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KS § 216 Dnr KS 53/20  
   
Delårsbokslut med uppföljning per augusti 2020 
 
Ärende 
Delårsbokslut (inklusive koncernen) med ekonomisk uppföljning av Öckerö 
kommun totalt – utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser 
såväl drift- som investeringsverksamhet 

Drift 
Prognosen visar ett positivt resultat på 25 702 tkr, här ingår reavinster med 
3 362 tkr. Prognosen innebär en positiv avvikelse mot budget med 17 317 tkr. 

Nämndernas totala avvikelse är negativ med 6 424 tkr. De mest väsentliga av-
vikelserna mot budget är: Socialnämndens kostnader för covid-19 samt sane-
ring av Kärrsviks återvinningscentral med 2 708 tkr.  

Investering 
Prognosen visar ett överskott mot budget med 22 297 tkr jämfört med budget. 
Den mest väsentliga avvikelsen mot budget är: Biobädd på pinans avloppsre-
ningsverk, en transformatorstation samt VA-utbyggnad på Nästås, Tärnvägen 
och Björkö blir framflyttat till kommande år. Positiv avvikelse även gällande 
nytt LSS boende som blir klar 2021. 

Måluppfyllelse av mandatmål 
Rapporten innehåller en sammanställning av alla mål. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-05 
Delårsbokslut med uppföljning efter augusti 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Informationen noteras till protokollet. 
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Delårsbokslut med uppföljning per augusti 2020 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Delårsbokslut (inklusive koncernen) med ekonomisk uppföljning av Öckerö kommun totalt 
– utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som 
investeringsverksamhet 
 
Drift 
Prognosen visar ett positivt resultat på 25 702 tkr, här ingår reavinster med 3 362 tkr. 
Prognosen innebär en positiv avvikelse mot budget med 17 317 tkr. 
 
Nämndernas totala avvikelse är negativ med 6 424 tkr. De mest väsentliga avvikelserna mot 
budget är: Socialnämndens kostnader för covid-19 samt sanering av Kärrsviks 
återvinningscentral med 2 708 tkr.  
 
Investering 
Prognosen visar ett överskott mot budget med 22 297 tkr jämfört med budget. Den mest 
väsentliga avvikelsen mot budget är: Biobädd på pinans avloppsreningsverk, en 
transformatorstation samt VA-utbyggnad på Nästås, Tärnvägen och Björkö blir framflyttat 
till kommande år. Positiv avvikelse även gällande nytt LSS boende som blir klar 2021. 
 
Måluppfyllelse av mandatmål 
Rapporten innehåller en sammanställning av alla mål. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
 
Anna Dannje-Brocker 
Tf Kommundirektör,  2020-10-05 
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1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Årets prognostiserade resultat uppgår till 25,7 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 
knappt 17,3 mkr. Räknas reavinsterna bort så är motsvarande siffror 22,3 mkr och avvikelsen 14, mkr. 
Den väsentligaste avvikelsen på en övergripande nivå beror på högre skattenetto än budgeterat. Detta 
med anledning av en ökning av de generella statsbidragen för covid-19. 

I prognosen ingår kostnader för covid-19 men då inga formella beslut är tagna avseende de statsbidrag 
som kommunen ansökt om har inte dessa medtagits i utfall eller prognos. Genom att ta bort 
reavinsterna från resultatet erhålls balansresultatet. 2020 prognostiseras balansresultatet till 
22,3 mkr. De senaste 5 åren så resultatet varierat mellan 9 mkr och -5 mkr. 

2020 har präglats av den pågående covid-19 pandemin både verksamhetsmässigt och finansiellt. 
Kommunen har drabbats av väsentliga kostnadsökningar men också vissa ekonomiska lättnader 
såsom exempelvis ersättningen från försäkringskassan avseende sjuklönekostnaderna. Kostnaderna 
avseende covid-19 har också påverkat nämnderna på olika sätt och den nämnd som drabbats mest är 
Socialnämnden. I prognosen för Socialnämnden har kostnader om cirka 5 mkr medtagits, vilket 
innebär att nämnden prognostiserar ett underskott. 

Barn och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott och Kommunstyrelsen ett underskott. 
Underskottet inom Kommunstyrelsen avser saneringskostnader på kommunens återvinningscentral 
Kärrsvik. Inom respektive nämnd finns interna överskott och underskott. 

