påtagligt 

naturvärde 

Påtaglig betydelse för 
biologisk mångfald 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, 
nationell eller global nivå, men det bedöms vara av 

särskild betydelse att den totala arealen av dessa 

områden bibehålls eller blir större samt att deras 

ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och 
betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och 
betesmark, skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 
lövskogsinventeringens klass 3, 
ädellövskogsinventeringens klass 3, 
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets 
klass naturvatten. 

4 – Visst naturvärde 

Viss positiv betydelse 
för biologisk mångfald 
 
Denna naturvårdsklass 
ingår inte i 
grundutförandet enligt 
standarden utan kan 
väljas som tillägg. 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det bedöms vara av betydelse att den 

totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 

större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls 

eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass fyra 
motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt 
biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre 
naturvärdesklass. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt 
påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med 
flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och 
värdeelement saknas. 

 

 
7 REDOVISA RESULTATET AV INVENTERINGEN 

Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en rapport och 
det finns en lång lista med krav på vilka uppgifter denna rapport ska innehålla. 
Geografisk information ska även redovisas i GIS och observationer av naturvårdsarter 
ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för artrapportering.  
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Bilaga 2 
OBJEKTKATALOG 
Naturvärdesobjekt som identifierats och avgränsats, se figur 3 

Naturvärdesobjekt nr 1 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde 

Areal (ha) 0,121 

Naturtyp - 

Biotop Ruderatmark/kustnära hällmark 

Naturvårdsarter Murgröna (fridlyst) 

Artvärde Visst artvärde 

Biotopvärde Påtagligt biotopvärde 

Natura 2000-naturtyp – 

Beskrivning Objektet utgörs av en kustnära hällslänt intill en 
småbåtshamn samt en öppnare ruderatmarksyta med 
torrbacksflora med viss kalkpåverkan. 

Motivering till natur-

värdesklass 

Genom förekomst av kustnära klipp- och hällmark med 
inslag av stening ruderatmark med kalkpåverkan bedöms 
objektet hålla visst till påtagligt biotopvärde för framförallt 
torrbacksarter samt pollinerande insekter. Området bedöms 
även hålla ett visst artvärde på grund av sin förekomst av 
torrbacksarter. En samlad bedömning motiverar att objektet 
bedöms hålla ett påtagligt naturvärde. 

Inventerare Johanna Ek 

Säker eller preliminär 

bedömning 

Säker 

Övriga kommentarer Noterade arter inom objektet är. vanligt kungsljus, 
geranium sp., gråbinka, gråfibbla, vit fetknopp. röllika, 
svartkämpar och blåeld. Objektet besöktes dock i april 
månad och för att få en helhetsbild av artvärdet kan ett 
fältbesök under sommarmånaderna behövas. 

Representativt foto, se nästa sida 
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Värdeelement, se även figur 3 

Tabell 1. Objektsbeskrivning av identifierade värdeelement inom inventeringsområdet. 

Värdeelement Beskrivning N-koordinat* E-koordinat* 

Värdefullt träd 1 Ung, storvuxen och 
buskartad sälg med 
värde för pollinerande 
växter som växer inne 
på 
återvinningscentralen 

6406102,6448 300866,2354  

Värdefullt träd 2 Vuxen sälg som växer i 
utkanten av 
återvinningscentralen 
med värde för 
pollinerande insekter 

6406071,0127 300859,2645  

Värdefullt träd 3 Ung, storvuxen och 
buskartad sälg med 
värde för pollinerande 
växter, som växer i 
anslutning till piren och 
NVO 1 

6406054,3112 300895,0389  

Värdefullt träd 4 Vuxen vildapel som 
växer inom NVO 1, 
med värde för 
pollinerande växter 
samt fågellivet. 

6406036,9671 300860,3156 
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Bilaga 3 
NATURVÅRDSARTER 
I den första tabellen nedan redovisas naturvårdsarter som 
hittats inom inventeringsområdet samt tidigare fynd vilka 
bedöms som säkra. Den andra tabellen listar tidigare fynd av 
naturvårdsarter som inte ligger till grund för 
naturvärdesbedömningen. 

 

Tabell 1. Naturvårdsarter funna inom inventeringsområdet vid fältbesök samt tidigare fynd 

vilka bedöms som säkra. För närmare upplysning om i vilka naturvärdesobjekt arterna 

registrerats, se objektskatalogen i bilaga 2.  

Art inom 

området 

Typ av naturvårdsart Betydelse för den biologiska 

mångfalden 

Murgröna 
Hedera helix 

Typisk art (i 9160 
näringsrik ekskog och 
9190 näringsfattig 
ekskog), signalart och 
skyddad art (fridlyst 
enlig 4§ 
artskyddsförordningen) 

Murgröna är sällsynt och växer vild i 
trakter med milt vinterklimat upp till 
Dalsland, norra Västergötland och 
Södermanland, men kan odlas något 
längre norrut. Den är utpräglat sydlig 
och kustbunden, växer i skogar och 
lundar där den kan klä in hela 
trädstammar. (Källa: Virtuellafloran.se) 
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Tabell 2.Tidigare fynd av naturvårdsarter i inventeringsområdet och dess närhet (inom ca 

200 meter från gränsen) vilka inte bedömts som så säkra att de kan ligga till grund för 

naturvärdesbedömningen. 

Eftersökta arter Typ av naturvårdsart Betydelse för den biologiska 

mångfalden 

Alm  
Ulmus glabra 

Hotad, kategori 
Akut hotad (CR) 

Alm förekommer främst på näringsrik, 
något fuktig mulljord. Den kan bli 
uppåt 500 år gammal men angrips 
ofta av almsjuka vilket ofta dödar 
träden innan de når hög ålder, idag är 
större delen av det svenska beståndet 
drabbat. Det finns ännu ingen känd 
resistens mot sjukdomen och det är 
stor risk att endast de mest isolerade 
bestånden har någon framtid. Under 
de kommande 100 åren förväntas 
minskningstakten för arten uppnå 99 
(80–100) %.  
(Källa: ArtDatabanken) 

Ask  
Fraxinus 
excelsior 

Hotad, kategori 
Starkt hotad (EN) 

Ask växer naturligt på frisk till fuktig, 
näringsrik, mullrik mark, gärna med 
rörligt ytnära grundvatten. Asken är 
kraftigt drabbad av den vindspridda 
askskottsjukan. Även om en liten 
andel askar har en förstärkt 
motståndskraft så är inga helt 
resistenta träd kända. Både unga och 
gamla askar drabbas. Det medför en 
risk för en mycket snabb utslagning 
av större delen av det svenska 
askbeståndet. Under de kommande 
100 åren förväntas minskningstakten 
uppgå till 60 (40–95) %. (Källa: 
ArtDatabanken) 

Backtimjan 

Thymus 
serpyllum 

Typisk art (i 2130 gråa 
dyner, 2330 
grässandhedar, 5130 
enbuskmarker, 6270 
silikatgräsmarker och 
6280 alvar) och 
rödlistad, kategori Nära 
hotad (NT) 
 

Backtimjan växer i torra, ogödslade 
och lågväxta gräs-, häll- och 
sandmarker eller i glesa, gärna 
betade skogar samt på alvarmark, 
gamla sandtäkter och i vägkanter. 
Arten har dock minskat och misstänks 
fortsätta minska på fastlandet till följd 
av upphörande beteshävd i 
naturbetesmarker och igenväxning. 
En minskning av populationen pågår 
eller förväntas ske. Minskningen 
avser förekomstarea, kvalitén på 
artens habitat och antalet 
reproduktiva individer. 
Minskningstakten uppgår till 25 (15-
35) % inom 100 år. 
(Källa: ArtDatabanken) 

Ejder 
Somateria 
mollissima 

Typisk art (i 1110 
sandbankar, 1130 
estuarier och 1170 rev), 

Tidig vår flyttar ejdrarna till sina 
häckningsområden. Företrädesvis på 
öar, allt från små skär och kala 
kobbar till medelstora skogklädda öar. 
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rödlistad, kategori 
Starkt hotad (EN) 
 och skyddad art 
(fridlyst enlig 4§ 
artskyddsförordningen)  

Ejderhonan har stor boplatstrohet, 
dvs. häckar i allmänhet på samma ö 
år efter år. En minskning av 
populationen pågår eller förväntas 
ske. Minskningen avser kvalitén på 
artens habitat och antalet 
reproduktiva individer (bl.a. försämrad 
reproduktion). Senaste 12 
årsperioden har ejder minskat med 
60%. Minskningstakten har uppgått till 
65 (50–80) % under de senaste 24 
åren.  
(Källa: ArtDatabanken) 

Gråtrut 
Larus argentatus 

 Gråtrut häckar, ofta i kolonier, på skär 
och holmar vid kusten från Bohuslän 
till Norrbotten samt på Öland och 
Gotland. Den häckar även vid större 
sjöar från Småland norrut till Jämtland 
och Lycksele lappmark. En minskning 
av populationen pågår eller förväntas 
ske. Minskningen avser kvalitén på 
artens habitat (sämre överlevnad pga 
minskad födotillgång på soptippar) 
och antalet reproduktiva individer. 
Minskningstakten har uppgått till 60 
(72-56) % under de senaste 30 åren. 
(Källa: ArtDatabanken) 

Småsnärjemåra 

Galium spurium 
subsp. vaillantii 

Rödlistad, kategori Nära 
hotad (NT) 
 

Ett åker- och trädgårdsogräs som 
förekommer i större delen av Sverige, 
främst i Götaland och Svealand. 
Underarten förefaller ha minskat 
snabbt enligt upprepade 
provinsflorainventeringar, varför arten 
blir rödlistad 2020. Underarten har 
sannolikt missgynnats av tätare 
grödor och ogräsbekämpning i 
åkrarna. Minskningen avser 
förekomstarea, kvalitén på 
underartens habitat, antalet 
lokalområden och antalet 
reproduktiva individer. 
Minskningstakten har uppgått till 20 
(15-30) % under de senaste 10 åren. 
(Källa: ArtDatabanken) 

Stare  
Sturnus vulgaris 

Hotad, kategori Sårbar 
(VU) 

Staren häckar i anslutning till 
jordbrukslandskap, i tätorter eller 
andra öppna marker. Staren är under 
häckningstid helt beroende av öppna 
gräsmarker med kortvuxet fältskikt. 
Arten har successivt minskat i antal 
under en mycket lång tid. 
Minskningstaktens storlek de senaste 
15 åren (tre generationer) medför att 
arten nu uppfyller kriterierna för VU. 
En minskning av populationen pågår 
eller förväntas ske. Minskningen 
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avser kvalitén på artens habitat och 
antalet reproduktiva individer. 
Minskningstakten har uppgått till 45 
(40–50) % under de senaste 15 åren.  
(Källa: ArtDatabanken) 

Tornseglare 

Apus apus 
Hotad, kategori Starkt 
hotad (EN) 

Tornseglare förekommer i bebodda 
trakter från Skåne till Jämtland - 
Västerbotten, där den häckar främst 
under taktegel eller i håligheter på 
byggnader. Den finns även i 
Norrbotten och Lappland men där är 
den i stor utsträckning även knuten till 
skogsmark där den häckar i hålträd. 
En minskning av populationen pågår 
eller förväntas ske. Minskningen 
avser kvalitén på artens habitat 
(boplatser) och antalet reproduktiva 
individer. Minskningstakten har 
uppgått till 54 (47-58) % under de 
senaste 24 åren. 
(Källa: ArtDatabanken) 

Ålgräs 

Zostera marina 
Typisk art (i 1110 
sandbankar, 1130 
estuarier, 1140 blottade 
ler- och sandbottnar 
och1160 vikar och 
sund), rödlistad, 
kategori Sårbar (VU) 
samt art med 
åtgärdsprogram. 

Förekommer längs Västkusten och i 
Östersjön upp till mellersta Uppland, 
med de största tätheterna i Bohuslän. 
Skattningar visar att arten har gått 
tillbaka starkt under de senaste 30 
åren, framför allt i Bohuslän där 12 
500 hektar har försvunnit sedan 1980-
talet. Orsakerna till tillbakagången är 
en kombination av främst 
övergödning och oförsiktigt fiske. 
Naturtypen ålgräsängar har ett 
åtgärdsprogram. Minskningen avser 
förekomstarea, kvalitén på artens 
habitat, antalet lokalområden och 
antalet reproduktiva individer. 
Minskningstakten har uppgått till 30 
(20-40) % under de senaste 30 åren. 
(Källa: ArtDatabanken) 

Ängspiplärka 

Anthus pratensis 
Skyddad art (4§ 
artskyddsförordningen), 
tidigare rödlistad, 
kategori Nära hotad 
(NT)3. 
 

Ängspiplärka häckar över hela landet 
i öppna och fuktiga gräsmarker, 
hedar, myrar och alvar. Arten 
bedömdes i förra rödlistan (2015) som 
NT men arten har under de senaste 
åren ökat i antal enligt Svensk 
fågeltaxering och bedöms nu som 
Livskraftig (LC). Antalet reproduktiva 
individer överstiger gränsvärdet för 
rödlistning. 

 
OBS! Skriv ej text efter det här samt ta INTE bort efterföljande avsnittsbrytning! 
 

 
3 Numera kategoriserad som Livskraftig (LC) 
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1 Bakgrund och syfte 

Öckerö kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för ett mark- och vattenområde vid 
Knippla varv, på Källö-Knippla se Figur 1 och Figur 2. Planen syftar till att möjliggöra en 
utveckling av aktuellt område med nya bostäder, kommunal och kommersiell service , 
fritidsaktiviteter och småbåtshamn vid det gamla nerlagda varvet på Källö-Knippla. 
Planens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet och att 
skapa en koppling mellan havet och den bakomliggande parken.  

 
Figur 1. Källö-Knipplas placering i Göteborgs norra skärgård. Bild: Lantmäteriet/Sweco 

Planförslaget omfattar byggande av bostäder och anläggande av till exempel bryggor 
längs med stranden och ut i vattnet. 

Inför utformningen av anläggningarna vid och i vattnet har kommunen beställt en 
översiktlig marinbiologisk inventering av Sweco. Denna inventering skall, tillsammans 
med en undersökning av föroreningsinnehåll i bottensedimenten och riskbedömning 
hälsa, ligga till grund för utformning av vattenanläggningarna  

Denna rapport redovisar inventeringsmetod och resultat, samt bedömning av 
förekommande naturvärden. 

 



   

 
 

 

2(32) 
 
ÖVERSIKTLIG MARINBIOLOGISK INVENTERING 
2020-09-18 
 
KÄLLÖ KNIPPLA VARV 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

BBS p:\21333\13009914_källö_knippla_varv\000\19 original\marinbiologi\rapport marinbiologisk inventering 200918 slutlig.docx 
 

 

2 Området 

Källö-Knippla ligger i Göteborgs norra skärgård i Öckerö kommun. Cirka tvåtredjedelar av 
Källö-Knippla är idag bebyggd med bostadshus och resterande tredjedel består av 
hällmark eller klipphällar med mindre inslag av andra naturtyper, såsom rished, tall-
krattskog och lövslyskog. Inom det aktuella planområdet förekommer mindre partier av 
hällmark med lövträdsinslag samt kustnära berghällar och grusiga ruderatmarker. I övrigt 
är ytorna hårdlagda med industribyggnader och en relativt stor andel av området utgör 
idag en återvinningscentral. Inventeringsområdet omges av hårdlagda markytor i norr, 
havet i öster, en mindre småbåtshamn i söder och väster, samt bostadshus och en 
parkmiljö i norr och öst.  

 
Figur 2. Bild över planområdets placering på Källö-Knippla. Bild: Lantmäteriet/Sweco 

2.1 Riksintressen och andra naturvärden 

Inom planprojektet har Sweco tidigare genomfört en naturvärdesinventering på land. I 
samband med detta så genomfördes en förstudie som samman fattar tidigare känd 
kunskap om området med naturvärden och skyddad natur inom planområdet och det 
omgivande landskapet. Resultatet av förstudien visar att öns norra och västra delar ingår 
i strandskyddat område och hela ön även utgörs av riksintresse för högexploaterad kust. 
Tre ålgräsängar förekommer på andra platser runt ön, men inget ålgräs fanns 
dokumenterat inom det aktuella planområdet. I övrigt finns inga skyddade områden eller 
tidigare registrerade naturvärden, se Figur 3. 
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Figur 3. Karta med riksintressen och övriga skyddade områden. Karta: Sweco 
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2.2 Miljökvalitetsnormer 

Berört område ingår i vattenförekomsten Källö fjord (WA14727562/SE574630-113940), 
se Figur 4.  

 
Figur 4. Vattenförekomsten Källö fjord. Källa: Länsstyrelsens, VISS 

För vattenförekomsten gäller miljökvalitetsnormen God ekologisk status 2027. I dagsläget 
uppnås denna miljökvalitetsnorm. 

För vattenförekomsten gäller även miljökvalitetsnormen God kemisk status, med 
undantag – mindre stränga krav för kvicksilver och bromerade difenyler. I dagsläget 
uppnås inte miljökvalitetsnormerna då flera av de prioriterade ämnena bedömts ej uppnå 
god status.  

 
Tabell 1, Gällande status och miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten ”Källö fjord - SE574630-
113940”.  

Nuvarande 

statusklass, 

ekologisk status  

 

MKN, ekologisk 

status 2027 

 

Nuvarande 

statusklass, 

kemisk 

ytvattenstatus 

MKN, kemisk 

ytvattenstatus  

 

Miljöproblem  

 

God God Uppnår ej god God, med mindre 
stränga krav för 
kvicksilver och 

bromerad 
difenyleter. 

Övergödning, 
morfologiska 
förändringar, 

kontinuitet, flödes-
förändringar. 
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2.3 Planområdet 

Planområdet omfattas av både land- och vattenområde och ytan uppgår till totalt ca 
17 000 m2, se Figur 7. Vattenområdet motsvarar ca 9 000 m2 och landområdet ca 8 000 
m2. 

Skeppsvarvet på Knippla startades 1932, och fram till 1950-talet byggde varvet mest 
fiskefartyg. 1953 brann varvet ner men byggdes upp och drevs som ett reparations- och 
servicevarv fram till nedläggningen 1985. Under perioden fram till 1960-talet byggdes 
väldigt få fartyg och 1968 ombildades skeppsvarvet till aktiebolag. Under hela 1960-talet 
och den första hälften av 1970-talet hade varvet en bra beläggning. Det var inte förrän 
krisen inom fiskenäringen uppstod som varvet lades ner. Under varvsperioden byggdes 
bl.a. två minsvepare till svenska staten. 1995 revs den stora båthallen, och all 
kringutrustning togs bort. Totalt byggdes 26 fiskefartyg vid varvet(Bohusläns museum 
2009). 

Figur 5. Bild av Knippla varv i drift. Bild: Fiskemuseet. 

Vattenområdet är idag fritt från anläggningar som bryggor eller liknande, bortsett från den 
pir av sprängsten som delar områdets norra strand i två delar. På botten inom den östra 
delen av vattenområdet ligger det mycket skrot, delar av gamla båtar, bryggor och annat 
bråte. Längs med den norra stranden skymtas ett vrak från en båt som sticker upp ca 1 m 
ovanför vattenytan. Stränderna består av sprängstensslänter, se Figur 6. 
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Figur 6. Sprängstensslänt öster om piren. 
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Figur 7. Karta med inventeringsområde/planområde markerat i rött. Karta: Sweco 
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2.4 Djupförhållanden 

I dagsläget saknas underlag avseende aktuella vattendjup inom planområdet. Men i 
samband med Swecos provtagning av bottensediment 2020-06-29 så noterades 
vattendjupet i de punkter där prover togs. I samband med den marinbiologiska 
inventeringen så noterades även djupet inom vissa områden. Sjökortet ger en grov 
uppskattning om förväntade djupförhållanden. Djupet inom planområdet varierar 
uppskattningsvis mellan 0-10 m. Bottnen bedöms vara, jämnt sluttande från land och utåt 
med en 3-meterskurva i linje med stenpirens yttersta spets, se Figur 10. 

2.5 Hydrografi 

Områdets sammansättning av arter indikerar att vattencirkulation inom området är god. 
Området saknar trösklar eller andra hinder som påverkar cirkulationen och ett 
vattenutbyte inom området sker troligtvis genom tidvattenförändringar. De vågor som 
bedöms kunna nå området induceras av passerande båtar i farleden i Källö fjord, men 
bedöms enbart påverka ytvattnet. 

Den förhärskande vindriktningen i området är sydvästlig. Planområdets läge, i lä från ön, 
gör att inga stora vågor hinner byggas upp från sydväst.  

Närmaste pegel för uppmätta havsvattenstånd finns i Torshamnen i Göteborg. 

Tabell 2. Vattennivåer från Torshamnen i Göteborg. Källa SMHI 2017 

 RH2000 

HHW 153 

MHW 107 

LHW 67 

MW 3 

HLW -39 

MLW -59 

LLW -108 
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3 Metod 

Den marinbiologiska inventeringen utfördes under slutet av juni månad av Stina Brask-
Bilén, med stöd från biträdande inventerare Niklas Egriell, båda på Sweco. Inventeringen 
av de grundare områdena (0-3 m) utfördes genom snorkling och inventeringen av de 
djupare delarna (ca 3-10 m) utfördes med undervattensdrönare.  

 

Figur 8. Till vänser ses Niklas Egriell som manövrerade undervattendrönaren. Till höger ses Stina 
Brask Bilén, reda att påbörja snorkelinventeringen. 

Det inventerade området är ca 8 200 m2 och metoden för inventering delades in med 
avseende på djup, se Figur 10. 

Området delades in i transekter där följande noterades: 

- Bottentyp 

- Djup 

- Artsammansättning, växter – översiktlig skala 

- Artsammansättning, djur – översiktlig skala 

- Utbredning av arter 

- Förekomst av påväxt med fintrådiga alger och sedimentation (liten-måttlig-
stor/riklig) 
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Figur 9. Stina Brask Bilén snorkelinventerar. Här ses även den rikliga mängd öronmaneter som 
förekom på inventeringsdagen, samt de goda siktförhållanden som rådde. 

Varje transekt delades in i områden där ny skattning av bottentyp och vegetation gjordes 
när förändring av bottentyp eller artsammanstätning skedde. 

Fotografier togs i varje transekt och för varje ny bottentyp, samt på allmänt 
förekommande arter inom hela området. 

De inre områdena på var sida om piren inventerades med snorkel och de yttre områdena 
med drönare. Bedömning av artförekomst och påväxt av fintrådiga alger utfördes i 
efterhand vid en genomgång av filmer och foton. 

Då man under inventeringen upptäckte ett större område med ålgräs, så gjordes också 
en avgränsningsinventering med syfte att fastställa ålgräsets utbredning inom 
planområdet. 
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Figur 10. Flygfoto över det aktuella området med planområdet markerat med röd linje och de 
inventerade transekterna. Gult: snorkling, Grönt: UV-drönare. Bild: Lantmäteriet/Sweco 

Snorkling: 
- Gula linjer transekt 1-4 

 
Drönare: 

- Gröna linjer transekt 5-8 
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4 Resultat 

Nedan följer resultat från inventeringen uppdelat i delsträcka per transekt. Observerade 
arter listas i Bilaga 1. Alla fotografier i resultatdelen är tagna av Stina Brask Bilén och 
Niklas Egriell. 

 
Figur 11. Inventerade transekter och delsträckor. Varje delsträckas start/slut markeras med ett 
kryss. 

4.1 Transekt 1 

Transekt 1 sträcker sig från stenpirens nock längs med insidan av piren, vidare längs 
med stranden, hela vägen fram till den lilla småbåtshamnen i områdets sydvästra del. 
Djupet, substratet och artsammansättningen varierade och transekten delades upp i fem 
delar, A-E. Förekommande arter inom området var strandkrabba, öronmanet, 
brännmanet, tarmalg, havstulpan, sudare mer flera. 

A. Denna del av transekt 1 sträcker sig längs med en sprängstenspir med hårt 
bottensubstrat. Linjen sträcker sig från skvalpzonen ner till ca 2,5-3 m djup. Här 
noteras vanligt förekommande arter av brunalger i zonering. Ett bälte med 
blåstång överst som sedan efterföljdes av sågtång och mellan 1,5-3 m följde 
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skräppetare. Begränsad påväxt av fintrådiga alger. Här noteras en torsk på ca 30 
cm. 

B. Arter och substrat som ovan men med ökad påväxt av fintrådiga alger till måttlig 
påväxt. Utbredningen av skräppetare minskar med det minskade djupet. Djup ca 
0-2 m. 

C. Här domineras botten av blåstång med enstaka skräppetare och sågtång. Måttlig 
påväxt av fintrådiga alger. I hörnet mot del D, noteras karragentång och havsris. 
Djup ca 0-1,5 m. 

D. Förekomst av skräppetaren upphör men fortsatt blås- och sågtång. Här noteras 
en större kantnål på ca 30-40 cm. Ett fint exemplar som var lätt att fotografera. 
Djup ca 1 m. 

E. Tydlig zonering av blåstång, sågtång och enstaka skräppetare. Måttlig påväxt av 
fintrådiga alger. Fler sudare än tidigare. Mer finsediment på algerna. 

 
Figur 12. Bild från startpunkten vid Transekt 1, delsträcka A. Fina plantor med såg- ock blåstång i 
skvalpzonen.  

 



   

 
 

 

14(32) 
 
ÖVERSIKTLIG MARINBIOLOGISK INVENTERING 
2020-09-18 
 
KÄLLÖ KNIPPLA VARV 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

BBS p:\21333\13009914_källö_knippla_varv\000\19 original\marinbiologi\rapport marinbiologisk inventering 200918 slutlig.docx 
 

 

 
Figur 13. Transekt 1:B. Zonering av sågtång och skräppetare. 

 
Figur 14. Transekt 1 delsträcka C. Sågtång med påväxt och en betande strandsnäcka. 
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Figur 15. Transekt 1, delsträcka D. Fint exemplar av Större kantnål bra kamouflerad i sågtången. 

 
Figur 16. Transekt 1, delsträcka E. Täta plantor med sågtång och påväxt av fintrådiga alger och 
finsediment. 
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4.2 Transekt 2 

Transekt 2 sträcker sig från den lilla småbåtshamnen i sydväst ca 5 m utanför transekt 1, 
hela vägen tillbaka till pirens nock. Djupet, substratet och artsammansättningen varierade 
mindre än vid transekt 1, och transekten delades upp i tre delar, A-C. Bottensubstratet 
bestod av sandig lerbotten.  

A. Transekten startar vid sprängstensmuren vid den lilla småbåtshamnen. Djupet 
varierade mellan 1,5-2 m. På muren växte blåstång och sågtång, på botten 
utanför växte sudare. Sparsamt med påväxt av fintrådiga alger. 

B. Denna del av transekten bestod av sandig lerbotten med mellan 1,5-2 m 
vattendjup. På botten låg en del nedvissnad sågtång både fastsittande och lösa 
plantor samt sudare. På botten förekom sandmask, strandkrabbor och 
sandstubb. På algerna låg finsediment. 

C. Sandig lerbotten med vattendjup mellan 1,5-2 m. Här simmade en ejderfamilj 
förbi. Längs med transekten påträffades plantor med ålgräs som hängde 
samman med ett större område av ålgräs mot öster, se Figur 32 Sparsamt med 
påväxt av fintrådiga alger. Måttligt med finsediment på bladen. 
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Figur 17. Transekt 2, delsträcka A. En planta blåstång, med påväxt av fintrådiga alger. På botten 
ses bland annat sågtång. 
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Figur 18. Transekt 2, delsträcka B. Nedvissnade plantor med sågtång, påväxta med fintrådiga alger 
och täckta med finsediment. På botten ses högar av avföring från sandmask. 



  

   

 
 

19(32) 
 

ÖVERSIKTLIG MARINBIOLOGISK INVENTERING 
2020-09-18 
 
KÄLLÖ KNIPPLA VARV 

 

 

BBS p:\21333\13009914_källö_knippla_varv\000\19 original\marinbiologi\rapport marinbiologisk inventering 200918 slutlig.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

. 

Figur 19. Transekt 2, delsträcka C. Ålgräsplantor. 

4.3 Transekt 3 

Transekt 3 sträcker sig från pirens nock på den östra sidan längs med 
sprängstensslänten, hela vägen ut till planområdets gräns. Djupet, substratet och 
artsammansättningen varierade likt vid transekt 1, och transekten delades upp i tre delar, 
A-C. Bottensubstratet varierade mellan block och sandig lerbotten. Området är mycket 
skräpigt med flertalet båtvrak, ledningar, rör, fyllnadsmaterial och övrigt skrot. 

A. Transekten startar vid pirens nock och gick vidare österut längs med 
sprängstensmuren. Bottensubstratet består av hårda block med ett vattendjup 
mellan 1,5-2 m. Brant sluttande nedåt. Här noterades friska bestånd av blåstång, 
sågtång, enstaka skräppetare. Sparsam påväxt med fintrådiga alger. Enstaka 
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plantor av karragenalg, tarmalg. Även enstaka plantor av knöltång vilket tyder på 
god vattenkvalitet. Andelen skräppetare ökar längre in i viken.  

B. Här övergår botten till att bli grundare och bestå av sandlig lera. Förekomst av 
sudare, blåstång, sågtång, strandkrabba, japanska jätteostron. Ökad mängd 
finsediment på algerna och påväxten av fintrådiga alger är måttlig. Enstaka 
tarmalg och skräppetare. Vattendjup ca 1 m. 

C. Denna delsträcka består av ökat inslag av block med brantare sluttning ner mot 
sandig lerbotten. Mycket skrot på botten och delar av båtar. 
Artsammansättningen som i 3B men med mindre påväxt av fintrådiga alger och 
mindre sedimenterat finmaterial på algerna. Ökad andel skräppetare, fina långa 
exemplar av blåstång och sågtång. 

 
Figur 20. Transekt 3, delsträcka A. Frisk blåstång till vänster. Planta av knöltång till höger. 
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Figur 21. Transekt 3, delsträcka B. Plantor av sågtång med påväxt av fintrådiga alger.  

 
Figur 22. Transekt 3, delsträcka C. Plantor av skräppetare med liten eller ingen påväxt.  
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Figur 23. Transekt 3, delsträcka C. Plantor av sågtång med begränsad mängd finsediment.  

4.4 Transekt 4 

Transekt 4 sträcker sig från planområdets yttre gräns in mot det grundare området. 
Djupet, substratet och artsammansättningen varierade likt vid transekt 3, och transekten 
delades upp i tre delar, A-C. Bottensubstratet varierade mellan block och sandig lerbotten 
som planar ut ner mot ca 4-6 m djup. Området är mycket skräpigt med flertalet båtvrak, 
ledningar, rör, fyllnadsmaterial och övrigt skrot. 

A. Bottensubstratet varierade mellan block och sandig lerbotten som planar ut ner 
mot ca 4-6 m djup. Här förekom plantor med sudare, vanlig sjöstjärna och 
strandkrabbor. På den plana mjukbottnen förekom ingen växtlighet. 

B. Vattendjupet minskar något till 3-4 m djup för att grunda upp ännu mer mot 2 m 
längre in i viken. Här noterades sågtång och skräppetare med ökad andel påväxt 
av fintrådiga alger jämfört med del 4A. 

C. Vattendjupet öka till ca 4 m och botten består av sandig lerbotten. Andelen 
sågtång minskar i omfattning och övergår till mestadels sudare. 
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Figur 24. Transekt 4, delsträcka A. Skräp och vrakdelar med påväxt av fintrådiga alger. 
Brännmanet.  

 
Figur 25. Transekt 4, delsträcka B. Plantor av skräppetare med begränsad mängd finsediment och 
påväxt av fintrådiga alger. På plantan betar strandsnäcka och vanlig sjöstjärna.  
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Figur 26. Transekt 4, delsträcka A. Delar av ett båtvrak placerat i planområdets yttre del. 

4.5 Transekt 5 

Filmning av transekten påbörjades några meter innanför pirens nock på dess sydöstra 
sida, se Figur 10.  

Första metrarna från stenpirens slut ut på mjukbotten, består av sandig lerbotten med löst 
liggande skräppetare med förhållandevis mycket påväxt av fintrådiga alger och 
finsediment. Därefter tar ålgräset vid till en början glest, för att tätna mot mitten och 
glesas ut vid transektens slut där ålgräset övergår till sudare. Ålgräsplantorna har måttligt 
med finsediment på bladen. På bladen noteras även betare och ålgräsros. I slutet av 
transekten återfinns en stenpir med brunalger av motsvarande sammansättning som vid 
transekt 2A. 
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Figur 27. Transekt 5. Frisk ålgräsäng med finsediment. 

4.6 Transekt 6 

Filmning av transekten påbörjades ute vid pirens nock på dess sydöstra sida, se Figur 10. 
Här tar ålgräset vid direkt där stenpiren slutar. Plantorna är längre och kraftigare på grund 
av det ökade vattendjupet. Påväxt och finsediment mindre än i transekt 5. Här noteras 
både betare och ålgräsros på plantorna. 
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Figur 28. Transekt 6. Friska plantor av ålgräs med betare, ålgräsros och begränsad sedimentation 
och påväxt. 

4.7 Transekt 7 

Filmning av transekten påbörjades några meter innanför pirens nock på dess nordöstra 
sida, se Figur 10 

Botten nedanför stenpiren är naken och består av sandig lera. På botten ligger lösa 
fintrådiga alger och man ser tecken på en syrefattig miljö med ofullbordad nedbrytning 
och bakteriefilm på botten. Efter några meter stöter drönaren på skräp och vrakdelar från 
båtar vilket gör det svårt att manövrera drönaren. På vrakdelar och skrot växer olika röd- 
och brunalger med stora mängder påväxt av fintrådiga alger och finsediment. 
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Figur 29. Transekt 7, naken botten med musselskal och delvis nedbrutna växtdelar . 

 
Figur 30. Transekt 7. Påväxt av makroalger och fintrådiga alger på vrakdelar inom transekten. 
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4.8 Transekt 8 

Filmning av transekten påbörjades ute vid pirens nock på dess nordöstra sida, se Figur 
10.  

Botten nedanför stenpiren är naken och består av sandig lera. På botten ligger lösa 
fintrådiga alger och man ser tecken på en syrefattig miljö med ofullbordad nedbrytning 
och bakteriefilm på botten.  

 
Figur 31. Transekt 8. Plan botten med onedbrutna alger och ansamlingar av fintrådiga alger. 

4.9 Ålgräskartering 

Då det under snorklingsinventeringen noterades förekomst av ålgräs, genomfördes även 
en avgränsningskartering med avsikt en att fastställa ålgräsets utbredning inom 
planområdet. Karteringen genomfördes med snorklande marinbiolog och filmades sedan 
med undervattensdrönare för att få en bättre uppfattning om ålgräsets status. 

Ålgräs (Zostera marina) är av stor ekologisk betydelse i grundare havsområden och kan 
bilda stora ängar med plantor. Arten är rödlistad och klassas sedan 2020 som sårbar. 
Ålgräsängarna fungerar som födosöksområde och biotop åt många organismer, samtidigt 
som de förhindrar sedimenterosion. Ålgräset har även en viktig roll i det stora 
närsaltskretsloppet. Ålgräsängar utgör bland annat uppväxthabitat för flera viktiga 
fiskarter som torsk, vitling och ål (Havs- och vattenmyndigheten 2019). Ålgräset bidrar 
också till klarare vatten genom att stabilisera havsbotten och binda fina partiklar botten 



  

   

 
 

29(32) 
 

ÖVERSIKTLIG MARINBIOLOGISK INVENTERING 
2020-09-18 
 
KÄLLÖ KNIPPLA VARV 

 

 

BBS p:\21333\13009914_källö_knippla_varv\000\19 original\marinbiologi\rapport marinbiologisk inventering 200918 slutlig.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

och på så vis minska resuspension av sediment. Ålgräset motverkar även övergödning 
och klimatförändringar genom att binda näringsämnen och kol till sedimentet. 

En ålgräsplanta består av en underliggande rhizomdel (jordstam) med tillhörande 
rotsystem som löper horisontellt i sedimentet samt skott med gräsliknande blad. Ålgräs 
har en hög salttolerans och växer i salthalter mellan 5 och 35 ‰. Utbredningen i djupled 
är ca 1-6 m och tillväxten begränsas i de djupare delarna av det minskade ljuset. Med 
ökat djup avtar skottantalet, skotten blir längre och bladen bredare, och de underjordiska 
delarna kraftigare. På större djup försöker växterna att komma närmare ljuset genom att 
öka bladlängden samtidigt som avsaknaden av kraftiga vågrörelser gör det möjligt för 
större plantor att hålla sig kvar i substratet.  

På ålgräsbottnar förekommer ett flertal kräftdjursarter som tillexempel märlor (Gammarus 
sp.) och tånggråsuggor (Idothea spp.). Dessa arter lever i vegetationen och livnär sig på 
dött/levande växtmaterial. På ålgräset förekommer även olika formar av blötdjur, som 
snäckor (tusensnäckor, strandsnäckor), ålgräsanemon (Sargartiogeton viduatus) samt 
hjärtmusslor och blåmusslor. 

Inom planområdet noterades ett välmående område med ålgräs som sträckte sig vidare 
söder ut ur planområdet, se Figur 32. 
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Figur 32. Karta över område med ålgräs inom och utanför planområdet. Bild: Lantmäteriet/SWECO. 

Plantorna var kortare om mer späda i de grundare delarna för att ner mot djupet öka i 
bredd och längd. Tätheten varierade men var över lag relativt tät.  

5 Naturvärdesbedömning 

Med stöd av besiktning och inventeringar, förekomst av arter som signalerar höga 
naturvärden, djuputbredning av framförallt ålgräs, påväxt av fintrådiga alger samt 
eventuella tecken på syrebrist värderades de marina naturmiljöerna på en skala med 
nivåerna litet, måttligt, högt respektive mycket högt naturvärde. 
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Figur 33. Bedömt naturvärde inom planområdet: Grön=mycket högt naturvärde. Gult= högt 
naturvärde. Orange=lågt naturvärde. Skrafferat, grönt område=ålgräs. Bild: Lantmäteriet/SWECO 

Naturvärdena inom det inventerade planområdet utgörs till viss del av ett område med 
ålgräs som förser vattenmiljön med en lång rad viktiga ekosystemfunktioner och 
ekosystemtjänster. Naturvärdet inom område med ålgräs, varierar något men på det stora 
hela bedöms detta område med ålgräs ha ett mycket högt naturvärde. 

Vattenområdet 2-3 m utanför den sprängstenspir som ligger mitt i planområdet bedöms 
ha ett mycket högt naturvärde på grund av dess rika förekomst av sågtång och blåstång 
samt även plantor med knöltång. Området är väl exponerat och påväxten av fintrådiga 
alger och förekomsten av finsediment är låg. 

Områdena längs med stranden, de gula, bedöms ha ett högt naturvärde på grund av 
dess rika sammansättning av arter, tätheten av såg- och blåstång samt avsaknaden av 
tecken på syrebrist. 
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Området inne i den lilla småbåtshamnen samt området mitt i den östra delen av 
planområdet bedöms ha ett litet/lågt naturvärde. Inom dessa områden finns tecken på 
syrebrist samt större mängder påväxt av fintrådiga alger. I den yttre delen, öster om piren, 
är området fyllt med skrot och skräp där fintrådiga alger frodas. 

 

 

 

 

 

 



Källö – Knippla 200616  Bilaga 1 
 

Transekt 
 

Artförekomst, ett urval av arter då inventeringen var 
översiktlig. 

Övrigt 

1. 
 
 
 

A: Sågtång (Fucus serratus), blåstång (Fucus 
vesiculosus), tarmalg (Ulva intestinalis), Skräppetare 
(Saccharina latissima), japanska jätteostron 
(Magallana gigas), havstulpaner på stenarna 
(Balanidae), torsk (Gadus morhua), stensnultra 
(Stenolabrus rupestris), enstaka snärjtång/sudare 
(Chorda filum), enstaka havssallat (Ulva lactuca) och 
sparsam påväxt av gröna fintrådiga alger. 
 
 
 
 
 
B: Arter som ovan med ökad påväxt av fintrådiga alger, 
minskad förekomst av skräppetare. 
 
C: Arter som ovan men sparsam påväxt av fintrådiga 
alger, blåstång är den dominerande arten, sågtång 
minskar, enstaka förekomst av skräppetare, lite 
tarmalg, enstaka blåmusslor (Mytilus edulis) mycket 
japanska ostron, havsris.   
 