Finansiellt finns stora osäkerheter med avseende på pandemin. Det påverkar naturligtvis kommunens 
kostnader men även dess intäkter. Kommunen har ansökt om ersättning för merkostnader avseende 
covid-19 för perioden mars tom juli och kommer att ansöka ytterligare en gång för perioden tom 30 
november. Hur och när dessa ansökningar kommer att hanteras är i nuläget inte bestämt. Även 
kommunens skatteintäkter är osäkra. SKR beskriver sina skatteprognoser som scenarier istället för 
prognoser. Det också konstateras att de variera stort mellan prognostillfällena. Som exempel kan 
nämnas att det skiljde 16 mkr mellan maj och augustiprognosen. 

Trots ovan överstiger det prognostiserade årsresultatet för 2020 i dagsläget kommunens finansiella 
mål om 1,5 procent av skattenettot för innevarande år. 

2019 minskade folkmängden för första gången de senaste fem åren. Vid delårsbokslut 20200831 är 
folkmängden i princip oförändrad i jämförelse med hur den var vid årskiftet. Befolkningsutvecklingen 
är en väsentlig fråga för kommunen då det har en direkt påverkan på de framtida skatteintäkterna. 

1.2 Den kommunala koncernen 

Politisk organisation/styrning 

  

KONCERNENS ORGANISATION  

Syftet med koncernredovisningen är att ge en samlad bild av såväl kommunens som dess dotterbolags 
ekonomiska ställning och resultat. Vidare skall den koncernredovisningen belysa det totala 
ekonomiska åtagandet samt underlätta jämförelser mellan olika kommuner oavsett i vilken form de 
driver sina verksamheter. Koncernens redovisning är ett sammandrag av kommunens och 
dotterbolagens resultat- och balansräkningar. Öckerö kommuns koncernbokslut omfattar kommunen 
samt de helägda dotterbolagen Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi AB. Öckerö Fastighets AB 
äger samtliga aktier i Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighetsutveckling AB och Öckerö 
Fastighetsservice AB. Fullständiga resultat och ekonomisk ställning per 2020-08-31 finns i bolagens 
egna delårsrapporter. 

  

Delårets resultat för koncernen Öckerö kommun är 43 mkr. 
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Periodens resultat är 36 mkr (20190831: 19 mkr). Periodiserad budget är 17,6 mkr vilket påvisar en 
positiv avvikelse med 18,4 mkr. 2020 har varit ett händelserikt år främst med avseende på covid-19. 
Kommunen har erhållit en del extra bidrag samtidigt som en del kostnader minskat/uteblivit. Exempel 
på detta är bidrag för sjuklönekostnaderapril tom juli. Nedan är de väsentligaste avvikelserna. 

 Reavinster är 3,4 mkr ( 20190831: 1,7 mkr) 

 Nettokostnaden har ökat med 1,1% mellan perioderna. 

 Skattenettot har ökat med 3,5% (18 mkr) mellan perioderna. I jämförelse med helårsbudget 
prognostiseras skattenettot att öka med 15 mkr. Detta till stor del beroende på det extra 
generella statsbidraget som kommunen fått i samband med covid-19. Slutavräkning för 2019 
och 2020 beräknas ge ett underskott med 7,5 mkr och det extra generella statsbidraget ger ett 
överskott på 26 mkr. 

 Ersättning för sjuklönekostnader april tom juli 5,6 mkr 

 Utdelning från Öckerö Fastighets AB, 5 mkr (20190831=0 kr) 

 Investeringsutfall 28,7 mkr (20190831: 38,2 mkr) 

 Nämndernas prognostiserade avvikelse mot budget är negativ med -6,4 mkr. Här ingår 
kostnader som vi ansökt om extra bidrag för covid-19 med ca 5 mkr samt saneringskostnader 
för återvinningscentralen Kärrsvik beräknas till ca 2,7 mkr som inte är budgeterat. 

  

Befolkningsutveckling 

På halvårsbasis har antalet invånare i kommunen minskat med 1 person. I likhet med tidigare år 
redovisas ett negativt saldo över födda/döda. Hittills i år är flyttsaldot positivt, vilket innebär att 
trendbrottet år 2019 inte ser ut att vara ihållande. Historiskt är det dock så att de flesta 
fastighetsförsäljningarna i kommunen brukar ske under kvartal tre. Kommunens 
befolkningsutveckling påverkar bland annat förutsättningarna för uppräkning av skatteintäkter. 

år födda döda saldo inflytt utflytt saldo just summa 

2017         

förändring 97 127 -30 728 547 181 -1 150 

summa        12 923 

         

2018         

förändring 100 136 -36 642 583 59 -1 22 

summa        12 945 

         

2019         

förändring 106 130 -24 567 575 -8 3 -29 

summa        12 916 

         

2020         

januari tom juni 53 74 -21 271 246 25 -5 -1 

summa delår        12 915 
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1.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Konjunkturläget 

Första halvåret 2020 har i hög grad påverkats av covid-19 pandemin. Konjunkturläget både i världen 
och i Sverige har hastigt bromsat in. Den lågkonjunktur som tidigare förutspåtts har kommit både 
snabbare och hårdare än vad som prognostiserats innan pandemin. Osäkerheten inför framtiden är 
hög och de ekonomiska effekterna är väldigt svåra att förutse. SKR kallar i nuläget deras bedömningar 
scenarier istället för prognoser som tidigare. Det är också förhållandevis stora svängningar avseende 
exempelvis kommunens skatteintäkter mellan prognostillfällena. 

Antalet arbetslösa förväntas öka och man tror att andelen kommer att ligga över 9 procent under en 
längre tid. Hur antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock väldigt osäkert, varför 
olika bedömningar kommer att variera mer än vanligt. Såväl för den svenska konjunkturen, som det 
kommunala skatteunderlaget, är det inkomsterna som är den viktigaste bedömningspunkten. 

I SKR:s senaste skatteprognos görs bedömningen att botten tycks vara passerad och att aktiviteten i 
den svenska ekonomin nu förväntas stiga. I Scenariot antas lågkonjunkturen bestå ända till 2023. Ett 
ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följden av årets krisartade 
utveckling. 

Källa SKR  

  

Skatteunderlag och skatteintäkter 

Skatteunderlagsprognos, förändring (%) jämfört med året innan 

  2019 2020 2021 2022 2023 

SKR augusti 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0 

SKR april 2,2 0,9 3,5 3,7 3,8 

SKR februari 3,2 2,4 3,1 3,8 3,8 

Av SKR:s fem skatteunderlagsprognoser under 2020 har hittills tre presenterats, februari, april och 
augusti. Se tabell. Prognoserna för skatteunderlaget har varierat förhållandevis mycket mellan de olika 
prognostillfällena. Naturligtvis beror osäkerheten till stor del på covid-19 pandemin. 

2019 var skatteunderlagets ökning nästan en procentenhet mindre än 2018. Den största anledningen 
till det var en effekt av omsvängningen på arbetsmarknaden från en kraftig ökning av arbetade timmar 
2018 till en minskning 2019. För 2020 räknar SKR med en ytterligare inbromsning. Detta motverkas 
av visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön men lönesumman ökar nästan inte alls. 
Skatteunderlagstillväxten stannar en bit över två procent. Att den inte blir lägre förklaras av en mycket 
kraftig ökning av inkomsterna från en rad beskattningsbara sociala ersättningar, framförallt 
arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkringar. Krisåtgärderna för att mildra ekonomiska effekter 
av covid-19 pandemin bidrar därmed till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten. 

SKR räknar med att konjunkturåterhämtningen börjar till hösten och att arbetade timmar börjar 
återhämtas. Detta leder till än högre ökning av lönesumman 2021 än 2020. Skatteunderlaget dämpas 
samtidigt av att indexeringen av pensionsinkomster blir mindre än 2020 och att beskattningsbara 
ersättningar minskar när coronaåtgärderna upphör 2021. 

I scenariot för 2022-2023 innebär vägen till kojunkturell balans kraftig konjunkturåterhämtning med 
stark sysselsättningstillväxt, tilltagande löneökningar och ett skatteunderlag som växer i historiskt 
genomsnittlig takt. 

  

Källa SKR 
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Inflation*, % 

Inflationstakten*, räknad som den årliga förändringen av konsumentpriserna (KPI) under de senaste 
tolv månaderna, var per augusti 0,8 procent. Det är en minskning jämfört med föregående år, och 
ligger nu under Riksbankens inflationsmål*. I augusti 2019 var inflationstakten 1,4 procent på 
ettårsbasis. 

Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av 
förändringar i bostadsräntorna) var 0,7 procent i augusti 2019 (1,3 procent i augusti 2019). 

*Riksbankens mål för penningpolitiken är 2 procent, mätt som den årliga ökningstakten av KPI.  

KPI (konsumentprisindex) Procent 

december 2019 - augusti 2020 0,8 

december 2018 - december 2019 1,8 

december 2017 - december 2018 2,0 

december 2016 - december 2017 1,7 

december 2015 - december 2016 1,7 

Ränteutveckling, % 

Datum 200108 190109 160217 150708 

Reporänta 0,00 -0,25 -0,50 -0,35 

Förändring. i % 0,25 0,25 -0,15 -0,10 

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunfullmäktige har i sitt budgetdokument för år 2020 beslutat om såväl definition av "god 
ekonomisk hushållning" samt fastställt finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunallagen 
åligger fullmäktige att besluta om s.k. verksamhetsmässiga mål.  Kommunen uppvisar "god ekonomisk 
hushållning" när kommunfullmäktiges finansiella- och verksamhetsmässiga mål visar god 
måluppfyllelse. 

Avseende de finansiella målen så uppfylls reinvesteringsmålet. 2020 års prognostiserade resultat 
överstiger 1,5 procent av skattenettot men när beräkningen görs på de senaste fem årens resultat i 
förhållande till skattenettot så uppnås inte 1,5 procent. 

Avseende de verksamhetsmässiga målen så blir framförallt frisknärvaromålet svårt att bedöma ett år 
som detta men ett arbete är påbörjat som ett normalt år torde ge effekt. 

Sammantagen bedömning på beslutade mål är att "god ekonomisk hushållning", enligt fullmäktiges 
definition, inte uppnås i delårsbokslut med anledning av prognostiserat årsresultat. Bedömning per 
mål redovisas nedan. 

Soliditet och eget kapital 

År 200831 191231 190831 181231 180831 171231 

Utveckling av eget kapital, mkr 370 334 349 330 360 335 

Soliditet*, % 53 49 53 51 57 54 

Finansiella mål 

Årets resultat bör uppgå till 1,5 procent av budgeterat skattenetto sett över en period av fem år 

2020 skulle ett resultat på 1,5 procent av budgeterat skattenetto motsvarat knappt 12 mkr. Årets 
prognostiserade resultat uppgår till drygt 25,7 mkr. I det prognostiserade resultatet ingår inte ansökta 



 2020-10-08 

 

7 

 

medel för ersättning av merkostnader i samband med covid- 19. Det prognostiserade resultatet hade 
varit ca 5 mkr bättre om detta statsbidraget räknats med. 

Exkluderas engångsintäkter i form av realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgång (bl.a. 
mark) beräknas resultatet till ca 22 mkr. 

Sett över de fem senaste åren uppgår det prognostiserade resultatet till knappt 1,1 procent av 
skattenettot. Årets prognostiserade resultat innebär därmed en markant ökning jämfört med 2019. 

Resultatmålets skrivning "sett över en period av fem år" innebär att ett års eventuella svaga resultat 
inte skall styra/avgöra om målet är uppfyllt eller inte. En följd av goda resultatår kan klara en svacka i 
en annars stark finansiell ställning. 

Sett över 5 år uppnår inte Öckerö kommunen resultatmålet år 2020. Av de fem senaste årsboksluten 
(2015-2020) är det enbart det prognostiserade resultatet för 2020 som överstiger 1,5 procent av 
budgeterat skattenetto. Det bör dock tilläggas att det är positivt trendbrott som medför att målet kan 
uppnås på sikt. 

Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall finansieras med egna 

medel 

Detta likviditetsmål är uppfyllt i delårsbokslutet. Investeringsverksamheten per augusti har 
finansierats med egna medel/kassan. Gäller även på helår trots en ökande investeringstakt under 
hösten. 