D: Förekomst av skräppetare upphör, blåstång, 
sågtång, exemplar av större kantnål (Syngnatus acus), 
ca 35-40 cm, tarmtång, havsris (Ahnfeltia plicata). 
 
E: Längst inne i viken, tydlig zonering av blåstång, 
sågtång, enstaka skräppetare, enstaka karragenalg 
(Chondrus chrispus), måttlig påväxt av fintrådiga alger, 
ökad andel snärjtång, mer sedimentation på algerna. 
 
 

Vattendjup: ca 4 m. Tångbältet 
sträcker sig ner till ca 1,5 m djup. 
Friskt och fint med lite påväxt av 
fintrådiga alger och 
sedimentation. Havstrut (Larus 
marinus), fisktärna (Sterna 
hirundo). Skräppetare från ca 1,5 
till 2,5 m djup. Mycket skrot på 
botten längs med stenpiren. 
Skrot bevuxet med bruna och 
röda fintrådiga alger. 
 
 
Vattendjup ca 2 m 
 
 
Vattendjup ca 1,5 m 
 
 
 
 
 
Vattendjup ca 1 m 
 
 
 
Vattendjup ca 0,5-1 m. 
Mer sedimentation på algerna. 

2.  
 
 

A: blåstång, sågtång, snärjtång, sparsam påväxt. 
 
 
B: nedvissnad sågtång liggandes på botten, snärjtång, 
sandmask (Arenicola marina), strandkrabba, 
sandstubb. 
 
C: ren botten, ålgräs (Zostera marina), del av större 
område med ålgräs, sparsam påväxt med fintrådiga 
alger. 
 

Vattendjup 1,5-2 m. 
Sprängstensmur. 
 
Sandig gyttjebotten ca 1,5-2 m 
vattendjup. 
 
 
Sandig gyttjebotten, ca 1,5-2 m 
vattendjup. Ejderungar 
(Somateria mollissima). 

3.  
 
 
 

A: Blåstång, sågtång, enstaka skräppetare, sparsam 
påväxt av fintrådiga alger, enstaka karragenalg, 
tarmalg, enstaka knöltång (Ascophyllum nodosum), 
ökande andel skräppetare längre in i viken.  
 

Vattendjup ca 1,5-2 m brant 
storblockig pir. Mkt skrot och 
ledningar.  
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B: Snärjtång, blåstång, sågtång, strandkrabba, japanska 
jätteostron, mer finsediment på algerna, måttlig 
påväxt av fintrådiga alger, tarmalg, enstaka 
skräppetare. 
 
C: Arter som ovan men med minskad påväxt och 
sedimentation, mer skräppetare, långa fina exemplar, 
blåstång, sågtång. 
 

Vattendjup ca 1 m. 
 
 
 
 
Båtskrov, träspont, brantare 
sluttning. Finare än B. 

4.  A: Snärjtång, vanlig sjöstjärna (Asterias rubens), 
strandkrabbor, ingen växtlighet på botten. 
 
B: Sågtång, skräppetare, ökad andel fintrådiga alger. 
 
 
C: Sågtången minskar i omfattning, övergår till 
mestadels snärjtång. 
 
 

Botten planar ut ner mot ca 4-6 
m, sandig gyttjebotten.  
 
Vattendjup ca 3-4 m. Grundar 
upp mot ca 2 m. 
 
Ca 4 m vattendjup. Sandig 
gyttjebotten. 

5.  Sandig lerbotten med löst liggande skräppetare med 
påväxt, förhållandevis mycket. Ålgräset tar vid , glest i 
början för att sedan tätna. Utglesning vis områdets slut 
och sudare tar vid. Betare på ålgräs. 

Från stenpirens nock på sydöstra 
sidan.  

6.  Ålgräs direkt nedanför piren. Långa, kraftiga plantor. 
Mindre påväxt och sediment än transekt 5. Betare och 
ålgräsros, Sagartiogeton viduatus.  
 

Från pirens nock på dess 
sydöstra sida. 

7.  Naken botten nedanför piren. Sandig lera. Lösa 
fintrådiga alger, Icke nedbrutet biologiskt material. 
Bakteriefilm. Röd- och brunalger på vrakdelar. Mkt 
skrot. Rikligt med fintrådiga alger och finsediment.  
 

Transekten påbörjades några 
meter innanför pirens nock på 
dess nordöstra sida. 

8. Kal botten med sandig lera. Lösa fintrådiga alger. 
Tecken på syrefria områden med onedbrutet biologiskt 
material och bakterier. 
 

Transekten påbörjades ute vid 
pirens nock på dess nordöstra 
sida. 
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1 Bakgrund och syfte 

Öckerö kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för ett mark- och vattenområde vid 
Knippla varv, se Figur 1 och Fel! Hittar inte referenskälla.. Planen syftar till att 
möjliggöra en utveckling av aktuellt område med nya bostäder, kommunal och 
kommersiell service i bottenplan, fritidsaktiviteter och småbåtshamn vid gamla varvet på 
Källö-Knippla. Planens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till vattnet 
och att skapa en koppling mellan havet och den bakomliggande parken.  

 
Figur 1. Källö-Knipplas placering i Göteborgs norra skärgård. Bild: Lantmäteriet/Sweco 

Planförslaget omfattar både byggande av bostäder på land men även av anläggande av 
till exempel bryggor längs med stranden och ut i vattnet. 

Inför utformningen av anläggningen vid och i vattnet har kommunen beställt en 
undersökning av föroreningsinnehåll i bottensediment inom planområdet, av Sweco 
Environment AB i Göteborg. Denna undersökning skall sedan ligga till grund för 
utformning av vattenanläggning tillsammans med en marinbiologisk inventering samt 
riskbedömning av badvatten inom planområdet i vattnet. 
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2 Historia 

Skeppsvarvet på Knippla startades 1932, och fram till 1950-talet byggde varvet mest 
fiskefartyg. Under perioden fram till 1960-talet byggdes väldigt få fartyg och 1968 
ombildades skeppsvarvet till aktiebolag. Under hela 1960-talet och den första hälften av 
1970-talet hade varvet en bra beläggning. Det var inte förrän krisen inom fiskenäringen 
uppstod som varvet lades ner. 1953 brann varvet ner men byggdes upp och drevs som 
ett reparations- och servicevarv fram till nedläggningen 1985. Under denna period 
byggdes bl.a. två minsvepare till svenska staten. 1995 revs den stora båthallen, och all 
kringutrustning togs bort. Totalt byggdes 26 fiskefartyg vid varvet, Bohusläns museum 
Rapport 2009:3. 

Utifrån tidigare genomförd provtagning, vet man att bottensedimenten inom aktuellt 
område är förorenade av både metaller, och organiska ämnen. PCB finns även i de 
djupare sedimenten och olja påträffades i de ytliga proverna, Sandström Miljö & 
Säkerhetskonsult PM Provtagning av sediment från hamnen inom fastigheterna Källö 
1:98 och 1:157, Öckerö kommun. 

2.1 Tidigare genomförd provtagning 

Sedimentprovtagning kommer att genomföras med båt. Vid en tidigare genomförd 
undersökning, Sandström 2008, noterades sand och sten under de ytliga sedimenten 
inom vissa områden. Ju längre från stranden, desto mindre sedimentmäktighet 
uppmättes. Resultaten från denna provtagning visade på föroreningar innehållande 
metaller och organiska ämnen samt PCB.  

  



  

   

 
 

3(10) 
 

FÄLTRAPPORT, SEDIMENT 
2020-09-18  
KÄLLÖ KNIPPLA VARV 

 

 

BBS p:\21333\13009914_källö_knippla_varv\000\19 original\sediment\fältrapport sediment slutlig.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

3 Placering av provpunkter 

Tabell 1 Provtagningspunkternas placering 

PROVPUNKT VATTENDJUP 
(M) 

PROV 
SPARAT 

PROV 
ANALYSERAT 

UTRUSTNING 

1 1,5 JA X Van Veen 

2 3 JA  X Van Veen 

3 7,5 JA X Van Veen 

4 1,5 JA  X Van Veen 

5 2,5 JA X Van Veen 

6 7 JA X Van Veen 

7 1,5 JA X Van Veen 

8 3 JA X Van Veen 

 

 
 
Figur 2 Karta över provpunkternas placering inom planområdet. BILD: Lantmäteriet/Sweco 

Provtagningspunkterna placerades inom planområdet med syfte att täcka in områdets 
alla delar för att få ett representativt resultat. 
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4 Metod  

Provtagningen utfördes från båt med handhållen bottenhuggare av modell Van Veen. 
Denna provtagare genererar ytprover ner till och med ca 10 cm, beroende på bottens 
hårdhet. 

De prover som togs upp, placerades i märkta påsar, för att sedan förvaras mörkt och 
svalt under transporten till laboratoriet. Dessa prover sändes till ALS Scandinavia för 
analys av metaller, PAH:er och PCB. 
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1 

0-10 cm Mörkgrå till svart gyttja med doft av petrokemi. Skal från musslor samt spån av 
järn. Doftar svagt av svavelväte. Provet innehåller mindre stenar och visst inslag 
av organiskt material. Ingen oxiderad yta. 

 

Uttagna prov Analys av föroreningar (PAH, TBT, metaller) 0-10 cm 

2 

0-5 cm Gyttjig sand med musslor och snäckor. Inslag av större sten med påväxt av bruna 
makroalger och rödalger. Doftlöst. 

 3 samlingsprover pga. svårt att få upp material. Mkt stenigt. 

 

Uttagna prov Analys av föroreningar (PAH, TBT, metaller) 0-5 cm 
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3 

0-15 cm Gyttja med en ljusare oxiderad yta. Doft av svavelväte. Inget biologisk onedbrutet 
material från växter. Smörliknande konsistens. 

 

Uttagna prov Analys av föroreningar (PAH, TBT, metaller) 0-15 cm 

4 

0-15 cm Mörkgrå-svart gyttja med doft av svavelväte. Förmultnade växtrester och bitar av 
trä, snäck- och musselskal. Oxiderad ljusare yta. I övrigt var botten stenig med 
större block. Svårt att ta prov på denna punkten. Det krävdes flera misslyckade 
försök. 

 

Uttagna prov Analys av föroreningar (PAH, TBT, metaller) 0-15 cm 
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5 

0-10 cm Sandig gyttja med inslag av snäck- och musselskal. I provet följde även rödalger 
med.  

 

Uttagna prov Analys av föroreningar (PAH, TBT, metaller) 0-10 cm 

6 

0-10 cm Siltig gyttja med svag doft av svavelväte. Till hälften förmultnade växtdelar och 
snäckskal, samt ålgräs. Oxiderat i ytan. Mkt löst. Hög vattenhalt.  

 

Uttagna prov Analys av föroreningar (PAH, TBT, metaller) 0-10 cm 
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7 

0-5 cm Sand med inslag av enstaka snäckskal. En havsborstmask. 

 

Uttagna prov Analys av föroreningar (PAH, TBT, metaller) 0-5 cm 

8 

0-10 cm Gyttja med inslag av sandkorn. Mkt. växtdelar som tillexempel rödalger och ålgräs. 
Doftlöst. 

 

Uttagna prov Analys av föroreningar (PAH, TBT, metaller) 0-10 cm 
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5 Resultat 

En sammanställning med bedömning av resultaten från analyserna redovisas i Bilaga 1. 

För att få en uppfattning om hur förorenade sedimenten var har analysresultaten jämförts 
med Bedömningsgrunderna för förorenade sediment i kust och hav, Naturvårdsverkets 
rapport 4914, med uppdateringar 2017. Gränsen mellan klass 4 och 5 utgörs av 95-
percentilen av insamlade data. Riktvärdena utgår inte från ekotoxikologiska 
riskutvärderingar utan från svenska bakgrundshalter. Jämförelsen visar därmed endast 
om halterna förefaller höga eller låga ur ett nationellt perspektiv. Analysresultaten i 
original visas i Bilaga 2. 

5.1 PAH 

De uppmätta halterna av PAH är genomgående mycket höga, några av hög halt, i 
jämförelse med tillämpade riktvärden. PAH summa 11 uppmättes mycket höga i alla 
punkter utom i punkt 8 som är den punkt där PAH-halterna generellt låg lägst.  

5.2 Metaller 

Halterna av metaller är mycket varierande. Både mellan de olika provtagningspunkterna 
men även mellan de olika analyserade metallerna. Främst förekommer höga halter av 
koppar, zink och bly vilka alla har använts som antifoulingfärger för båtar under lång tid.  

I punkt 7 uppmättes inga halter av metaller högre än klass 3, liten avvikelse. 

5.3 TBT 

Halterna av TBT var som höst i punkt 2, 4 och 5. Lägst var halterna i punkt 3, 6, 7 och 8. 

5.4 PCB 

Uppmätta halter av PCB överskred klass 5 i punkterna 1-6. I punkt 7 var halterna lägst. 
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6 Slutsats  

De sedimentprover som togs inom planområdet uppvisar ställvis mycket höga halter av 
PAH, metaller, TBT och PCB. Området är tydligt påverkat av den varvsverksamhet som 
bedrivits här under en lägre period.  

Resultaten från sedimentprovtagningarna visar att de högsta halterna av föroreningar 
förekommer i områdets östra del samt i nordväst mot den lilla småbåtshamnen. De prov 
som tagits längre ut har generellt lägre halter än prov uttagna längre in. Dock är 
förhållandena relativt heterogena. Baserat på resultaten kan området grovt delas in i fyra 
delområden: 

• Östra viken karaktäriseras av höga halter av metaller och PAH 

• Västra viken karaktäriseras av förhållandevis låga halter 

• Utanför småbåtshamnen i den västra delen av den västra viken karaktäriseras 
av höga halter av TBT, PAH och metaller 

• Yttre delen av området är inte ett homogent område, resultaten tyder dock på 
lägre halter än i de mer förorenade områdena innanför. 

Den östra delen av planområdet karaktäriseras av höga halter av metaller och PAH, 
punkt 1 och 2, och det är även där som huvudparten av varvsverksamheten har pågått. 
Det är även där som man noterat stora förekomster av skrot och båtdelar vid övriga 
inventeringar som utförts inom planprojektet. Punkt 3 ligger längre ut och har troligtvis 
lägre halter av föroreningar på grund av det ökade avståndet från land, samt en ökad 
vattencirkulation och ökat djup. 

Punkt 4 ligger i ett skyddat läge med båtar som ligger förtöjda, småbåtshamn. Området är 
säkerligen även påverkat av avrinning från omkringliggande hårdgjorda ytor som 
tillexempel den bilväg som är placerad precis ovanför. Även punkt 5 är troligtvis påverkad 
av de båtar som ligger förtöjda i närområdet. Området karaktäriseras av höga halter av 
TBT, PAH och metaller. 

I punkt 6 och 8 uppmättes högre halter av de analyserade föroreningarna än i punkt 
7,västra viken, vilket bedöms beror på de lugna och stabila förhållanden som råder i 
punkt 6 och 8. Dessa lugna förhållanden är en förutsättning för att ålgräs skall etablera 
sig. Själva ålgräsängen i sig bidrar sedan efter etablering till att lugna förhållanden råder 
på botten genom att ålgräsets rötter binder sediment. Botten i punkt 7 bestod mestadels 
av sand, vilket är ett material som har sämre förutsättningar att binda till sig föroreningar. 
Punkt 8 innehöll en viss del sand. 

 



BILAGA 1

Sedimentundersökning Källö Knippla 200629

ELEMENT Enhet 1 2 3 4 5 6 7 8

Sedimentdjup (cm) 0-10 0-5 0-15 0-15 0-10 0-10 0-5 0-10
Provtagningsdatum 2020-06-29 2020-06-29 2020-06-29 2020-06-29 2020-06-29 2020-06-29 2020-06-29 2020-06-29
TS_105°C % 79,5 73,8 27,3 27,1 51,9 30,3 77,5 36,4
TOC (analyserad) % av TS 5,2 0,94 4 8 2,8 4 0,28 4,2
Glödförlust 550°C % av TS 13,9 2,4 11 18,9 6,6 11,5 1 9,7

Avvikelseklassning
1

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
Ingen avvikelse Liten avvikelse Tydlig avvikelse Stor avvikelse Mycket stor avvikelse

Metaller mg/kg TS 1 2 3 4 5 6 7 8

Arsenik, As mg/kg TS <10 10-17 17-28 28-45 >45 29,5 54,3 14 19,6 17,1 7,45 1,72 9,9
Barium, Ba mg/kg TS 248 98,2 86,7 179 156 73,9 23 66,8
Kadmium, Cd mg/kg TS <0,2 0,2-0,5 0,5-1,2 1,2-3 >3 0,548 0,233 0,639 1,13 1,22 0,345 0,1 0,335
Kobolt, Co mg/kg TS <12 12-20,4 20,4-34,8 34,8-60 >60 7,91 6,43 10,2 6,77 3,54 5,26 1,13 6,43
Krom, Cr mg/kg TS <40 40-48 48-60 60-72 >72 37,6 24,4 44,7 45,1 25,7 20,8 3,54 31
Koppar, Cu mg/kg TS <15 15-30 30-49,5 49,5-79,5 >79,5 338 360 65,1 221 225 41,5 22,9 84,1
Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0,04 0,04-0,12 0,12-0,4 0,4-1 >1 2,05 5,27 0,438 1,62 0,891 0,448 0,2 0,229
Nickel, Ni mg/kg TS <30 30-45 45-66 66-99 >99 22,2 14,3 26,2 20,7 7,71 13,4 1,99 17,2
Bly, Pb mg/kg TS <25 25-40 40-65 65-110 >110 188 74,8 43,6 126 75,5 370 7,79 39,2
Vanadin, V mg/kg TS 59,8 15 70,3 56,1 21,9 36,6 5,97 46,9
Zink, Zn mg/kg TS <85 85-127,5 127,5-204 204-357 >357 765 367 195 776 897 94,4 36 153
Tenn, Sn mg/kg TS 18,4 45,6 5,08 19,4 24,2 3,05 2,73 3,81

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
Mycket låg halt Låg halt Medelhög halt Hög halt Mycket hög halt

TBT µg/kg TS 1 2 3 4 5 6 7 8

Monobutyltenn (MBT) μg/kg TS 0 <1 1-10 10-20 >20 5,08 29,6 12,7 13,6 18,3 2,27 1,18 3,08
Dibutyltenn (DBT) μg/kg TS 0 <1 1-10 10-26 >26 22 106 28,5 36,8 45,4 8,76 1,19 4,25
Tributyltenn, TBT μg/kg TS 0 <1 1-19 19-55 >55 23,1 109 10,5 98,1 131 16,3 1,71 4,57

PCB µg/kg TS Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
Mycket låg halt Låg halt Medelhög halt Hög halt Mycket hög halt

PCB 28 μg/kg TS  <0,066 0,066-0,30 0,30-1,3 >1,3 13 17 2,3 42 27 2,5 0,23 1
PCB 52 μg/kg TS  <0,12 0,12-0,40 0,40-1,9 >1,9 81 69 4,9 110 220 8 0,56 2,9
PCB 101 μg/kg TS <0,10 0,10-0,34 0,34-1,1 1,1-5,5 >5,5 310 250 15 280 410 18 2,2 8,8
PCB 118 μg/kg TS <0,084 0,084-0,31 0,31-0,84 0,84-3,6 >3,6 210 190 10 130 330 14 1,2 6,6
PCB 138 μg/kg TS <0,21 0,21-0,67 0,67-2,0 2,0-9,1 >9,1 320 350 16 430 340 22 4,1 11
PCB 153 μg/kg TS <0,20 0,20-0,61 0,61-2,0 2,0-7,9 >7,9 360 380 19 530 350 27 4,8 13
PCB 180 μg/kg TS <0,081 0,081-0,29 0,29-0,90 0,90-4,9 >4,9 220 290 10 400 220 19 3,5 8,3
Summa PCB 7 μg/kg TS <0,81 0,81-2,5 2,5-7,6 7,6-34 >34 1500 1500 77 1900 1900 110 17 52

PAH mg/kg TS Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 1 2 3 4 5 6 7 8

Mycket låg halt Låg halt Medelhög halt Hög halt Mycket hög halt
Fenantren mg/kg TS <0,007 0,007-0,017 0,017-0,05 0,05-0,150 >0,15 4,6 0,79 0,2 3,3 8,7 0,55 0,36 0,19
Antracen mg/kg TS <0,001 0,001-0,0031 0,0031-0,011 0,011-0,045 >0,045 1,6 0,33 0,11 1,3 3,7 0,39 0,15 0,11
Fluoranten mg/kg TS <0,018 0,018-0,045 0,045-0,14 0,14-0,39 >0,39 8,8 1,8 0,54 9,6 16 0,98 0,96 0,41
Pyren mg/kg TS <0,012 0,012-0,03 0,03-0,10 0,10-0,38 >0,38 6,6 1,5 0,49 7,7 13 0,77 0,74 0,35
Bens(a)antracen mg/kg TS <0,0075 0,0075-0,019 0,019-0,062 0,062-0,18 >0,18 5 1,1 0,37 4,5 8,1 0,56 0,46 0,21
Krysen mg/kg TS <0,011 0,011-0,026 0,026-0,067 0,067-0,20 >0,20 4,3 0,97 0,3 3,6 6,3 0,47 0,43 0,2
Bens b fluoranten mg/kg TS <0,032 0,032-0,069 0,069-0,20 0,20-0,44 >0,44 3,1 0,91 0,36 3,1 4,7 0,35 0,32 0,21
Bens k fluoranten mg/kg TS <0,011 0,011-0,028 0,028-0,079 0,079-0,18 >0,18 1,9 0,5 0,19 1,7 2,6 0,21 0,2 0,13
Bens(b+k)fluoranten mg/kg TS
Bens(a)pyren mg/kg TS <0,012 0,012-0,031 0,031-0,099 0,099-0,24 >0,24 0,06 0,81 0,33 3,2 4,9 0,39 0,33 0,2
Bens(ghi)perylen mg/kg TS <0,022 0,022-0,062 0,062-0,18 0,18-0,4 >0,40 2,9 0,76 0,38 2,8 2,9 0,34 0,24 0,22
Indeno(cd)pyren mg/kg TS <0,024 0,024-0,076 0,076-0,22 0,22-0,53 >0,53 3,3 0,83 0,43 3,2 3,5 0,39 0,28 0,24
Summa 11 PAH mg/kg TS <0,17 0,17-0,44 0,44-1,2 1,2-2,8 >2,8, 46 10 3,7 44 74 5,4 4,5 2,5
Naftalen mg/kg TS <0,0049 0,0049-0,019 0,019-0,063 >0,063 0,21 0,12 0,058 0,13 0,2 0,039 0,014 0,0005
Acenaftylen mg/kg TS 0,53 0,15 0,05 0,5 0,54 0,067 0,065 0,029
Acenaften mg/kg TS <0,0055 0,0055-0,033 >0,033 0,32 0,11 0,021 0,37 0,63 0,03 0,022 0,018
Fluoren mg/kg TS <0,0020 0,002-0,0094 0,0094-0,035 >0,035 0,82 0,28 0,039 0,53 1,4 0,091 0,036 0,04
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS <0,0044 0,0044-0,0089 0,0089-0,027 0,027-0,079 >0,079 0,8 0,19 0,11 0,7 0,82 0,097 0,068 0,055
PAH L mg/kg TS 1,1 0,38 0,13 1 1,4 0,14 0,1 0,085
PAH M mg/kg TS <0,057 0,057-0,100 0,100-0,320 0,320-1,7 >1,7 22 4,7 1,4 22 43 2,8 2,2 1,1
PAH H mg/kg TS <0,018 0,018-0,320 0,320-0,940 0,940-2,6 >2,6 25 6,1 2,5 23 34 2,8 2,3 1,5

KÄLLÖ-KNIPPLA 2020 SEDIMENTPROVTAGNING

Tillståndsklassning 
1 

Tillståndsklassning 
1 

1 Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Kust och hav, Naturvårdsverkets rapport 4914, SS. Uppdaterad av SGU och NVV Rapport 2017:12
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Ankomstdatum 2020-07-01 Sweco Environment AB 
Utfärdad 2020-09-01 Stina Brask Bilén 
    
  Skånegatan 3, Box 5397 
  402 28 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Källö-Knippla Varv  
Bestnr   
 
 

Analys av fast prov    
 

Er beteckning 1 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264605 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  79.5 2.0 % 1 1 STGR 

As  29.5 6.1 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ba  248 52 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cd  0.548 0.105 mg/kg TS 1 H ERKU 

Co  7.91 1.71 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cr  37.6 8.2 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cu  338 72 mg/kg TS 1 H ERKU 

Hg  2.05 0.46 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ni  22.2 5.0 mg/kg TS 1 H ERKU 

Pb  188 34 mg/kg TS 1 H ERKU 

V  59.8 12.7 mg/kg TS 1 H ERKU 

Zn  765 164 mg/kg TS 1 H ERKU 

       

Sn  18.4 3.4 mg/kg TS 2 H ERKU 

       

glödförlust  13.9 3 % av TS 3 V ERKU 

       

monobutyltenn  5.08 2.01 µg/kg TS 4 T STGR 

dibutyltenn  22.0 8.7 µg/kg TS 4 T STGR 

tributyltenn (TBT)  23.1 7.4 µg/kg TS 4 T STGR 

       

frystorkning  ja   5 2 KAIN 

TS (frystorkning)  27.9  % 6 2 INRO 

naftalen  0.21 0.055 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaftylen  0.53 0.14 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaften  0.32 0.083 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoren  0.82 0.21 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fenantren  4.6 1.2 mg/kg TS 6 2 KAIN 

antracen  1.6 0.42 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoranten  8.8 2.3 mg/kg TS 6 2 KAIN 

pyren  6.6 1.7 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)antracen  5.0 1.2 mg/kg TS 6 2 KAIN 

krysen  4.3 1.1 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(b)fluoranten  3.1 0.81 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(k)fluoranten  1.9 0.44 mg/kg TS 6 2 KAIN 
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Er beteckning 1 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264605 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
bens(a)pyren  3.5 0.60 mg/kg TS 6 2 KAIN 

dibens(ah)antracen  0.80 0.22 mg/kg TS 6 2 KAIN 

benso(ghi)perylen  2.9 0.75 mg/kg TS 6 2 KAIN 

indeno(123cd)pyren  3.3 1.4 mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 16 * 48  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa cancerogena * 22  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa övriga * 26  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa L * 1.1  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa M * 22  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa H * 25  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 11 * 46  mg/kg TS 6 2 KAIN 

       

       

PCB 28  0.013 0.0038 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 52  0.081 0.027 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 101  0.31 0.096 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 118  0.21 0.042 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 138  0.32 0.070 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 153  0.36 0.079 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 180  0.22 0.055 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB, summa 7 * 1.5  mg/kg TS 7 2 ULKA 

       

TOC  5.2 0.60 % av TS 8 2 INRO 
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Er beteckning 2 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264606 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  73.8 2.0 % 1 1 STGR 

As  54.3 10.3 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ba  98.2 20.2 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cd  0.233 0.049 mg/kg TS 1 H ERKU 

Co  6.43 1.48 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cr  24.4 5.3 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cu  360 78 mg/kg TS 1 H ERKU 

Hg  5.27 1.17 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ni  14.3 5.2 mg/kg TS 1 H ERKU 

Pb  74.8 13.4 mg/kg TS 1 H ERKU 

V  15.0 3.2 mg/kg TS 1 H ERKU 

Zn  367 79 mg/kg TS 1 H ERKU 

       

Sn  45.6 8.5 mg/kg TS 2 H ERKU 

       

glödförlust  2.4 3 % av TS 3 V ERKU 

       

monobutyltenn  29.6 11.6 µg/kg TS 4 T STGR 

dibutyltenn  106 42 µg/kg TS 4 T STGR 

tributyltenn (TBT)  109 35 µg/kg TS 4 T STGR 

       

frystorkning  ja   5 2 KAIN 

TS (frystorkning)  78.5  % 6 2 INRO 

naftalen  0.12 0.031 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaftylen  0.15 0.039 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaften  0.11 0.029 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoren  0.28 0.073 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fenantren  0.79 0.21 mg/kg TS 6 2 KAIN 

antracen  0.33 0.086 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoranten  1.8 0.47 mg/kg TS 6 2 KAIN 

pyren  1.5 0.39 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)antracen  1.1 0.26 mg/kg TS 6 2 KAIN 

krysen  0.97 0.25 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(b)fluoranten  0.91 0.24 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(k)fluoranten  0.50 0.12 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)pyren  0.81 0.14 mg/kg TS 6 2 KAIN 

dibens(ah)antracen  0.19 0.053 mg/kg TS 6 2 KAIN 

benso(ghi)perylen  0.76 0.20 mg/kg TS 6 2 KAIN 

indeno(123cd)pyren  0.83 0.34 mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 16 * 11  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa cancerogena * 5.3  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa övriga * 5.8  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa L * 0.38  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa M * 4.7  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa H * 6.1  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 11 * 10  mg/kg TS 6 2 KAIN 
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Er beteckning 2 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264606 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
       

PCB 28  0.017 0.0049 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 52  0.069 0.023 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 101  0.25 0.078 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 118  0.19 0.038 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 138  0.35 0.077 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 153  0.38 0.084 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 180  0.29 0.073 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB, summa 7 * 1.5  mg/kg TS 7 2 ULKA 

       

TOC  0.94 0.090 % av TS 8 2 INRO 
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Er beteckning 3 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264607 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  27.3 2.0 % 1 1 STGR 

As  14.0 3.2 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ba  86.7 17.9 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cd  0.639 0.127 mg/kg TS 1 H ERKU 

Co  10.2 2.2 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cr  44.7 9.7 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cu  65.1 13.8 mg/kg TS 1 H ERKU 

Hg  0.438 0.101 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ni  26.2 7.2 mg/kg TS 1 H ERKU 

Pb  43.6 7.8 mg/kg TS 1 H ERKU 

V  70.3 15.1 mg/kg TS 1 H ERKU 

Zn  195 43 mg/kg TS 1 H ERKU 

       

Sn  5.08 0.96 mg/kg TS 2 H ERKU 

       

glödförlust  11.0 3 % av TS 3 V ERKU 

       

monobutyltenn  12.7 5.0 µg/kg TS 4 T STGR 

dibutyltenn  28.5 11.2 µg/kg TS 4 T STGR 

tributyltenn (TBT)  10.5 3.3 µg/kg TS 4 T STGR 

       

frystorkning  ja   5 2 KAIN 

TS (frystorkning)  27.9  % 6 2 INRO 

naftalen  0.058 0.015 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaftylen  0.050 0.013 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaften  0.021 0.0055 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoren  0.039 0.010 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fenantren  0.20 0.052 mg/kg TS 6 2 KAIN 

antracen  0.11 0.029 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoranten  0.54 0.14 mg/kg TS 6 2 KAIN 

pyren  0.49 0.13 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)antracen  0.37 0.089 mg/kg TS 6 2 KAIN 

krysen  0.30 0.078 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(b)fluoranten  0.36 0.094 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(k)fluoranten  0.19 0.044 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)pyren  0.33 0.056 mg/kg TS 6 2 KAIN 

dibens(ah)antracen  0.11 0.031 mg/kg TS 6 2 KAIN 

benso(ghi)perylen  0.38 0.099 mg/kg TS 6 2 KAIN 

indeno(123cd)pyren  0.43 0.18 mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 16 * 3.9  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa cancerogena * 2.1  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa övriga * 1.9  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa L * 0.13  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa M * 1.4  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa H * 2.5  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 11 * 3.7  mg/kg TS 6 2 KAIN 
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Er beteckning 3 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264607 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
       

PCB 28  0.0023 0.00067 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 52  0.0049 0.0016 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 101  0.015 0.0047 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 118  0.010 0.0020 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 138  0.016 0.0035 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 153  0.019 0.0042 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 180  0.010 0.0025 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB, summa 7 * 0.077  mg/kg TS 7 2 ULKA 

       

TOC  4.0 0.38 % av TS 8 2 INRO 
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Er beteckning 4 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264608 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  27.1 2.0 % 1 1 STGR 

As  19.6 3.7 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ba  179 37 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cd  1.13 0.22 mg/kg TS 1 H ERKU 

Co  6.77 1.53 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cr  45.1 9.7 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cu  221 47 mg/kg TS 1 H ERKU 

Hg  1.62 0.36 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ni  20.7 5.6 mg/kg TS 1 H ERKU 

Pb  126 22 mg/kg TS 1 H ERKU 

V  56.1 11.6 mg/kg TS 1 H ERKU 

Zn  776 167 mg/kg TS 1 H ERKU 

       

Sn  19.4 3.7 mg/kg TS 2 H ERKU 

       

glödförlust  18.9 3 % av TS 3 V ERKU 

       

monobutyltenn  13.6 5.4 µg/kg TS 4 T STGR 

dibutyltenn  36.8 14.5 µg/kg TS 4 T STGR 

tributyltenn (TBT)  98.1 31.2 µg/kg TS 4 T STGR 

       

frystorkning  ja   5 2 KAIN 

TS (frystorkning)  28.7  % 6 2 INRO 

naftalen  0.13 0.034 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaftylen  0.50 0.13 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaften  0.37 0.096 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoren  0.53 0.14 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fenantren  3.3 0.86 mg/kg TS 6 2 KAIN 

antracen  1.3 0.34 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoranten  9.6 2.5 mg/kg TS 6 2 KAIN 

pyren  7.7 2.0 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)antracen  4.5 1.1 mg/kg TS 6 2 KAIN 

krysen  3.6 0.94 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(b)fluoranten  3.1 0.81 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(k)fluoranten  1.7 0.39 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)pyren  3.2 0.54 mg/kg TS 6 2 KAIN 

dibens(ah)antracen  0.70 0.20 mg/kg TS 6 2 KAIN 

benso(ghi)perylen  2.8 0.73 mg/kg TS 6 2 KAIN 

indeno(123cd)pyren  3.2 1.3 mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 16 * 46  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa cancerogena * 20  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa övriga * 26  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa L * 1.0  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa M * 22  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa H * 23  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 11 * 44  mg/kg TS 6 2 KAIN 
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Er beteckning 4 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264608 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
       

PCB 28  0.042 0.012 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 52  0.11 0.036 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 101  0.28 0.087 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 118  0.13 0.026 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 138  0.43 0.095 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 153  0.53 0.12 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 180  0.40 0.10 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB, summa 7 * 1.9  mg/kg TS 7 2 ULKA 

       

TOC  8.0 0.93 % av TS 8 2 INRO 
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Er beteckning 5 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264609 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  51.9 2.0 % 1 1 STGR 

As  17.1 3.1 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ba  156 32 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cd  1.22 0.24 mg/kg TS 1 H ERKU 

Co  3.54 0.84 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cr  25.7 5.6 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cu  225 48 mg/kg TS 1 H ERKU 

Hg  0.891 0.198 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ni  7.71 2.04 mg/kg TS 1 H ERKU 

Pb  75.5 13.4 mg/kg TS 1 H ERKU 

V  21.9 4.6 mg/kg TS 1 H ERKU 

Zn  897 195 mg/kg TS 1 H ERKU 

       

Sn  24.2 4.6 mg/kg TS 2 H ERKU 

       

glödförlust  6.6 3 % av TS 3 V ERKU 

       

monobutyltenn  18.3 7.2 µg/kg TS 4 T STGR 

dibutyltenn  45.4 17.9 µg/kg TS 4 T STGR 

tributyltenn (TBT)  131 42 µg/kg TS 4 T STGR 

       

frystorkning  ja   5 2 KAIN 

TS (frystorkning)  56.5  % 6 2 INRO 

naftalen  0.20 0.052 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaftylen  0.54 0.14 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaften  0.63 0.16 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoren  1.4 0.36 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fenantren  8.7 2.3 mg/kg TS 6 2 KAIN 

antracen  3.7 0.96 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoranten  16 4.2 mg/kg TS 6 2 KAIN 

pyren  13 3.4 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)antracen  8.1 1.9 mg/kg TS 6 2 KAIN 

krysen  6.3 1.6 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(b)fluoranten  4.7 1.2 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(k)fluoranten  2.6 0.60 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)pyren  4.9 0.83 mg/kg TS 6 2 KAIN 

dibens(ah)antracen  0.82 0.23 mg/kg TS 6 2 KAIN 

benso(ghi)perylen  2.9 0.75 mg/kg TS 6 2 KAIN 

indeno(123cd)pyren  3.5 1.4 mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 16 * 77  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa cancerogena * 31  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa övriga * 47  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa L * 1.4  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa M * 43  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa H * 34  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 11 * 74  mg/kg TS 6 2 KAIN 
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Er beteckning 5 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264609 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
       

PCB 28  0.027 0.0078 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 52  0.22 0.073 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 101  0.41 0.13 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 118  0.33 0.065 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 138  0.34 0.075 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 153  0.35 0.077 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 180  0.22 0.055 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB, summa 7 * 1.9  mg/kg TS 7 2 ULKA 

       

TOC  2.8 0.27 % av TS 8 2 INRO 
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Er beteckning 6 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264610 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  30.3 2.0 % 1 1 STGR 

As  7.45 1.78 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ba  73.9 15.4 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cd  0.345 0.072 mg/kg TS 1 H ERKU 

Co  5.26 1.32 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cr  20.8 4.7 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cu  41.5 9.1 mg/kg TS 1 H ERKU 

Hg  0.448 0.102 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ni  13.4 3.3 mg/kg TS 1 H ERKU 

Pb  370 68 mg/kg TS 1 H ERKU 

V  36.6 7.8 mg/kg TS 1 H ERKU 

Zn  94.4 20.4 mg/kg TS 1 H ERKU 

       

Sn  3.05 0.57 mg/kg TS 2 H ERKU 

       

glödförlust  11.5 3 % av TS 3 V ERKU 

       

monobutyltenn  2.27 0.90 µg/kg TS 4 T STGR 

dibutyltenn  8.76 3.45 µg/kg TS 4 T STGR 

tributyltenn (TBT)  16.3 5.2 µg/kg TS 4 T STGR 

       

frystorkning  ja   5 2 KAIN 

TS (frystorkning)  30.7  % 6 2 INRO 

naftalen  0.039 0.010 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaftylen  0.067 0.017 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaften  0.030 0.0078 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoren  0.091 0.024 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fenantren  0.55 0.14 mg/kg TS 6 2 KAIN 

antracen  0.39 0.10 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoranten  0.98 0.25 mg/kg TS 6 2 KAIN 

pyren  0.77 0.20 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)antracen  0.56 0.13 mg/kg TS 6 2 KAIN 

krysen  0.47 0.12 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(b)fluoranten  0.35 0.091 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(k)fluoranten  0.21 0.048 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)pyren  0.39 0.066 mg/kg TS 6 2 KAIN 

dibens(ah)antracen  0.097 0.027 mg/kg TS 6 2 KAIN 

benso(ghi)perylen  0.34 0.088 mg/kg TS 6 2 KAIN 

indeno(123cd)pyren  0.39 0.16 mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 16 * 5.7  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa cancerogena * 2.5  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa övriga * 3.3  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa L * 0.14  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa M * 2.8  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa H * 2.8  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 11 * 5.4  mg/kg TS 6 2 KAIN 
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Er beteckning 6 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264610 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
       

PCB 28  0.0025 0.00073 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 52  0.0080 0.0026 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 101  0.018 0.0056 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 118  0.014 0.0028 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 138  0.022 0.0048 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 153  0.027 0.0059 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 180  0.019 0.0048 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB, summa 7 * 0.11  mg/kg TS 7 2 ULKA 

       

TOC  4.0 0.38 % av TS 8 2 INRO 
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Er beteckning 7 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264611 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  77.5 2.0 % 1 1 STGR 

As  1.72 0.32 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ba  23.0 4.8 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cd  <0.1  mg/kg TS 1 H ERKU 

Co  1.13 0.27 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cr  3.54 0.92 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cu  22.9 4.9 mg/kg TS 1 H ERKU 

Hg  <0.2  mg/kg TS 1 H ERKU 

Ni  1.99 0.78 mg/kg TS 1 H ERKU 

Pb  7.79 1.41 mg/kg TS 1 H ERKU 

V  5.97 1.22 mg/kg TS 1 H ERKU 

Zn  36.0 7.9 mg/kg TS 1 H ERKU 

       

Sn  2.73 0.51 mg/kg TS 2 H ERKU 

       

glödförlust  1.0 3 % av TS 3 V ERKU 

       

monobutyltenn  1.18 0.47 µg/kg TS 4 T STGR 

dibutyltenn  1.19 0.53 µg/kg TS 4 T STGR 

tributyltenn (TBT)  1.71 0.54 µg/kg TS 4 T STGR 

       

frystorkning  ja   5 2 KAIN 

TS (frystorkning)  83.8  % 6 2 INRO 

naftalen  0.014 0.0036 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaftylen  0.065 0.017 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaften  0.022 0.0057 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoren  0.036 0.0094 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fenantren  0.36 0.094 mg/kg TS 6 2 KAIN 

antracen  0.15 0.039 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoranten  0.96 0.25 mg/kg TS 6 2 KAIN 

pyren  0.74 0.19 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)antracen  0.46 0.11 mg/kg TS 6 2 KAIN 

krysen  0.43 0.11 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(b)fluoranten  0.32 0.083 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(k)fluoranten  0.20 0.046 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)pyren  0.33 0.056 mg/kg TS 6 2 KAIN 

dibens(ah)antracen  0.068 0.019 mg/kg TS 6 2 KAIN 

benso(ghi)perylen  0.24 0.062 mg/kg TS 6 2 KAIN 

indeno(123cd)pyren  0.28 0.11 mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 16 * 4.6  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa cancerogena * 2.1  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa övriga * 2.6  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa L * 0.10  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa M * 2.2  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa H * 2.3  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 11 * 4.5  mg/kg TS 6 2 KAIN 
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Er beteckning 7 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264611 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
       

PCB 28  0.00023 0.000067 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 52  0.00056 0.00018 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 101  0.0022 0.00068 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 118  0.0012 0.00024 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 138  0.0041 0.00090 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 153  0.0048 0.0011 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 180  0.0035 0.00088 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB, summa 7 * 0.017  mg/kg TS 7 2 ULKA 

       

TOC  0.28 0.027 % av TS 8 2 INRO 
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Er beteckning 8 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264612 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  36.4 2.0 % 1 1 STGR 

As  9.90 2.34 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ba  66.8 13.9 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cd  0.335 0.064 mg/kg TS 1 H ERKU 

Co  6.43 1.36 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cr  31.0 6.8 mg/kg TS 1 H ERKU 

Cu  84.1 17.9 mg/kg TS 1 H ERKU 

Hg  0.229 0.052 mg/kg TS 1 H ERKU 

Ni  17.2 4.0 mg/kg TS 1 H ERKU 

Pb  39.2 7.0 mg/kg TS 1 H ERKU 

V  46.9 9.9 mg/kg TS 1 H ERKU 

Zn  153 34 mg/kg TS 1 H ERKU 

       

Sn  3.81 0.71 mg/kg TS 2 H ERKU 

       

glödförlust  9.7 3 % av TS 3 V ERKU 

       

monobutyltenn  3.08 1.22 µg/kg TS 4 T STGR 

dibutyltenn  4.25 1.69 µg/kg TS 4 T STGR 

tributyltenn (TBT)  4.57 1.45 µg/kg TS 4 T STGR 

       

frystorkning  ja   5 2 KAIN 

TS (frystorkning)  33.8  % 6 2 INRO 

naftalen  0.038 0.0099 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaftylen  0.029 0.0075 mg/kg TS 6 2 KAIN 

acenaften  0.018 0.0047 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoren  0.040 0.010 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fenantren  0.19 0.049 mg/kg TS 6 2 KAIN 

antracen  0.11 0.029 mg/kg TS 6 2 KAIN 

fluoranten  0.41 0.11 mg/kg TS 6 2 KAIN 

pyren  0.35 0.091 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)antracen  0.21 0.050 mg/kg TS 6 2 KAIN 

krysen  0.20 0.052 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(b)fluoranten  0.21 0.055 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(k)fluoranten  0.13 0.030 mg/kg TS 6 2 KAIN 

bens(a)pyren  0.20 0.034 mg/kg TS 6 2 KAIN 

dibens(ah)antracen  0.055 0.015 mg/kg TS 6 2 KAIN 

benso(ghi)perylen  0.22 0.057 mg/kg TS 6 2 KAIN 

indeno(123cd)pyren  0.24 0.098 mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 16 * 2.6  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa cancerogena * 1.2  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa övriga * 1.4  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa L * 0.085  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa M * 1.1  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa H * 1.5  mg/kg TS 6 2 KAIN 

PAH, summa 11 * 2.5  mg/kg TS 6 2 KAIN 
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Er beteckning 8 
  
Provtagare Stina Brask Bilén 
Provtagningsdatum 2020-06-29 
 

Labnummer O11264612 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
       

PCB 28  0.0010 0.00029 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 52  0.0029 0.00096 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 101  0.0088 0.0027 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 118  0.0066 0.0013 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 138  0.011 0.0024 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 153  0.013 0.0029 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB 180  0.0083 0.0021 mg/kg TS 7 2 ULKA 

PCB, summa 7 * 0.052  mg/kg TS 7 2 ULKA 

       

TOC  4.2 0.40 % av TS 8 2 INRO 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 
1 Bestämning av metaller enligt MS-1. 

Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats. 
För jord siktas provet efter torkning. 
För sediment/slam mals alternativt  hamras det  torkade provet . 
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. 
Upplösning har skett med salpetersyra  för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
 
Rev 2015-07-24 
 

2 Bestämning av tenn, Sn. 
Analysprovet  torkas vid 50°C och elementarhalten TS-korrigeras. 
För jord siktas provet efter förtorkning. 
För sediment/slam mals alternativt  hamras det  förtorkade provet . 
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod) efter uppslutning 
med Aqua Regia, kungsvatten. 
 
Rev 2015-07-24 
 

3 Bestämning av glödförlust enligt SS 028113-1. 
 
Rev 2014-03-17 
 

4 Paket OJ-19A3Q. 
Bestämning av MBT, DBT och TBT(låg LOQ) enligt metod ISO 23161:2011 med sur extraktion 
Mätning utförs med GC-ICPMS. 
 
Rev 2015-09-25 
 

5 Frystorkning enligt metod DIN 38414-S22. 
 
Rev 2013-09-30 
 

6 Paket OJ-1 sed. 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 
 
PAH summa M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
PAH summa H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 
 
PAH summa 11 utgörs av fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, 
benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren. 
Enligt naturvårdsverkets rapport 4914. 
 
Rev 2013-09-30 
 
 
 

7 Paket OJ-2A sed. 
Bestämning av polyklorerade bifenyler PCB (7 kongener) enligt DIN ISO 10382. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
Rev 2013-09-30 
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 Metod 
 

8 Bestämning av TOC med torrförbränning enligt DIN EN 15936:2012. 
 
Rev 2019-02-21 
                  
 
 

 
 

 Godkännare 
ERKU Erika Knutsson 

 

INRO Ingalill Rosén 
 

KAIN Karin Ingelgård 
 

STGR Sture Grägg 
 

ULKA Ulrika Karlsson 
 

 
 

 Utf1 
H Mätningen utförd med ICP-SFMS 

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

T GC-ICP-QMS 
 

V Våtkemisk analys 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat 
laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 
 

2 För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska 
ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL-14170-01-00). DAkkS är signatär till ett MLA 
inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: 
Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg 
Daimlerring 37, 31135 Hildesheim 
Brekelbaumstraße1, 31789 Hameln 
Im Emscherbruch 11, 45699 Herten 
Bruchstraße 5c, 45883 Gelsenkirchen 
Meißner Ring 3, 09599 Freiberg 
Goldtschmidtstraße 5, 21073 Hamburg 
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och övergripande uppdrag
Öckerö kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för ett mark- och vattenområde vid
Knippla varv. Områdets läge framgår av Figur 1. Planområdets gräns framgår av Figur 2.
Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av aktuellt område med nya bostäder,
kommunal och kommersiell service i bottenplan, fritidsaktiviteter och småbåtshamn vid
gamla varvet på Källö-Knippla. Planens syfte är också att säkerställa allmänhetens
tillgänglighet till vattnet och att skapa en koppling mellan havet och den bakomliggande
parken. Planförslaget omfattar byggande av bostäder på land men även anläggande av
till exempel bryggor ut i vattnet.

Figur 1. Källö-Knipplas placering i Göteborgs norra skärgård. Bild: Lantmäteriet/Sweco

Inför utformningen av anläggningen vid och i vattnet har kommunen beställt en
undersökning av föroreningsinnehåll i bottensediment inom planområdet, av Sweco
Environment AB i Göteborg. Denna undersökning skall sedan ligga till grund för
utformning av vattenanläggning tillsammans med en marinbiologisk inventering samt
riskbedömning av badvatten inom planområdet i vattnet. Föreliggande rapport redovisar
den nämnda riskbedömningen av badvatten inom planområdet. Sedimentundersökningen
och den marinbiologiska inventeringen redovisas i separata rapporter (Sweco, 2020b;
Sweco, 2020a).
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1.2 Syfte och avgränsningar
Riskbedömningens syfte är att beskriva och bedöma hälsorisker förknippade med
föroreningar i sediment vid Källö-Knippla varv vid planerad markanvändning. Risk-
bedömningen innefattar inte exponering via intag av fisk, skaldjur eller musslor.
Riskbedömningen innefattar heller ingen bedömning av eventuella miljörisker. Denna
riskbedömning beskriver bara hälsorisker förknippade med föroreningar i sedimenten och
inte andra eventuella risker.

2 Omgivningsförhållanden
Skeppsvarvet på Knippla startades 1932, och fram till 1950-talet byggde varvet mest
fiskefartyg. Under perioden fram till 1960-talet byggdes väldigt få fartyg och 1968
ombildades skeppsvarvet till aktiebolag. Under hela 1960-talet och den första hälften av
1970-talet hade varvet en bra beläggning. Det var inte förrän krisen inom fiskenäringen
uppstod som varvet lades ner. 1953 brann varvet ner men byggdes upp och drevs som
ett reparations- och servicevarv fram till nedläggningen 1985. Under denna period
byggdes bl.a. två minsvepare till svenska staten. 1995 revs den stora båthallen, och all
kringutrustning togs bort.

Utifrån tidigare genomförd provtagning, vet man att bottensedimenten inom aktuellt
område är förorenade av både metaller, och organiska ämnen. PCB finns även i de
djupare sedimenten och olja påträffades i de ytliga proverna (Sandström, 2008), se vidare
avsnitt 3

Vattenområdet är idag fritt från anläggningar som bryggor eller liknande, bortsett från den
pir av sprängsten som delar områdets norra strand i två delar. På botten inom den östra
delen av vattenområdet ligger det mycket skrot.

Djupet inom planområdet varierar uppskattningsvis mellan 0-10 m, jämnt sluttande från
land och utåt med en 3-meterskurva i linje med stenpirens yttersta spets. Den marin-
biologiska inventeringen har visat att det väster om stenpiren finns ett område med ålgräs
(Sweco, 2020a).

3 Föroreningssituation
Provtagning av sediment i området har utförts vid två tillfällen, år 2008 och år 2020
(Sandström, 2008; Sweco, 2020b). Sandströms (2008) undersökning omfattade
provtagning av sediment i fem punkter i planområdets östra del. Swecos (2020b)
undersökning omfattade provtagning av sediment i åtta punkter och vatten i fyra punkter
inom hela planområdet. Provtagningspunkternas läge redovisas i Figur 2. Provtagning av
vatten har utförts i fyra punkter, i anslutning till sedimentprovtagningspunkt 2, 3, 6 och 7.
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Figur 2. Provtagningspunkter sediment utförda 2008 (orange) och 2020 (gula). Provtagningspunkter
för vatten har markerats med en blå cirkel.

I båda undersökningarna har förorening av metaller, PAH, PCB och organiska tenn-
föreningar kunnat påvisas. Vid nu utförd undersökning har ytliga sedimentprov tagits ut
(ca 0-0,1 m). I den tidigare undersökningen togs analyserades ytligas sedimentprov från
tre punkter och djupare sedimentprov från två punkter. Generellt var halterna lägre i de
djupare proven, dock undantaget organiska tennföreningar som var lägre i det ytligare
provet (Sandström, 2008). De uppmätta halterna av organiska tennföreningar i nu utförd
undersökning var generellt avsevärt högre än de som uppmättes i ytliga sediment i den
tidigare undersökningen.
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Resultaten från sedimentprovtagningarna visar att de högsta halterna förekommer i
områdets östra del samt längst i väster mot småbåtshamnen. De prov som tagits längre
ut har generellt lägre halter än prov uttagna längre in. Dock är förhållandena heterogena.
Baserat på resultaten kan området grovt delas in i fyra delområden:

· Östra viken karaktäriseras av höga halter av metaller och PAH

· Västra viken karaktäriseras av förhållandevis låga halter

· Utanför småbåtshamnen i den västra delen av den västra viken karaktäriseras
av höga halter av TBT, PAH och metaller

· Yttre delen av området är inte ett homogent område, resultaten tyder dock på
lägre halter än i de mer förorenade områdena innanför.

En sammanställning av utvalda analysresultat redovisas i Tabell 1. Fullständiga resultat
redovisas av Sandström (2008) respektive Sweco (2020b).
Tabell 1. Utvalda resultat från sedimentundersökning (Sandström, 2008; Sweco, 2020b). Halter i
mg/kg TS, för TBT µg/kg TS.

Område Östra viken
Västra
viken

Utanför
småbåts-
hamnen Yttre delen

Undersökning Sandström Sweco
Provpunkt 1 2 3 1 2 7 8 4 5 3 6
Arsenik 42 39 100 29,5 54,3 1,72 9,9 19,6 17,1 14 7,45
Bly 270 220 1300 188 74,8 7,79 39,2 126 75,5 43,6 370

Kadmium 0,66 0,48 1,6 0,548 0,233 <0,1 0,335 1,13 1,22 0,639 0,345
Koppar 660 560 2500 338 360 22,9 84,1 221 225 65,1 41,5

Kvicksilver 1,3 3,8 4,8 2,05 5,27 <0,2 0,229 1,62 0,891 0,438 0,448

Zink 810 560 2900 765 367 36 153 776 897 195 94,4
PAH-M 82 19 22 22 4,7 2,2 1,1 22 43 1,4 2,8

PAH-H 37 26 28 25 6,1 2,3 1,5 23 34 2,5 2,8
PCB 7,7 9,4 4,2 1,5 1,5 0,017 0,052 1,9 1,9 0,077 0,11

TBT 3,1  - - 23,1 109 1,71 4,57 98,1 131 10,5 16,3

Resultaten från vattenprovtagningen visar huvudsakligen på låga halter av de
föroreningar som förekommer i sedimenten. Bly, koppar, zink, PAH-M och PAH-H har
påvisats i halter över laboratoriets rapporteringsprov. De högsta halterna påvisas i det
prov som uttogs i den västra viken i anslutning till provtagningspunkt 7 i Figur 2. En
sammanställning av utvalda resultat redovisas i Tabell 2. Inga vattenanalyser har gjorts
för TBT eller arsenik. Fullständiga resultat redovisas av Sweco (2020b).
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Tabell 2. Utvalda resultat från vattenprovtagning (Sweco, 2020b). Halter i µg/l.

Område Östra viken Västra viken Yttre delen
Provpunkt vatten 3 1 4 2
Provpunkt sediment (Figur 2) 2 7 3 6
Bly <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Kadmium <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Koppar 0,86 1,14 0,603 1,2
Kvicksilver <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Zink <2 2,26 <2 <2
PAH-M <0,03 0,056 <0,03 <0,03

PAH-H <0,04 0,08 <0,04 <0,04
PCB <0,0039 <0,0039 <0,0039 <0,0039

4 Problembeskrivning
Denna riskbedömning avser hälsorisker förknippade med föroreningar i sediment vid
Källö-Knippla varv. Riskbedömningen syftar till att beskriva och bedöma risksituationen
efter genomförande av detaljplanen. Detaljplanen ska bland annat säkerställa
allmänhetens tillgänglighet till vattnet. Exakt hur området ska utformas är inte fastställt i
nuläget och därför har flera scenarier avseende människors exponering för föroreningar
undersökts. De scenarier som tagits fram är:

· Bad på grunt vatten (med möjlighet till direkt kontakt med sediment)

· Bad på djupt vatten (utan möjlighet till direkt kontakt med sediment)

· Småbåtshamn, där begränsad kontakt med sediment kan förekomma vid t.ex.
krabbfiske

Scenarierna och aktuella exponeringsvägar beskrivs vidare i avsnitt 5.1.1.

5 Hälsorisker

5.1 Exponeringsanalys

5.1.1 Exponeringsscenarier och exponeringsvägar

För att beskriva människors exponering från föroreningar i sediment har en genomgång
av möjliga exponeringsvägar gjorts. Genomgången baseras på det norska Miljø-
direktoratets vägledning för riskbedömning av marina sediment (Miljødirektoratet, 2015). I
Tabell 3 redovisas de exponeringsvägar som enligt vägledningen bör beaktas för
badplatser, småbåtshamnar och för havsområden som nyttjas för rekreation.
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Tabell 3. Exponeringsvägar för bedömning av hälsorisker vid olika typer av användning av
vattenområden. Baserad på Miljødirektoratet (2015).

Exponeringsväg Badplats Småbåtshamn Rekreation

Oralt intag sediment X - -

Hudkontakt sediment X X X

Oralt intag ytvatten X X X

Oralt intag suspenderat
material X X X

Hudkontakt ytvatten X X X

Oralt intag av fisk och
skaldjur X X X

Vid beräkning av exponeringen från föroreningar i det aktuella området har inte intag av
fisk och skaldjur inkluderats. De fiskar som förekommer i området är inte matfiskar. Det
aktuella området är också förhållandevis litet vilket innebär att matfiskar som fångas
kommer ha tillbringat en liten del av sitt liv i det aktuella området.

Exponering via oralt intag av ytvatten och suspenderat material samt hudkontakt med
ytvatten bedöms huvudsakligen kunna ske vid bad. Oralt intag av sediment och hud-
kontakt med sediment bedöms huvudsakligen kunna ske i samband med bad eller annan
vistelse på grunt vatten. Viss hudkontakt med sediment och vatten bedöms också kunna
ske vid andra aktiviteter såsom exempelvis krabbfiske.

För denna riskbedömning har tre scenarier avseende exponering tagits fram:

· Bad på djupt vatten

· Bad på grunt vatten

· Småbåtshamn

De exponeringsvägar som inkluderats i beräkningarna redovisas i Tabell 4. Baserat på
den norska vägledningen har antalet badtillfällen satts till 30 per år och badtiden per
tillfälle till 2 h för barn och 1 h för vuxna. Dosberäkningarna och alla antaganden
redovisas i bilaga 1. Ämnesdata för aktuella ämnen har hämtats från Naturvårdsverkets
beräkningsverktyg för riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2016).
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Tabell 4. Exponeringsvägar som ingår i dosberäkning för respektive scenario.

Exponeringsväg
Bad, grunt

vatten
Bad, djupt

vatten Småbåtshamn

Oralt intag sediment X - -

Hudkontakt sediment X - X

Oralt intag ytvatten X X -

Oralt intag suspenderat material X X -

Hudkontakt ytvatten X X -

5.1.2 Representativa halter

Resultaten från genomförda undersökningar i sediment visar att området grovt kan delas
in i fyra områden med olika egenskaper. Dosberäkningar avseende bad har gjorts för alla
dessa områden. Vid bad inom något av de fyra områdena bedöms det vara lika sannolikt
att komma i kontakt med sediment från hela området varför medelhalten bedöms
beskriva exponeringen bäst. Som skattning av medelhalten används medelvärdet. Då
dataunderlaget är begränsat har dosberäkningar gjorts även baserat på den högsta
uppmätta halten. Använda representativa halter redovisas i Tabell 5.

Avseende exponering från vatten baseras beräkningarna i första hand på uppmätta halter
i vatten. Halter över laboratoriets rapporteringsgräns har påvisats bara i den östra viken.
Den uppmätta halten används för dosberäkningarna för den östra viken. För övriga
beräkningar används en representativ halt motsvarande laboratoriets rapporteringsgräns.
I de fall mätningar saknas har halter beräknats utifrån uppmätta halter i sediment.
Beräkningen baseras på medelhalter i hela området och redovisas i bilaga 1.
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Tabell 5. Representativa halter som använts i dosberäkningar. Medel och max avser halter i
sediment och redovisas i mg/kg TS. Vattenhalter i µg/l.

Omr.
Typ av
halt As Pb Cd Cu Hg Zn TBT PAH-M PAH-H PCB

Ö
st

ra
vi

ke
n Medel 53 410 0,7 880 3,4 1100 0,027 5,3 6,2 7,1

Max 100 1300 1,6 2500 5,3 2900 0,11 22 25 9,4
Vatten - <0,3 <0,05 0,86 <0,002 <2 - <0,03 <0,04 <0,0039

Vä
st

ra
vi

ke
n

Medel 5,8 23 0,34 54 0,23 95 0,0031 1,7 1,9 -
Max 9,9 39 0,34 84 0,23 150 0,0046 2,2 2,3 -
Vatten - <0,3 <0,05 1,1 <0,002 2,3 - 0,056 0,08 <0,0039

U
ta

nf
ör

sm
åb

åt
sh

am
nMedel 18 100 1,2 220 1,3 840 0,11 33 29 -

Max 20 130 1,2 230 1,6 900 0,13 43 34 -
Vatten - <0,3 <0,05 1,2 <0,002 2,3 - 0,056 0,08 <0,0039

Yt
tre

de
le

n

Medel 11 210 0,49 53 0,44 140 0,013 2,1 2,7 -
Max 14 370 0,64 65 0,45 200 0,016 2,8 2,8 -
Vatten - <0,3 <0,05 1,2 <0,002 <2 - <0,03 <0,04 <0,0039

5.1.3 Beräknad exponering

Detta avsnitt redovisar resultaten av genomförd dosberäkning. De resultat som redovisas
här har beräknats utifrån uppmätta halter i sediment och vatten. I avsnitt 5.4 diskuteras
osäkerheter och hur olika parametrar påverkar resultaten.

Dosberäkningar för bad på djupt vatten har utförts för alla områden, dosberäkningar för
grunt vatten har utförts för östra respektive västra viken. I praktiken är dock de områden
som har grunt vatten som medger betydande kontakt med sedimenten små.

I Tabell 1 har de högsta beräknade doserna för respektive ämne och
exponeringsscenario sammanställts. För ämnen med tröskeleffekter (bly, kadmium,
koppar, kvicksilver, zink, TBT och PCB) redovisas beräknade doser för barn, för ämnen
utan tröskeleffekter (arsenik, PAH-M och PAH-H) redovisas livstidsmedelvärde (se avsnitt
5.2 och bilaga 1). Fullständiga resultat redovisas i bilaga 1. Av tabellen framgår att
exponeringen är högst i scenariot för bad på grunt vatten och lägst i scenariot för bad på
djupt vatten.
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Tabell 6. Högsta beräknade exponering per ämne och exponeringsscenario.

Förorening

Högsta beräknade dos (mg/kg bw/dag)

Bad på grunt
vatten

Bad på djupt
vatten Småbåtshamn

Arsenik 1,3E-06 2,9E-07 7,3E-07

Bly 1,0E-03 1,3E-07 4,3E-06

Kadmium 1,5E-07 2,2E-08 5,3E-10

Koppar 2,0E-03 5,3E-07 8,2E-06

Kvicksilver 4,2E-06 8,8E-10 1,7E-08

Zink 2,3E-03 9,9E-07 9,5E-06

TBT 1,3E-07 5,0E-09 4,3E-09

PAH-M 1,7E-05 7,8E-09 2,6E-06

PAH-H 7,6E-06 7,6E-09 1,2E-06

PCB 1,0E-05 1,8E-09 4,3E-07

5.2 Effektanalys

Data avseende de aktuella föroreningarnas toxikologiska egenskaper har hämtats från
Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket,
2016). Olika typer av toxikologiska referensvärden används för ämnen med tröskeleffekt
och ämnen utan tröskeleffekt. För ämnen med tröskeleffekt bedöms exponering under en
viss nivå, tröskel, inte ge upphov till negativa effekter. För ämnen utan tröskeleffekt,
såsom cancerogena ämnen, kan ingen sådan tröskel hittas utan all exponering kan bidra
till effekter. För ämnen med tröskeleffekt är de toxikologiska referensvärdena baserade
på tröskelnivån och anges som ett tolerabelt dagligt intag (TDI). För ämnen utan tröskel-
effekt anges istället en riskbaserad acceptabel exponering (RISKor) som baseras på en
acceptabel risk motsvarande 1 extra cancerfall bland 100 000 livstidsexponerade
individer (Naturvårdsverket, 2009).

För ämnen med tröskeleffekt anger Naturvårdsverket också hela den tolerabla
exponeringen inte får komma från ett förorenat område (Naturvårdsverket, 2009).
Generellt anges att upp till hälften av det tolerabla dagliga intaget får komma från ett
förorenat område, men för en del ämnen där exponeringen i samhället generellt är stor
medges endast en mindre andel.

De toxikologiska referensvärden som använts för denna riskbedömning redovisas i Tabell
7. För ämnen med tröskeleffekter anges även den andel av det toxikologiska referens-
värdet som får komma från det förorenade området.
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Tabell 7. Toxikologiska referensvärden samt andel av TDI som får komma från ett förorenat
område. Data från Naturvårdsverket (2016).

Förorening RISKor TDI
Andel från

område

Arsenik 0,000006 - -

Bly - 0,0035 0,2

Kadmium - 0,00036 0,2

Koppar - 0,5 0,5

Kvicksilver - 0,00023 0,2

Zink - 0,30 0,5

TBT - 0,00025 0,5

PAH-M 0,00042 - -

PAH-H 0,0000083 - -

PCB 0,0000060 0,0000040 0,1

Naturvårdsverket arbetar för närvarande med en översyn av de generella riktvärdena för
bly i mark på grund av att det framkommit nya data avseende ämnets toxikologiska
egenskaper (Naturvårdsverket, 2020). EFSA har fastställt en lågrisknivå på 0,0005 mg/kg
kroppsvikt och dag (EFSA, 2010), vilket kan jämföras med det använda TDI-värdet ovan.
Det använda TDI-värdet används fortfarande i Naturvårdsverkets beräkningsverktyg och i
många riskbedömningar för förorenad mark.

Exponeringen av föroreningar från sediment har beräknats för barn och vuxna. Vid
utvärdering jämförs för ämnen med tröskeleffekt den beräknade exponeringen för den
känsligaste gruppen, ofta barn, med det toxikologiska referensvärdet. För ämnen utan
tröskeleffekt beräknas istället ett livstidsintegrerat medelvärde avseende exponeringen,
detta medelvärde jämförs med det toxikologiska referensvärdet.
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5.3 Riskkaraktärisering
För att jämföra beräknade doser med de toxikologiska referensvärdena har riskkvoter
beräknats. Riskkvoten beräknas enligt:

ݐݒ݇݇ݏܴ݅ =
ä݇݊ܽ݀ݎ݁ܤ ݏ݀

ݐ݇ݏ݈݅݃݇݅ݔܶ ݁݀ݎäݒݏ݊ݎ݂݁݁ݎ

Riskkvoten anger hur stor del av det toxikologiska referensvärdet som den beräknade
exponeringen motsvarar. I Tabell 8 redovisas den högsta riskkvoten för respektive ämne.
I tabellen anges också vilket delområde och vilken grupp den aktuella riskkvoten gäller.
Samtliga riskkvoter gäller bad på grunt vatten eftersom det ger högst beräknad
exponering. Riskkvoten indikerar oacceptabla hälsorisker om riskkvoten överstiger den
andel som får komma från området enligt Tabell 7 eller 1 för de ämnen där ingen andel
anges i tabellen.
Tabell 8. Högsta beräknade riskkvot per ämne, exponerad grupp samt område där den högsta
riskkvoten beräknats. Riskkvoter under 0,01 redovisas bara som <0,01.

Förorening
Högsta
riskkvot

Exponerad
grupp Delområde

Arsenik 1,8 Livstid Östra viken

Bly 0,29 Barn Östra viken

Kadmium <0,01 Barn Utanför småbåtshamnen

Koppar <0,01 Barn Östra viken

Kvicksilver 0,018 Barn Östra viken

Zink <0,01 Barn Östra viken

TBT <0,01 Barn Utanför småbåtshamnen

PAH-M 0,040 Livstid Östra viken

PAH-H 0,82 Livstid Östra viken

PCB 2,5 Barn Östra viken

Av Tabell 8 framgår att riskkvoter som indikerar oacceptabel exponering beräknats för
arsenik, bly och PCB samt att riskkvoten för PAH-H är nära 1. För övriga ämnen är den
högsta beräknade riskkvoten låg, d.v.s. den beräknade exponeringen är betydligt lägre
än den acceptabla exponeringen. För dessa ämnen bedöms därför inga oacceptabla
hälsorisker föreligga vid bad i det aktuella området. För övriga ämnen finns anledning att
närmare undersöka vad som bidrar till exponeringen. I Figur 3 redovisas den beräknade
exponeringen för arsenik, bly, PAH-H och PCB fördelat på exponeringsvägar. Den
beräknade exponeringen redovisas för delområdena östra viken, västra viken och utanför
småbåtshamnen.
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Figur 3. Beräknad exponering enligt scenariot bad på grunt vatten fördelat på exponeringsvägar
och jämfört med toxikologiska referensvärden.
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Av diagrammen i Figur 3 framgår att oralt intag av sediment är den exponeringsväg som
ger störst bidrag till den totala exponeringen, men att hudkontakt med sediment också är
av betydelse. Det bidrag som kommer från exponering via intag av vatten (för arsenik
intag av suspenderat material) och hudkontakt med vatten är så litet att det knappt syns i
diagrammen. Diagrammen visar också att det är i östra viken som den beräknade
exponeringen överskrider acceptabel exponering. För arsenik och PCB gäller detta
oavsett om exponeringen beräknas utifrån medelvärden eller högsta uppmätta halter.

Exponeringen enligt scenariot för småbåtshamn är lägre än enligt scenariot för bad på
grunt vatten. De högsta beräknade riskkvoterna redovisas i Tabell 9. Av tabellen framgår
att en riskkvot som indikerar oacceptabel risk har beräknats för PCB (jämför andel från
område i Tabell 7). Enligt scenariot för småbåtshamn sker exponering enbart via
hudkontakt med sediment. I Figur 4 redovisas beräknade doser av PCB för samtliga
delområden. Av figuren framgår att det bara är den högsta beräknade dosen som
överskrider 10 % av TDI.

Tabell 9. Högsta beräknade riskkvot per ämne enligt scenariot för småbåtshamn, exponerad grupp
samt område där den högsta riskkvoten beräknats. Riskkvoter under 0,01 redovisas bara som
<0,01.

Förorening
Högsta
riskkvot

Exponerad
grupp Delområde

Arsenik 0,12 Livstid Östra viken

Bly <0,01 Barn Östra viken

Kadmium <0,01 Barn Östra viken

Koppar <0,01 Barn Östra viken

Kvicksilver <0,01 Barn Östra viken

Zink <0,01 Barn Östra viken

TBT <0,01 Barn Utanför småbåtshamn

PAH-M <0,01 Barn Östra viken

PAH-H 0,14 Barn Östra viken

PCB 0,11 Barn Östra viken
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Figur 4. Beräknad exponering för PCB enligt scenariot för småbåtshamn. Den röda linjen anger
10 % av TDI, d.v.s. den exponering som får komma från ett förorenat område.

Exponeringen vid bad på djupt vatten är lägre eftersom ingen direkt kontakt med
sedimenten sker och därmed sker heller ingen exponering via oralt intag av eller
hudkontakt med sediment (se avsnitt 5.1.1). För samtliga ämnen underskrider den
beräknade exponeringen enligt scenariot bad på djupt vatten tillämpliga den acceptabla
exponeringen. Den beräknade exponeringen via intag av vatten och suspenderat material
samt hudkontakt med vatten är lika i scenariot för bad på djupt vatten som i scenariot för
bad på djupt vatten. Att den beräknade exponeringen via de exponeringsvägarna är liten i
förhållande till toxikologiska referensvärden framgår tydligt i Figur 3. Högsta beräknade
riskkvot för respektive ämne redovisas i Tabell 10.
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Tabell 10. Högsta beräknade riskkvot per ämne enligt scenariot för bad på djupt vatten, exponerad
grupp samt område där den högsta riskkvoten beräknats. Riskkvoter under 0,01 redovisas bara
som <0,01.

Förorening
Högsta
riskkvot

Exponerad
grupp Delområde

Arsenik 0,049 Livstid Östra viken

Bly <0,01 Barn Alla delområden

Kadmium <0,01 Barn Alla delområden

Koppar <0,01 Barn
Utanför småbåtshamnen
och yttre delen

Kvicksilver <0,01 Barn Alla delområden

Zink <0,01 Barn
Västra viken och utanför
småbåtshamnen

TBT <0,01 Barn Östra viken

PAH-M <0,01 Barn
Västra viken och utanför
småbåtshamnen

PAH-H <0,01 Barn
Västra viken och utanför
småbåtshamnen

PCB <0,01 Barn Alla delområden

5.4 Osäkerheter
Beräkningar och bedömningar av denna typ är alltid behäftade med osäkerheter. Dessa
osäkerheter beror bland annat på de antaganden som görs i modellberäkningarna, på de
osäkerheter som är förknippade med provtagning och analys samt på de osäkerheter
som finns avseende litteraturdata såsom toxikologiska referensvärden, hudupptags-
faktorer m.m. I detta avsnitt diskuteras några av dessa faktorer kortfattat.

Flera antaganden handlar om hur människor beter sig; hur ofta och hur länge de badar,
hur mycket vatten de sväljer i samband med bad och hur mycket kontakt de har med
sedimenten. För de flesta av dessa parametrar är dataunderlaget mycket begränsat. De
antaganden som gjorts utgår, liksom i de generella scenarierna för KM respektive MKM,
från en genomsnittlig exponering. Utgångspunkten har också varit att göra rimligt
konservativa antaganden.
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När det gäller föroreningshalterna i sedimenten finns resultat från totalt 11 provtagnings-
punkter tillgängliga. Det finns osäkerheter i val av provpunkter, uttag av prov samt på
analyslaboratoriet. Beräkningar har gjorts baserat på medelvärden av uppmätta halter
och högsta uppmätta halter. Det kan inte uteslutas att högre halter förekommer inom
område, men medelhalterna är troligen lägre än de högsta uppmätta. Dock har ingen
statistisk analys avseende detta gjorts.

Avseende föroreningshalter i vatten finns analysresultat från fyra vattenprov, samtliga
uttagna vid samma tillfälle. Resultaten visar på låga halter i vatten. Eftersom provtagning
gjorts bara vid ett tillfälle kan det diskuteras hur väl dessa halter representerar halterna i
vatten över tid. Sannolikt beror en stor del av exponeringen via oralt intag av vatten i
samband med bad på att vattnet kan innehålla suspenderade partiklar från sedimenten.
Vid provtagning av vatten kommer dessa partiklar med i provet, varför ingen separat
beräkning gjorts avseende oralt intag av suspenderat material, utom i de fall där analys-
resultat för vatten saknades. Halterna av suspenderat material varierar över tid beroende
på bland annat väder och båttrafik. För att undersöka hur halten av suspenderat material
i vatten kan påverka exponeringen i samband med bad har beräkningar för bad på djupt
vatten gjorts för arsenik, bly, PAH-H och PCB.

Det finns såvitt känt inga mätningar av halten av suspenderat material i området. Vid
dosberäkningen för arsenik och TBT där vattenanalyser saknas, användes grund-
antagandet i den norska vägledningen på 30 mg/l. Det är troligen högre än vad som
vanligtvis förekommer i området. Det genomsnittliga siktdjupet i Källö fjord är enligt
SMHI:s modelleringar ca 5 m vilket indikerar att vattnet är ganska klart och att innehållet
av suspenderat material är lägre.

För beräkningarna för att se hur halten suspenderat material påverkar exponeringen vid
bad på djupt vatten har halter på mellan 5 och 50 mg/l använts. Som jämförelse kan
nämnas att i en grund sjö i Skåne med mycket lösa, organiska sediment på grunda
bottnar visade det sig att vid vindhastigheter på >10 m/s i riktning mot de lösa sedimenten
skedde en betydande resuspension med halter av suspenderad substans på upp mot
20 mg/l (Lövstedt, 2008; Lövstedt & Bengtsson, 2008).

I Figur 5 redovisas den beräknade totala exponeringen vid bad på djupt vatten vid olika
halter av suspenderat material i vattnet. Den totala exponeringen beräknas som summan
av exponering via oralt intag av suspenderat material och hudkontakt med vatten. I
diagrammet redovisas beräknad exponering utifrån den högsta representativa halten, i
samtliga fall från delområdet östra viken. Av diagrammet framgår att för arsenik och bly
underskrider den beräknade exponeringen i samtliga fall den acceptabla exponeringen.
För PAH-H och PCB överskrider den beräknade exponeringen det toxikologiska referens-
värdet vid halter av suspenderat material över ca 29 respektive 48 mg/l. För jämförelse
redovisas i Figur 6 beräknade doser för PAH-H och PCB för delområdet yttre delen
tillsammans med den högsta beräknade dosen som också redovisas i Figur 5. Av Figur 6
framgår att de beräknade doserna i den yttre delen är flera storleksordningar lägre än i
östra viken.
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Figur 5. Total exponering vid bad på djupt vatten vid olika halt av suspenderat material. Notera att
skalan är logaritmisk.

Figur 6. Total exponering för PAH-H (till vänster) och PCB (till höger) vid bad på djupt vatten i
olika delområden och vid olika halt suspenderat material. De gröna linjerna motsvarar PAH-H
respektive PCB i Figur 5. Notera att skalan är logaritmisk.
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En viktig parameter som påverkar den beräknade exponeringen är antalet badtillfällen
per år. I samtliga beräkningar används antagandet att bad sker vid 30 tillfällen per år.
Antalet badtillfällen varierar troligtvis mycket mellan olika individer och därför har
exponeringen vid 1 till 100 badtillfällen per år beräknats. I scenariot för bad på grunt
vatten är PCB det ämne för vilket den beräknade exponeringen överskrider acceptabel
dos. I scenariot för bad på djupt vatten är arsenik det ämne som har högst exponering i
förhållande till acceptabel dos. Jämförelsen avseende suspenderat material ovan visar
dock att vid högre halter av suspenderat material är exponeringen för PAH-H större än för
arsenik i förhållande till acceptabel dos. Dessa ämnen har därför valts ut för analysen
avseende antal badtillfällen per år. Vid analysen av hur antalet badtillfällen påverkar har
det antagits att exponeringen via intag av vatten styrs av intaget av suspenderat material
och att halten suspenderat material är 10 mg/l. Beräknade doser som funktion av antalet
badtillfällen per år redovisas i Figur 7.

Diagrammet i Figur 7 visar hur exponeringen ökar med antalet badtillfällen. Enligt
scenariot för exponering på djupt vatten understiger exponeringen för arsenik och PCB
den acceptabla exponeringen även vid 100 badtillfällen per år. Enligt scenariot för bad på
grunt vatten överskrids den acceptabla exponeringen för samtliga ämnen. För PCB
överskrids acceptabel exponering vid mer än 1 badtillfälle per år, för arsenik vid mer än
17 tillfällen och för PAH-H vid mer än 25 tillfällen. För PAH-H överskrids acceptabel
exponering också vid exponering enligt scenariot för bad på djupt vatten vid mer än 87
tillfällen per år.

Figur 7. Beräknad exponering som funktion av antal badtillfällen per år. Vid beräkningen har halten
suspenderat material satts till 10 mg/l. Badtiden per tillfälle är 2 h för barn och 1 h för vuxna. Notera
att skalan är logaritmisk.
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Ett annat antagande förknippat med stora osäkerheter är mängden sediment som fastnar
på huden. Det saknas data för sediment under vatten vilket diskuteras i bilaga 1. Det
använda värdet avser jord som hamnar på huden i samband med trädgårdsarbete. Detta
bedöms vara konservativt och har potentiellt stor betydelse för scenariot för småbåts-
hamn. En jämförelse har därför gjorts för en ytexponering mellan 1000 och 3000 mg/m2.
Resultaten av jämförelsen visas i Figur 8 för arsenik, PAH-H och PCB. Jämförelsen har
gjorts för den högsta uppmätta sedimenthalten. Jämförelsen visar att även vid större
ytbelastning på huden underskrider de beräknade doserna för arsenik och PAH-H
acceptabel exponering. För PCB överskrids acceptabel exponering vid ytbelastning som
överskrider ca 1800 mg/m2.