Verksamhetsmässiga mål 

De verksamhetsmässiga målen syftar till att nå en god ekonomisk hushållning. Förväntad effekt är 
uppnådd för målet om sysselsättning för nyanlända efter etableringsperioden. För de två målen med 
koppling till medarbetare redovisas nyckeltal som visar effekten per helår. 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

 

Kommentar 

Pilotprojektet "Heltidsresan" är nu implementerat på Bergmans gruppboende och ska under våren 
2021 utvärderas. Samtliga anställda har erbjudits heltid, detta har dock inte minskat antalet 
timanställda i verksamheten som var önskat, framförallt pga. Covid-19. Inom projektet kommer fler 
enheter att fungera som pilotprojekt. 

Även annat arbete inom bemanning pågår, ex. uppstart av bemanningsservice inom funktionsstöd. 

Kommuncentralt pågår ett arbete för att hitta rätt med implementering av heltidsresan i Öckerö 
kommun. Det finns goda exempel att ta del och lära av. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

 

Kommentar 

En viss ökning av sjukfrånvaron kan konstateras (gäller hela landet) jämfört med samma period 
föregående år. Detta främst beroende på rådande situation med pandemin. 

Ett flertal aktiviteter har startats upp såsom vidgat samarbete med företagshälsovården samt 
personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyg. Även ex. administrativt stöd för rektorer. 

Vårens planerade utökade medarbetarundersökning skjuts fram och ska genomföras hösten 2020. 
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Ett arbete pågår inom verksamhetsområde samhällsbyggnad utifrån satsningen att komplettera 
yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister. Viss förändring har skett i 
både typ av tjänster och digitalisering av processer. 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

 

Kommentar 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att kommunens nyanlända vid 
etableringsperiodens slut har en sysselsättning. Arbetet med extratjänster har varit framgångsrikt i 
samverkan med flera kommunala verksamheter. I dagsläget finns 10 pågående extratjänster i 
kommunala verksamheter. Några individer har gått vidare till anställning inom ordinarie 
arbetsmarknad. Ett fåtal individer står utan sysselsättning och egen försörjning vid 
etableringsperiodens slut. Ungefär hälften av våra nyanlända lämnar kommunen efter 
etableringsperioden. En vanlig orsak är att man löst sitt boende på annan ort. 

Statliga medel har beviljats för att arbeta fram ett DUA (Delegationen för unga & nyanlända till 
arbete)-avtal mellan kommuner och arbetsförmedlingen. Fokus ligger på ”jobbspår”, vilket innebär en 
kombination av arbete och studier. DUA-avtalet ska färdigställas under hösten 2020. 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

 

Kommentar 

Självfinansieringsgraden har ökat enligt planering. P.g.a. för få sökande startar inte 
ekonomiprogrammet ht 2020, vilket är en del av att stärka självfinansieringsgraden på 
gymnasieskolan. Programmet kommer att erbjudas inför 2021. 

1.6 Balanskravsresultat 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 

Redovisade realisationsvinster på 3,4 mkr skall exkluderas från delårets resultat när det s.k. 
balansresultatet räknas fram. Balansresultatet i delårsbokslutet är positivt med 32,6 mkr och 
prognosen för helår är 22,3 mkr. 
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2 RÄKENSKAPER KOMMUNEN OCH KONCERNEN 

2.1 Resultaträkning kommunen och koncernen 

2019-08-31 gjordes ingen koncernresultaträkning. 

Resultaträkning (mkr)    

 Kommun Kommun Koncern 

 2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 

Verksamhetens intäkter 163 163 194 

Verksamhetens kostnader -646 -644 -626 

Avskrivningar -17 -15 -41 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-500 -495 -473 

Skatteintäkter 467 457 467 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

65 57 65 

Verksamhetens resultat 32 19 59 

Finansiella intäkter 6 2 1 

Finansiella kostnader -2 -2 -14 

Resultat efter finansiella 
poster 

19 25 46 

Extraordinära intäkter 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 

Årets skattekostnad 0 0 -3 

Årets resultat 36 19 43 

  

  

  

2.2 Kassaflödesanalys kommunen 

  

Kassaflödesanalys (mkr) 2020-01-01-2020-08-31 2019-01-01-2019-08-31 

1. Den löpande verksamheten   

Verksamhetens intäkter 163 163 

Verksamhetens kostnader -646 -643 

Ej rörelsekapitalpåverkande int/kostn -3 -3 

Verksamhetens nettokostnader -486 -483 

Skatteintäkter/generellt statsbidrag 532 514 

Finansiella intäkter 6 2 

Finansiella kostnader -2 -2 

Justering för rörelsekapitalets föränd 2 -32 

Verksamhetsnetto 52 -1 
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Kassaflödesanalys (mkr) 2020-01-01-2020-08-31 2019-01-01-2019-08-31 