Figur 8. Beräknad exponering via hudkontakt med sediment enligt scenario för småbåtshamn som
funktion av mängden sediment som fastnar på händerna. Notera att skalan är logaritmisk.

5.5 Bedömning
Resultaten från de utförda dosberäkningarna visar att oacceptabla hälsorisker kan
föreligga vid bad på grunt vatten i området. Dessa risker är förknippade med exponering
för arsenik, bly och PCB via oralt intag av sediment och hudkontakt med sediment. De
halter som ligger till grund för bedömningen har uppmätts i östra viken. För PCB är den
beräknade exponeringen ca 2,5 gånger högre än TDI-värdet. Enligt Naturvårdsverkets
utgångspunkter bör dock ett förorenat område bidra med en exponering som uppgår till
som mest 10 % av TDI för PCB. Detta innebär att den beräknade exponeringen är ca 25
gånger större än den acceptabla exponeringen enligt Naturvårdsverkets utgångspunkter.
Det saknas analysdata för PCB från övriga områden. Det kan dock inte uteslutas att
oacceptabla hälsorisker föreligger också i övriga delområden. För arsenik och bly visar
resultaten inte på oacceptabla hälsorisker vid bad på grunt vatten i andra delar av
området.
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Avseende nyttjande av området som småbåtshamn med aktiviteter som t.ex. krabbfiske
där begränsad kontakt med sedimenten kan förekomma visar beräkningarna huvudsak-
ligen inte på oacceptabla hälsorisker. För PCB är den högsta beräknade exponeringen
11 % av TDI vilket är i nivå med den andel som enligt Naturvårdsverket får komma från
PCB-förorenade områden. Den högsta halten har uppmätts i östra viken. De högsta
halterna förekommer i områdena östra viken och utanför småbåtshamn. Exponeringen
beräknad utifrån medelvärden av uppmätta halter i dessa områden uppgår till ca 6
respektive 2 % av TDI. Beräkningarna är osäkra och den antagna ytexponeringen på
huden bedöms vara konservativ (se avsnitt 5.4 och bilaga 1). Sammantaget bedöms
sannolikt inga hälsorisker föreligga beroende på denna typ av exponering.

Dosberäkningarna för bad på djupt vatten visar inte på några oacceptabla hälsorisker i
området. Den analys som utförts avseende hur halten av suspenderat material kan
påverka doserna vid bad på djupt vatten visar att vid höga halter kan oacceptabla risker
inte uteslutas. Det får dock betraktas som osannolikt att halter av suspenderat material
kring ca 30 mg/l eller högre skulle föreligga vid alla badtillfällen under ett år. Vidare visar
analysen av antal exponeringsdagar att bad på djupt vatten kan ske vid mer än 80
tillfällen per år utan att oacceptabla hälsorisker. Sammantaget bedöms inga oacceptabla
hälsorisker föreligga i samband med bad på djupt vatten.

Resultaten från de genomförda dosberäkningarna för scenarierna bad på grunt vatten,
bad på djupt vatten och småbåtshamn visar att direkt kontakt med sedimenten har
mycket stor betydelse för den totala exponeringen. De doser som beräknas enligt
scenariot för bad på grunt vatten är redan vid ett fåtal badtillfällen per år på nivåer som
kan innebära oacceptabla hälsorisker.

6 Sammanfattning och slutsatser
En riskbedömning avseende hälsorisker förknippade med föroreningar i sediment vid
Källö-Knippla varv har utförts. Riskbedömningen har utgått från den användning området
ska ha efter genomförandet av en ny detaljplan. Riskbedömningen har baserats på
dosberäkningar för tre scenarier som beskriver hur människor kan komma i kontakt med
föroreningarna: bad på grunt vatten, bad på djupt vatten och småbåtshamn. Bad på grunt
och djupt vatten skiljer sig åt genom att ingen direkt kontakt med sedimenten antas ske
vid bad på djupt vatten. Scenariot för småbåtshamn utgår från att begränsad kontakt med
sedimenten kan förekomma t.ex. i samband med krabbfiske. Scenariot inkluderar inget
bad.

Riskbedömningen visar sammantaget:

· Vid bad på grunt vatten kan exponeringen ge upphov till oacceptabla hälsorisker

· Inga oacceptabla hälsorisker bedöms föreligga vid bad på djupt vatten

· Exponering enligt scenariot småbåtshamn förväntas inte leda till oacceptabla
hälsorisker
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BILAGA 1
UPPDRAG

Källö Knippla varv
UPPDRAGSLEDARE

Stina Brask Bilén
DATUM

2020-09-10

UPPDRAGSNUMMER

13009914
UPPRÄTTAD AV

Matilda Johansson

Dosberäkningar
Denna bilaga redovisar de beräkningsmodeller som använts för beräkning av exponeringsdoser
för föroreningar i sediment vid Källö Knippla varv. I de första avsnitten redovisas modeller och
antaganden, både generella och platsspecifika, för alla exponeringsvägar. I de sista avsnitten
redovisas beräkningsresultat.

Exponeringsmodeller och antaganden
Beräkningar har gjorts för arsenik, bly, kadmium, koppar, kvicksilver, zink, TBT, PAH-M, PAH-H
och PCB. De halter som använts i beräkningarna är samma för alla exponeringsvägar och
redovisas i huvudrapporten samt i sammanställningen av beräkningsresultat i slutet av denna
bilaga. Beteckningar avseende föroreningskoncentrationer redovisas i Tabell 1.

Dosberäkningar har gjorts för barn och vuxna, samma indelning har gjorts som vid beräkning av
riktvärden för förorenad mark. Data avseende kroppsvikt har och livstid har hämtats från
Naturvårdsverkets beräkningsverktyg (Naturvårdsverket, 2016a). För alla exponeringsvägar
antas att exponering sker vid lika många tillfällen per år. Antaganden och beteckningar
redovisas i Tabell 1.
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Tabell 1. Beteckningar och antaganden avseende föroreningskoncentrationer och kroppsvikt.

Beteckning Förklaring Enhet Värde Källa

Csed Halt av förorening i
sediment

mg/kg TS

Cv Halt av förorening i
vatten

µg/l

BW Kroppsvikt kg Barn: 15
Vuxna: 70

(Naturvårdsverket,
2016a)

Tx Livstid i antal år, x anger
barn, vuxna eller total

år Barn: 6
Vuxna: 74

(Naturvårdsverket,
2016a)

txx Antal
exponeringstillfällen, xx
anger exponeringsväg

dagar/år 30 Baserad på
(Miljødirektoratet, 2015)

texp Exponeringstid vid varje
tillfälle

h Barn: 2
Vuxna: 1

Oralt intag av sediment

Den exponeringsmodell som används för beräkning av intag av sediment är i princip samma
som den som används för beräkning av exponering via oralt intag av jord i Naturvårdsverkets
beräkningsverktyg och för oralt intag av sediment i Miljødirektoratets vägledning för risk-
bedömning av förorenade sediment. Exponeringsdosen (mg/kg bw/dag) är direkt proportionell
mot halten i sediment och mängden sediment som intas och ges av:

=
∙ ∙ ∙ ∙

∙ 365 ∙ 1000000

De olika beteckningarna redovisas tillsammans med använda parametervärden i Tabell 1 och
Tabell 2.
Tabell 2. Beteckningar och använda parametervärden för beräkning av dos via oralt intag av sediment.
Värden inom parentes anger intervall när flera värden undersökts.

Beteckning Förklaring Enhet Värde Källa

tis Antal exponeringstillfällen dagar/år Se Tabell 1

SIR Intagshastighet sediment mg/h Barn: 70
Vuxna: 20

(US EPA, 2019)

fbio-or Relativ oral biotillgänglighet - 1
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Den använda modellen liknar alltså den som används för oralt intag av jord av Naturvårdsverket
och den som används för förorenade sediment av Miljødirektoratet. En skillnad är dock att
mängden sediment som intas också beror på exponeringens längd vid varje tillfälle. Metoden
har valts eftersom de exponeringsdata specifikt avseende intag av sediment som hittats
redovisas på detta sätt. I den norska vägledningen anges exponeringens omfattning per tillfälle,
men utan någon förklaring till valda värden. En jämförelse mellan använda värden och den
norska vägledningen redovisas i Tabell 3. Data avseende intag av sediment baseras på
probabilistisk modellering av intag av sediment som sker genom direkt kontakt med sedimenten
och efterföljande kontakt mellan hand och mun (U.S. EPA, 2019). Värdet för barn gäller små
barn (toddlers, 7 mån-4 år). Även deterministisk modellering gjordes. Resultaten visade på
något lägre exponering.
Tabell 3. Intag av sediment per exponeringstillfälle. För jämförelse anges även exponering via intag av jord
enligt de generella scenarierna för känslig respektive mindre känslig markanvändning. Exponeringen
anges i mg/tillfälle.

Metod Exponering
barn

Exponering
vuxna

Denna riskbedömning 140 40

Miljødirektoratet 1000 350

KM 120 50

MKM 80 20

Hudkontakt med sediment

För beräkning av exponering via hudkontakt med sediment används samma modell som ingår i
Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för jord, men med andra indata. Exponeringsdosen
(mg/kg bw/dag) är direkt proportionell mot halten av förorening i sediment, ytbelastningen av
sediment på huden och den exponerade hudarean och ges av:

=
∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ 365 ∙ 1000000

De olika beteckningarna redovisas tillsammans med använda parametervärden i Tabell 1 och
Tabell 4.
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Tabell 4. Beteckningar och använda parametervärden för beräkning av dos via hudkontakt med sediment.
Värden inom parentes anger intervall när flera värden undersökts.

Beteckning Förklaring Enhet Värde Källa

tdu Antal
exponeringstillfällen

dagar/år Se Tabell 1

SE Ytbelastning på
huden

mg/m2 2000 Baserad på (US EPA,
2011) och
(Naturvårdsverket,
2016a)

A Exponerad hudyta m2 Bad på grunt
vatten
Barn: 0,2
Vuxna: 0,3

Baserad på
(Miljødirektoratet, 2015;
US EPA, 2011;
Naturvårdsverket,
2016a)

Småbåtshamn
Barn: 0,03
Vuxna: 0,1

Motsvarar händernas
yta (US EPA, 2011)

fdu Ämnesspecifik
hudupptagsfaktor

- Se avsnitt
Ämnesspecifika data

fbio-du Relativ biotillgäng-
lighet vid
hudupptag

- 1

Som diskuterats ovan bedöms hudkontakt med sediment främst kunna ske på grunt vatten i
samband med bad eller lek men även i samband med t.ex. krabbfiske. Avseende ytbelastningen
på huden, d.v.s. hur mycket sedimentpartiklar som fastnar på huden, har samma antagande
använts som i Naturvårdsverkets generella scenarier för riktvärden för KM och MKM.
Naturvårdsverkets antagande baseras på ytbelastningen på händerna i samband med
trädgårdsarbete (Naturvårdsverket, 2016a). Antagandet har använts både för scenariot för bad
på grunt vatten och scenariot för småtbåtshamn.

U.S. EPA (2011) har sammanställt ytbelastningen på huden från olika studier och vid olika
aktiviteter där människor haft mer eller mindre kontakt med jord eller sediment. Den högsta
ytbelastningen redovisas för händerna på barn som leker i lera (mud) och för fötterna på barn
som leker i sediment på s.k. tidal flats. Ytbelastningen uppgår i dessa fall till ca 500 000
respektive 200 000 mg/m2. Detta bedöms dock vara extremfall då leran och sedimenten i dessa
fall är våta men inte under vatten. För sediment som finns under vatten bedöms en stor del av
de partiklar som fastnar kunna sköljas bort.
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Ytbelastningen av jord på händerna vid andra aktiviteter, såsom fotboll, rugby, trädgårdsarbete
och anläggningsarbete uppgår till mellan ca 1 000 och 3 000 mg/m2. Händerna är generellt den
mest utsatta kroppsdelen (US EPA, 2011). I brist på bättre data har ytbelastningen på huden
baserats på detta, eftersom de aktuella sedimenten är belägna under vatten och därmed delvis
kan sköljas bort bedöms antagandet vara konservativt.

Den hudyta som antagits kunna exponeras för sediment i samband med bad på grunt vatten
har satts till 0,2 m2 för barn och 0,3 m2 för vuxna, motsvarande att händer, armar, ben och
ansikte exponeras för barn och händer, armar och ansikte för vuxna (Naturvårdsverket, 2016a).
Det är samma antagande som för mindre känslig markanvändning och motsvarar ungefär det
som används i den norska vägledningen (Miljødirektoratet, 2015). I scenariot för småbåtshamn
har ytan satts till 0,03 m2 för barn och 0,1 m2 för vuxna motsvarande medelvärdet för händernas
yta för barn i åldern 6 månader till 3 år respektive medelvärdet för händernas yta hos vuxna
män (U.S. EPA, 2011).

Oralt intag av vatten och suspenderat material

Exponeringsdosen (mg/kg bw/dag) via oralt intag av vatten är proportionell mot mängden
intaget vatten och koncentrationen av förorening i vattnet. Exponeringsdosen via intag av
suspenderat material är proportionell mot mängden intaget vatten, mängden suspenderat
material i vatten och föroreningskoncentrationen i det suspenderade materialet.

Halten av förorening i vatten kan mätas eller överslagsmässigt beräknas från föroreningshalter i
sediment. Om vattenprov inte filtreras kommer den analyserade halten motsvara
koncentrationen av både förorening löst i vatten och förorening som är bunden till det
suspenderade materialet. Exponeringsdosen via oralt intag av vatten respektive suspenderat
material ges av:

=
∙ ∙ ∙ ∙

∙ 365 ∙ 1000

=
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ 365 ∙ 1000000

De olika beteckningarna redovisas tillsammans med använda parametervärden i Tabell 1 och
Tabell 5.
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Tabell 5. Beteckningar och använda parametervärden för beräkning av dos via oralt intag av vatten och
suspenderat material. Värden inom parentes anger intervall när flera värden undersökts.

Beteckning Förklaring Enhet Värde Källa

Csusp Halt av suspenderat
material i vatten

mg/l 30 Standardvärde
enligt
(Miljødirektoratet,
2015)

fpm Koncentrationsfaktor
för beräkning av
föroreningshalt i
suspenderat
material i förhållande
till sedimenten

- Organiska
föroreningar:
2
Metaller: 1,5

(Miljødirektoratet,
2015)

tov, tsusp Antal exponeringstill-
fällen

dagar/år Se Tabell 1

IR Vattenintag vid bad l/h Barn: 0,04
Vuxna: 0,03

(US EPA, 2019)

fbio-or Relativ biotillgäng-
lighet vid oralt intag

- 1

Data avseende intag av vatten i samband med bad baseras på spårämnesförsök vid bad i pool.
Data för barn avser medelintag för barn i åldern 11–16 år, den åldersgrupp som hade högst
intag. Det saknas dock data för barn under 6 år. För vuxna baseras antagandet på medelintag
bland vuxna över 21 år.

Hudkontakt med vatten

Exponeringsdosen (mg/kg bw/dag) via hudkontakt med vatten är proportionell mot förorenings-
koncentrationen i vatten, den exponerade hudytan och exponeringstiden och ges av:

=
∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ 365 ∙ 1000

De olika beteckningarna redovisas tillsammans med använda parametervärden i Tabell 1 och
Tabell 6. Det är samma exponeringsmodell som används i Miljødirektoratets vägledning
(Miljødirektoratet, 2015). Enligt vägledningen är exponering via hudupptag från vatten
försumbar för metaller. Doser för exponering via hudkontakt med vatten beräknas därför bara
för organiska ämnen.
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Tabell 6. Beteckningar och använda parametervärden för beräkning av dos via hudkontakt med vatten.

Beteckning Förklaring Enhet Värde Källa

tduv Antal exponeringstillfällen dagar/år Se Tabell 1

A Exponerad hudyta m2 Barn: 0,8
Vuxna: 2

Avser hela hudytan
(Naturvårdsverket, 2016a)

HABv Ämnesspecifik
hudabsorbtionsfaktor

l/m2/h Se avsnitt Ämnesspecifika
data

fbio-duv Relativ biotillgänglighet
vid hudupptag

- 1

Ämnesspecifika data

I dosberäkningar och riskbedömning används ämnesspecifika data som avser dels kemisk-
fysikaliska egenskaper och dels toxikologiska egenskaper. Data har huvudsakligen hämtats från
Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2016b) och
kommer därifrån om inget annat anges. Ämnesspecifika data har sammanställts i Tabell 7. De
data som listas är:

· Kow – fördelningskoefficient mellan oktanol och vatten

· Kd – fördelningskoefficient mellan sediment och vatten

· M – molvikt (Miljødirektoratet, 2015)

· fdu – hudupptagsfaktor för föroreningar i jord, används här för sediment

· TDI – tolerabelt dagligt intag för föroreningar med tröskeleffekter

· RISKor – riskbaserat acceptabelt dagligt intag för föroreningar med tröskeleffekter

· fomr – andel av TDI som får komma från ett förorenat område enligt Naturvårdsverkets
utgångspunkter
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Tabell 7. Ämnesspecifika data som använts för dosberäkningar och riskbedömning.

Parameter
Kow

(l/kg)
Kd

(l/kg)
M

(g/mol)
fdu (-) TDI

(mg/kg/dag)
fomr

(-)
RISKor

(mg/kg/dag)

Arsenik 300 0,03 0,000006

Bly 1800 0,01 0,0035 0,2

Kadmium 200 0,001 0,00036 0,2

Koppar 600 0,01 0,5 0,5

Kvicksilver 300 0,01 0,00023 0,2

Zink 600 0,01 0,3 0,5

TBT 12600 290,1 0,1 0,00025 0,5

PAH-M 49000 185 0,13 0,00042

PAH-H 710000 256 0,13 0,0000083

PCB 6200000 375,7 0,14 0,000004 0,1

Den ämnesspecifika hudabsorbtionsfaktorn för föroreningar i vatten beräknas utifrån
fördelningsfaktorn mellan oktanol och vatten samt molekylvikt (Miljødirektoratet, 2015). För
PAH-M och PAH-H har molekylvikten beräknats som ett medelvärde för de ingående ämnena.
Medelvärdet har inte viktats. Hudabsorbtionsfaktorn (l/m2/h) beräknas enligt:

=
5000 ∙ (0,038 + 0,153 ∙ log )

5000 + (0,038 + 0,153 ∙ log ) ∙
( , )

1,5

I de fall det saknas analyser av halter i vatten kan en beräkning utföras baserat på halter i
sediment. Beräkningen är en jämviktsberäkning och den vattenhalt som räknas fram är
porvattenkoncentrationen. Porvattenkoncentrationen ges av:

=

För organiska ämnen kan Kd beräknas från Kow enligt (Naturvårdsverket, 2016a):

= ∙

där foc är andelen organiskt material i sedimenten (-). Vid beräkningen har medelvärdet för
aktuellt område använts. Medelvärdena redovisas i Tabell 8.
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Tabell 8. Medelvärden av TOC (totalt organiskt kol) i de olika sedimentområdena

Parameter
TOC (%),

medelvärde foc

Östra viken 3,1 0,031

Västra viken 2,2 0,022

Utanför småbåtshamnen 5,4 0,054

Yttre delen 4,0 0,040

Vid utvärdering av exponeringen för ämnen utan tröskeleffekter jämförs det toxikologiska
referensvärdet (RISKor) med ett livstidsmedelvärde över en livslängd på 80 år. Det
livstidsmedelvärdet beräknas enligt:

=
∙ + ∙

där Tbarn och Tvuxen är antal år som exponering sker enligt förutsättningar för barn respektive
vuxna. Exponeringstiden som barn är 6 år och som vuxen 74 år, samma som i det generella
scenariot för känslig markanvändning (Naturvårdsverket, 2016a).

Uppmätta halter och beräkningsresultat

Arsenik

Analysresultat avseende arsenik i sediment finns från sammanlagt 11 provtagningspunkter i
området. Det finns inga analysresultat avseende arsenik i vatten. För intag av vatten behöver
därmed separata beräkningar göras för intag av vattenfasen och intag av suspenderat material.
Analysresultaten för övriga metaller visar på låga halter. Den arsenikhalt som beräknas i
porvatten enligt beskrivningen ovan blir mycket hög och bedöms inte spegla de faktiska
förhållandena. Avseende intag av vatten har beräkning bara gjorts för intag av suspenderat
material. Beräknade doser för scenariot för bad på grunt vatten redovisas i Tabell 9, för
scenariot för bad på djupt vatten i Tabell 10 och för scenariot småbåtshamn i Tabell 11. Enlig
scenariot för bad på djupt vatten sker exponering för arsenik bara via en exponeringsväg, oralt
intag av suspenderat material. Enligt scenariot för småbåtshamn sker exponering bara via
hudkontakt med sediment.
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Tabell 9. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på grunt vatten (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
susp 1,0E-06 2,0E-06 1,1E-07 2,0E-07 3,6E-07 3,9E-07

Oralt intag
sediment 4,1E-05 7,7E-05 4,5E-06 7,6E-06 1,4E-05 1,5E-05

Hudkontakt
sediment 3,5E-06 6,6E-06 3,8E-07 6,5E-07 1,2E-06 1,3E-06

Totalt 4,5E-05 8,5E-05 5,0E-06 8,4E-06 1,6E-05 1,7E-05

Vu
xe

n

Oralt intag
susp 8,4E-08 1,6E-07 9,2E-09 1,6E-08 2,9E-08 3,1E-08

Oralt intag
sediment 1,2E-06 2,3E-06 1,4E-07 2,3E-07 4,3E-07 4,6E-07

Hudkontakt
sediment 1,1E-06 2,1E-06 1,2E-07 2,1E-07 3,9E-07 4,1E-07

Totalt 2,4E-06 4,6E-06 2,7E-07 4,6E-07 8,5E-07 9,1E-07

Li
vs

tid

Oralt intag
susp 1,6E-07 2,9E-07 1,7E-08 2,9E-08 5,4E-08 5,8E-08

Oralt intag
sediment 4,2E-06 7,9E-06 4,6E-07 7,8E-07 1,5E-06 1,6E-06

Hudkontakt
sediment 1,3E-06 2,4E-06 1,4E-07 2,4E-07 4,5E-07 4,8E-07

Totalt 5,6E-06 1,1E-05 6,2E-07 1,1E-06 2,0E-06 2,1E-06
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Tabell 10. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på djupt vatten (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Barn 1,0E-06 2,0E-06 1,1E-07 2,0E-07 3,6E-07 3,9E-07 2,1E-07 2,8E-07

Vuxen 8,4E-08 1,6E-07 9,2E-09 1,6E-08 2,9E-08 3,1E-08 1,7E-08 2,2E-08

Livstid 1,6E-07 2,9E-07 1,7E-08 2,9E-08 5,4E-08 5,8E-08 3,2E-08 4,1E-08

Tabell 11. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för småbåtshamn (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Barn 5,2E-07 9,9E-07 5,7E-08 9,8E-08 1,8E-07 1,9E-07 1,1E-07 1,4E-07

Vuxen 3,7E-07 7,0E-07 4,1E-08 7,0E-08 1,3E-07 1,4E-07 7,6E-08 9,9E-08

Livstid 3,8E-07 7,3E-07 4,2E-08 7,2E-08 1,3E-07 1,4E-07 7,8E-08 1,0E-07

Bly

Analysresultat avseende bly sammanlagt 11 provtagningspunkter för sediment och fyra
provtagningspunkter för vatten. Uttagna vattenprov omfattar såväl löst som suspenderat
material och därför beräknas inte exponering genom intag av suspenderat material separat.

Beräknade doser för scenariot för bad på grunt vatten redovisas i Tabell 12, för scenariot för
bad på djupt vatten i Tabell 13 och för scenariot småbåtshamn i Tabell 14. Enlig scenariot för
bad på djupt vatten sker exponering för bly bara via en exponeringsväg, oralt intag av vatten.
För vatten har bara en representativ halt tagits fram för varje delområde, därför redovisas bara
en beräknad exponering per delområde i Tabell 13. Enligt scenariot för småbåtshamn sker
exponering bara via hudkontakt med sediment.
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Tabell 12. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på grunt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
vatten 1,3E-07 1,3E-07 1,3E-07 1,3E-07 1,3E-07 1,3E-07

Oralt intag
sediment 3,1E-04 1,0E-03 1,8E-05 3,0E-05 7,7E-05 9,7E-05

Hudkontakt
sediment 9,0E-06 2,8E-05 5,1E-07 8,6E-07 2,2E-06 2,8E-06

Totalt 3,2E-04 1,0E-03 1,9E-05 3,1E-05 8,0E-05 1,0E-04

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 1,1E-08 1,1E-08 1,1E-08 1,1E-08 1,1E-08 1,1E-08

Oralt intag
sediment 9,6E-06 3,1E-05 5,5E-07 9,2E-07 2,4E-06 3,0E-06

Hudkontakt
sediment 2,9E-06 9,2E-06 1,7E-07 2,8E-07 7,1E-07 8,9E-07

Totalt 1,3E-05 4,0E-05 7,3E-07 1,2E-06 3,1E-06 3,9E-06

Tabell 13. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på djupt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Barn 1,3E-07 1,3E-07 1,3E-07 1,3E-07

Vuxen 1,1E-08 1,1E-08 1,1E-08 1,1E-08
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Tabell 14. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för småbåtshamn (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Barn 1,3E-06 4,3E-06 7,7E-08 1,3E-07 3,3E-07 4,1E-07 6,8E-07 1,2E-06

Vuxen 9,6E-07 3,1E-06 5,5E-08 9,2E-08 2,4E-07 3,0E-07 4,9E-07 8,7E-07

Kadmium

Analysresultat avseende kadmium sammanlagt 11 provtagningspunkter för sediment och fyra
provtagningspunkter för vatten. Uttagna vattenprov omfattar såväl löst som suspenderat
material och därför beräknas inte exponering genom intag av suspenderat material separat.

Beräknade doser för scenariot för bad på grunt vatten redovisas i Tabell 12, för scenariot för
bad på djupt vatten i Tabell 13 och för scenariot småbåtshamn i Tabell 17. Enlig scenariot för
bad på djupt vatten sker exponering för kadmium bara via en exponeringsväg, oralt intag av
vatten. För vatten har bara en representativ halt tagits fram för varje delområde, därför
redovisas bara en beräknad exponering per delområde i Tabell 13. Enligt scenariot för
småbåtshamn sker exponering bara via hudkontakt med sediment.

Tabell 15. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på grunt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
vatten 2,2E-08 2,2E-08 2,2E-08 2,2E-08 2,2E-08 2,2E-08

Oralt intag
sediment 5,4E-07 1,2E-06 2,6E-07 2,6E-07 9,0E-07 9,4E-07

Hudkontakt
sediment 1,5E-09 3,5E-09 7,3E-10 7,3E-10 2,6E-09 2,7E-09

Totalt 5,6E-07 1,3E-06 2,8E-07 2,8E-07 9,3E-07 9,6E-07



14 (29)

BILAGA 1
2020-09-10

m
em

o0
1.

do
cx

20
12

-0
3-

28

JM \\segotfs003\projekt\21333\13009914_källö_knippla_varv\000\19 original\riskbedömning\bilaga 1 dosberäkningar.docx

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 1,8E-09 1,8E-09 1,8E-09 1,8E-09 1,8E-09 1,8E-09

Oralt intag
sediment 1,7E-08 3,8E-08 7,9E-09 7,9E-09 2,8E-08 2,9E-08

Hudkontakt
sediment 5,0E-10 1,1E-09 2,4E-10 2,4E-10 8,3E-10 8,6E-10

Totalt 1,9E-08 4,0E-08 9,9E-09 9,9E-09 3,0E-08 3,1E-08

Tabell 16. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på djupt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Barn 2,2E-08 2,2E-08 2,2E-08 2,2E-08

Vuxen 1,8E-09 1,8E-09 1,8E-09 1,8E-09

Tabell 17. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för småbåtshamn (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Barn 2,3E-10 5,3E-10 1,1E-10 1,1E-10 3,9E-10 4,0E-10 1,6E-10 2,1E-10

Vuxen 1,7E-10 3,8E-10 7,9E-11 7,9E-11 2,8E-10 2,9E-10 1,2E-10 1,5E-10
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Koppar

Analysresultat avseende koppar sammanlagt 11 provtagningspunkter för sediment och fyra
provtagningspunkter för vatten. Uttagna vattenprov omfattar såväl löst som suspenderat
material och därför beräknas inte exponering genom intag av suspenderat material separat.

Beräknade doser för scenariot för bad på grunt vatten redovisas i Tabell 18 och för scenariot för
bad på djupt vatten i Tabell 19 och för scenariot småbåtshamn i Tabell 20. Enlig scenariot för
bad på djupt vatten sker exponering för koppar bara via en exponeringsväg, oralt intag av
vatten. För vatten har bara en representativ halt tagits fram för varje delområde, därför
redovisas bara en beräknad exponering per delområde i Tabell 13. Enligt scenariot för
småbåtshamn sker exponering bara via hudkontakt med sediment.
Tabell 18. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på grunt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
vatten 3,8E-07 3,8E-07 5,0E-07 5,0E-07 5,3E-07 5,3E-07

Oralt intag
sediment 6,8E-04 1,9E-03 4,1E-05 6,5E-05 1,7E-04 1,7E-04

Hudkontakt
sediment 1,9E-05 5,5E-05 1,2E-06 1,8E-06 4,9E-06 4,9E-06

Totalt 7,0E-04 2,0E-03 4,3E-05 6,7E-05 1,8E-04 1,8E-04

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 3,0E-08 3,0E-08 4,0E-08 4,0E-08 4,2E-08 4,2E-08

Oralt intag
sediment 2,1E-05 5,9E-05 1,3E-06 2,0E-06 5,2E-06 5,3E-06

Hudkontakt
sediment 6,2E-06 1,8E-05 3,8E-07 5,9E-07 1,6E-06 1,6E-06

Totalt 2,7E-05 7,6E-05 1,7E-06 2,6E-06 6,9E-06 6,9E-06
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Tabell 19. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på djupt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Barn 3,8E-07 5,0E-07 5,3E-07 5,3E-07

Vuxen 3,0E-08 4,0E-08 4,2E-08 4,2E-08

Tabell 20. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för småbåtshamn (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Barn 2,9E-06 8,2E-06 1,8E-07 2,8E-07 7,3E-07 7,4E-07 1,8E-07 2,1E-07

Vuxen 2,1E-06 5,9E-06 1,3E-07 2,0E-07 5,2E-07 5,3E-07 1,3E-07 1,5E-07

Kvicksilver

Analysresultat avseende kvicksilver sammanlagt 11 provtagningspunkter för sediment och fyra
provtagningspunkter för vatten. Uttagna vattenprov omfattar såväl löst som suspenderat
material och därför beräknas inte exponering genom intag av suspenderat material separat.

Beräknade doser för scenariot för bad på grunt vatten redovisas i Tabell 21, för scenariot för
bad på djupt vatten i Tabell 22 och för scenariot småbåtshamn i Tabell 23. Enlig scenariot för
bad på djupt vatten sker exponering för kvicksilver bara via en exponeringsväg, oralt intag av
vatten. För vatten har bara en representativ halt tagits fram för varje område, därför redovisas
bara en beräknad exponering per område i Tabell 22.
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Tabell 21. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på grunt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
vatten 8,8E-10 8,8E-10 8,8E-10 8,8E-10 8,8E-10 8,8E-10

Oralt intag
sediment 2,6E-06 4,0E-06 1,8E-07 1,8E-07 9,6E-07 1,2E-06

Hudkontakt
sediment 7,5E-08 1,2E-07 5,0E-09 5,0E-09 2,8E-08 3,6E-08

Totalt 2,7E-06 4,2E-06 1,8E-07 1,8E-07 9,9E-07 1,3E-06

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 7,0E-11 7,0E-11 7,0E-11 7,0E-11 7,0E-11 7,0E-11

Oralt intag
sediment 8,1E-08 1,2E-07 5,4E-09 5,4E-09 2,9E-08 3,8E-08

Hudkontakt
sediment 2,4E-08 3,7E-08 1,6E-09 1,6E-09 8,8E-09 1,1E-08

Totalt 1,1E-07 1,6E-07 7,1E-09 7,1E-09 3,8E-08 5,0E-08

Tabell 22. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på djupt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Barn 8,8E-10 8,8E-10 8,8E-10 8,8E-10

Vuxen 7,0E-11 7,0E-11 7,0E-11 7,0E-11
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Tabell 23. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för småbåtshamn (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Barn 1,1E-08 1,7E-08 7,5E-10 7,5E-10 4,1E-09 5,3E-09 1,5E-09 1,5E-09

Vuxen 8,1E-09 1,2E-08 5,4E-10 5,4E-10 2,9E-09 3,8E-09 1,0E-09 1,1E-09

Zink

Analysresultat avseende koppar sammanlagt 11 provtagningspunkter för sediment och fyra
provtagningspunkter för vatten. Uttagna vattenprov omfattar såväl löst som suspenderat
material och därför beräknas inte exponering genom intag av suspenderat material separat.

Beräknade doser för scenariot för bad på grunt vatten redovisas i Tabell 24, för scenariot för
bad på djupt vatten i Tabell 25 och för scenariot småbåtshamn i Tabell 26. Enlig scenariot för
bad på djupt vatten sker exponering för zink bara via en exponeringsväg, oralt intag av vatten.
För vatten har bara en representativ halt tagits fram för varje område, därför redovisas bara en
beräknad exponering per område i Tabell 25. Enligt scenariot för småbåtshamn sker exponering
bara via hudkontakt med sediment.

Tabell 24. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på grunt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
vatten 8,8E-07 8,8E-07 9,9E-07 9,9E-07 9,9E-07 9,9E-07

Oralt intag
sediment 8,3E-04 2,2E-03 7,2E-05 1,2E-04 6,4E-04 6,9E-04

Hudkontakt
sediment 2,4E-05 6,4E-05 2,1E-06 3,4E-06 1,8E-05 2,0E-05

Totalt 8,5E-04 2,3E-03 7,6E-05 1,2E-04 6,6E-04 7,1E-04
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Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 7,0E-08 7,0E-08 8,0E-08 8,0E-08 8,0E-08 8,0E-08

Oralt intag
sediment 2,5E-05 6,8E-05 2,2E-06 3,6E-06 2,0E-05 2,1E-05

Hudkontakt
sediment 7,6E-06 2,0E-05 6,7E-07 1,1E-06 5,9E-06 6,3E-06

Totalt 3,3E-05 8,9E-05 3,0E-06 4,8E-06 2,6E-05 2,7E-05

Tabell 25. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på djupt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Barn 8,8E-07 9,9E-07 9,9E-07 8,8E-07

Vuxen 7,0E-08 8,0E-08 8,0E-08 7,0E-08

Tabell 26. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för småbåtshamn (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Barn 3,6E-06 9,5E-06 3,1E-07 5,0E-07 2,8E-06 2,9E-06 4,8E-07 6,4E-07

Vuxen 2,5E-06 6,8E-06 2,2E-07 3,6E-07 2,0E-06 2,1E-06 3,4E-07 4,6E-07
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TBT

Analysresultat avseende TBT i sediment finns från sammanlagt 9 provtagningspunkter i
området. Det finns inga analysresultat avseende TBT i vatten. För intag av vatten behöver
därmed separata beräkningar göras för intag av vattenfasen och intag av suspenderat material.
Beräknade doser för scenariot för bad på grunt vatten redovisas i Tabell 27, för scenariot för
bad på djupt vatten i Tabell 28 och för scenariot småbåtshamn i Tabell 29. Enligt scenariot för
småbåtshamn sker exponering bara via hudkontakt med sediment.

Tabell 27. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på grunt vatten (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
vatten 2,0E-09 4,8E-09 1,6E-10 2,3E-10 4,2E-09 4,8E-09

Oralt intag
susp 1,2E-09 2,9E-09 8,3E-11 1,2E-10 3,0E-09 3,4E-09

Oralt intag
sediment 3,5E-08 8,4E-08 2,4E-09 3,5E-09 8,8E-08 1,0E-07

Hudkontakt
sediment 9,9E-09 2,4E-08 6,9E-10 1,0E-09 2,5E-08 2,9E-08

Hudkontakt
vatten 6,8E-11 1,6E-10 6,5E-12 9,5E-12 9,8E-11 1,1E-10

Totalt 4,8E-08 1,2E-07 3,3E-09 4,9E-09 1,2E-07 1,4E-07

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 1,6E-10 3,8E-10 1,3E-11 1,9E-11 3,3E-10 3,8E-10

Oralt intag
susp 9,5E-11 2,3E-10 6,6E-12 9,7E-12 2,4E-10 2,8E-10

Oralt intag
sediment 1,1E-09 2,6E-09 7,4E-11 1,1E-10 2,7E-09 3,1E-09

Hudkontakt
sediment 3,2E-09 7,7E-09 2,2E-10 3,2E-10 8,1E-09 9,2E-09

Hudkontakt
vatten 1,8E-11 4,4E-11 1,7E-12 2,5E-12 2,6E-11 3,0E-11

Totalt 4,5E-09 1,1E-08 3,2E-10 4,6E-10 1,1E-08 1,3E-08
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Tabell 28. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på djupt vatten (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
vatten 2,0E-09 4,8E-09 1,6E-10 2,3E-10 4,2E-09 4,8E-09 5,3E-10 6,5E-10

Oralt intag
susp 1,2E-09 2,9E-09 8,3E-11 1,2E-10 3,0E-09 3,4E-09 3,5E-10 4,3E-10

Hudkontakt
vatten 6,8E-11 1,6E-10 6,5E-12 9,5E-12 9,8E-11 1,1E-10 1,6E-11 1,9E-11

Totalt 3,2E-09 7,8E-09 2,5E-10 3,6E-10 7,3E-09 8,3E-09 9,0E-10 1,1E-09

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 1,6E-10 3,8E-10 1,3E-11 1,9E-11 3,3E-10 3,8E-10 4,3E-11 5,2E-11

Oralt intag
susp 9,5E-11 2,3E-10 6,6E-12 9,7E-12 2,4E-10 2,8E-10 2,8E-11 3,4E-11

Hudkontakt
vatten 1,8E-11 4,4E-11 1,7E-12 2,5E-12 2,6E-11 3,0E-11 4,2E-12 5,1E-12

Totalt 2,7E-10 6,6E-10 2,1E-11 3,1E-11 6,0E-10 6,9E-10 7,5E-11 9,2E-11

Tabell 29. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för småbåtshamn (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Barn 1,5E-09 3,6E-09 1,0E-10 1,5E-10 3,8E-09 4,3E-09 4,4E-10 5,4E-10

Vuxen 1,1E-09 2,6E-09 7,4E-11 1,1E-10 2,7E-09 3,1E-09 3,1E-10 3,8E-10
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PAH-M

Analysresultat avseende PAH-M sammanlagt 11 provtagningspunkter för sediment och fyra
provtagningspunkter för vatten. Uttagna vattenprov omfattar såväl löst som suspenderat
material och därför beräknas inte exponering genom intag av suspenderat material separat.