   

2. Investeringar   

Inköp av materiella tillgångar -29 -40 

Avyttrade materiella tillgångar 3 2 

Försäljning aktier och andelar 0 0 

Inköp av aktier och andelar 0 0 

Investeringsnetto -26 -38 

   

3. Finansiering   

Minskning långfristiga lån 1 1 

Finansieringsnetto 1 1 

   

Förändring av likvida medel (= 1+2+3) 27 -38 

  

 

2.3 Balansräkning kommunen och koncernen 

  

Balansräkning (mkr)     

 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tillgångar 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar     

Immateriella 
anläggningstillgångar 

    

Ledningsrätter 3 3 3 3 

Summa immateriella 
anläggningstillgångar 

3 3 3 3 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekn anl 291 277 1347 1 328 

Maskiner och inventarier 66 77 100 126 

Pågående arbete 15 7 56 28 

Summa materiella 
anläggningstillgångar 

372 361 1503 1 482 

     

Finansiella 
anläggningstillgångar 

    

Andelar och aktier 118 118 6 6 

Långfristig fordran 2 2 2 2 

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 

120 120 8 8 

Summa anläggningstillgångar 495 484 1514 1 493 
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Balansräkning (mkr)     

     

Omsättningstillgångar     

Förråd, lager, 
exploateringsfastighet 

8 8 9 8 

Kortfristiga fordringar 106 115 104 114 

Likvida medel 94 68 149 95 

Summa omsättningstillgångar 208 191 262 217 

Summa tillgångar 703 675 1776 1 710 

     

Eget kapital, avsättningar och 
skulder 

    

     

Eget kapital 370 334 366 324 

Därav årets resultat 36 5 43 12 

     

Avsättningar     

Uppskjuten skatt 0 0 13 10 

Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser 

85 80 85 80 

Beräknad skuld löneskatt 21 19 21 19 

Övriga avsättningar 0 0 5 5 

Summa avsättningar 106 99 124 114 

     

Långfristiga skulder     

Banklån 23 24 901 695 

Långfristiga skulder 50 44 84 75 

Summa långfristiga skulder 73 68 985 770 

     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder 153 174 301 502 

Summa kortfristiga skulder 153 174 301 502 

Eget kapital, avsättningar och 
skulder 

703 675 1776 1710 

     

     

Panter och ansvarsförbindelser     

Borgensförbindelser 1018 991 1018 991 

Pensionsförpliktelser som inte 
tagits upp bland skulder inklusive 
löneskatt 

245 244 245 244 
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2.4 Redovisningsprinciper 

Kommunen använder samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen. 

Kommunen avviker delvis från RKRs rekommendation R4 Anläggningstillgångar och R5 Leasing. 
Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt. Anläggningar anskaffade 2013 och 
bakåt beaktas ej. Alla kommunens leasingavtal har av väsentlighetsskäl klassificerats som operationell 
leasing. 

Från och med 2020 ska, enligt RKR R2 Intäkter, offentliga bidrag och avgifter hänförbart till en 
investering redovisas som en skuld i kommunens balansräkning. Bidrag från övriga bidragsgivare ska 
intäktsredovisas samma period som bidraget erhålls. Kommunen har emellertid valt att redovisa 
gatukostnadsersättningar som en skuld för att sedan intäktsföras under anläggningens nyttjandetid. 
Motivet till att RKR R2 inte följs är att minska den årliga nettokostnaden för investeringen istället för 
att inkomsten förbrukas på ett kortsiktigt sätt genom att intäktsredovisas direkt. Kommunen anser att 
en kortsiktig förbrukning kan riskera att äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera 
sin välfärd. 

Det extra generella statsbidraget är periodiserat och fördelat med 1/12 per månad i enlighet med 
yttrande från RKR. 

  

VA- och renhållnings avgifter 

Om avgiftsuttaget överskrider självkostnaden så bokförs överuttaget som en förutbetald intäkt både 
gällande VA- och renhållningsavgifter. 