Beräknade doser för scenariot för bad på grunt vatten redovisas i Tabell 30, för scenariot för
bad på djupt vatten i Tabell 31 och för scenariot för småbåtshamn i Tabell 32. Beräknade doser
på djupt vatten baseras bara på uppmätta halter i vatten. För vatten har bara en representativ
halt tagits fram för varje område, därför redovisas bara en beräknad exponering per område.
Enligt scenariot för småbåtshamn sker exponering bara via hudkontakt med sediment.
Tabell 30. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på grunt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
vatten 1,3E-08 1,3E-08 2,5E-08 2,5E-08 2,5E-08 2,5E-08

Oralt intag
sediment 2,3E-05 6,3E-05 1,3E-06 1,7E-06 2,5E-05 3,3E-05

Hudkontakt
sediment 8,5E-06 2,3E-05 4,7E-07 6,3E-07 9,3E-06 1,2E-05

Hudkontakt
vatten 6,9E-09 6,9E-09 1,3E-08 1,3E-08 1,3E-08 1,3E-08

Totalt 3,2E-05 8,6E-05 1,8E-06 2,4E-06 3,4E-05 4,5E-05

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 1,1E-09 1,1E-09 2,0E-09 2,0E-09 2,0E-09 2,0E-09

Oralt intag
sediment 7,0E-07 1,9E-06 3,9E-08 5,2E-08 7,6E-07 1,0E-06

Hudkontakt
sediment 2,7E-06 7,5E-06 1,5E-07 2,0E-07 3,0E-06 3,9E-06

Hudkontakt
vatten 1,8E-09 1,8E-09 3,4E-09 3,4E-09 3,4E-09 3,4E-09

Totalt 3,5E-06 9,4E-06 2,0E-07 2,6E-07 3,7E-06 5,0E-06
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Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Li
vs

tid

Oralt intag
vatten 2,0E-09 2,0E-09 3,7E-09 3,7E-09 3,7E-09 3,7E-09

Oralt intag
sediment 2,4E-06 6,5E-06 1,3E-07 1,7E-07 2,6E-06 3,4E-06

Hudkontakt
sediment 3,2E-06 8,7E-06 1,8E-07 2,3E-07 3,4E-06 4,6E-06

Hudkontakt
vatten 2,2E-09 2,2E-09 4,1E-09 4,1E-09 4,1E-09 4,1E-09

Totalt 5,6E-06 1,5E-05 3,1E-07 4,2E-07 6,0E-06 8,0E-06

Tabell 31. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på djupt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Ba
rn

Oralt intag
vatten 1,3E-08 2,5E-08 2,5E-08 1,3E-08

Hudkontakt
vatten 6,9E-09 1,3E-08 1,3E-08 6,9E-09

Totalt 2,0E-08 3,7E-08 3,7E-08 2,0E-08

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 1,1E-09 2,0E-09 2,0E-09 1,1E-09

Hudkontakt
vatten 1,8E-09 3,4E-09 3,4E-09 1,8E-09

Totalt 2,9E-09 5,4E-09 5,4E-09 2,9E-09

Li
vs

tid

Oralt intag
vatten 2,0E-09 3,7E-09 3,7E-09 2,0E-09

Hudkontakt
vatten 2,2E-09 4,1E-09 4,1E-09 2,2E-09

Totalt 4,2E-09 7,8E-09 7,8E-09 4,2E-09
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Tabell 32. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för småbåtshamn (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Barn 1,3E-06 3,5E-06 7,1E-08 9,4E-08 1,4E-06 1,8E-06 9,0E-08 1,2E-07

Vuxen 9,2E-07 2,5E-06 5,0E-08 6,7E-08 9,9E-07 1,3E-06 6,4E-08 8,5E-08

Livstid 9,4E-07 2,6E-06 5,2E-08 6,9E-08 1,0E-06 1,4E-06 6,6E-08 8,8E-08

PAH-H

Analysresultat avseende PAH-H finns från sammanlagt 11 provtagningspunkter för sediment
och fyra provtagningspunkter för vatten. Uttagna vattenprov omfattar såväl löst som
suspenderat material och därför beräknas inte exponering genom intag av suspenderat material
separat.

Beräknade doser för scenariot för bad på grunt vatten redovisas i Tabell 33, för scenariot för
bad på djupt vatten i Tabell 34 och för scenariot för småbåtshamn i Tabell 35. Enligt scenariot
för småbåtshamn sker exponering bara via hudkontakt med sediment.
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Tabell 33. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på grunt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
vatten 1,8E-08 1,8E-08 3,5E-08 3,5E-08 3,5E-08 3,5E-08

Oralt intag
sediment 1,9E-05 2,8E-05 1,5E-06 1,8E-06 2,2E-05 2,6E-05

Hudkontakt
sediment 7,0E-06 1,0E-05 5,4E-07 6,6E-07 8,1E-06 9,7E-06

Hudkontakt
vatten 3,6E-09 3,6E-09 7,3E-09 7,3E-09 7,3E-09 7,3E-09

Totalt 2,6E-05 3,9E-05 2,0E-06 2,5E-06 3,0E-05 3,6E-05

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 1,4E-09 1,4E-09 2,8E-09 2,8E-09 2,8E-09 2,8E-09

Oralt intag
sediment 5,7E-07 8,7E-07 4,5E-08 5,4E-08 6,7E-07 8,0E-07

Hudkontakt
sediment 2,2E-06 3,4E-06 1,7E-07 2,1E-07 2,6E-06 3,1E-06

Hudkontakt
vatten 9,7E-10 9,7E-10 1,9E-09 1,9E-09 1,9E-09 1,9E-09

Totalt 2,8E-06 4,2E-06 2,2E-07 2,7E-07 3,3E-06 3,9E-06

Li
vs

tid

Oralt intag
vatten 2,6E-09 2,6E-09 5,2E-09 5,2E-09 5,2E-09 5,2E-09

Oralt intag
sediment 1,9E-06 2,9E-06 1,5E-07 1,8E-07 2,3E-06 2,7E-06

Hudkontakt
sediment 2,6E-06 3,9E-06 2,0E-07 2,4E-07 3,0E-06 3,6E-06

Hudkontakt
vatten 1,2E-09 1,2E-09 2,3E-09 2,3E-09 2,3E-09 2,3E-09

Totalt 4,5E-06 6,8E-06 3,6E-07 4,3E-07 5,3E-06 6,3E-06
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Tabell 34. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på djupt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
vatten 1,8E-08 1,8E-08 3,5E-08 3,5E-08 3,5E-08 3,5E-08 1,8E-08 1,8E-08

Hudkontakt
vatten 3,6E-09 3,6E-09 7,3E-09 7,3E-09 7,3E-09 7,3E-09 3,6E-09 3,6E-09

Totalt 2,1E-08 2,1E-08 4,2E-08 4,2E-08 4,2E-08 4,2E-08 2,1E-08 2,1E-08

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 1,4E-09 1,4E-09 2,8E-09 2,8E-09 2,8E-09 2,8E-09 1,4E-09 1,4E-09

Hudkontakt
vatten 9,7E-10 9,7E-10 1,9E-09 1,9E-09 1,9E-09 1,9E-09 9,7E-10 9,7E-10

Totalt 2,4E-09 2,4E-09 4,8E-09 4,8E-09 4,8E-09 4,8E-09 2,4E-09 2,4E-09

Li
vs

tid

Oralt intag
vatten 2,6E-09 2,6E-09 5,2E-09 5,2E-09 5,2E-09 5,2E-09 2,6E-09 2,6E-09

Hudkontakt
vatten 1,2E-09 1,2E-09 2,3E-09 2,3E-09 2,3E-09 2,3E-09 1,2E-09 1,2E-09

Totalt 3,8E-09 3,8E-09 7,6E-09 7,6E-09 7,6E-09 7,6E-09 3,8E-09 3,8E-09

Tabell 35. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för småbåtshamn (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Barn 1,0E-06 1,6E-06 8,1E-08 9,8E-08 1,2E-06 1,5E-06 1,1E-07 1,2E-07

Vuxen 7,5E-07 1,1E-06 5,8E-08 7,0E-08 8,7E-07 1,0E-06 8,1E-08 8,5E-08

Livstid 7,7E-07 1,2E-06 6,0E-08 7,2E-08 9,0E-07 1,1E-06 8,3E-08 8,8E-08
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PCB

Analysresultat avseende PCB finns från tre provtagningspunkter för sediment och fyra prov-
tagningspunkter för vatten. Uttagna vattenprov omfattar såväl löst som suspenderat material
och därför beräknas inte exponering genom intag av suspenderat material separat. Samtliga
sedimentprov är uttagna i den östra delen av viken. I vatten har inga halter över laboratoriets
rapporteringsgräns påvisats i något prov. Dosberäkning har därför gjorts bara för delområdet
”Östra viken”.

Beräknade doser för scenariot för bad på grunt vatten redovisas i Tabell 36, för scenariot för
bad på djupt vatten i Tabell 37 och för scenariot för småbåtshamn i Tabell 38. Enligt scenariot
för småbåtshamn sker exponering bara via hudkontakt med sediment.
Tabell 36. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på grunt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen

Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
vatten 1,7E-09 1,7E-09 1,7E-09 1,7E-09 1,7E-09 1,7E-09

Oralt intag
sediment 3,7E-06 7,2E-06 2,6E-08 4,0E-08 1,5E-06 1,5E-06

Hudkontakt
sediment 1,5E-06 2,9E-06 1,1E-08 1,6E-08 5,8E-07 5,8E-07

Hudkontakt
vatten 6,0E-11 6,0E-11 6,0E-11 6,0E-11 6,0E-11 6,0E-11

Totalt 5,2E-06 1,0E-05 3,9E-08 5,8E-08 2,0E-06 2,0E-06

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 1,4E-10 1,4E-10 1,4E-10 1,4E-10 1,4E-10 1,4E-10

Oralt intag
sediment 1,1E-07 2,2E-07 8,1E-10 1,2E-09 4,5E-08 4,5E-08

Hudkontakt
sediment 4,8E-07 9,3E-07 3,4E-09 5,1E-09 1,9E-07 1,9E-07

Hudkontakt
vatten 1,6E-11 1,6E-11 1,6E-11 1,6E-11 1,6E-11 1,6E-11

Totalt 5,9E-07 1,1E-06 4,4E-09 6,5E-09 2,3E-07 2,3E-07
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Tabell 37. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för bad på djupt vatten (mg/kg bw/dag). Grå
skuggning indikerar att värdet beräknats baserat på halter i vatten under laboratoriets rapporteringsgräns.

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Ba
rn

Oralt intag
vatten 1,7E-09 1,7E-09 1,7E-09 1,7E-09 1,7E-09 1,7E-09 1,7E-09 1,7E-09

Hudkontakt
vatten 6,0E-11 6,0E-11 6,0E-11 6,0E-11 6,0E-11 6,0E-11 6,0E-11 6,0E-11

Totalt 1,8E-09 1,8E-09 1,8E-09 1,8E-09 1,8E-09 1,8E-09 1,8E-09 1,8E-09

Vu
xe

n

Oralt intag
vatten 1,4E-10 1,4E-10 1,4E-10 1,4E-10 1,4E-10 1,4E-10 1,4E-10 1,4E-10

Hudkontakt
vatten 1,6E-11 1,6E-11 1,6E-11 1,6E-11 1,6E-11 1,6E-11 1,6E-11 1,6E-11

Totalt 1,5E-10 1,5E-10 1,5E-10 1,5E-10 1,5E-10 1,5E-10 1,5E-10 1,5E-10

Tabell 38. Beräknade doser vid exponering enligt scenariot för småbåtshamn (mg/kg bw/dag).

Exponering

Östra viken Västra viken
Utanför

småbåtshamnen Yttre delen

Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

Barn 2,2E-07 4,3E-07 1,6E-09 2,4E-09 8,7E-08 8,7E-08 4,3E-09 5,1E-09

Vuxen 1,6E-07 3,1E-07 1,1E-09 1,7E-09 6,2E-08 6,2E-08 3,1E-09 3,6E-09
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1 Bakgrund och syfte 

Öckerö kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för ett mark- och vattenområde vid 
Knippla varv på Källö-Knippla, se Figur 1 och Figur 2. Planen syftar till att möjliggöra en 
utveckling av aktuellt område med nya bostäder, kommunal och kommersiell service i 
bottenplan, fritidsaktiviteter och småbåtshamn vid gamla varvet på Källö-Knippla. Planens 
syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till vattnet och att skapa en 
koppling mellan havet och den bakomliggande parken.  

 
Figur 1. Källö-Knipplas placering i Göteborgs norra skärgård. Bild: Lantmäteriet/Sweco 

Planförslaget omfattar både byggande av bostäder på land men även av anläggande av 
till exempel bryggor längs med stranden och ut i vattnet. 

Inför utformningen av planerade anläggningar inom aktuellt vattenområde har kommunen 
låtit genomföra ett antal undersökningar i området i form av översiktlig marinbiologisk 
inventering i vattenområdet utanför Knippla varv, sedimentundersökning samt 
naturvärdesinventering på land. Därtill har en riskbedömning avseende eventuellt bad 
inom planområdet genomförts. 
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2 Området 

Planområdet omfattar både land- och vattenområde och dess yta uppgår till totalt ca 
17 000 m2, varav vattenområdet utgör ca 9 000 m2, se Figur 2. 

Vattenområdet är fritt från anläggningar så som bryggor eller liknande, bortsett från den 
pir av sprängsten som delar områdets norra strand i två delar. På botten inom den 
nordöstra delen av vattenområdet förekommer mycket skrot i form av fartygsdelar, 
bryggrester och annat bråte. Längs med den norra stranden skymtas resterna av en båt 
som sticker upp ca 1 m ovanför vattenytan. Stränderna är försedda med erosionsskydd 
bestående av sprängsten.  

 
Figur 2. Karta med inventeringsområde/planområde markerat i rött. Karta: Sweco 
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2.1 Djupförhållanden 

I dagsläget saknas underlag avseende aktuella vattendjup inom planområdet. Men i 
samband med en provtagning av bottensediment (Sweco, 2020), så noterades 
vattendjupet i de punkter där prover uttogs. I samband med den marinbiologiska 
inventeringen så noterades även vattendjup inom vissa områden. Sjökortet ger en grov 
uppskattning om förväntade djupförhållanden. Vattendjupet inom planområdet varierar 
baserat på sjökort mellan 0-10 m. 

2.2 Hydrologi 

Områdets placering med påverkan från vinden och påverkan från Källö fjord indikerar att 
vattenomsättningen inom området är god, vilket även syns på artsammansättningen. 
Området saknar trösklar eller andra hinder som påverkar cirkulationen.  

Närmaste pegel för uppmätta havsvattenstånd finns i Torshamnen i Göteborg. 
Tabell 1. Vattennivåer avseende Torshamnen i Göteborg. Källa SMHI 2017 

 Nivåer (cm) 

utryckta i RH2000 

HHW 153 

MHW 107 

LHW 67 

MW 3 

HLW -39 

MLW -59 

LLW -108 

2.3 Naturinventering av landområde 

Inom planprojektet har Sweco tidigare genomfört en naturvärdesinventering på land. I 
samband med detta så genomfördes en förstudie som samman fattar tidigare känd 
kunskap om området med naturvärden och skyddad natur inom planområdet och det 
omgivande landskapet. Resultatet av förstudien visar att öns norra och västra delar ingår 
i strandskyddat område och hela ön även utgörs av riksintresse för högexploaterad kust. 
Tre ålgräsängar förekommer på andra platser runt ön, men inget ålgräs finns noterat 
inom det aktuella planområdet. I övrigt finns inga skyddade områden eller tidigare 
registrerade naturvärden, se Figur 3. 
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Figur 3. Resultatet från fältinventeringen. Bild: SWECO 
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2.4 Naturvärdesbedömning av vattenområde 

 
Figur 4. Bedömt naturvärde inom planområdet: Grön=mycket högt naturvärde. Gult= högt 
naturvärde. Orange=lågt naturvärde. Skrafferat område=ålgräs. Bild: Lantmäteriet/SWECO 

Naturvärdena inom det inventerade planområdet utgörs till viss del av ett område med 
ålgräs som förser vattenmiljön med en lång rad viktiga ekosystemfunktioner och 
ekosystemtjänster. Detta område bedöms ha ett mycket högt naturvärde. 

Vattenområdet 2-3 m utanför den sprängstenspir som ligger mitt i planområdet bedöms 
ha ett mycket högt naturvärde på grund av dess rika förekomst av sågtång och blåstång 
samt även plantor med knöltång. Området är väl exponerat och påväxten av fintrådiga 
alger och förekomsten av finsediment är låg. 
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De gulmarkerade områdena längs med stranden samt området närmast farleden i öster 
bedöms ha ett högt naturvärde på grund av dess rika sammansättning av arter, tätheten 
av såg- och blåstång samt avsaknaden av tecken på syrebrist. 

Det orangemarkerade området inne i den lilla småbåtshamnen samt området mitt i den 
östra delen av planområdet bedöms ha ett litet/lågt naturvärde. Inom dessa områden 
finns tecken på syrebrist samt större mängder påväxt av fintrådiga alger. I den yttre 
delen, öster om piren, är området fyllt med skrot och skräp där fintrådiga alger frodas. 

2.5 Riskbedömning hälsa 

Riskbedömningens syfte var att beskriva och bedöma hälsorisker förknippade med 
föroreningar i sediment och omfattar inte exponering via intag av fisk, skaldjur eller 
musslor. Riskbedömningen innefattar heller ingen bedömning av eventuella miljörisker 
eller andra eventuella risker förknippade med vattenanläggningar. 

Riskbedömningen visar sammantaget: 

- Vid bad på grunt vatten kan exponeringen ge upphov till oacceptabla hälsorisker 

- Inga oacceptabla hälsorisker bedöms föreligga vid bad på djupt vatten 

- Exponering enligt scenariot småbåtshamn förväntas inte leda till oacceptabla 
hälsorisker, men det kan inte helt uteslutas 

Bad på grunt och djupt vatten skiljer sig åt genom att ingen direkt kontakt med 
sedimenten antas ske vid bad på djupt vatten. 
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3 Vattenanläggningar 

Alla vattenverksamheter är generellt tillståndspliktiga enligt 11 kap 9 § miljöbalken (MB) 
och prövning sker i Mark- och miljödomstolen. Med vattenverksamhet avses åtgärder 
som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort 
grundvatten. Begreppet vattenverksamhet omfattar också uppförande, ändring, lagring 
eller utrivning av dammar/våtmarker i ett vattenområde. Ett vattenområde är ett område 
som täcks av vatten vid det högsta vattenståndet som man kan förutse. 

Enligt närmaste vattenståndspegel kan högsta högvattenytan nå upp till nivån 153 cm 
uttryckt i RH2000. 

När man planerar att anlägga vattenanläggningar, så är det viktigt att utgå från den 
befintliga miljön. Dels för att en anpassning till befintliga förhållanden kan ge en mer 
kostnadseffektiv lösning dels för att minska de negativa effekterna som en 
vattenanläggning kan ha på den omgivande miljön. Av vikt är även att tidigt i planeringen 
av en vattenanläggnings placering och utformning beakta följande: 

- Våg- och vindskyddade grunda vikar har en stor betydelse för växt- och djurliv 
och bör därför undvikas att exploateras. 

- Exploatering i naturreservat, Natura 2000-områden och andra platser utpekade 
som skyddsvärd akvatisk natur bör undvikas. Småbåtshamnar är särskilt 
olämpliga i sådana områden. 

- En brygga har mindre påverkan på omgivande botten om vattendjupet på platsen 
är stort. Därför bör bryggor i första hand placeras i områden som redan från 
början har ett tillräckligt stort vattendjup och där någon regelbunden muddring 
inte erfordras. 

- Generellt sett är det bättre att anlägga en brygga inom ett redan exploaterat 
område istället för att ta i anspråk orörda naturområden. Samtidigt kan små 
orörda områden i för övrigt exploaterade områden ha höga naturvärden och 
behöva skyddas mot vidare exploatering. Sådana områden kan vara viktiga för 
att möjliggöra spridning av olika arter och mildra de negativa effekterna av 
exploatering. 

Avseende anläggningens utformning kan följande punkter minska den negativa påverkan 
på naturen: 

- Mindre bryggor ger mindre negativ omgivningspåverkan och därför ska bryggan 
vara så liten som möjligt. 

- Pålade bryggor är att föredra inom grunda områden medan flytbryggor är 
lämpligare inom områden med större djup. 

- Orientera bryggan i nordlig-sydlig riktning framför västlig-östlig riktning på grund 
av solljusets riktning i den mån det går. Alternativt orientera bryggan där den 
påverkar vegetation minst, det gäller i synnerhet känslig mjukbotten. 
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- Utforma bryggan så att så mycket ljus som möjligt kan tränga igenom, 
exempelvis med gallerdurk som däck och utan sidopanel eller trädäck med glest 
spikade brädor. 

- Välj material som läcker så lite kemikalier som möjligt, speciellt för de delar av 
bryggorna som konstant har kontakt med vatten (exempelvis pålar). Material som 
betong, metall, plast eller inkapslat trä är att föredra framför tryckimpregnerat trä. 

- Flytande material exempelvis polystyren ska vara permanent inkapslade för att 
hindra uppbrott i mindre bitar och spridning i vattnet. 

- Anläggning och muddring måste ske varsamt och då den biologiska aktiviteten är 
som lägst, vanligtvis under senhösten. 

- För att minska påverkan från båtpropellrar och båtskuggning så ska 
verksamhetsutövaren placera de bryggpartier som används till förtöjningsplatser 
på djupare vatten. 

Övriga punkter som kan minska den negativa påverkan på naturen: 

- Påverka så liten naturyta som möjligt med anläggningen. 

- Det är generellt bättre att om möjligt förlänga en befintlig brygga istället för att 
anlägga en ny brygga.  

- Om det går att ta bort flera småbryggor och ersätta dessa med en gemensam 
anläggning är detta att föredra framför många små. Välj en plats för bryggan där 
vattendjupet är som störst och som möjliggör kortast möjliga transportsträcka 
förbi eller över grundområden.  
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4 Områdesspecifika rekommendationer 

Utifrån de resultat och de noteringar som har gjorts vid utförda undersökningar och 
inventeringar inom ramen för detaljplanearbetet, så föreslås följande: 

- Inom hela planområdet bör ankringsförbud råda. Detta på grund av den 
ålgräsäng som noterats inom området, de höga föroreningshalterna i 
bottensedimenten samt på grund av den omfattande mängd skrot och vrak som 
ligger på botten inom delar av planområdet. 

- Område med ålgräs får ej påverkas genom anläggning, skuggning, grumlande 
verksamhet eller båttrafik. 

- Bad bör ske i de djupare delarna, djup > 3 m, av planområdet, för att undvika att 
röra upp bottensedimenten i de grundare delarna vilket kan komma leda till oralt 
intag eller hudkontakt för de badande, samt för att de badande även skall undvika 
kontakt med skrot på botten.  

- Anläggningen bör utformas så att det tydligt framkommer inom vilka delar av 
anläggningen som bad erbjuds. Anläggningen skall vid de grundare områdena 
enbart förses med räddningsstegar och skyltar som tydligt anvisar dessa stegars 
syften. 

- Anläggningarna längs med och på stranden skall pålas upp en bit från marken 
eller infästas på land med annan metod så att solljuset fortfarande kan nå 
vattenytan och eventuell växtlighet på fast mark. Bryggdäcket får ej gå ut över 
vattenytan då skuggning av makroalger bör undvikas. 

 
Figur 5. Skiss på exempel på anläggning av landgångar/trädäck som minskar skuggning. Bild. 
Sweco 
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- Palissader skall undvikas för att minska skuggning. I det fall palissader anses 
nödvändiga skall dessa utformas så att minsta möjliga skuggning sker, tex 
genom endast vågräta plankor med generöst mellanrum. 

- Bryggdäcken skall tillåta ett visst ljusinsläpp, antingen genom mellanrum mellan 
plankor eller med ett däck som delvis består av tillexempel genomsläppligt galler. 

- Muddring bör undvikas. Detta på grund av den ålgräsäng som noterats inom 
området, de höga föroreningshalterna i bottensedimenten samt på grund av den 
omfattande mängd skrot och vrak som ligger på botten inom delar av 
planområdet. 

- På djup > än 3 m kan flytbryggor anläggas, undantaget område med ålgräs, se 
Figur 7. Bryggdäcken skall tillåta ett visst ljusinsläpp, antingen genom mellanrum 
mellan plankor eller med ett däck som delvis består av genomsläppligt galler. 

- Förtöjning av båtar bör endast ske på djup > 3 m, för att undvika uppvirvling av 
bottensediment inom planområdet. 

- Förtöjning av båtar rekommenderas ske i s.k. Y-bommar för att om möjligt 
undvika ankring och pålning, se Figur 6.  

- Området bör förses med dykförbud, på grund av det omfattande mängd skrot 
som finns på botten. 

- I områdets mittersta del, från befintlig sprängstenspir och ut, föreslås en flytande 
träbrygga för förankring av båtar på den östra sidan. Längst ut kan utrymme för 
bad vara lämpligt med badstegar och bänkar. 

- Flytbryggor och vågbrytare bör förankras med betongfundament eller liknande. 

- Förankringen skall inte påverka botten vid användandet vilket innebär att kätting 
eller liknande som används vid förankring inte får gå i botten och grumla upp 
bottensediment. 
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Figur 6. Exempel på flytbrygga/vågbrytare med Y-bommar för förtöjning av båtar. BILD: 
Alfabryggan AB. 

 
Figur 7. Karta över lämpliga användningsområden inom planområdet. Bild: Lantmäteriet/Sweco. 
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5 Sammanfattning 

Rekommendationerna för vattenområdet inom detaljplanen är baserad på de 
undersökningar som Sweco har genomfört men även på allmän kunskap om vind- och 
vågförhållanden inom området samt antaganden om vågornas stryklängder. 

Föreslagen anläggningsskiss är ej skalenlig, ej heller baseras den på specifika 
modelleringar eller kontrollerade förhållanden, se Figur 8.  

- I områdets östra del, längs med plangränsen rekommenderas att en flytande 
vågbrytare anläggs, för att minska vågpåverkan från farleden samt från NO-
vinden vintertid. På dess insida kan man sedan anlägga båtplatser på Y-bommar. 
Storleken på anläggningen begränsas av vattendjupet som ej bör understiga 3 m. 
På denna vågbrytare kan ytterligare en vågbrytare anläggas, mot SV som 
skyddar mot vågor från farleden. 

- För att ytterligare minska påverkan från vindinducerade vågor från SV, kan en 
flytbrygga anläggas från badbryggan mot NO. 

- Utrymmet mellan dessa två bryggor, passagen in i ”hamnen” skall anpassas till 
storleken på de båtar som kommer att använda anläggningen. 

 
Figur 8. Förslagsskiss på vattenanläggning. Bild: Sweco 
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För att anläggningen skall kunna utformas på lämpligaste sätt, utifrån platsens specifika 
egenskaper, så kommenderas att en vågklimatutredning genomförs, på vilken val av 
material samt slutlig utformning av anläggning grundas. 
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Förslag till beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att åtgärda enligt granskningsrapportens 
rekommendationer.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommunrevisionen i Öckerö kommun genomförde 2017 en granskning av system 
för styrning inom gatuenheten. Under 2018 genomförde kommunrevisionen en 
fördjupad granskning av IT- och informationssäkerhet.  
 
Kommunrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av de 
rekommendationer som lämnats i 2017 och 2018 års granskningar, för att följa upp 
hur kommunstyrelsen hanterat de rekommendationer som lämnades i de 
granskningar som kommunrevisionen genomförde under 2017 och 2018.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning kommer att åtgärda de rekommendationer som 
enligt rapporten inte är åtgärdade. Mycket handlar om att fortsätta arbetet med 
framtagande av styrdokument samt fortsatt översyn och utveckling av interna 
rutiner och processer. En tydligare plan för detta kommer att tas fram av berörda 
verksamheter.  
 
Beredning 
Berörda enheter har tagit del av rapporten. Plan för att åtgärda ej genomförande 
rekommendationer tas fram.  
 
Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ingen påverkan.  
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Kommunstyrelsen.  
 
Bedömning 
Bedömningen är att föreslagna åtgärder kommer att hantera granskningsrapportens 
rekommendationer.  
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Till kommunstyrelsen 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 2017-2018 års 

granskningar 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 16 februari 2021 antagit bifogad 

revisionsrapport. Granskningens syfte har varit att följa upp om kommunstyrelsen 

hanterat de rekommendationer som lämnades i de granskningar som 

kommunrevisionen genomförde under 2017 och 2018. De granskningar som följts 

upp är granskning av IT- och informationssäkerhet samt granskning av system för 

styrning inom gatuenheten. 

Av granskningen framkommer att nio rekommendationer kvarstår i sin helhet 

avseende granskning av IT- och informationssäkerhet. Vidare framgår att tre 

rekommendationer delvis kvarstår och tre rekommendationer kvarstår i sin helhet 

avseende granskning av system för styrning inom gatuenheten. Mot bakgrund av 

detta önskar revisionen en statusuppdatering avseende arbetet för att åtgärda de 

kvarstående rekommendationerna. Revisionen önskar motta statusuppdateringen 

senast den 16 maj. Svar skickas till paul.rnagnusson@ockero.se. 

För revisorerna i Öckerö kommun 
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Paul Magnusson 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 
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1. Inledning 
I 
I 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen i Öckerö kommun genomförde 2017 en granskning av system för styrning 

inom gatuenheten. I granskningen lämnades åtta rekommendationer till kommunstyrelsen. 

Under 2018 genomförde kommunrevisionen en fördjupad granskning av IT- och 

informationssäkerhet, I granskningen lämnades tio rekommendationer till kommunstyrelsen. 

Kommunrevisionen har beslutat att inom ramen för den grundläggande granskningen 2020 

denomföra en uppföljning av de rekommendationer som lämnats i 2017 och 2018 års 

granskningar. En mer utförlig bakgrundsbeskrivning återfinns i bilaga 1. 

1.2. Syfte 

Syftet med den uppföljande granskningen är att följa upp hur kommunstyrelsen hanterat de 

rekommendationer som lämnades i de granskningar som kommunrevisionen genomförde 

under 2017 och 2018. 

1.3. Avgränsning och ansvarig nämnd 

C$ranskningen avgränsas i enlighet med granskningens syfte Granskningen syftar endast till 

Jtt följa upp de rekommendationer som lyfts i tidigare fastställda revisionsrapporter från 2017 

och 2018. Kommunstyrelsen är ansvarig för de verksamheter som granskas. 

1.4. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och skriftliga frågor. Dokument som 

inhämtats baseras på de iakttagelser och rekommendationer som lämnades i de tidigare 

granskningarna. Skriftliga frågor har ställts till berörda förvaltningar baserat på de 

1 
rekommendationer som lämnades i respektive rapport och styrelsens svar på dessa. 

1.5. Disposition 

Nedanstående kapitel är indelade i avsnitt, respektive avsnitt är tillägnat en rekommendation. 

Varje avsnitt inleds med en rekommendation från tidigare granskning, därefter beskrivs 

kommunstyrelsens svar på den ursprungliga granskningen följt av det svar som lämnats av 

förvaltningen i föreliggande uppföljande granskning. Varje sektion avslutas med vår 

bedömning. 

2 
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2. Granskning avseende IT-och informationssäkerhet 

Syftet med granskningen var att fastställa om riktlinjer kring informationssäkerhet och IT 

säkerhet med bäring på ny teknisk utveckling såsom molntjänster var implementerade och 

ändamålsenliga. I granskningen lämnades tio rekommendationer till kommunstyrelsen. 

2.1. Sammanfattning av granskning av IT- och informationssäkerhet 
I 

I granskningen som genomfördes 2018 framkom att Öckerö kommun implementerat ett flertal 

styrande dokument och riktlinjer som behandlade informationssäkerhet. De styrande 

dokumenten bedömdes överlag som fullständiga utifrån krav och praxis, men bedömdes 

kunna struktureras och utvecklas i än större utsträckning. 

Vidare framkom att två av informationssäkerhetsinstruktionerna inte hade uppdaterats sedan 

2013. Det saknades även en formell rutin avseende tilldelning av höga behörigheter i 

verksamhetssystemen. Vidare saknades en rutin för periodisk genomgång av användarkontor 

och användarbehörigheter. Lösenordskraven i AD1 bedömdes kunna stärkas med avseende 

på bytesintervall, medan kraven i Procapita2 bedömdes kunna stärkas gällande 

komplexitetskrav. 

Vid upphandlingar av IT-tjänster saknades formaliserade instruktioner för att säkerställa 

tillräcklig hänsyn till de krav på IT- och informationssäkerhet som bör ställas på 

informationssystem och molnbaserade systemlösningar. Det saknades i stor omfattning 

kontroller, kontrollmoment och definierade analysprocesser för uppföljning av aktiviteter 

systemen Procapita och PMO.3 I Procapita saknades det helt definierade loggningsrutiner. 

Granskningen visade att kommunen hade både säkerhetsförebyggande- och reaktiva 

kontroller implementerade avseende IT-säkerhet. Däremot saknades rutiner fdr 
1 

katastrofhantering och kontinuitetsplanering. Det saknades även IT-beredskap efter ordinarie 

arbetstid. 

2.2. Uppföljning av kommunstyrelsen vidtagna åtgärder 

, . Rekommendation: En formaliserad rutin för inköp och upphandling av IT implementeras 

eller kompletteras till upphandlingsrutinen. Rutinen bör inkludera beaktanden som ~r 

väsentliga i samband med upphandling av molntjänster. En checklista som tar hänsyn tHI 

ovan nämnda områden kan upprättas som en guide i syfte att säkerställa att samtliga 

viktiga aspekter vid upphandlingar av molntjänster tas i beaktande. Rutinen bör även 

1 AD (Active Directory) är en katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om olika resurser i en 

domän till exempel, datorer, skrivare och användare. 
2 Procapita är ett verksamhetssystem som främst används inom vård och omsorg. 
3 PMO (Profdoc Medical Office) är ett journalsystem för den hälso- och sjukvård som genomförs i kommunal 

regi, exempelvis för skolsköterskor inom elevhälsan. 

3 
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innehålla information kring hur uppföljning av avtal säkerställs samt strukturer och 

tillvägagångssätt för att säkerställa leverantörers kompetensnivå. 

Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 

granskningen per februari 2019 framkom att rekommendationen skulle undersökas av 

IT-enheten och kommunens upphandlare. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att det saknas en 

dokumenterad rutin för inköp och upphandling gällande IT. 

Vår bedömning: Vi kan konstatera att det saknas en rutin för inköp och 

upphandling inom IT-området. Vi bedömer att rekommendationen inte har 

omhändertagits. 

Rekommendation: Kontinuitetsplaner tas fram för samtliga verksamheter i enlighet med 

de krav som återfinns i informationssäkerhetspolicyn och dess instruktioner. Kommunen 

bör även säkerställa att lämplig beredskap finns efter arbetstid. Kontinuitetsplaner bör 

säkerställa att det finns manuella rutiner för kritiska verksamhetssystem i händelse av 

avbrott. 

Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 

granskningen per februari 2019 framgår att respektive verksamhet ansvarar för att tillse 

att det finns kontinuitetsplaner/rutiner att följa vid händelse av avbrott. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att det saknas 

kontinuitetsplaner som omfattar samtliga verksamheter. Vidare beskrivs att det saknas 

beredskap efter ordinarie arbetstid (det vill säga efter kl.17.00). 

Vår bedömning: Vi konstaterar att det saknas kontinuitetsplaner som 

omfattar samtliga verksamheter och att beredskap efter ordinarie 

arbetstid saknas. Vi bedömer att rekommendationen inte har 

omhändertagits. 

Rekommendation: Kommunen säkerställer att återläsningstester genomförs på löpande 

basis i enlighet med rutinerna i syfte att säkerställa att backuper är återställningsbara. 

Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 

granskningen per februari 2019 framgår att återläsningstester genomförs, men att det 

saknas dokumenterade rutiner. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att IT-enheten 

arbetar för att ta fram en dokumenterad rutin för när återläsningstester ska genomföras 

i syfte att säkerställa att backuper är återställningsbara. Det framgår att arbetet kommer 

vara färdigt under våren 2021. 

Vår bedömning: Det pågår ett arbete med att ta fram en dokumenterad 

rutin för återläsningstester. Arbetet är dock inte slutfört och vi bedömer 

därför att rekommendationen inte har omhändertagits. 
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Rekommendation: Beslut kring loggningsrutiner i informationssystem (Procapita och 

PMO) tas i enlighet med de krav som återfinns i informationssäkerhetsinstruktionen för 

förvaltningen. 

Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprunqllqa 

granskningen per februari 2019 framgår att systemägarna i verksamheten har i 

uppdrag att ta fram rutiner med stöd av IT-enheten. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att det saknas 

dokumenterade rutiner för loggning i informationssystemen. 

Vår bedömning: Vi konstaterar att det saknas dokumenterade rutiner för 

loggning i informationssystemen. Vi bedömer att rekommendationen inte 

har omhändertagits. 

5 Rekommendation: Kommunen uppdaterar informationssäkerhetsinstruktionerna fqr 

förvaltningen samt kontinuitet och drift i syfte att säkerställa att dessa är aktuella och 

anpassade till nya tekniska lösningar. 

Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 

granskningen per februari 2019 framkom att en uppdatering genomförts avseende 

informationssäkerhetsinstruktionen för förvaltningen samt för kontinuitet och drift. 

Vidtagna åtgärder: den ursprungliga granskningen framkom att 

informationssäkerhetsinstruktionen för förvaltning samt informationssäkerhetl 

instruktionen för kontinuitet och drift inte hade uppdaterats sedan 2013. Aw 
dokumentstudier framgår att de två informationssäkerhetsinstruktionerna har 

uppdaterats under 2020. Instruktionerna beskriver bland annat de regler och rutiner 

som krävs för att hantera driftmiljön på ett säkert sätt samt organisation, roller och 

ansvar. 

Vår bedömning: Uppföljningen visar att informationssäkerhets 

instruktionerna är aktuella och har uppdaterats under 2020. Vi bedömer 

att rekommendationen har omhändertagits. 

r, Rekommendation: En centraliserad rutin för periodisk genomgång av användare oc/7 

dess behörigheter implementeras som kan nyttjas i samtliga verksamhetssystem. Rutineh 

bör inkludera tillvägagångssätt samt ansvarsfördelning avseende utförande. 

Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 

granskningen per februari 2019 framkom att kommunen upplevde det som 

problematiskt att ta fram en centraliserad rutin. Detta då verksamhetssystemen ser 
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olika ut och har olika säkerhetsklassning. Av svaret framkom att rutiner skulle utarbetas 

av respektive systemägare4 med stöd av IT-enheten. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att det saknas en 

centraliserad rutin för periodisk genomgång av användare och behörigheter. Det 

saknas även lokala rutiner hos respektive systemägare. 

I I 
Vår bedömning: Vi konstaterar att det saknas dokumenterade rutiner för 

periodisk genomgång av användare och behörigheter. Vi bedömer att 

rekommendationen inte har omhändertagits. 

Rekommendation: En formell rutin avseende tilldelning av höga behörigheter i 

verksamhetssystemen skapas och implementeras i verksamheterna. Rutinen ska 

säkerställa att höga behörigheter är lämpligt begränsade i samtliga verksamhetssystem. 

Svar från kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen lämnade inget svar på 

rekommendationen i svaret på den ursprungliga granskningen. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att det saknas en 

dokumenterad rutin avseende tilldelning av höga behörigheter i verksamhetssystemen. 

Vår bedömning: Det saknas en dokumenterad rutin avseende tilldelning 

av höga behörigheter i verksamhetssystemen. Vi bedömer att 

rekommendationen inte har omhändertagits. 

Rekommendation: Bytesintervallet på användarnas lösenord i AD ändras till 90 dagar. 

Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 

1 I granskningen per februari 2019 framgår att tidigare bytesintervall på 90 dagar innebar 

sämre säkerhet och hög ineffektivitet. Bland annat på grund av att användarna skrev 

upp sina lösenord eller glömde sina lösenord, vilket innebar extra administration och 

support för IT-enheten. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att lösenordsbyten 

fortsatt sker med ett intervall på 180 dagar. 

Vår bedömning: Vi konstaterar att bytesintervallet för lösenord inte har 

ändrats. Vi bedömer att rekommendationen inte har omhändertagits. 

) Rekommendation: Ett krav på komplexitet (en blandning av gemener, versaler, siffror och 

specialtecken) implementeras avseende lösenord i Procapita. 

4 En systemägare har det överordnade ansvaret för administration och drift av ett eller flera datorsystem. 

Vanligtvis är det den ytterst ansvariga i en organisation eller del av organisation som är systemägare. 

I I 
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Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 

granskningen per februari 2019 framkom att kraven på komplexiteten på lösenorden i 

Procapita och andra IT-system skulle höjas. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftiga svar per december 2020 framgår att lösenord numera 

måste innehålla ett minimum av fem tecken, jämfört med tidigare fyra tecken. Vidare 

är det heller inte möjligt att återgå till ett tidigare lösenord. Däremot saknas krav p~ 

komplexitet. 

Vår bedömning: Vi konstaterar att kravet för hur många tecken ett 

lösenord måste innehålla har höjts men att det saknas krav på komplexitet 

vi byte av lösenord. Vi bedömer att rekommendationen inte har 

omhändertagits. 

I 0. Rekommendation: Kommunen säkerställer att säkerhetskraven för politiker är lika starkp 

som för anställda avseende lpad:s. \ 

Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 

granskningen per februari 2019 framkom att riktlinjer skulle utarbetas för att 

säkerställa att säkerhetskraven är lika höga för politiker som för anställda. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att det saknas 

riktlinjer avseende säkerhetskrav på lpad:s. 

Vår bedömning: Vi konstaterar att det saknas riktlinjer avseende vilka 

säkerhetskrav som gäller för lpad:s. Vi bedömer att rekommendationen 

inte har omhändertagits. 

I I 

I I 
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3. Granskning avseende system för styrning inom Gatuenheten 

Syftet med granskningen var att bedöma om det fanns ändamålsenliga system och rutiner för 

styrning och uppföljning inom kommunens gatuenhet. Granskningens sammanfattande 

bedömning var att det inom flera områden saknades ändamålsenliga system och rutiner för 

styrning och uppföljning inom kommunens gatuenhet. I granskningen lämnades åtta 

rekommendationer till kommunstyrelsen. 

3.1. Sammanfattning av granskning av system för styrning inom Gatuenheten 
I 

I tgranskningen som genomfördes 2017 konstaterades att kommunen skötte icke-kommunala 

vägar. Det bedömdes inte vara förenligt med likställighetsprincipen enligt 2 kap. 2 § 

kommunallagen, som begränsar kommuners rätt att särbehandla vissa kommunmedlemmar 

annat än på sakliga grunder. Vidare bedömdes att starkströmsföreskrifterna inte efterlevdes 

fullt ut då ansvaret var delegerat till en tjänsteperson i kommunen som saknade nödvändig 

kunskap. Därtill framkom att det saknades skriftliga rutiner för planering av det operativa 

arbetet samt att det inom flera områden saknades ändamålsenliga system och rutiner för 

styrning och uppföljning inom kommunens gatuenhet. 

I 

3.2. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder 

Rekommendation: Analysera sårbarhetsrisken utifrån Gatuenhetens uppdrag och vidta 

nödvändiga åtgärder. 

Svar från kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen lämnade inget svar på 

rekommendationen i svaret på den ursprungliga granskningen. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att en genomlysning 

av samhällsbyggnadsverksamheten genomfördes under 2018 av ett externt 

konsultbolag. Genomlysningen fokuserade på Plan-, bygg- och miljöenheten. Däremot 

gjordes ingen analys av sårbarhet inom Gatuenheten. 

Vår bedömning: Sårbarhetsrisken inom Gatuenheten har inte 

analyserats. Vi bedömer att rekommendationen inte har omhändertagits 

Rekommendation: Utveckla profilområdena och fastställa må/tal för gatuenheten, samt 

säkerställa att den fastställda styrmodellen används för styrning av enheten. 

Svar från kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen lämnade inget svar på 

rekommendationen i svaret på den ursprungliga granskningen. 
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Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att profilområden 

och måltal har utarbetats utifrån kommunens befintliga styrmodell. Profilområden och 

styrtal följs upp genom kommunens verksamhetssystem Stratsys. 

.. Vår bedömning: Profilområden och måltal har utarbetats utifrån 

kommunens styrmodell. Vi bedömer att rekommendationen har 

omhändertagits. 

Rekommendation: Prioritera framtagande av de planer som anses nödvändiga. 

Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 

granskningen per januari 2018 framgår att en åtgärdsplan avseende strategiska 

planer skulle utarbetas. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att det pågår ett 

arbete för att identifiera inom vilka områden nya planer behöver utarbetas. Detta arbete 

påbörjades i samband med att ny gatuchef tillträdde i januari 2019. Sedan januari 2019 

finns även en samhällsplanerare anställd inom samhällsbyggnadsförvaltningen vars 

uppdrag är att arbeta med strategiska frågor, däribland planarbetet. 
1 

1 

Vår bedömning: Arbete med att identifiera behovet av nya planer pågår. 

Vi bedömer att rekommendationen inte har omhändertagits. 

' Rekommendation: Säkerställa att lagen om offentlig upphandling samt kommunens 

upphandlingspolicy följs. 

Svar från kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen lämnade inget svar p~ 

rekommendationen i svaret på den ursprungliga granskningen. 

Vidtagna åtgärder: Av 2017 års granskning framkom att det fanns brister i följsamhet 

till lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Det framkom 

särskilt att det fanns brister avseende dokumentation vid direktupphandling samt att 

det sällan eller aldrig dokumenterades vilka leverantörer som kontaktades. Av skriftliga 

svar per december 2020 framgår att Gatuenheten numera skickar en offertförfrågan till 

minst tre leverantörer vid direktupphandlingar och att svar på anbudsförfrågan och 

förfrågningsunderlag diarieförs. Anbudsutvärderingen utgår enligt uppgift från lägst pris 

och i vissa fall när arbetet kan genomföras. Samtliga leverantörer delges information 

om vem som får uppdraget. 
I I 

Vår bedömning: Dokumentation av konkurrensutsättningen sker genom 

att svar från tillfrågade leverantörer diarieförs. Vi bedömer att 

rekommendationen har omhändertagits. 

I 
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:I Rekommendation: Säkerställa att det finns rutiner för uppföljningar av [ramavtal} under 

avtalsperioden. 

Svar från kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen lämnade inget svar på 

rekommendationen i svaret på den ursprungliga granskningen. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att det saknas 

fullständiga rutiner vad gäller ramavtalsuppföljning. Det beskrivs att gällande avtal tas 

upp som en stående punkt på enhetsmöten. Om någon i personalen upplever att det 

finns oklarheter kring befintliga avtal eller att någon entreprenör/konsult inte levererar 

enligt avtal tar gatuchef kontakt med berörd part. 

Vår bedömning: Vi konstaterar det finns vedertagna arbetssätt för 

Delvis ) ramavtalsuppföljning under avtalsperioden men att det saknas 

~-~ dokumenterade rutiner. Vi bedömer att rekommendationen delvis har 

omhändertagits. 

Rekommendation: Säkerställa att gatuenheten utvecklar organisation och rutiner för 

planering och dokumentation av det operativa arbetet. 

Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 
granskningen per januari 2018 framkom att ett utvecklingsarbete påbörjats under 2017 
för att bilda en ny organisation. Vidare framkom att en översyn påbörjats avseende 
rutiner och strukturer. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att Gatuenheten 

under en längre tid har haft en utmanande situation gällande bemanning. I januari 2019 

tillträdde en ny gatuchef som påbörjade arbetet med att skapa nya arbetsrutiner och 

att strukturera upp enheten. Under 2020 beslutades att enheten Anläggning skulle slås 

samman med Gatuenheten. överflyttningen innebar att den interna pågående 

processen som Gatuenheten befann sig i stannade av och arbetet med 

sammanslagningen tog vid. Det framgår att en ny organisationsstruktur har utarbetats 

som kommer börja implementeras under 2021. Det beskrivs även att det pågår ett 

arbete med att se över behovet av nya rutiner. Ett antal områden har hitintills 

identifierats i arbetet, bland annat rutiner för dagvatten, vägmärken, städning av vägar 

och hantering av inkommande klagomål och synpunkter. 

> 
Vår bedömning: Arbetet med en ny organisation och en rutinöversyn har 

. påbörjats och en viss del av arbetet har slutförts. Vi bedömer att 

~-~ rekommendationen delvis har omhändertagits. 

Delivs 
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7. Rekommendation: Säkerställa att starkströmsföreskrifterna följs. 5 

Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 

granskningen per januari 2018 framkom att kommunen kan delegera utförande till 

entreprenör även om ansvaret fortfarande åligger kommunen. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att en upphandling 

genomfördes under 2018 avseende arbete och underhåll av gatubelysning. 

Vår bedömning: Utförandet av anläggningskontroller har upphandlats I 
under 2018 och utförandet av anläggningskontroller görs idag av en 

entreprenör. Vi bedömer att rekommendationen har omhändertagits. 

Rekommendation: Säkerställa att kommunal/agen efterlevs. 

Svar från kommunstyrelsen: Av kommunstyrelsens svar på den ursprungliga 

granskningen per januari 2018 framkom att en utredning behövde tillsättas för att lösa 

frågan. 

Vidtagna åtgärder: Av skriftliga svar per december 2020 framgår att en utredning 

påbörjats för att fastställa vilka vägar som är och bör vara kommunala vägar. I 

utredningen presenterades olika alternativa scenarion och kommunstyrelsen har ännu 

inte tagit något beslut kring hur arbetet ska fortsätta då samtliga förslag är förknippade 

med stora kostnader för kommunen. 

Vår bedömning: Vi konstaterar att kommunstyrelsen påbörjat en 

utredning avseende vilka vägar i kommunen som är och bör vara 

kommunala. Kommunen har dock ännu inte vidtagit åtgärder och 

sannolikt fortsatt att underhålla icke-kommunala vägar, vilket inte är 

förenligt med kommunallagen. Vi bedömer att rekommendationen inte har I 
omhändertagits. 

5 Av 2017 års granskning framkom att det fanns oklarheter gällande elsäkerhetsansvaret enligt 

starkströmsföreskrifterna kopplat till gatubelysning. I granskningen framkom att det högsta 

elanläggningsansvaret var delegerat till gatuenhetschefen. Enligt starkströmsföreskrifterna ska 

anläggningskontroller göras av en person med yrkesvana som är väl förtrogen med de an läggningar 

som avses och med de föreskrifter som gäller för anläggningarna. Dåvarande gatuchef uppgav att det 

fanns behov av att upphandla tillsynen för att kommunen ska åtnjuta expertis inom området. 
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4. Slutsatser 

Syftet med granskningen har varit att bedöma vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtagit utifrån 

de ursprungliga revisionsrapporternas rekommendationer. Den uppföljande granskningen av 

IT-och informationssäkerhet visar att kommunstyrelsen inte har omhändertagit de 

rekommendationer som lämnades i granskningen med undantag från en rekommendation. 

Den uppföljande granskningen av system för styrning inom Gatuenheten visar att 

kommunstyrelsen delvis har omhändertagit de rekommendationer som lämnades i 

granskningen. Nedan ges vår sammanställda bedömning per granskning. 

Granskning av IT-och 

informationssäkerhet 

Granskning av system för 

styrning inom Gatuenheten 

1 

- rekommendationen har omhändertagits 

rekommendationen har delvis omhändertagits 

- rekommendationen har inte omhändertagits 

Granskning av IT-och informationssäkerhet 

Granskningen visar att en rekommendation åtgärdats och att nio rekommendationer ej 

åtgärdats. Av de rekommendationer som kvarstår bör kommunstyrelsen enligt vår bedömning 

fokusera på att åtgärda följande rekommendationer: 

► En formaliserad rutin för inköp och upphandling av IT implementeras eller kompletteras 

till upphandlingsrutinen. Rutinen bör inkludera beaktanden som är väsentliga i 

samband med upphandling av molntjänster. En checklista som tar hänsyn till ovan 

nämnda områden kan upprättas som en guide i syfte att säkerställa att samtliga viktiga 

aspekter vid upphandlingar av molntjänster tas i beaktande. Rutinen bör även innehålla 

information kring hur uppföljning av avtal säkerställs samt strukturer och 

tillvägagångssätt för att säkerställa leverantörers kompetensnivå. 

► Kontinuitetsplaner tas fram för samtliga verksamheter i enlighet med de krav som 

återfinns i informationssäkerhetspolicyn och dess instruktioner. Kommunen bör även 

säkerställa att lämplig beredskap finns efter arbetstid. Kontinuitetsplaner bör 

säkerställa att det finns manuella rutiner för kritiska verksamhetssystem i händelse av 

avbrott. 

► Kommunen säkerställer att återläsningstester genomförs på löpande basis i enlighet 

med rutinerna i syfte att säkerställa att backuper är återställningsbara. 
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► En centraliserad rutin för periodisk genomgång av användare och dess behörigheter 

implementeras som kan nyttjas i samtliga verksamhetssystem. Rutinen bör inkludera 

tillvägagångssätt samt ansvarsfördelning avseende utförande. 

Granskning av system för styrning inom Gatuenheten 

Granskningen visar att tre rekommendationer åtgärdats, två rekommendationer delvi~ 

åtgärdats och tre rekommendationer ej åtgärdats. Följande rekommendationer kvarstår i sin 

helhet: 

► Analysera sårbarhetsrisken utifrån Gatuenhetens uppdrag och vidta nödvändiga 

åtgärder. 

► Säkerställa att kommunallagen efterlevs. 

► Prioritera framtagande av de planer som anses nödvändiga. 

Följande rekommendationer kvarstår delvis: 

► Säkerställa att det finns rutiner för uppföljningar av [ramavtal] under avtalsperioden. 

► Säkerställa att gatuenheten utvecklar organisation och rutiner för planering och 

dokumentation av det operativa arbetet. 

Göteborg den 16 februari 2021 

Aron Larsson 

Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB 

Johan Palmgren 

Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB 

•! ,1 

l I ( 
I I' 

,1 ,' / . 
\:, _ _;,:./\..., 

Rebecka Rask 

Verksamhetsrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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lj3ilaga 1: Bakgrund 

Öckerö kommun och dess förvaltningar hanterar stora mängder digital information. Detta ger 

många nya möjligheter i form av effektivare förvaltning och uppföljning och utökad service till 

medborgare, samtidigt som risker uppstår när informationen inte hanteras ändamålsenligt. För 

att uppnå god informationssäkerhet krävs att styrningen och arbetet bedrivs på ett sådant sätt 

att informationen som hanteras är tillgänglig, riktig, har tillräckligt starkt skydd samt är spårbar. 

Kommunrevisionen genomförde under 2018 en granskning där flera brister 

uppmärksammades. Granskningen visade exempelvis att det saknades kontinuitetplaner och 

att det saknades rutiner för inloggning i system som hanterar känslig information. 

1 ~atuenheten är en av åtta enheter inom verksamhetsområde samhällsbyggnad. En stor del 

av gatuenhetens verksamhet är upphandlad verksamhet. Bristande rutiner vid avrop och 

uppföljning av uppdrag kan medföra konsekvenser. Enheten har historiskt haft en ojämn 

bemanning på både lednings- och planeringsnivå. Kommunrevisionen genomförde 2017 en 

granskning av system för styrning inom gatuenheten där flera brister uppmärksammades. 

Granskningen visade exempelvis att det var oklart om kommunen följer Elsäkerhetsverkets 

startströmsföreskrifter. Det framkom även att kommunen hanterade icke-kommunala vägar, 

vilket inte är förenligt med kommunallagens likställighetsprincip. 

I I 
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Bilaga 2: Källförteckning 

Granskning avseende IT-och informationssäkerhet 

► Skriftliga svar från Enheten för digitalisering och kommunikation, 2020-12-18 

,. Kommunstyrelsens svar på den ursprungliga revisionsrapporten, 2019 
1 

1 

► lnformationssäkerhetsinstruktion för kontinuitet och drift, 2020 

► lnformationssäkerhetspolicy, 2020 

► Bilaga - lösenord 

Granskning av system för styrning inom Gatuenheten 

► Skriftliga svar från Gatuenheten, 2020-12-18 

► Kommunstyrelsen svar på den ursprungliga revisionsrapporten, 2018 

► Genomlysning av samhällsbyggnadsverksamheten, 2018 

► Upphandlingspolicy Öckerö kommun, 2014 
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Bilaga 2: Källförteckning 

Granskning avseende IT-och informationssäkerhet 

.,. Skriftliga svar från Enheten för digitalisering och kommunikation, 2020-12-18 

r;, Kommunstyrelsens svar på den ursprungliga revisionsrapporten, 2019 
1 

1 

f> lnformationssäkerhetsinstruktion för kontinuitet och drift, 2020 

i> lnformationssäkerhetspolicy, 2020 

r- Bilaga - lösenord 

Granskning av system för styrning inom Gatuenheten 

~- Skriftliga svar från Gatuenheten, 2020-12-18 

1:, Kommunstyrelsen svar på den ursprungliga revisionsrapporten, 2018 

... Genomlysning av samhällsbyggnadsverksamheten, 2018 

c,. Upphandlingspolicy Öckerö kommun, 2014 

I I 

l i 

15 



SVAR PÅ GRANSKNING AV UPPFÖLJANDE 2017—2018 ÅRS GRANSKNINGNINGAR 
AV GATA OCH IT 
 
Kommunrevisionen i Öckerö kommun genomförde 2017 en granskning av system för 
styrning inom gatuenheten. Under 2018 genomförde kommunrevisionen en 
fördjupad granskning av IT- och informationssäkerhet.  
 
Kommunrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av de 
rekommendationer som lämnats i 2017 och 2018 års granskningar, för att följa upp 
hur kommunstyrelsen hanterat de rekommendationer som lämnades i de 
granskningar som kommunrevisionen genomförde under 2017 och 2018. Ett antal 
rekommendationer har enligt revisionens bedömning delvis eller inte alls 
omhändertagits.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning kommer att åtgärda de rekommendationer som enligt 
rapporten inte omhändertagits enligt följande.  
 
 
Ej eller delvis åtgärdade rekommendationer från uppföljande 
granskningen av gata 

• Analysera sårbarhetsrisken utifrån Gatuenhetens uppdrag och vidta 
nödvändiga åtgärder. (Revisionens bedömning: Sårbarhetsrisken inom 
Gatuenheten har inte analyserats. De bedömer att rekommendationen inte har 
omhändertagits.) 

o Svar: Åtgärd planeras på verksamhetsområdesnivå genom intern 
kontroll samt eventuellt genom särskild genomlysning.  

 
• Prioritera framtagande av de planer som anses nödvändiga. (Revisionens 

bedömning: Arbetet med att identifiera behovet av nya planer pågår. De 
bedömer att rekommendationen inte har omhändertagits). 

o Svar: Viktiga strategiska styrdokument för verksamheten såsom 
trafikstrategi, trafiksäkerhetsplan och mobilitetsplan är beslutade 
eller klara i väntan på beslut.  

 
• Säkerställa att det finns rutiner för uppföljningar av [ramavtal} under 

avtalsperioden. (Revisionens bedömning: De konstaterar att det finns 
vedertagna arbetssätt för ramavtalsuppföljning under avtalsperioden men att 
det saknas dokumenterade rutiner. De bedömer att rekommendationen delvis 
har omhändertagits). 

o Svar: Rutin och tidplan för ramavtalsuppföljning ska upprättas.  
 

• Säkerställa att gatuenheten utvecklar organisation och rutiner för planering 
och dokumentation av det operativa arbetet. (Revisionens bedömning: Arbetet 
med en ny organisation och en rutinöversyn har påbörjat och en viss del av 



arbetet har slutförts. De bedömer att rekommendationen delvis har 
omhändertagits). 

o Svar: Identifiering och framtagande av rutiner, riktlinjer och 
skötselplaner för nya organisationen Trafik & fritid pågår. Genom 
organisationsförändringar har två driftorganisationer blivit en, där 
en teamledare planerar och fördelar arbetsuppgifterna. 
Implementering av kommunens kvalitetsledningssystem planeras på 
enheten och kommer att bidra till dokumentation av processer.  

 
• Säkerställa att kommunallagen efterlevs. (Revisionens bedömning: De 

konstaterar att kommunstyrelsen påbörjat en utredning avseende vilka vägar i 
kommunen som är och bör vara kommunala. Kommunen har dock ännu inte 
vidtagit åtgärder och sannolikt fortsatt att underhålla icke-kommunala vägar, 
vilket inte är förenligt med kommunallagen. De bedömer att 
rekommendationen inte har omhändertagits). 

o Svar: Utredningen kommer att slutföras och ett underlag kommer att 
tas upp för politiskt beslut.  

 
 
Ej eller delvis åtgärdade rekommendationer från uppföljande 
granskningen av IT 

• En formaliserad rutin för inköp och upphandling av IT implementeras eller 
kompletteras till upphandlingsrutinen. Rutinen bör inkludera beaktanden som 
är väsentliga i samband med upphandling av molntjänster. En checklista som 
tar hänsyn till ovan nämnda områden kan upprättas som en guide i syfte att 
säkerställa att samtliga viktiga aspekter vid upphandlingar av molntjänster tas 
i beaktande. Rutinen bör även innehålla information kring hur uppföljning av 
avtal säkerställs samt strukturer och tillvägagångssätt för att säkerställa 
leverantörers kompetensnivå. (Revisionens bedömning: Vi kan konstatera att 
det saknas en rutin för inköp och upphandling inom IT-området. Vi bedömer 
att rekommendationen inte har omhändertagits).  

o Svar: Införande och arbete utifrån samverkansmodell planeras under 
2021. En förändrad process för inköp av IT beräknas vara i bruk 
under kvartal 1 2022.  

 
• Kontinuitetsplaner tas fram för samtliga verksamheter i enlighet med de krav 

som återfinns i informationssäkerhetspolicyn och dess instruktioner. 
Kommunen bör även säkerställa att lämplig beredskap finns efter arbetstid. 
Kontinuitetsplaner bör säkerställa att det finns manuella rutiner för kritiska 
verksamhetssystem i händelse av avbrott. (Revisionens bedömning: Vi 
konstaterar att det saknas kontinuitetsplaner som omfattar samtliga 
verksamheter och att beredskap efter ordinarie arbetstid saknas. Vi bedömer 
att rekommendationen inte har omhändertagits).  



o Behovsanalys av IT i verksamheterna samt avtalsförslag med externa 
parter tas fram under 2021. Arbetet med kontinuitetsplaner beräknas 
vara klart kvartal 1 2022.  

 
• Kommunen säkerställer att återläsningstester genomförs på löpande basis i 

enlighet med rutinerna i syfte att säkerställa att backuper är 
återställningsbara. (Revisionens bedömning: Det pågår ett arbete med att ta 
fram en dokumenterad rutin för återläsningstester. Arbetet är dock inte 
slutfört och vi bedömer därför att rekommendationen inte har 
omhändertagits).  

o Svar: Installation för backup och framtagande av rutin för backupp-
inläsning tas fram. Planerat genomförande 2021.  

 
• Beslut kring loggningsrutiner i informationssystem (Procapita och PMO) tas i 

enlighet med de krav som återfinns i informationssäkerhetsinstruktionen för 
förvaltningen. (Revisionens bedömning: Vi konstaterar att det saknas 
dokumenterade rutiner för loggning i informationssystemen. Vi bedömer att 
rekommendationen inte har omhändertagits).  

o Svar: Loggrutiner för Procapita och PMO fastställs. Planerat 
genomförande 2021. 

 
• En centraliserad rutin för periodisk genomgång av användare och dess 

behörigheter implementeras som kan nyttjas i samtliga verksamhetssystem. 
Rutiner bör inkludera tillvägagångssätt samt ansvarsfördelning avseende 
utförande. (Revisionens bedömning: Vi konstaterar att det saknas 
dokumenterade rutiner för periodisk genomgång av användare och 
behörigheter. Vi bedömer att rekommendationen inte har omhändertagits). 

o Svar: Rutin tas fram för information när medarbetare börjar och 
slutar samt genomgång av användare i verksamhetssystem. SSO-
inloggning till system sker löpande. Rutin för användarbehörighet till 
centrala system tas fram under året.  

 
• En formell rutin avseende tilldelning av höga behörigheter i 

verksamhetssystemen skapas och implementeras i verksamheterna. Rutinen 
ska säkerställa att höga behörigheter är lämpligt begränsade i samtliga 
verksamhetssystem. (Revisionens bedömning: Det saknas en dokumenterad 
rutin avseende tilldelning av höga behörigheter i verksamhetssystemen. Vi 
bedömer att rekommendationen inte har omhändertagits). 

o Svar: Rutin för tilldelning av behörighet i verksamhetssystem ska tas 
fram. SSO-inloggning till system och 2-faktors inloggning sker 
löpande.  

 



• Bytesintervallet på användarnas lösenord i AD ändras till 90 dagar. 
(Revisionens bedömning: Vi konstaterar att bytesintervallet för lösenord inte 
har ändrats. Vi bedömer att rekommendationen inte har omhändertagits). 

o Svar: Kommunen delar inte revisionens bedömning. Lösenord ska 
bytas om man misstänker att det komprometterats, i annat fall bör det 
bara bytas på årsbasis om inte längre tid. 

 
• Ett krav på komplexitet (en blandning av gemener, versaler, siffror och 

specialtecken) implementeras avseende lösenord i Procapita. (Revisionens 
bedömning: Vi konstaterar att kravet för hur många tecken ett lösenord måste 
innehålla har höjts men att det saknas krav på komplexitet vi byte av lösenord. 
Vi bedömer att rekommendationen inte har omhändertagits). 

o Svar: Kommunen delar inte revisionens bedömning. Längden på 
lösenord är det mest avgörande inte komplexiteten för att skapa säkra 
lösenord.  

 
• Kommunen säkerställer att säkerhetskraven för politiker är lika stark som för 

anställda avseende lpad:s. (Revisionens bedömning: Vi konstaterar att det 
saknas riktlinjer avseende vilka säkerhetskrav som gäller för lpad:s. Vi 
bedömer att rekommendationen inte har omhändertagits). 

o Svar: DEP införs på apple-produkter under 2021.  
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Revisionsrapport Grundläggande granskning 
2020 
 

Förslag till beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder, utifrån 
kommunrevisionens ställda frågor, för hantering av rekommendationer i 
revisionsrapporten.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ernest & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
grundläggande granskning av nämnderna i Öckerö kommun. Syftet med 
granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att 
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God 
revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder och 
har genomförts genom dokumentstudier, protokollgranskning och dialoger med 
styrelsens och nämndernas presidium. Utifrån granskningens iakttagelser lämnas 
ett antal rekommendationer.  
 
Kommunrevisionen har vid sitt möte 25 mars 2021 antagit revisionsrapporten. 
Kommunrevisionen önskar erhålla svar från kommunstyrelsen och nämnderna på 
nedanstående frågeställningar med anledning av de rekommendationer som 
redovisas i rapporten: 
- Vilka åtgärder avses kommunstyrelsen och nämnden att vidta med anledning av de 
rekommendationer som redovisas i rapporten? 
- När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna vara 
genomförda? 
- Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra 
beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i 
rapporten?  
 
Kommunrevisionen ska erhålla svar senast 25 juni 2021.  
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Ingen ekonomisk påverkan.  
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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning
av nämnderna i Öckerö kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga
nämnder och har genomförts genom dokumentstudier, protokollgranskning och dialoger med
styrelsens och nämndernas presidium.

Vår samlande bedömning är att:

Kommunstyrelsen och nämnderna följer i allt väsentligt de anvisningar som finns i

kommunens styrmodell avseende styrning och arbete med kommunfullmäktiges mål
och direktiv. Vi konstaterar dock att måluppfyllelsen för samtliga nämnder är lå9.
Kommunstyrelsen och nämnderna saknar kriterier för bedömning av måluppfyllelsen,
det vill säga på vilka grunder som målen bedöms uppfyllda, delvis uppfyllda eller ej
uppfyllda. Enligt vår mening skulle kommunens styrning stärkas av att utveckla
gemensamma grunder för bedömning av måluppfyllelse.
Kommunstyrelsen och nämnderna har i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning
och rapportering i enlighet med styrmodell. Undantaget är bygg- och miljönämnden
som inte foljt upp kommunfullmäktiges mål och satsningar under 2020.
Kommunstyrelsen och nämnderna har inte säkerställt ett systematiskt arbete med
intern kontroll i verksamheterna. Vår bedömning grundar sig på att både
kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden saknar ett tydligt arbete för hur riskerna
ska hanteras i verksamheten. Därutöver saknar både styrelse och samtliga nämnder
en uppföljning av identifierade risker.

Utifrån granskningens iakttagelser lämnas ett antal rekommendationer. Dessa framgår i

respektive bedömningsavsnitt för styrelse och nämnder samt i den samlade bedömningen i

kapitel nio.
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2. lnledning

2.1. Bakgrund

Enligt kommunallagen 12kap.1 $ ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed.
Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 $. Där
framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvars-
prövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och
God revisionssed. Kommunrevisionen har under 2020 även genomfört fördjupade
granskningar och granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för
ansvarsprövningen Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande
revisionsfrågor:

Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt?
Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven
i kommunallagen samt kommunens styrmodell.
Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och ekonomisk rapportering? Det vill
säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.

Har nämnden fattat beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser?

2.3. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin
grund ijämförbar praxis eller erkänd teoribildning.

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

Kommunallagen 6 kap. 1 S, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet
Kommunallagen 6 kap. 6 $ om styrelse och nämnders ansvar
God revisionssed 2018
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag
Kom m u nens styrmodel I och andra komm unspecifika styrdokument

Bakgrunden till granskningen samt metod beskrivs i bilaga l.Kommunens styrmodell besk-
rivs i bilaga 2. Källförteckning återfinns i bilaga 3.
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3. Granskningens utgångspunkter
Avsnittet beskriver granskningens utgàngspunkter utifràn krav pà kommunstyrelse och nämn-
der i kommunens styrmodell och anvisningar.

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Öckerö kommuns styrmodell och
styrprinciper. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning,
uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de awikelser som redogörs
för i efterföljande kapitel.

Utifrån styrmodell och styrprinciper är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört
följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete:

A. Tillräcklig styrning för att leva upp till må|, beslut och föreskrifter
41. Brutit ned fullmäktiges mål till satsningar
42. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål

B. Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi
81. Följt upp styrelsens/nämndens målarbete efter maj, augusti och december
82. Följt upp styrelsens/nämndens ekonomi efter mars, maj, augusti, oktober och
december
83. Vid prognostiserat underskott: Styrelsen/nämnden har beslutat om åtgärder
och följt upp dessa
84. Kommunstyrelsen: Har tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bo-
lag'

C. Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten
C1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys
C2. Fastställt en internkontrollplan
C3. Följt upp styrelsens/nämndens arbete med intern kontrol12

1 Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen fortlöpande ska ha uppsikt över verk-
samheten i de fÖretag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamå|, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden
av betydelse för kommunen.

2 Uppföljning av styrelsens och nämnders internkontrollarbete baseras på kraven i kommunallagen.
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4. Kommunstyrelsen
I kapitlet beskrivs iakttagna awikelser avseende sfyrelsens styrning, uppsikt, uppföljning,
interna kontroll samt styrelsens protokoll. Därefter redogörs för resultat av dialog med
sfyrelsens presidium. Kapitlet avslutas med vàra bedömningar utifràn granskningens
revisionskriterier.

4.1. Styrning

I kommunstyrelsens verksamhetsplan finns mandatmå|. Till respektive mandatmål framgår
vilka satsningar som ska genomföras samt vilka mått som är knutna till mandatmålen.

Fem av 16 mandatmål som riktas till kommunstyrelsen bedöms uppfyllda. Resterande elva
mål bedöms delvis uppfyllda. Det saknas dock kriterier för hur måluppfyllelsen ska bedömas,
det vill säga på vilka grunder som målen bedöms uppfyllda (gröna), delvis uppfyllda (gula) eller
ej uppfyllda (röda).

I övrigt har vi inte noterat några awikelser i vår granskning.

4.2. Uppföljning

Kommunstyrelsen saknar i sin delårsrapport per augusti 2020 en uppföljning av måtten som
är kopplade till mandatmålen.3

I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.

4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag

lnga avvikelser att notera för kommunstyrelsens uppsikt.

4.3. lntern kontroll

Enligt uppgift ska internkontrollarbetet vara en del av verksamhetsplanen. Kommunstyrelsens
verksamhetsplan innehåller två identifierade risker: En risk kopplad till personalomsåttning och
en risk kopplad till svårigheter att anpassa verksamheten utifrån det ekonomiska läget.
Riskerna saknar dock kontrollåtgärder eller beskrivning av hur riskerna ska hanteras.

Av handlingar och protokoll framgår inte att kommunstyrelsen har följt upp hur riskerna har
hanterats under 2020.

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens
dialog med kommunstyrelsens presidium.

Pandemin beskrivs ha påverkat kommunen väsentligt. Antalet arbetade timmar bland
befolkningen har minskat vilket i sin tur inneburit minskade skatteintäkter. Personal-

3 Från och med 2021 behöver inte delårsrapporten per augusti inkludera en uppföljning av mått.
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situationen har i vissa verksamheter varit ansträngd. Kommunen har därför inte kunnat
öka andelen heltidsanställda i enlighet med heltidsresan4.
Kommunens investeringsprocess fungerar inte ändamålsenligt. Flera projekt har
exempelvis blivit dyrare än kalkyler visat. Vissa investeringar upplevs även genomföras
utan tillräckligt långsiktig planering. Ekonomichef har mot denna bakgrund getts i

uppdrag att se över hur investeringsprocessen kan stärkas.
Bostadsförsörjning lyfts fram som ett utvecklingsområde. Det upplevs saknas en
tillräcklig variation av boendeformer i kommunen, Presidiet ser även en risk att
kommunen inte klarar ta fram större detaljplaner, såsom för Ockerö centrum.

4.5. Vår bedömning

Vår bedömning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vår bedömning grundar
sig på att kommunstyrelsen har en begränsad måluppfyllelse då elva av 16 mandatmål är
delvis uppfyllda. Kommunstyrelsens styrning skulle enligt vår mening även stärkas av att
fastställa grunder för bedömning av måluppfyllelsen.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering i enlighet med kommunens styrmodell. Vi noterar att uppföljningen efter augusti
inte innehåller en uppföljning av mått. Kommunfullmäktige har dock justerat styrprinciperna så

att detta inte längre är ett krav från och med 2021.

Vi bedömer att styrelsen delvis har säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll.
Kommunstyrelsen har dokumenterat risker i sin verksamhetsplan, men har enligt vår
bedömning inte fastställt en internkontrollplan som ett separat dokument i enlighet med
kommunens policy för styrning och ledning. Vi konstaterar även att en uppföljning av

identifierade risker saknas. Enligt vår mening är det centralt att internkontrollarbetet följs upp
för att dels säkerställa att risker hanteras, dels utgöra grund för inför kommande års
riskanalyser.

Utifrån g ranskni ngens iakttagelser rekom menderar vi kommu nstyrelsen att:

Fastställa grunder för bedömning av måluppfyllelse.
Fastställa en internkontrollplan i enlighet med kommunens policy för styrning och

ledning.
Följa upp identifierade risker.

4 Heltidsresan är ett gemensamt projekt mellan SKR och Kommunal som syftar till att heltidsarbete ska
bli norm.
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5. Barn- och utbildningsnämnden
I kapitlet beskrivs ial<ttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning, interna
kontroll samt nämndens protokoll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens
presídium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.

5.1. Styrning

Barn- och utbildningsnämnden har antagit en verksamhetsplan där mandatmålen
konkretiserats i satsningar och tillhörande mått. Två av åtta mandatmål som riktas till barn-
och utbildningsnämnden bedöms som uppfyllda och sex som delvis uppfyllda. Det saknas
dock kriterier för hur måluppfyllelsen ska bedömas, det vill säga på vilka grunder som målen
bedöms uppfyllda (gröna), delvis uppfyllda (gula) eller ej uppfyllda (röda).

I övrigt inga awikelser att notera utifrån kommunens styrmodell.

5.2. Uppföljning

På nämndens sammanträde i april 2020 följde nämnden upp ekonomi och mål per mars.
Uppföljningen visade på ett underskott om 1 880 tkr.s Av föreslagen åtgärdsplan framgår att
förvaltningen ska genomföra en"omställning för att minska personalkostnaderna" vilket väntas
leda till en besparing om 2 000 tkr under 202Q. Ytterligare beskrivning av vad omställningen
innebär saknas. Nämnden prognostiserade från och med uppfoljningen per maj en budget i

balans driven av minskade sjuklönekostnader till följd av statsstöd för Covid-19 samt arbete
med organisationen.

Nämnden saknar i sin delårsrapport per augusti 2020 en uppfoljning av måtten som är
kopplade till mandatmålen.

I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell

5.3. lntern kontroll

Nämnden har antagit en internkontrollplan lör 2020. Av kallelser och protokoll framgår inte att
nämnden följt upp internkontrollarbetet. Enligt nämndens presidium fàr nämnden
återrapportering vid eventuella awikelser. Enligt internkontrollplanen ska rapportering ska ske
till barn- och utbildningsnämnden avseende exempelvis åtgärder för att minska
personalomsättningen inom förskolan.

I övrigt inga avvikelser att notera.

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens
dialog med barn- och utbildningsnämndens presidium.

s lnklusive planerade eller redan vidtagna åtgärder
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Den största risken uppges vara att volymen barn och elever minskar. Detta medför att
organisationen behöver anpassas. Ett exempel på detta är omorganisationen av
grundskolan där viss verksamhet flyttas från de mindre öarna till Öckerö/Hönö.
Presidiet menar att omorganisering av verksamheten leder till oro bland
kommuninvånare och risk för att personal slutar.
Elever i Öckerös gymnasium spenderar tid av utbildningen seglandes ombord
skolfartyget Gunilla. Kostnaden för utbildningen är därför väsentligt högre jämfört med
en genomsnittlig gymnasieutbildning. lnom Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR) pågår därför diskussioner om kostnadsbilden som flera kommuner menar är för
hö9. Presidiet ser därför risk för kommande finansiell osäkerhet.
Det saknas kommungemensamma eller nämndspecifika riktlinjer för hur
måluppfyllelsen ska bedömas (det vill säga när ett mål är uppfyllt, delvis uppfyllt eller
inte uppfyllt). Presidiet menar att det åtminstone krävs att måtten är i positiv riktning
men att detta bör förtydligas.

5.5. Vår bedömning

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vår bedömning
grundar sig på nämnden har begränsad måluppfyllelse då sex av åtta mandatmål delvis
uppfylls. Nämndens styrning skulle enligt vår mening stärkas av att fastställa grunder för
bedömning av måluppfyllelsen.

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning
och rapportering i enlighet med kommunens styrmodell. Vi noterar att nämnden uppnått en

budget i balans delvis tillföljd av tillfälliga statsbidrag. Enligt vår mening kan detta medföra risk
för underskott under kommande år. Nämnden kan därför, enligt vår mening, stärka sin

ekonomistyrning genom att förtydliga åtgärder för en ekonomi i balans.

Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll. Vår
bedömning grundar sig på att nämnden har antagit en internkontrollplan men att denna inte

följts upp under 2020.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:

Fastställa grunder för bedömning av måluppfyllelse.
Följa upp beslutad internkontrollplan.
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6. Bygg- och miljönämnden
I kapitlet beskrivs ial<ttagna awikelser avseende nämndens styrning, uppföljníng, interna
kontroll samt nämndens protokoll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens
presidium. Kapitlet avs/ufas med vàra bedömningar utifrån granskningens revisionskríterier.

6.1. Styrning

Bygg- och miljönämnden har antagit en verksamhetsplan där mandatmålen konkretiserats i

satsningar och tillhörande mått. Båda mandatmålen som riktas till bygg- och miljönämnden
bedöms som delvis uppfyllda, Det saknas dock kriterier för hur måluppfyllelsen ska bedömas,
det vill säga på vilka grunder som målen bedöms uppfyllda (gröna), delvis uppfyllda (gula) eller
ej uppfyllda (röda).

I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kommunens styrmodell.

6.2. Uppföljning

Av kallelser och protokollfrån nämndens sammanträden framgår inte att nämnden harföljt upp
nämndens målarbete per maj, augusti och december i enlighet med kommunfullmäktiges
ekonomiska styr principer.

Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska nämnden följa upp ekonomi per mars, maj, augusti
och oktober. Av protokollframgår att ekonomisk uppföljning lyfts under punkten "enhetschefen
informeraf' på sammanträdena i april, november och december. Det framgår inte av protokoll
vad den ekonomiska uppföljningen visat. Det saknas även uppföljning per m8 2A20.

6.3. lntern kontroll

Bygg- och miljönämnden har inte beslutat om en internkontrollplan. Detta beror enligt uppgift
på att nämnden enbart svarar för myndighetsbeslut och att förvaltningen är organiserad inom
kommunstyrelsens förvaltning. lntern kontroll avseende arbetsprocesser och liknande ska
därför i ngå i komm unstyrelsens internkontrollplan.

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens
dialog med bygg- och miljönämndens presidium.

En utmaning för nämnden är att förvaltningen är organiserad i kommunstyrelsens
förvaltning. Detta innebär att nämnden inte har rådighet över styrning av förvaltningen.
En följd av detta är också att kommunstyrelsen ansvarar för både drift och tillsyn av

samma verksamhet. Ett exempel är att kommunstyrelsen ansvarar för både
kommunens måltidsverksamhet och den livsmedelsinspektion som sker av
måltidsverksamheten. Nämndens presidium menar att det såldes finns en inbyggd
intressekonflikt och risk för jäv. Enligt uppgift har även Länsstyrelsen uppmärksammat
att det föreligger eventuella intressekonflikter och anmodat kommunstyrelsen att yttra
sig.
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En annan utmaning rör kommunfullmäktiges mål att öka utbudet av bostäder i olika
upplåtelseformer. Presidiet menar att måluppfyllelsen i princip är helt avhängig Öckerö
centrum. Vidare framhålls att utfallet av denna plan kommer att påverka kommunen
under lång tid.
Slutligen lyfter presidiet att det under året inkommit indikationer på att tillsynen inte
fungerar tillfredställande. Det avser framförallt tillsyn av olovlig byggnation, både i

strandskyddande områden och efter avslagna bygglovsansökningar.

6.5. Vår bedömning

Vår bedömning är att bygg- och miljönämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs
i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vår bedömning grundar
sig på nämnden har begränsad måluppfyllelse då båda mandatmålen som riktar sig till
nämnden delvis uppfylls. Vi noterar dock att bygg- och miljönämnden har begränsad rådighet
över målet om att utöka utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer eftersom måluppfyllelsen
är avhängig antagna detaljplaner vilka faller utanför nämndens ansvarsområde. Nämndens
styrning skulle enligt vår mening stärkas av att fastställa grunder för bedömning av
måluppfyllelsen.

Vi bedömer att bygg- och miljönämnden inte har säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering i enlighet med kommunens styrmodell. Vi grundar vår bedömning på att nämnden
under året inte följt upp mål och satsningar. Vi konstaterar även att nämnden följt upp
ekonomin under informãtionsärenden. Det framgår dock inte vilken information kopplad till
ekonomi som har nämnden följt upp. Vi noterar att nämnden har en begränsad ekonomi att
följa upp eftersom verksamheten är organiserad i kommunstyrelsens förvaltning. Kommunens
styrmodell gör dock ingen skillnad på nämnder. Enligt vår mening kan nämndens
ekonomistyrning stärkas genom att följa upp ekonomin i enlighet med kommunens
ekonom iska styrpri nciper samt doku mentera u ppfölj n ingen.

Vidare bedömer vi att bygg- och miljönämnden inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Granskningen visar att nämnden inte har genomfört en riskanalys eller beslutat om

kontrollåtgärder. I kommunallagen anges att nämnder ansvarar för att den interna kontrollen
är tillräcklig. Kommunallagen gör ingen skillnad mellan en nämnd med ansvar för verksamhet
och förvaltning samt nämnd med ansvar för myndighetsutövning. Ej heller gör

kommunfullmäktiges policy för styrning och ledning skillnad på nämnder.

Verksamhetsmässiga risker och kontrollåtgärder skulle enligt vår mening kunna inrymmas i

kommunstyrelsens internkontrollplan - om kommunstyrelsen hade en. Vi menar dock att det
även kan finnas risker avseende nämndens beslutsfattande. Vi bedömer att nämnden årligen
bör delta aktivt i arbetet med internkontroll, exempelvis i nära samarbete med

kommunstyrelsen.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi bygg- och miljönämnden att:

Fastställa grunder för bedömning av måluppfyllelse.
Säkerställa en tillräcklig intern kontroll.
Följa upp mål och satsningar samt ekonomi i enlighet med kommunens ekonomiska
styrprinciper.
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7. Socialnämnden

I kapitlet beskrivs iakttagna awikelser avseende nämndens styrning, uppföljning, interna
kontroll samt nämndens protokoll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens
presidium. Kapitlet avslutas med vàra bedömningar utifràn granskningens revisionskriterier.

7.1. Styrning

Atta av tolv mandatmål som riktas till socialnämnden bedöms delvis uppfyllas och fyra uppfylls
inte. Det saknas dock kriterier för hur måluppfyllelsen ska bedömas, det vill säga på vilka
grunder som målen bedöms uppfyllda (gröna), delvis uppfyllda (gula) eller ej uppfyllda (röda).

I övrigt inga awikelser att notera utifrån kommunens styrmodell.

7.2. Uppföljning

Nämnden prognostiserade i samband med ekonomisk uppföljning per februari ett underskott
om 1 116 tkr tör 202Q.I samband med uppföljningen per mars beslutades även om åtgärder.
Nämnden gavs kompensation från kommunstyrelsen om 1 000 tkr. Därutöver beslutades
bland annat att öppning av ytterligare en avdelning på ett särskilt boende skulle senareläggas.

I nämndens uppföljning per augusti prognostiseras ett underskott om 5 581 tkr för 2020.
Underskottet var hänförligt dels till ökade kostnader i samband med Covid-19, dels till ökade
placeringskostnader. I uppföljningen av åtgärder framgår att beslutade åtgärder motsvarar
cirka 500 tkr. Det framgår inte att nämnden beslutat om åtgärder med anledning av
prog nostiserat underskott.

Nämnden saknar i sin delårsrapport per augusli 2020 en uppföljning av måtten som är
kopplade till mandatmålen.

I övrigt inga avvikelser.

7.3. lntern kontroll

Nämnden har antagit en internkontrollplan för 2020. Av kallelser och protokoll framgår dock
inte att nämnden följt upp arbetet med intern kontroll under 2020.

I övrigt inga avvikelser att notera.

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens
dialog med socialnämndens presidium:

Verksamheten som nämnden ansvarar för har påverkats väsentligt av Covid-19. Det
underskott som nämnden prognostiserat under året har varit hänförligt till pandemin,

exempelvis genom ökad sjukfrånvaro. Exklusive pandemin har nämnden en ekonomi i

balans. Pandemin har även påverkat förutsättningarna att genomföra heltidsresan. På
grund av hög korttidsfrånvaro har nämnden prioriterat att anställa ytterligare personal

framför heltidsresan.
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Nämnden har under året beslutat om nya riktlinjer för beslut enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). De nya
riktlinjerna är enligt uppgift mer restriktiva.
Slutligen beskriver nämnden att den största utmaningen på sikt är den åldrade
befolkningen. Förändrad demografiväntas leda till ökade kostnader och svårigheter att
säkerställa tillgången på kvalificerad personal.

7.5. Vår bedömning

Vår bedömning är att socialnämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vår bedömning grundar sig på

nämnden har svag måluppfyllelse då fyra mandatmål inte bedöms uppnås och åtta uppnås
delvis. Nämndens styrning skulle enligt vår mening stärkas av att fastställa grunder för
bedömning av måluppfyllelsen.

Vidare är vår bedömning att socialnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering. Vår bedömning grundar sig på att nämnden har följt upp verksamheten i enlighet
med kommunens styrmodell.

Slutligen bedömer vi att nämnden delvis har säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll.
Vår bedömning grundar sig på att nämnden har antagit en internkontrollplan men att denna
inte följts upp under 2020.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi socialnämnden att:

Fastställa grunder för bedömning av måluppfyllelse.
Följa upp beslutad internkontrollplan.
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8. Sammanställd bedömning per nämnd

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier.

Beskrivning av kriterier
A. Tillräcklig styrning för att leva upp till må1, beslut och föreskrifter

41. Brutit ned fullmäktiges mål till satsningar
42. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål

B. Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi
81. Följt upp styrelsens/nämndens målarbete efter maj, augusti och december
82. Följt upp styrelsens/nämndens ekonomi efter mars, maj, augusti, oktober och

december
83. Vid prognostiserat underskott: Styrelsen/nämnden har beslutat om åtgärder
och följt upp dessa
84. Kommunstyrelsen: Har tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och

bolag

C. Systematiskt arbete med intern kontroll iverksamheten
C1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys
C2. Fastställt en internkontrollplan
C3. Följt upp styrelsens/nämndens arbete med intern kontroll
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9. Samlad bedömning

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt följer de
anvisningar som finns i kommunens styrmodell avseende styrning och arbete med
kommunfullmäktiges mål och direktiv. Vi konstaterar dock att måluppfyllelsen för samtliga
nämnder är lå9. En mindre andel av målen bedöms uppnås och merparten bedöms delvis
uppnås.

Vi noterar att samtliga nämnder saknar kriterierför bedömning av måluppfyllelsen, det vill säga
på vilka grunder som målen bedöms uppfyllda, delvis uppfyllda eller ej uppfyllda. Enligt vår
mening skulle kommunens styrning stärkas av att utveckla gemensamma grunder för
bedömning av måluppfyllelse.

Vår samlade bedömning är därutöver att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodell. Undantaget är
bygg- och miljönämnden som inte följt upp kommunfullmäktiges mål och satsningar under
2020.

Vår samlade bedömning är slutligen att kommunstyrelsen och nämnderna inte säkerställt ett
systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheterna. Vår bedömning grundar sig på att
både kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden saknar ett tydligt arbete för hur
riskerna ska hanteras i verksamheten. Därutöver saknar både styrelse och samtliga nämnder
en uppföljning av identifierade risker.

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Utifrån granskningens iakttagelser
rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

Fastställa grunder för bedömning av måluppfyllelse.
Fastställa en internkontrollplan i enlighet med kommunens policy för styrning och
ledning.
Följa upp identifierade risker.

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att:

Fastställa grunder för bedömning av måluppfyllelse.
Följa upp beslutad internkontrollplan.

Vi rekommenderar bygg- och miljönämnden att:

Fastställa grunder för bedömning av måluppfyllelse.
Säkerställa en tillräcklig intern kontroll.
Följa upp mål och satsningar samt ekonomi i enlighet med kommunens ekonomiska
styrprinciper.

Vi socialnämnden att:

Fastställa grunder för bedömning av måluppfyllelse.
Följa upp beslutad internkontrollplan.
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen
Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem
och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande
granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har:

Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten
Gjort en egen riskanalys
Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid
eventuella awikelser
Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som
redovisning
Tydliga beslutsunderlag och protokol16

I revisorernas revisionsplan för 2018 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som

framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys.

Ansvariga nämnder

Granskningen avser samtliga nämnder i Öckerö kommun

Avgränsning

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna.
Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar
revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Nämndernas
måluppfyllelse har granskats per december 2Q20.

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda
revisionsfrågor och revisionskriterier.

Metod och genomförande

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. lnsamling
sker genom att revisorerna:

Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,
ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.

Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och tjänstepersoner.

6 De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin protokolls-

bevakning.
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lnom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges
kommunövergripande måltill kommunstyrelsen och nämnderna genomforts. Utgångspunkten
för uppföljningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2018. I

årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med
att bidra till kommunfullmäktiges mål under året.

Dialoger

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger
med nedanstående nämnder:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Socialnämnden

Till dialogerna har respektive presidium i kommunstyrelsen och nämnderna bjudits in.

Dialogerna har utgått från kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt övriga
iakttagelser som uppmärksammats under året. Vid dialogerna har presidierna även haft
möjlighet att lyfta väsentliga frågor under året. Dialogerna återges kortfattat under respektive
nämnd.

U ppföljan d e g ran skn i ng

lnom ramen för den grundläggande granskningen har en uppföljande granskning genomförts
av de fördjupade granskningar kommunrevisionen genomförde 2017 och 2018. Den
uppföljande granskningen har dokumenterats i en separat rapport.
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Bilaga 2. Kommuns styrmodell
Öckerö kommuns övergripande styrning består av dels policy för styrning och ledning, dels
ekonomiska styrprinciper.

Policy för styrning och ledning anger kommunens styrmodell. Policyn anger vilka olika
dokument som finns och vad de innehåller (se även figuren nedan). Av policyn framgår bland
annat att:

nämnd.

De ekonomiska styrprinciperna revideras årligen av kommunfullmäktige. Av 2020 àrs
styrpricniper framgår hur och när nämnderna ska följa upp budget och mål:

> Ekonomisk uppföljning ska sammanställas till kommunstyrelsen efter mars, ffiâj,
augusti och oktober.

> Uppföljning av mål ska meddelas nämnd efter maj, augusti och december. Efter augusti
och december ska dessutom avstämning av mått redovisas.

> Om budget enligt prognos kommer att överskridas ska nämnden skyndsamt besluta
om åtgärder och uppföljning sker i kommande rapporten.
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Bilaga 3: Källförteckning

Dialoger med presidium

Kommunstyrelsen (KS)

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

Bygg- och miljönämnden (BMN)

Socialnämnden (SN)

2020-05-26

2020,08-25

2020-10-28

2020-09-22

Dokumentförteckning

Ekonomiska styrprinciper för 2020

Policy för styrning och ledning

Budget för 2020

Samtliga kallelser, inklusive tillhörande handlingar, för KS, BUN, BMN och SN under
2020

Samtliga protokoll för KS, BUN, BMN och SN under 2020

Verksamhetsplan 2020för KS, BUN, BMN och SN

lntern kontrollplan 2020 tör BUN och SN

Delårsrappor12020 för KS, BUN, BMN och SN

Reglementen för KS, BUN, BMN och SN

Uppdragshandlingar under 2020för KS, BUN, BMN och SN
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Bilaga 4: Resultat av nämnddialoger

I nedan avsnitt beskrivs innehëtllet i de dialoger som revisionen haft under året med styrelse
och nämnder.

Kommunstyrelsens
Covid-1 9-pandemins påverkan
Ny budgetmodell
Bristande uppföljning av pågående
investeringar
Underskott i nämnderna
Kom m unens kom petensförsörj-
ningsplan
Bostadsförsörjning
Öckerö centrum
Jävssituation inom kommunstyrel-
sens förvaltning avseende tillsyn

Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens ekonomistyrning
Bedömning av mål
Kompetensförsörjning
Arbete för att minska sjukfrånvaro
Läsa-skriva-räkna-garantin
Elevfrånvaro
Effekter av omorganisering av
grundskolan

Kostnader för gymnasieskolan
Skolinspektionens granskning av
det kompensatoriska uppdraget

Bygg- och miljönämnden
Ny budgetprocess
Behov av samhällsbyggnads-
nämnd
Kompetensförsörjning
Bostadsförsörjning
Öckerö centrum
Öt<aO ärendevolym för nämnden
Uppdatering av bygglovstaxan

Socialnämnden
Nämndens ekonomistyrning
Covid-1 9-pandemins påverkan
Heltidsresan
Styrning av biståndsbedömning
Aterföring mellan utförare och myn-
dighetsutövare
Medel för digital omställning



        

 
  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 2021-04-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: 
Johannes Wallgren, samhällsbyggnadschef 
Annie Bedö, enhetschef, Trafik- och fritid 

Ärende: Revidering av KS delegationsordning, samhällsbyggnad 
Diarienummer: KS 53/21   

 

Revidering av kommunstyrelsens beslut- och 
delegationsordning inom avsnittet fritid- och 
kultur och samhällsbyggnadsärenden 
 
Förslag till beslut 
Beslut- och delegationsordningen revideras och fastställs enligt förslag. 
 
Sammanfattning  
Delegationsordningen behöver ibland revideras, bland annat på grund av 
organisationsförändringar, lagändringar och ny lagstiftning eller för att förenkla och 
förtydliga nämnden och förvaltningarnas arbete.  
 
Enlig kap 6. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller åt en anställd hos kommunen att beslut i stället för nämnden i ett visst ärende 
eller viss grupp av ärenden. Delegering innebär med andra ord överlåtande av 
beslutsfattandet. Den som får uppgiften att besluta i nämndens ställe kallas delegat. 
Denna delegationsordning följer i lämpliga delar kommunstyrelsens ordning.  
 
I denna revidering föreslås flytt av delegationer från avsnitt 6 fritid- och kultur till 
avsnitt 5 samhällsbyggnad på grund av verksamhetsövergång och 
organisationsförändring inom kommunstyrelsens organisation.  
 
I denna revidering föreslås även ändring av delegater och tillägg i beslut- och 
delegationsordning för avsnitt 5 samhällsbyggnad på grund av 
organisationsförändring och ändringar av delegatens namn/befattning. Det föreslås 
även en beloppsgräns under avsnitt 5 punkt 3. I delegationsordningens nuvarande 
form saknas beloppsgräns men en omvärldsbevakning pekar på att 50 
prisbasbelopp (pbb) är en vanligt förekommande beloppsgräns. Ett pbb är år 2021 
46 700 kr, vilket blir 2,38 mnkr. Förslag på beloppsgräns är därmed 2,3 mnkr. En 
villatomt inom kommunen värderas till minst 3 mnkr så det rimmar väl med 



 
 

 

delegationens syfte; förvärv och försäljning av fast egendom, mark huvudsakligen 
för väg, ledning eller annan allmän platsmark, kvartersmark och mark för 
exploatering enligt riktlinjer. Vilket i praktiken innebär nödvändiga 
kompletteringar i exploateringsprojekt, inga större fastighetsförvärv eller 
försäljningar. 
 
Tillägg som föreslås i besluts- och delegationsordningen gäller upprättande av 
ordningsregler avseende brandsäkerhet för nyttjande av anläggningar och lokaler 
inom trafik- och fritidsverksamhetsområdet. 
När lokaler och anläggningar inte används som vanligt utan nyttjas för tillfällig 
övernattning som exempelvis vid lägerverksamhet bör specifika ordningsregler för 
brandsäkerhet tas fram vid varje tillfälle. Anmälan om att lokaler och anläggningar 
nyttjas för tillfällig övernattning skall anmälas i god tid till räddningstjänsten.  
Tidigare upprättades dessa ordningsregler gällande brandsäkerhet av enhetschefen 
för anläggning på kultur- och fritid ihop med en från räddningstjänsten. Nu när 
kultur- och fritidsverksamheten inte längre finns kvar och en verksamhetsövergång 
av anläggningsenheten är gjord till samhällsbyggnadsverksamheten bör uppdraget 
och delegationen tydliggöras.  
 
Ändring i beslut- och delegationsordningen av namn/befattning på delegaten som 
föreslås är följande; 

• Verksamhetschef -> Samhällsbyggnadschef 
• Gatuchef -> Enhetschef trafik- och fritid 
• Föreningsutvecklare -> Föreningssamordnare 
• Assistent lokaluthyrning -> Bokningsansvarig 
• Enhetschef Plan- och fastighet (ny) 
• Teamledare 
Teamledaren är den person som idag har hand om trafik- och fritidsenhetens 
drift- och entreprenadverksamhet där lokaler och anläggningar ingår och är 
direkt underställd enhetschefen.  

 
 
Bakgrund 
Under år 2020 påbörjades en sammanslagning av Park-, natur- och 
anläggningsenheten från kultur- och fritid med Gatuenheten på samhällsbyggnad. 
Från och med 2021 heter den nya enheten Trafik- och fritid och är en del av 
samhällsbyggnadsverksamheten. 
  
Från och med 1 april 2021 kommer samhällsbyggnadsverksamheten åter göra en 
organisationsförändring. Denna gång är det enheten Plan- bygg och miljö som ska 
delas upp till Bygg- och miljöenheten och Plan- och fastighetsenheten. Plan- och 
fastighetsenheten kommer även att hantera mark- och exploatering, arrenden, 
markägaransvar, lokalförsörjning samt fastighetsstrategiska frågor. 
 
Förslaget till reviderad delegationsordning möjliggör och medför en förenklad och 
mer kostnadseffektiv hantering av ärenden. Reviderad delegationsordning medför 
även att ordningsregler för brandsäkerhet får en snabbare hantering om delegaten 
finns både på trafik- och fritids enhetschef och teamledare. Teamledaren är den 



 
 

 

person som idag har hand om trafik- och fritidsenhetens drift- och 
entreprenadverksamhet där lokaler och anläggningar ingår och är direkt underställd 
enhetschefen.  
 
Expediering av beslut 
Samtliga chefer inom kommunstyrelsens förvaltning, samt kommunstyrelsens 
kansli. 
 
Bilagor 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens beslut- och delegationsordning,  
 
De ändringar/tillägg som verksamhet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen 
att fastställa har markerats med gult i bilagan. 
 
Underskrift 
 
 
 
 
 
Rickard Vidlund 
Kommundirektör 
 
 
 
 
 
Johannes Wallgren 
Samhällsbyggnadschef 
 



 

 
BESLUTS- OCH 
DELEGATIONSORDNING 

 

Beslutsdatum: 2020-10-20 
Beslutande: Kommunstyrelsen 
Giltlighetstid: Tillsvidare 
Dokumentansvarig: Kommundirektör 
Upprättad av: Klara Ivarsson, kommunsekreterare 

 
 
 

Enligt Kommunallagen 6 kap 37-39 § får vissa ärenden inom en nämnds ansvarsområde delegeras till 
någon annan att fatta beslut på nämndens vägnar. Nämnd får således uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta i stället för nämnden i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Delegering innebär med andra ord överlåtande av beslutsfattandet. Den som får uppgiften att 
besluta i nämndens ställe kallas delegat. Denna delegeringsordning följer i lämpliga delar 
kommunstyrelsens ordning. Beslut som tagits med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndsbeslut. 
Beslutet ska kunna överklagas antingen genom kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär. 

 
 

Ett beslut som fattats med stöd av delegation kan inte ändras av nämnden. Däremot kan nämnden 
återkalla den givna beslutanderätten. 

 
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. 

Utdrag ur Kommunallagen 6 kap. 
 

Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut som innebär ren 
verkställighet. Ren verkställighet innebär åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens dagliga 
arbete och ansvarsområde. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas till skillnad från delegationsbeslut. 
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid helt klar. 

 
Nämnden kan inte ompröva ett delegationsbeslut, men kan – utan hinder av att beslutanderätten 
delegerats – alltid ta upp ett ärende till eget avgörande. Likaså kan en delegat lyfta ett beslut till utskott 
eller nämnd för beslut. Delegat i besluts- och delegationsordningen anger lägsta beslutsnivå. Överordnad 
har alltid rätt att besluta i dess ställe. 

 
 

Beslut i brådskande ärenden 
Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden enligt 6 kap 36 § kommunallagen att besluta på styrelsens och 
dess individutskotts vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens eller utskottets avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas på nästa sammanträde. 



Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut ska anmälas till nämndens nästkommande sammanträde. Sammanställningen ska 
innehålla uppgift om beslutsfattare, beslutsdatum och beslutets innehåll i korthet. Anmälan av 
delegationsbeslut protokollsförs under egen paragraf. 

 
Förklaringar till förkortningar: 
AnL Anläggningslagen 
ArkF Arkivförordningen 
AL Arkivlagen 
AvgF Avgiftsförordningen 
BrB Brottsbalken 
FB Föräldrarbalken 
FBL Fastighetsbildningslagen 
FL Förvaltningslagen 
SFS Svensk författningssamling 
HSL Hälso och sjukvårdslagen 
LOU Lagen om offentlig upphandling 
KL Kommunallagen 
LednL Ledningsrättslagen 
LUF Lagen om upphandling inom omr vatten, energi, transporter och posttjänster 
LVU Lagen om vård av unga 
OSL Offentlighets och sekretesslagen 
SoF Socialtjänstförordning 
SoL Socialtjänstlagen 
TraF Trafikförordningen 



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

1. ALLMÄNT 

1.1 
Beslut att föra kommunens 
talan och att utse ombud att 
företräda kommunen inför 
domstol och andra 
myndigheter och vid 
förrättningar av skilda slag 

  
Ordförande 

 

1.2 
Beslut att inte lämna ut 
allmän handling eller uppgift 
ur sådan till enskild eller 
annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande 

TF 2 kap. 14 §, OSL 
6 kap. 3-5 §§ samt 
10 kap. 4, 13-14 §§ 

Enhetschef  

1.3 
Tillstånd att använda 
kommunvapnet 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

1.4 
Yttrande om antagande av 
hemvärnsmän 

  
Ordförande 

 

1.5 
Mål och ärenden om 
folkbokföring 

  
Kommunsekreterare 

 

1.6 
Prövning av att 
överklagandet skett i rätt tid 
och avvisning av 
överklagande som kommit in 
för sent 

 
24 § 1 st FL 

 
Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Kommunsekreterare 

 

1.7 
Avskrivning av 
färdigbehandlade ärenden 

  
Kommunsekreterare 

 

1.8 
Beslut om kommunkontorets 
öppethållande 

  
Kommundirektör 

 

1.9 
Yttrande enligt lagen om TV- 
övervakning 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

1.10 
Brådskande ärenden 

 
KL 6 kap 36 § 

 
Ordförande 

 

1.11 
Förändring i 
kommunstyrelsens 
attestantförteckning 

  
Förvaltningschef 

 

1.12 
Arkivansvarig för 
kommunstyrelsen 

 
4 § Arkivlagen 

 
Kommunikations- och 
utvecklingschef 

 
Arkivreglemente för 
Öckerö kommun 

1.13 
Arkivansvarig för 
ekonomienheten 

 
4 § Arkivlagen 

 
Ekonomichef 

 
Arkivreglemente för 
Öckerö kommun 

1.14    



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

Beslut om att vidta utredning 
samt fatta beslut om ärende 
gällande misstanke om 
oriktig personuppgift enligt 
personuppgiftslagen 

 Personuppgiftsombud  

1.15 
Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltnings- 
domstol ändrat beslutet av 
delegat (dock ej beslut 
fattade av ordförande eller 
ledamot) samt avgivande av 
yttrande i sådana ärenden 

 
KL 6 kap 33-34 §§ 

 
Förvaltningschef 

 

1.16 
Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltnings- 
domstolen ändrat beslut av 
ordförande 
eller ledamot samt avgivande 
av yttrande i sådana ärenden 

 
KL 6 kap 33-34 §§ 

 
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

1.17 
Handläggning av ärenden 
enligt Lotterilagen 

  
Enhetschef 

 

2. EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN   

2.1 
Beslut om investeringar 
understigande 300 tkr ur den 
av kommunfullmäktige 
beslutade investeringsramen 
att disponeras av 
kommunstyrelsen 

  
Kommundirektör 

 

2.2 
Kortfristig upplåning – lån 
med en löptid understigande 
ett år 

  
Ekonomichef 

 

2.3 
Upplåning inom av 
kommunfullmäktige beslutad 
låneram 

  
Ekonomichef 

 

2.4 
Konvertering, inlösen eller 
omläggning av långfristigt lån 

  
Ekonomichef 

 

2.5 
Placering av medel på 
kreditmarknaden 

  
Ekonomichef 

 

2.6 
Avskrivning av fordran upp till 
1 prisbasbelopp 

över 1 prisbasbelopp 

 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
Delegeras ej 

2.7 
Försäljning av 
överskottsmateriel 

  
Enhetschef för området (i 
samråd med ekonomichef) 

 

2.8    
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Skadestånds- och 
ersättningsärenden, högst ett 
prisbasbelopp 

 
a) över ett prisbasbelopp 

 
b) försäkringsärende 

 Enhetschef/verksamhetsch 
ef 

 
 
Verksamhetschef/förvaltnin 
gschef 

Enhetschef/verksamhetsch 
ef (i samråd med 
ekonomichef 

 

2.9 
Avskrivning av 
fordran/nedsättning av eller 
befrielse från taxa/avgift, 
högst ett prisbasbelopp 

 
a) över ett prisbasbelopp 

  
Enhetschef 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 

Delegeras ej 

2.10 
Försäljning av kasserad 
egendom 

a) Vid principiella ärenden 

 
Verksamhetschef 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
Delegeras ej 

2.11 
Utse ställföreträdande 
attestanter 

  
Förvaltningschef 

 

2.12 
Antagande av 
förfrågningsunderlag tillika 
beslut om att genomföra 
upphandling inom: 

a) Budgeterade ramar 

b) ramavtal 

c) förfrågningsunderlag av 
strategisk vikt eller 
politisk karaktär 

 
LOU / LUF 

 
 
 
 
Enhetschef 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Delegeras ej 

2.13 
Tilldelningsbeslut i 
kommunstyrelsens egna 
upphandlingar inom 
budgeterade ramar 

a) upp till tröskelvärdet för 
direktupphandling 

b) över tröskelvärdet för 
direktupphandling och 
högst 45 prisbasbelopp 

c) 46 prisbasbelopp eller 
högre 

d) ramavtal 

e) tilldelningsbeslut av 
strategisk vikt eller 
politisk karaktär, oavsett 
prisbasbelopp 

 
LOU / LUF 

 
 
 
 
 
Enhetschef 

 
Förvaltningschef/Verksamh 
etschef 

 

Förvaltningschef/verksamh 
etschef 

Ekonomichef 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegeras ej 

2.14 
Teckna avtal i upphandling 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

a) upp till tröskelvärde för 

 
LOU / LUF 

 
 
 
 
Enhetschef 
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Direktupphandling 
b) över tröskelvärde för 
direktupphandling 

  
Förvaltningschef/verksamh 
etschef 

 

2.15 
Beslut om att inte använda 
ett normalt 
upphandlingsförfarande på 
grund av synnerlig brådska i 
enlighet med kap 6 § 15 LOU 

 
kap 6 § 15 LOU 

 
Förvaltningschef/Verksamh 
etschef 

 

2.16 
Beslut om avbrytande av 
pågående upphandling samt 
genomföra redaktionella 
samt icke väsentliga 
ändringar i 
förfrågningsunderlaget 

 
LOU /LUF 

 
Enhetschef 

 

2.17 
Svara på ansökan om 
överprövning 

 
LOU / LUF 

 
Enhetschef 

 

3. PERSONALADMINISTRATIVA ÄRENDEN   

3.1 
Deltagande i kurs/konferens 
för ordförande till en total 
kostnad över 10 000 kr 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

3.2 
Deltagande i kurs/konferens 
för ledamot eller ersättare för 
en kostnad upp till 10 000 kr 

a) kostnad över 10 000 kr 

  
Ordförande 

 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
Delegeras ej 

3.3 
Deltagande i kurs/konferens 
för verksamhetschefer och 
enhetschefer inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde till en 
total kostnad över 10 000 kr 

  
Kommundirektör 

 

3.4 
Deltagande i kurs/konferens 
för annan anställd inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde till en 
total kostnad av 10 000 

  
Verksamhetschef/enhetsch 
ef 

 

3.5 
Anställning av 
kommundirektör och 
förvaltningschef 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

3.6 
Anställning av vikarierande 
förvaltningschef under högst 
3 månader 

  
Kommundirektör 

 

3.7 
Anställning av 
verksamhetschef 

  
Förvaltningschef 

 

3.8   
Förvaltningschef/Verksamh 

 



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

Anställning av enhetschef  etschef  

3.9 
Anställning av vikarierande 
verksamhetschef 

  
Förvaltningschef/Verksamh 
etschef 

 

3.10 
Anställning av vikarierande 
enhetschef 

  
Förvaltningschef/verksamh 
etschef 

 

3.11 
Anställning av 
verksamhetschef, enhetschef 
inom kommunstyrelsens 
enheter 

  
Förvaltningschef 

 

3.12 
Anställning avseende 
singulära- administrativa 
befattningar 

  
Enhetschef 

 

3.13 
Anställning avseende 
kollektiva befattningar 

  
Enhetschef 

 

3.14 
Bekräftande av uppsägning 
på egen begäran 

  
Berörd chef 

 

3.15 
Lönesättning vid anställning 
av kommundirektör och 
förvaltningschef 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.16 
Lönesättning vid anställning 
av 

a. verksamhetschef 
b. enhetschef och singulära – 
administrativa - befattningar 

  
 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef/verksamh 
etschef 

 

3.17 
Övrig lönesättning vid 
nyrekrytering 

  
Förvaltningschef/Verksamh 
etschef/Enhetschef 

 

3.18 
Anställning av deltidsanställd 
personal inom riskhantering 

  
Enhetschef 

 

3.19 
Uppsägning från befattning 
på grund av arbetsbrist eller 
personliga skäl 

  
Personalchef 

 

3.20 
Disciplinåtgärd, 
arbetsbefrielse eller 
löneavdrag avseende 
kommundirektör 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.21 
Disciplinåtgärd, 
arbetsbefrielse eller 
löneavdrag avseende 
förvaltningschef 

  
Kommundirektör 

 

3.22    



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

Disciplinåtgärd, 
arbetsbefrielse eller 
löneavdrag avseende övrig 
personal 

 Förvaltningschef  

3.23 
Beslut om förbud mot 
tjänstgöring för förhindrande 
av att smitta sprids eller i 
avvaktan på resultatet av 
beordrad läkarundersökning 
enl. AB 

  
Förvaltningschef/Verksamh 
etschef 

 

3.24 
Beslut om förbud mot 
bisyssla enl. AB 

  
Förvaltningschef/Verksamh 
etschef 

 

3.25 
Hel tjänstledighet mindre än 
sex månader för 
förvaltningschef 

  
Kommundirektör 

 

3.26 
Hel tjänstledighet, mindre än 
sex månader för övrig 
personal 

  
Verksamhetschef/enhetsch 
ef 

 

3.27 
Hel tjänstledighet, mer än 
sex månader för övrig 
personal 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.28 
Hel tjänstledighet, mindre än 
två år för tillsvidareanställd 
vid vikariat på annan 
befattning inom kommunen 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.29 
Hel tjänstledighet mindre än 
ett år för övriga chefer 

  
Förvaltningschef/verksamh 
etschef 

 

3.30 
Hel tjänstledighet mer än ett 
år för chefer 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.31 
Partiell tjänstledighet för för- 
valtningschef 

  
Kommundirektör 

 

3.32 
Partiell tjänstledighet för 
övrig personal 

  
Förvaltningschef, 
Verksamhetschef, 
Enhetschef 

 

3.33 
Mottagare av information om 
tjänstledighet enligt lag 

  
Förvaltningschef/Verksamh 
etschef 

 

3.34 
Tjänstledighet på grund av 
sjukdom utan ersättning från 
Försäkringskassan 

  
Enhetschef 

 

3.35 
Beviljande av semester för 
kommundirektör 

  
Ordförande 

 



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

3.36 
Beviljande av semester för 
förvaltningschef 

  
Kommundirektör 

 

3.37 
Beviljande av semester för 
övrig personal 

  
Enhetschef 

 

3.38 
Lön under ledighet för facklig 
verksamhet 

  
Enhetschef 

 

3.39 
Ledighet med bibehållen lön 
för enskild angelägenhet för 
chefer 

- upp till 4 dagar 

- fler än 4 dagar 

  
 
 
 
Förvaltningschef/Vhtchef 

Personalchef 

 

3.40 
Ledighet med bibehållen lön 
för enskild angelägenhet för 
övrig personal 

- upp till 4 dagar 

- fler än 4 dagar 

  
 
 
 
Enhetschef 

Personalchef 

 

3.41 
Bekräftande av information 
om pensionsavgång för 
kommundirektör, 
förvaltningschef och 
verksamhetschef 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.42 
Pensionsavgång för övrig 
personal 

  
Verksamhetschef 

 

3.43 
Tidigareläggning eller 
anstånd med 
pensionsavgång för 
kommundirektör, 
förvaltningschef och 
verksamhetschef 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.44 
Tidigareläggning eller 
anstånd med 
pensionsavgång för övrig 
personal 

  
Verksamhetschef 

 

3.45 
Tolkning av personalpolitiska 
program och andra riktlinjer 

  
Förhandlingsutskottet 

 

3.46 
Bidrag till fritidsstudier 

 
 
- Enligt riktlinjer 

  

Förvaltningschef/verksamh 
etschef/ 

 
Enhetschef 

 

3.47 
Drogtest av personal 

  
Verksamhetschef/Enhetsch 
ef 

 



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

4. ORGANISATION    

4.1 
Organisation inom sitt 
verksamhetsområde 

  
Förvaltningschef 

 

5. SAMHÄLLSBYGGNAD    

5.1 
Försäljning/upplåtelse med 
dispositionsrätt till enskild 
person av tomtmark för 
egnahemsbebyggelse enligt 
riktlinjer 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

5.2 
Försäljning/upplåtelse av 
industrimark samt tomtmark 
för flerfamiljs- och 
grupphusbebyggelse enligt 
riktlinjer 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

5.3 
Förvärv och försäljning av 
fast egendom, mark 
huvudsakligen för väg, 
ledning eller annan allmän 
platsmark, kvartersmark och 
mark för exploatering enligt 
riktlinjer < 2300tkr 

  
Samhällsbyggnadschef 
 

 

5.4 
Försäljning/upplåtelse med 
dispositionsrätt till enskild 
person av tomtmark för 
egnahemsbebyggelse enligt 
riktlinjer 

< 300tkr 

  
Samhällsbyggnadschef 
Enhetschef Plan och 
fastighet 

 

5.5 
Försäljning/upplåtelse av 
industrimark samt tomtmark 
för flerfamiljs- och 
grupphusbebyggelse enligt 
riktlinjer 
< 300 tkr 

  
Samhällsbyggnadschef 
Enhetschef Plan och 
fastighet 

 

5.6 
Besluta om undantag enligt 
trafikförordningen (tillstånd 
och dispenser). 

 
Trafikförordningen 
(1998:1276) 13 kap 
3,4 §§ 

 
Trafikplanerare 

 

5.7 
Upprättande av 
förbindelsepunkt för vatten 
och avlopp 

  
VA-chef 

 

5.8 
Reduktion av VA-avgift vid 
konstaterat läckage 

  
VA-chef 

 

5.9 
Uppehåll i sophämtningen 
samt befrielse från 
sophämtning 

 
Renhållningsordning 
en § 31 

 
Kretsloppschef 

 



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

5.10 
Hänvisning till annan 
hämtplats än ordinarie 

 
Renhållningsordning en § 17 

 
Kretsloppschef 

 

5.11 
Förordnande av 
parkeringsvakter 

 
SFS 1978:24, § 6 
Lag om kommunal 
parkeringsövervakning  

 
Gatuchef 
Enhetschef trafik- och 
fritid 

 

5.12 
Adressättning 

  
Kartingenjör 

 

5.13 
Dispens för 
fordonstrafikförbud 

  
Trafikplanerare 

 

5.14 
Dispens för transporter med 
bred eller tung last 

Trafikförordningen 
(1998:1276) 13 kap 
3 § 

 
Trafikplanerare 

 

5.15 
Beslut om flyttning av fordon 
enligt lag om flyttning i vissa 
fall. 

 
SFS (1982:129) 2 § 

 
Trafikplanerare 

 

5.16 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

  
Handläggare 
parkeringstillstånd 

 

5.17 
Färdtjänst- och 
riksfärdtjänsttillstånd 

 
SFS 1997:736 resp. 
1997:735 

 
Handläggare färdtjänst 

 

5.18 
Uthyrning av lokaler 

 Samhällsbyggnadschef 
Enhetschef Plan och 
fastighet 

 

5.19 
Hyror för bostäder och lokaler 

  
Samhällsbyggnadschef 
Enhetschef Plan och 
fastighet 

 

5.20 
Upplåtelse med nyttjanderätt 
av kommunens mark 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.21 
Upplåtelse med nyttjanderätt 
av kommunens mark för 
parkeringsplatser 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.22 
Godkännande av överlåtelse 
av markarrenden för sjöbod 
m m 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.23 
Upplåtelse av allmän plats 
för särskilda ändamål 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.24 
Upplåtelse av mark för kablar 
för el- och teledistribution, 
transformatorstation m m 

  
Handläggare 

 

5.25 
Rätt att underteckna 
servitutsavtal eller därmed 
likvärdiga handlingar 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

5.26 
Avtal om ledningsrätter 

 

b) gällande Va- ledningar 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

Kartingenjör 

 

5.27 
Rätt att påkalla förrättning 

Ledningsrättslagen 
28 § 

 
Kartingenjör 

 

5.28 
Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

 
FBL 15 kap 11 § 

 
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.29 
Yttrande vid 
samrådsförfrågan 

a) vid strategiskt viktiga 
frågor 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
Delegeras ej 

5.30 
Rätt att överklaga 
förrättningar där kommunen 
är berörd 

a) vid strategiskt viktiga 
förrättningar 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
Delegeras ej 

5.31 
Godkännande av beslut eller 
åtgärd 

 
AnL 30 §, LednL 28 
§ 

 
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.32 
Upplåtelse av kommunal 
mark för eldning utomhus, 
påskfyrar etc 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.33 
Beslut efter ansökan om 
gemensam avfallsbehållare 

  
Kretsloppschef 

 

5.34 

Besluta om lokala 
trafikföreskrifter och 
föreskrifter enligt 
trafikförordningen 

 
 
Trafikförordningen 
(1998:1276) 10 kap. 

 
 
Trafikplanerare 

 

 
Ligger på KSO 

6. FRITID- OCH KULTUR    

6.1 
Bevilja bidrag till 
föreningar och 
organisationer enligt 
fastställda normer 

  
Föreningsutvecklare 
Föreningssamordnare 

 
 
Flyttas till avsnitt 
samhällsbyggnad 

6.2 
Besluta om särskild 
granskning av en 
organisations underlag för 
bidragsansökan 

  
Föreningsutvecklare 
Föreningssamordnare 

Flyttas till avsnitt 
samhällsbyggnad 

6.3 
Beviljande av 
ledarutbildningsbidrag samt 
riktat bidrag 

  
Föreningsutvecklare 
Föreningssamordnare 

Flyttas till avsnitt 
samhällsbyggnad 



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

6.4 
Beviljande av simskolebidrag 

  
Assistent lokaluthyrning 
Bokningsansvarig 
 

Flyttas till avsnitt 
samhällsbyggnad 

6.5 
Reklam-, serverings-, 
försäljnings- och 
arrendeavgifter inom 
kommunala inom fritid- 
och kulturverksamhetens 
anläggningar 

    
 
 

 
Verksamhetschef 
 
Samhällsbyggnadschef 

Flyttas till avsnitt 
Samhällsbyggnad  

6.6 
Teckna avtal för reklam-, 
serverings- och 
försäljningsarrenden inom 
kommunala inom fritid- 
och kulturverksamhetens 
anläggningar 

 
 
 
 

 
Verksamhetschef 
Samhällsbyggnadschef 

Flyttas till avsnitt 
samhällsbyggnad 

6.7 
Abonnemangskontrakt för 
föreningars och enskildas 
nyttjande av anläggningar 
och lokaler 

  
Assistent lokaluthyrning 
Bokningsansvarig 

Flyttas till avsnitt 
samhällsbyggnad 

6.8 
Upprättande av 
ordningsregler för nyttjande 
av anläggningar och lokaler 
inom trafik- och fritids 
verksamhetsområde 

  
Assistent lokaluthyrning 
Bokningsansvarig 
 

Flyttas till avsnitt 
samhällsbyggnad 

6.9 
Subventioner av hyror för 
anläggningar och lokaler 

   
Assistent lokaluthyrning 
Enhetschef trafik- och fritid 
 

Flyttas till avsnitt 
samhällsbyggnad 

6.10 
Återkallande av rätt för 
hyresgäst att disponera 
anläggning eller lokal 

  
Assistent lokaluthyrning 
Bokningsansvarig 
 

Flyttas till avsnitt 
samhällsbyggnad 

6.11 
Förändring/ombyggnad av 
inhyrda lokaler 

- upp till 1 basbelopp 

 

- upp till 2 basbelopp 

 

- över 2 basbelopp 

  
 
 
Assistent lokaluthyrning 

Enhetschef trafik- och 

fritid  

Verksamhetschef 

Samhällsbyggnadschef 

 

Kommunstyrelsen 

 
Flyttas till avsnitt 
samhällsbyggnad  
 
 
 
 
 
 

Delegeras ej 

7. ARKIVMYNDIGHETEN 
7.1 
Utlån från centralarkivet av 
arkivhandling i pappersform 

9 och 16 §§ AL Kommunarkivarien 10 § arkivreglementet 

7.2 
Åtkomst till centralarkivet för 
anställd inom kommunen 

9 och 16 §§ AL Kommunarkivarien  

7.3 
Omhändertagande av arkiv 
mot arkivbildarens vilja 

9 § AL Kommunarkivarien 7.1 § arkivreglementet 



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

7.4 
Beslut om föreläggande 

16 § AL Kommunarkivarien 3, 4.1 och 4.2 §§ 
arkivreglementet 

 
Arkivmyndigheten får i 
samband med sin tillsyn 
förelägga den granskade 
myndigheten/bolaget att 
åtgärda ev. brister i sin 
arkivvård. 

 
Samhällsbyggnad 

  
 
 
 

 

NY 
 
Upprättande av ordningsregler 
avseende brandsäkerhet för 
nyttjande     av anläggningar och 
lokaler inom trafik- och fritids 
verksamhetsområde 

  
 
Teamledare 

 



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

7.5 
Beslut om att åtgärda brister 
i arkivvården hos myndighet/ 
bolag 

16 § AL Kommunarkivarien 4.1 § arkivreglementet 
 
Arkivmyndigheten får 
besluta om att själv gå in 
och åtgärda brister i 
arkivvården hos 
myndighet/bolag, som 
trots föreläggande inte har 
vidtagit åtgärder. 

7.6 
Uttag av avgifter från 
myndighet/bolag för arbets- 
insatser som sträcker sig 
utanför arkivmyndighetens 
ansvarsområden 

16 § AL 
17 § AvgF 

Kommunarkivarien 4.1 § arkivreglementet 
 
Avgiftsuttag för att: 
– Ta emot ej överens- 
komna arkivleveranser. 
– Ordna upp felaktigt 
ordnade leveranser. 
– Iordningsställa arkiv- 
handlingar som övertagits 
efter ensidigt beslut från 
arkivmyndighetens sida. 
– Åtgärda brister i arkiv- 
vården hos myndighet/ 
bolag enligt 8.5 ovan. 

7.7 
Stopp för leveranser av arkiv- 
handlingar till centralarkivet 

16 § AL Kommunarkivarien 4.2 § arkivreglementet 

7.8 
Häva leveransstopp 

16 § AL Kommunarkivarien 4.2 § arkivreglementet 

7.9 
Yttrande till myndighet/bolag 
under samråd i viktigare 
frågor som påverkar 
myndighetens/bolagets 
arkivbildning och arkivvård 

16 § AL 
6 § ArkF 

Kommunarkivarien 11 § arkivreglementet 
 
Samråd med arkivmyndig- 
heten är viktigt t.ex. vid: 
– Omorganisationer. 
– Inköp/avveckling av 
verksamhetssystem. 
– Ombyggnad av 
arkivlokaler/utformning 
av nya arkivlokaler. 
– Inför beslut om gallring. 
– Upprättande och 
revidering av dokument- 
hanteringsplan, arkiv- 
beskrivning och arkiv- 
förteckning. 

7.10 
Beslut om riktlinjer för den 
kommunala arkivvården 

16 § AL Kommunstyrelsen 3 § arkivreglementet 
 
Delegeras ej 

7.11 
Revidering av bilagorna till 
kommunens 
arkivreglemente 

16 § AL Kommunarkivarien Till arkivreglementet hör 
två bilagor, med 
information om 
arkivlagstiftning samt 
viktiga arkivrelaterade 
begrepp. Ifall t.ex. 
befintliga lagar inom 
området ändras eller om 
nya lagar tillkommer, så 
behöver bilagorna 
uppdateras utan att 
reglementet återigen 
måste behandlas politiskt. 
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SN §  9 Dnr: SOC 0024/21  
   
 
Ekonomisk uppföljning per februari 
 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per februari samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. 

Drift 
Prognosen visar ett resultat på -3 827 tkr jämfört med budget. De mest väsentliga avvi-
kelserna mot budget är:   

• Köpt plats inom barn och ungdomsvård 
• Intäkter från migrationsverket för flyktingmottagande 

 

Investering 
Prognosen visar ett resultat på 0 tkr jämfört med budget.  

 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-03-09 
Bilaga 2: Uppföljning efter februari 2021 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Sandra Svensson, ordförande, föreslår i ett tilläggsyrkande att förvaltningschefen ska 
ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordförande 
frågar sedan om Sandra Svenssons (M) tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för kän-
nedom. 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. 
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Handläggare: Malin Tisell, Rebecka Jonsson 
Ärende: Ekonomisk uppföljning 2021 
Diarienummer: 0024/21   

 

Ekonomisk uppföljning per februari 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per februari samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. 
 
Drift 
Prognosen visar ett resultat på -3 827 tkr jämfört med budget. De mest väsentliga 
avvikelserna mot budget är:   

• Köpt plats inom barn och ungdomsvård 
• Intäkter från migrationsverket för flyktingmottagande 

 
Investering 
Prognosen visar ett resultat på 0 tkr jämfört med budget.  
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
Kommunstyrelsen 
 
 
Malin Tisell 
Chef Socialförvaltningen 
2021-03-09 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 
Utfallet till och med februari månad jämfört med budget för samma period är -4801 tkr. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på nedanstående orsaker: 

• Ökade kostnader i samband med Covid-19 - 2 670 tkr 
• Ökade kostnader för placeringar inom barn och ungdom 
• Ökade kostnader för vuxna med missbruk 

Prognosen efter februari månad visar ett årsresultat på -3 827 tkr mot budget. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på nedanstående orsaker: 

• Tre placeringar för barn och ungdomar som inte fanns med vid budgetarbetet orsakar ett 
underskott mot budget med -2 340 tkr. Tidigare har kommunen fått intäkter för dessa 
placeringar från migrationsverket men i och med att de blir svenska medborgare så får 
kommunen inte dessa intäkter längre.  

• Intäkter från migrationsverket prognostiseras bli lägre än budgeten. Det beror på att några 
individer har blivit svenska medborgare sedan budgeten lades. Även intäkter från hyra orsakar 
ett underskott i prognosen då uthyrningen av lägenheter inte har helårseffekt eftersom 
kommunen tar emot nyanlända under hela året. Totalt underskott i prognosen på 
flyktingmottagande är - 1 550 tkr. Etableringsenheten arbetar för att minska underskottet med 
de kostnader som de kan påverka.  

I prognosen har följande åtgärder vägts in för att nå budget i balans: 

• Statsbidrag avseende ökade kostnader i samband med Covid-19 täcker upp nuvarande 
underskott 

• Statsbidrag till äldreomsorgen för god vård och omsorg om äldre täcker upp för ökade 
kostnader kring heltidsresan inom äldreomsorgen. 

• Ökade kostnader för vuxna missbruk täcks upp av minskade kostnader för köpta platser inom 
LSS som beror på utflytt. Prognosen bygger på att ingen inflytt sker inom det området. 

1.1 Socialnämnden 

Prognosrapport SN 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr 310 164 306 337 -3 827 54 960 50 158 -4 801 18 306 337 

SN Förvaltningsledning         

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 1 031 1 060 29 140 172 31 13 1 060 

500 Gemensamt äldreomsorg 56 0 -56 56 0 -56 0 0 

509 Hemsjukvård 783 784 1 112 135 22 14 784 

590 Socialförv. gemensamt 11 904 11 922 18 2 561 2 038 -523 21 11 922 

600 Flyktingmottagande 260 260 0 44 42 -3 17 260 

Summa Nettokostnad, tkr 14 035 14 026 -7 2 913 2 386 -527 21 14 026 

Individ/ Familjeomsorg -
Funkt.stöd         

Nettokostnad, tkr         

263 Miljö-hälsa hållb utv 422 423 1 224 85 -139 53 423 

340 Idrotts och fritidsanl 167 165 -2 163 27 -136 99 165 
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  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

520 Funktionsstöd 5 322 5 889 567 970 972 2 16 5 889 

531 Boende LSS 32 223 32 235 12 4 713 4 245 -469 15 32 235 

533 Personlig ass LSS 15 552 15 984 432 3 015 2 748 -267 19 15 984 

535 Daglig verksamhet LSS 12 373 12 447 74 2 136 2 131 -5 17 12 447 

538 Gemensamt LSS 9 226 9 383 157 1 336 1 612 276 14 9 383 

539 Övriga insatser LSS 6 634 6 456 -179 966 1 072 107 15 6 456 

559 Vård vuxna missbruk 3 286 2 200 -1 086 849 367 -482 39 2 200 

569 Barn och ungdomsvård 16 416 13 536 -2 880 3 130 2 255 -875 23 13 536 

571 Övrig vuxenvård 2 933 2 973 40 449 488 39 15 2 973 

575 Ekonomiskt bistånd 6 550 6 930 380 850 1 155 305 12 6 930 

580 Individ&familjeoms,tot 10 761 10 748 -13 1 652 1 842 190 15 10 748 

585 Familjerådgivning 367 364 -3 75 63 -12 21 364 

600 Flyktingmottagande 3 602 2 052 -1 550 1 053 332 -721 51 2 052 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 4 659 4 656 -3 1 107 764 -343 24 4 656 

Summa Nettokostnad, tkr 130 494 126 440 -4 054 22 689 20 158 -2 531 18 126 440 

Äldreomsorg         

Nettokostnad, tkr         

500 Gemensamt äldreomsorg 5 945 6 040 95 1 019 1 036 17 16 6 040 

509 Hemsjukvård 23 351 23 430 79 4 251 4 017 -234 18 23 430 

510 Korttidsboende/vård 7 944 7 983 39 1 710 1 406 -304 21 7 983 

511 Hemtjänst 38 159 38 135 -24 6 648 6 372 -276 17 38 135 

512 Särskilt boende 79 310 79 356 46 14 091 12 976 -1 114 18 79 356 

Summa Nettokostnad, tkr 154 709 154 944 235 27 717 25 807 -1 910 18 154 944 

Räddningstjänst         

Nettokostnad, tkr         

270 Säkerhet och trygghet 10 927 10 927 0 1 641 1 807 167 15 10 927 

2 INVESTERINGAR 
Investeringarna under 2021 planeras att gå enligt plan i prognosen efter februari. 

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prognos Budget Avvikelse Utfall Fg prognos 

Nettokostnad, tkr      

Socialnämnden 8 522 8 522 0 303 8 522 

Summa Nettokostnad, tkr 8 522 8 522 0 303 8 522 
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BUN § 7 Dnr BUN 15/21  
   
Ekonomisk uppföljning efter februari 2021 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter, 
utfall per februari 2021. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverk-
samhet.  
 
Drift 

• Prognosen visar ett resultat på -4 454 tkr jämfört med budget. Avvikelsen 
består främst i att grundskolan F-6 inte kunnat ställa om personalkost-
naderna utifrån förutsättningarna fr.o.m. januari samt att det är för få 
elever per skola.  

• Extra kostnader p.g.a. Covid 19, både i förskolan (80 tkr) och grundsko-
lan (100 tkr) 
 

Investering 

• Prognosen visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 

 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 
Uppföljning efter februari 2021  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
                                                       

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 



        

 
  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 2021-03-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden  

Handläggare: Ingela Andersson Skallberg, ekonom 
Ärende: Ekonomisk uppföljning efter februari 2021 
Diarienummer: BOU 15/21 

 

Ekonomisk uppföljning per februari 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter – utfall per 
februari. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet.  
 
Drift 

• Prognosen visar ett resultat på -4 454 tkr jämfört med budget. Avvikelsen består 
främst i att grundskolan F-6 inte kunnat ställa om personalkostnaderna utifrån 
förutsättningarna fr.o.m. januari samt att det är för få elever per skola.  

• Extra kostnader p.g.a. Covid 19, både i förskolan (80 tkr) och grundskolan (100 tkr) 
 

Investering 
Prognosen visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
Kommunstyrelsen 
 
 
Katarina Lindgren 
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
2021-03-10 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 

Utfallet till och med februari månad jämfört med budget för samma period är -3 199 tkr. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på nedanstående orsaker: 

• Att grundskolans verksamheter inte kunnat ställa om organisationen och minska 
personalkostnaderna utifrån förutsättningarna fr. o. m. januari. 

• Extra personalkostnader p.g.a. Covid 19, både för förskolan (80 tkr) och grundskolan (100 tkr) 

Prognosen efter februari månad visar ett årsresultat på - 4 454 tkr mot budget. Det är en försämring 
mot föregående prognos med 4 454 tkr. Förändringen förklaras av: 

• Grundskola F - 6: inte kunnat ställa om organisationen och minska personalkostnaderna 
utifrån förutsättningarna fr. o. m2. januari. Få elever per skola påverkar. Större utmaning på 
norra området p.g.a. 12fem skolor jämfört med tre på södra området, men ungefär samma 
antal elever. 

• Grundskolan 7 - 9: elevunderlaget skiljer sig åt mellan Bratteberg och Heden, men 
organisation ser likadan ut på båda skolarna, d.v.s. tre paralleller per årskurs. Detta gör att 
Heden 7 - 9 har en större utmaning att klara sig på tilldelad budget då de har färre elever. 

Inför 2020 såg vi över grundskolans organisation för att kunna möta de utmaningar som kommer i 
och med ett minskande elevunderlag. På Hönö och Öckerö går vi över till F - 3 respektive 4 - 6 för att 
kunna samordna grupper när antalet elever minskar. Trots detta ser vi att det kommer att bli svårt att 
ordna organisationen överallt p.g.a. många små skolor och få elever. 

Prognosen på enhetsnivå visas nedan. 

   Budget Prognos februari Avvikelse, februari 

BUF förvaltning 20000 59 308 59 349 850 

CEH 20100 15 671 15 214 457 

Fotö F-3, Heden  F-6, 
Särskola 

20210 25 166 25 568 -402 

Heden 7-9, 
Lärcentrum och 
vaktmästare 

20215 21 017 22 109 -1 092 

Bergagård F-6 20220 21 134 21 841 -607 

Förskolor Hönö 20230 17 977 17 936 41 

Björkö Fsk, F-6 20240 23 624 25 130 -1 507 

Förskolor Öckerö 20250 17 589 17 382 207 

Bratteberg F-6, 
Hälsö F-6 

20260 15 477 17 164 -1 687 

Bratteberg 7-9 20281 24 683 24 984 -301 

Kompassen F-6, 
Rörö fsk, F-3 

20290 16 309 16 739 -429 

Kulturskolan 21100 2 469 2 468 0 

Bibliotek och 
allmänkultur 

20510 7 466 7 555 -89 

Ungdom 20520 4 602 4 498 104 

ÖSGy 21200 4 525 4 526 1 

Vux 21220 5 528 5 527 1 

Gymn Öö elever, 
skolskjuts 

21230 62 497 62 497 0 

Summa  345 043 349 497 -4 454 
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I prognosen har följande åtgärder vägts in för att nå budget i balans: 

• Minskat antal avdelningar i förskolan fr o m ht 2021 p.g.a. minskat antal barn. 

• Förändrad organisation ht 2021 för årskurs F - 6 för att möta ett minskande elevunderlag. 

Ekonomiska risker som vi ser under 2021: 

• Att vi inte ska klara att ställa om organisationen för att minska personalkostnaden i den 
omfattning som krävs. 

• Interkommunal ersättning för elever som går på gymnasiet. Några dyra platser ger stor 
påverkan på snittpriset som budgeten bygger på. 

• Köpta platser för elever i behov av särskilt stöd. 

Inom förvaltningens budget finns en buffert på 2 200 tkr, som vi räknat med att den går åt. I den ingår 
en eventuell underskottskompensation till fristående skolor om de kommunala skolorna inte klarar sig 
på tilldelad budget, samt buffert för köpta platser. Den extra tilldelningen till de små skolorna har 
använts för att täcka delar av underskottet. 

Vår del av skolmiljarden, 1 300 tkr, påverkar inte resultatet efter februari. 

  

1.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosrapport 

  Prog Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 816 829 13 127 141 13 15 829 

315 Allmän kulturvht, övr 637 636 -1 103 112 9 16 636 

320 Bibliotek 6 417 6 356 -62 1 215 1 090 -125 19 6 356 

330 Kulturskola 2 524 2 525 0 577 412 -164 23 2 525 

350 Fritidsgårdar 4 498 4 602 104 728 807 79 16 4 602 

400 Öppen förskola 731 845 114 10 145 136 1 845 

407 Förskola 61 158 60 482 -676 11 459 10 686 -773 19 60 482 

425 Fritidshem 8 191 8 111 -79 1 822 1 605 -218 22 8 111 

435 Förskoleklass 5 410 5 625 215 948 1 012 64 17 5 625 

440 Grundskola 169 039 163 945 -5 093 31 703 29 144 -2 559 19 163 945 

443 Obligatorisk särskola 9 719 9 527 -192 1 877 1 738 -139 20 9 527 

450 Gymnasieskola 67 574 67 573 0 12 019 11 678 -341 18 67 573 

453 Gymnasiesärskola 4 380 4 709 329 881 785 -96 19 4 709 

470 Grundl vuxenutbildning 300 300 0 20 50 30 7 300 

472 Gymn vux o påb.utbildn 2 304 2 305 1 245 389 144 11 2 305 

474 Särvux 1 422 1 423 1 166 234 68 12 1 423 

476 Svenska för invandrare 1 500 1 500 0 121 250 129 8 1 500 

490 Gemensamt BoU 2 537 3 411 874 26 570 544 1 3 411 

569 Barn och ungdomsvård 340 340 -1 57 57 -1 17 340 

Summa Nettokostnad, tkr 349 497 345 043 -4 454 64 104 60 904 -3 199 19 345 043 
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2 INVESTERINGAR 

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prognos Budget Avvikelse Utfall Fg prognos 

Nettokostnad, tkr      

Barn- och utbildningsnämnden 11 524 11 524 0 700 11 524 

Summa Nettokostnad, tkr 11 524 11 524 0 700 11 524 

 



Kommundirektören informerar 
 
 

• Dialog om hur vi planerar att ta oss an beslutet i KS mars 2020 gällande 
omorganisation samhällsbyggnad mm.  

• Information omorganisation inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad. Johannes 
Wallgren och Anna Dannjé Brocker deltar under punkten.  

• Information om Kommunhuset 
• Information gällande Fritid och Kultur. Katarina Lindgren deltar under punkten.  

 
 


	01 Dagordning
	3a1. Bilaga_rapportering Vattenmyndigheterna 2020
	3a2. Info rapportering Vattenmyndigheterna 2020
	3d.Yrkande utredning ny organisation
	4a.TU uppf per mar
	4b.Uppfoljning efter mars (Kommunstyrelsen) (7)
	1 EKONOMISK KOMMENTAR
	1.1 Kommunstyrelsen Totalt
	1.2 Enheterna
	1.3 Styr- och stödverksamhet
	1.4 Samhällsbyggnadsverksamhet, skattefinansierad
	1.5 Samhällsbyggnadsverksamhet, avgiftsfinansierad

	2 INVESTERINGAR
	2.1 Sammanställning
	2.2 Per objekt - Samhällsbyggnadsverksamheten

	3 EXPLOATERINGSPROJEKT

	5a. TU redovisning från ÖFAB ang fiber210401
	5b. Återrapportering Öckerö nät
	6a. TU Kapitalisering Kommuninvest
	6b. Information om kapitalisering
	Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
	1 Bakgrund
	2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
	3 Tidsplan
	4 Bilagor
	5 Övrigt


	7a. TU avyttring vindkraftverk Öfab
	Ansökan från Öckerö Fastighets AB om medgivande rörande avyttring av vindkraftverk
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beredning
	Ekonomi
	Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder
	Ingen bedömd påverkan
	Barnperspektiv
	Miljövänlig anskaffning av el kan kompenseras med motsvarande köp av miljövänligt producerad el genom avtal. Detta gör att ärendet kan ha en neutral påverkan på miljön och barnens framtid.
	Beslutsbehörighet
	Beslut om medgivande fattas i kommunfullmäktige
	Bedömning
	Kommunfullmäktige bör medge avyttringen
	Expediering av beslut
	Öckerö Fastighets AB
	Bilagor
	Medgivande att avyttra vindkraftverk - Öfab
	Underskrift
	Johannes Wallgren                                            Rickard Vidlund
	Samhällsbyggnadschef                                      Kommundirektör
	2021-03-26

	7b. Medgivande att avyttra vindkraftverk
	8a.Återrapportering kalkyl Nästås
	Återrapportering kalkyl Nästås
	Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen
	Sammanfattning
	Beredning
	Ekonomi
	Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder
	-
	Barnperspektiv
	-
	Beslutsbehörighet
	Kommunstyrelsen
	Bedömning
	Kommunfullmäktige bör notera informationen
	Expediering av beslut
	Öckerö Fastighets AB
	Bilagor
	Återrapportering kalkyl Nästås - Öfab
	Underskrift
	Johannes Wallgren                                            Rickard Vidlund
	Samhällsbyggnadschef                                      Kommundirektör
	2021-03-31

	8b. Återrapportering kalkyl Nästås
	9a. TU Remiss från GR rörande samverkan för barn och ungas hälsa  överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalan
	9b. Ärende 8 - Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
	9c. Protokollsutdrag § 242
	10a. TU Motionssvar Barnkonventionen_Godk
	10b. Motion om utbildning i barnkonventionens innehåll
	11a. TU Riktlinje för kommungemensamt kvalitetsledningssystem
	11b. BUN 9-21 Remiss om intern kvalitetsledning
	11c. TU Svar på remiss ang riktlinje för kommungemensamt kvalitetsledningssystem BUN
	11d. SN 2-21
	11e. TU Svar på remiss ang riktlinje för kommungemensamt kvalitetsledningssystem
	11f. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kommungemensamt 20201215
	KVALITETSLEDNINGSSYSTEM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN - riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete
	1. Inledning
	Övergripande ansvar

	2. Planera – processer och riskanalys
	Definiera processer
	Roller
	Dokumentation
	Bedöma och analysera risker
	Dokumentationsskyldighet
	Ansvarsfördelning

	3. Genomföra
	Ansvarsfördelning

	4. Följa upp
	4.1 Organisation
	4.2 Dokumentationsskyldighet
	4.3 Ansvarsfördelning

	5. Förbättra
	5.1 Organisation
	5.2 Dokumentation
	5.3 Ansvarsfördelning



	12a. TU Yttrande över Betänkande strandskydd
	12b. Bilaga 1 - Yttrande över Betänkande strandskydd
	Inledning
	Sammanfattning
	Generella synpunkter
	Kommunens perspektiv
	Brister i betänkandet
	Strandskyddets problem och möjligheter

	Synpunkter på betänkandets förslag
	Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort
	Strandskydd vid anlagda vatten
	Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller
	Enklare att ändra gamla förordnanden om strandskyddets omfattning
	Strandskydd och äldre planer
	Undantaget för de areella näringarna
	Utvidgning av strandskyddet
	Två alternativa sätt att underlätta byggandet inom landsbygdsområden
	Kriterier för landsbygdsområden
	Särskilda skäl för dispens i landsbygdsområden
	Stärkt skydd i vissa områden
	Enklare att vidta klimatanpassningsåtgärder
	Ökad och mer effektiv tillsyn
	Ikraftträdande och genomförande
	Ekonomiska och andra konsekvenser


	12c. Bilaga 2 - Förslag i Betänkande strandskydd
	Betänkandets förslag
	Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort
	Strandskydd vid anlagda vatten
	Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller
	Enklare att ändra gamla förordnanden om strandskyddets omfattning
	Strandskydd och äldre planer
	Undantaget för de areella näringarna
	Utvidgning av strandskyddet
	Två alternativa sätt att underlätta byggandet inom landsbygdsområden
	Kriterier för landsbygdsområden
	Särskilda skäl för dispens i landsbygdsområden
	Stärkt skydd i vissa områden
	Enklare att vidta klimatanpassningsåtgärder
	Ökad och mer effektiv tillsyn
	Ikraftträdande och genomförande
	Ekonomiska och andra konsekvenser


	12d. Bilaga 3 - Betänkande_Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd_SOU2020_78
	Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78
	Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet Isabella Lövin
	Innehåll
	Sammanfattning
	1 Författningsförslag
	1.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken
	1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
	1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2020:75) om ändring i miljöbalken
	1.4 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
	1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

	2 Utredningens uppdrag och arbete
	2.1 Utredningens uppdrag
	2.2 Våra utgångspunkter
	2.3 Några reflektioner om vårt uppdrag
	2.4 Utredningens arbetsformer
	2.5 Betänkandets disposition och redaktionella kommentarer

	3 Strandskyddsreglerna
	3.1 Strandskyddets historiska framväxt
	3.1.1 Den första strandskyddslagstiftningen
	3.1.2 Det generella strandskyddet infördes genom naturvårdslagen
	3.1.3 Differentiering av strandskyddet
	3.1.4 Förutsättningar för dispens i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
	3.1.5 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

	3.2 Strandskyddets syften och förbud
	3.2.1 Var gäller strandskydd?
	3.2.2 Strandskyddets syften
	3.2.3 Förbuden inom strandskyddsområde
	3.2.4 Undantag för areella näringar
	3.2.5 Undantag för komplementbyggnader

	3.3 Strandskyddet kan upphävas och åtgärder kan medges dispens
	3.3.1 Generella förutsättningar för att upphäva strandskydd eller medge dispens
	3.3.2 Tillämpning av de generella särskilda skälen
	3.3.3 Förutsättningar för att upphäva strandskydd och medge dispens inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
	3.3.4 Tillämpningen inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
	3.3.5 Intresseprövning
	3.3.6 Fri passage och tomtplatsavgränsning

	3.4 Beslut om att upphäva strandskyddet och medgivna dispenser
	3.4.1 Redan ianspråktagen mark vanligaste skälet
	3.4.2 Dispenser avser oftast komplementbyggnader och tillbyggnader
	3.4.3 Statlig överprövning av dispensbeslut

	3.5 Tillsyn
	3.5.1 Avgifter för tillsyn
	3.5.2 Tillsyn inom strandskyddade områden

	3.6 Fastighetsbildning och strandskydd

	4 Miljö- och landsbygdspolitiken viktiga utgångspunkter vid en förändring av strandskyddet
	4.1 Den svenska landsbygdspolitiken
	4.1.1 Målen för den svenska landsbygdspolitiken
	4.1.2 Näringsverksamhet och företagande i landsbygder
	4.1.3 Attraktiva bostäder och finansieringsförutsättningar för byggandet

	4.2 Miljökvalitetsmålen och förutsättningarna för friluftsliv, djur- och växtliv
	4.2.1 Ett rikt växt- och djurliv
	4.2.2 Hav i balans samt levande kust och skärgård
	4.2.3 Levande sjöar och vattendrag
	4.2.4 Myllrande våtmarker
	4.2.5 God bebyggd miljö
	4.2.6 Grundvatten av god kvalitet
	4.2.7 Etappmål för Biologisk mångfald och Hållbar stadsutveckling
	4.2.8 Målen för friluftslivspolitiken

	4.3 Utredningens slutsatser

	5 Befolkningsutveckling och exploatering av stränderna
	5.1 Befolkningsutveckling och befolkningstäthet
	5.1.1 Stora variationer i både tätbefolkade och glesbefolkade kommuner
	5.1.2 De mest tätbefolkade kommunerna finns i Stockholms län
	5.1.3 De mest glesbefolkade kommunerna finns i de nordligaste länen
	5.1.4 Många bor i städer och utmed kusten

	5.2 Tätorter och exploateringstryck
	5.2.1 Vad är en tätort?

	5.3 Exploatering av stränderna
	5.3.1 Skillnader och likheter mellan storstadslänen och de nordligaste länen
	5.3.2 De mest och de minst exploaterade kommunerna
	5.3.3 Fastlandskusten är generellt sett den mest exploaterade strandtypen
	5.3.4 Liten ökning generellt av exploateringsgraden sedan 2013
	5.3.5 Exploateringsgrad vid fastlandskusten och på havsöar
	5.3.6 Exploateringsgrad vid sjöar och vattendrag
	5.3.7 Behov av nybyggnad av bostäder

	5.4 Exploateringstryck
	5.5 Utredningens slutsatser

	6 Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort
	6.1 Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort
	6.1.1 Gällande bestämmelser
	6.1.2 Vilka är problemen?
	6.1.3 Utredningens överväganden
	6.1.4 Utredningens förslag

	6.2 Strandskydd vid anlagda vatten
	6.2.1 Gällande bestämmelser
	6.2.2 Bakgrund och problem
	6.2.3 Utredningens överväganden och förslag

	6.3 Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller
	6.3.1 Var gäller strandskyddet och hur tillämpas det?
	6.3.2 Alternativa möjligheter
	6.3.3 Utredningens överväganden och förslag

	6.4 Enklare att ändra gamla förordnanden om strandskyddets omfattning
	6.4.1 Bakgrund
	6.4.2 Problembeskrivning och behovet av klarlägganden och ändringar
	6.4.3 Utredningens överväganden och förslag

	6.5 Strandskydd och äldre planer
	6.5.1 Gällande rätt
	6.5.2 Bakgrund och problem
	6.5.3 Utredningens överväganden, bedömning och förslag

	6.6  Undantaget för de areella näringarna
	6.6.1 Gällande rätt
	6.6.2 Frågor som framförts till utredningen
	6.6.3 Utredningens överväganden och bedömning

	6.7 Utvidgning av strandskyddet
	6.7.1 Gällande rätt och bakgrund
	6.7.2 Utredningens bedömning


	7 Ett mer differentierat strandskydd
	7.1 Hinder för att bygga i landsbygdsområden
	7.1.1 LIS-bestämmelserna har inte fått avsedd effekt
	7.1.2 Systemet är inte tillräckligt effektivt

	7.2 Några inledande utgångspunkter för förslagen
	7.2.1 Starkare koppling till strandskyddets syften
	7.2.2 Ett lokalt och regionalt perspektiv
	7.2.3 Fri passage är grundläggande
	7.2.4 Våra förslag underlättar byggande på landsbygd, men bara utifrån strandskyddsbestämmelserna

	7.3 Två alternativa sätt att underlätta byggandet inom landsbygdsområden
	7.3.1 Gällande bestämmelser
	7.3.2 Problem med nuvarande bestämmelser
	7.3.3 Överväganden om möjliga lösningar
	7.3.4 Utredningens överväganden och förslag
	7.3.5 Upphäva strandskyddet i landsbygdsområden
	7.3.6 Redovisa landsbygdsområden i översiktsplan

	7.4 Kriterier för landsbygdsområden
	7.4.1 Gällande bestämmelser
	7.4.2 Problem med dagens bestämmelser
	7.4.3 Utredningens överväganden
	7.4.4 Förslag om kriterier för landsbygdsområden

	7.5 Särskilda skäl för dispens i landsbygdsområden
	7.5.1 Gällande bestämmelser
	7.5.2 Bestämmelserna försvårar byggande av bostäder
	7.5.3 Utredningens överväganden
	7.5.4 Utredningens förslag

	7.6 Stärkt skydd i vissa områden
	7.6.1 Gällande bestämmelser
	7.6.2 Problem
	7.6.3 Utredningens överväganden
	7.6.4 Utredningens förslag

	7.7 Enklare att vidta klimatanpassningsåtgärder
	7.7.1 Gällande bestämmelser
	7.7.2 Bakgrund och problem
	7.7.3 Utredningens överväganden och förslag


	8 Effektivare tillsyn inom strandskyddade områden
	8.1 Ökad och mer effektiv tillsyn
	8.1.1 Gällande rätt
	8.1.2 Erfarenheter från strandskyddstillsynen
	8.1.3 Skärpta regler och ökade åtgärder för miljötillsyn
	8.1.4 Mer resurser för vägledning och utbildning


	9 Ikraftträdande och genomförande
	9.1.1 Ikraftträdande
	9.1.2 Genomförande

	10 Ekonomiska och andra konsekvenser
	10.1 Vilka är kraven på en konsekvensanalys och hur har den genomförts?
	10.1.1 Redovisning enligt kommittéförordningen
	10.1.2 Redovisning enligt förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning
	10.1.3 Redovisning enligt utredningens direktiv

	10.2 Problembild och syfte med förslagen
	10.3 Alternativa lösningar
	10.3.1 Nollalternativet
	10.3.2 Övervägda alternativ som valts bort

	10.4 Vilka berörs av förslagen?
	10.5 Kostnader och andra konsekvenser för staten, kommuner och regioner
	10.5.1 Länsstyrelsen
	10.5.2 Naturvårdsverket
	10.5.3 Kommunerna
	10.5.4 Regionerna
	10.5.5 Boverket
	10.5.6 Lantmäteriet
	10.5.7 Finansiering av våra förslag

	10.6 Konsekvenser för företag och enskilda
	10.6.1 Företag
	10.6.2 Konsekvenser för enskilda

	10.7 Övriga konsekvenser
	10.7.1 Konsekvenser för djur-, växt- och friluftsliv
	10.7.2 Konsekvenser för samhällets motståndskraft mot klimatförändringar
	10.7.3 Konsekvenser för nuvarande och framtida behov för dricksvattenförsörjning
	10.7.4 Konsekvenser för landsbygdsutvecklingen
	10.7.5 Konsekvenser för strandskyddet vid upphävande av äldre planer
	10.7.6 Förslagens påverkan på den kommunala självstyrelsen
	10.7.7 Konsekvenser för Sveriges anslutning till Europeiska unionen
	10.7.8 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män
	10.7.9 Konsekvenser för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen
	10.7.10 Betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet
	10.7.11 Behöver särskilda hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och behovet av informationsinsatser?
	10.7.12 Hur de föreslagna åtgärderna kan utvärderas

	10.8 Utredningens slutsatser

	11 Författningskommentar
	11.1 Förslaget till lag om ändring i miljöbalken
	11.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
	11.3 Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
	11.4 Förslaget till förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

	Särskilda yttranden
	Bilaga 1 Kommittédirektiv 2019:41
	Bilaga 2 Strandnära bebyggelse
	Statens offentliga utredningar 2020

	13. TU Utseende av representant till Inera ABs ägarråd 2021
	15a. TU Svar på motion angående cykelparkering på Björkö
	15b. Motion cykelparkering
	16. TU gatunamn
	17. TU försäljning av Rörö 1.100
	18a. Tjänsteskrivelse - Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv
	18b. Illustrationskarta - Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv 
	18c. Planbeskrivning - detaljplan för bostäder m.m. vid knippla varv
	18d. Plankarta - Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv 
	18e. Planprogram Källö-Knippla Varv
	18f. Programsamrådsredogörelse för Källö-Knippla Varv
	Program för kÄLLÖ-KNIPPLA VARV
	ÖCKERÖ KOMMUN
	INLEDNING
	Sammanfattning
	Rättelse
	revidering av förslaget

	18g. Miljökonsekvensbeskrivning - Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv
	18h. Utredningar och bedömningsunderlag - Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv
	Försättsblad utredningar
	A071046_Kompletterande_undersökning_markmiljö_inkl_bilagor
	A085220-RAP-Riskbedömning_åtgärdsutredning_Knippla_varv
	Bullerrapport 5463-A
	20010-11_PM_2020514
	Sektion 1 bef MW komb
	Sektion 1 bef LLW odrän
	Sektion 1 bef LLW komb
	Sheets and Views
	Layout1


	20010-01_MUR_20200326
	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


	NVI-rapport Källö-Knippla SLUTVERSION SEJEOK 20200512
	1 SAMMANFATTNING
	Innehåll
	2 Inledning
	2.1 Vad är en naturvärdesinventering enligt standard?
	2.2 Bakgrund och uppdragets syfte

	3 Metod
	3.1 Metodbeskrivning
	3.2 Metodval i det här uppdraget
	3.3 Tidpunkt och ansvarig personal
	3.4 Informationskällor och litteratur
	3.5 GIS och fältdatafångst

	4 Resultat
	4.1 Inventeringsområdet och det omgivande landskapet
	4.2 Resultatet av förstudien
	4.3 Resultatet av fältinventeringen

	6 Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3

	Rapport Marinbiologisk inventering 200918 slutlig med bilaga
	Fältrapport sediment slutlig med bilagor, Sweco
	Riskbedömning bad 200911_inkl_bilaga
	Utformning av bryggor slutlig, Sweco

	19. Medborgarförslag bevarande av naturvärden_Bortredigerad
	20. Medborgarförslag elljusspår_Bortredigerad
	21a. TU Svar på uppföljande granskning gata och IT
	21b. Revisionsrapport - uppföljande granskning_
	21c.Svar på uppföljande granskning av gata och IT
	22a.TU grundläggande granskning Öckerö kommun 2020
	22b.Grundläggande granskning brev från revisionen
	22c. Grundläggande granskning 2020
	23a. TU Revidering av delegationsordningen
	23b. Delegationsordning KS
	Beslut i brådskande ärenden
	Anmälan av delegationsbeslut
	Förklaringar till förkortningar:

	24a.SN 9-21 Ekonomisk uppföljning per februari
	24b. TU Uppföljning efter februari 2021 SN
	24c. Uppfoljning efter februari (Socialnamnden) (8)
	1 EKONOMISK KOMMENTAR
	1.1 Socialnämnden

	2 INVESTERINGAR
	2.1 Sammanställning


	24d.BUN 7-21 Uppföljning per februari
	24e. TU BUN Ekonomisk uppföljning efter februri 2021
	24f. Uppfoljning efter februari 2021 BUN
	1 EKONOMISK KOMMENTAR
	1.1 Barn- och utbildningsnämnden

	2 INVESTERINGAR
	2.1 Sammanställning


	26.Kommundirektören informerar