  

REDOVISNINGSPRINCIPER KONCERNEN 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden vilket innebär att kommunens bokförda 
värde på aktierna i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. 
Koncernredovisningen är från och med 2004 upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 
1 varmed de obeskattade reserverna elimineras, 78,6% till eget kapital och 21,4% till uppskjuten skatt. 
Interna transaktioner har eliminerats mellan kommunen och koncernbolagen och mellan 
dotterbolagen. 
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2.5 Drifts och investeringsredovisning 

Driftsredovisning 

  

Nämnd (tkr) 

Intäkter i 
år 

Jan 20 
- Aug 20 

Budget 
int i år 

Jan 20 
- Dec 20 

Intäkter 
fg år 

Jan 19 
- Aug 19 

Kostnader 
i år 

Jan 20 
- Aug 20 

Budget 
kostn i 

år 

Jan 20 
- Dec 20 

Kostn fg 
år 

Jan 19 
- Aug 19 

Budget-
avvikelse 

intäkter 

Budget-
avvikelse. 
kostnader 

Kommunstyrelsen 72 204 108 604 90 898 -159 445 -245 590 -178 021 -36 400 86 145 

Barn- o 
utbildningsnämnd 

59 006 88 061 55 312 -273 527 -419 255 -271 689 -29 055 145 728 

Socialnämnd 43 778 59 243 29 205 -237 661 -354 419 -211 752 -15 466 116 758 

Myndighetsnämnd 0 0 0 -393 -835 -515 0 443 

Centrala poster 3 781 2 546 3 263 -10 944 -24 233 -14 003 1 235 13 290 

 178 769 258 454 178 678 -681 968 -1 044 
332 

-675 980 -79 685 362 364 

Justeras: Poster 
som ej är 
hänförbara till Vhts 
int och kostn i RR 

-16 054 -25 339 -15 218 36 171 55 651 32 437 9 286 -19 480 

         

Verksamhetens 
intäkter och 
kostnader enligt RR 

162 716 233 115 163 460 -645 797 -988 681 -643 544 -70 400 342 884 

  

  

  

Investeringsredovisning 

  

Nämnd (tkr) Utfall Jan 20 - Aug 20 Årsbudget Återstår av årsbudget 

Kommunstyrelsen 20 013 59 791 39 778 

Barn- o utbildningsnämnd 320 5 310 4 990 

Socialnämnd 8 361 10 400 2 039 

Summa 28 694 75 501 46 807 
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3 MÅL 

3.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 
- Genomföra projektet "Heltidsresan" 
- Införa resurspool inom funktionshinder 

 

Kommentar 

Pilotprojektet "Heltidsresan" är nu implementerat på Bergmans gruppboende och ska under våren 
2021 utvärderas. Samtliga anställda har erbjudits heltid, detta har dock inte minskat antalet 
timanställda i verksamheten som var önskat, framförallt pga. Covid-19. Inom projektet kommer fler 
enheter att fungera som pilotprojekt. 

Även annat arbete inom bemanning pågår, ex. uppstart av bemanningsservice inom funktionsstöd. 

Kommuncentralt pågår ett arbete för att hitta rätt med implementering av heltidsresan i Öckerö 
kommun. Det finns goda exempel att ta del och lära av. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 
- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 
- Genomföra "Heltidsresan" 

 

Kommentar 

En viss ökning av sjukfrånvaron kan konstateras (gäller hela landet) jämfört med samma period 
föregående år. Detta främst beroende på rådande situation med pandemin. 

Ett flertal aktiviteter har startats upp såsom vidgat samarbete med företagshälsovården samt 
personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyg. Även ex. administrativt stöd för rektorer. 

Vårens planerade utökade medarbetarundersökning skjuts fram och ska genomföras hösten 2020. 

Ett arbete pågår inom verksamhetsområde samhällsbyggnad utifrån satsningen att komplettera 
yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister. Viss förändring har skett i 
både typ av tjänster och digitalisering av processer. 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 



 2020-10-08 

 

15 

 

 

Kommentar 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att kommunens nyanlända vid 
etableringsperiodens slut har en sysselsättning. Arbetet med extratjänster har varit framgångsrikt i 
samverkan med flera kommunala verksamheter. I dagsläget finns 10 pågående extratjänster i 
kommunala verksamheter. Några individer har gått vidare till anställning inom ordinarie 
arbetsmarknad. Ett fåtal individer står utan sysselsättning och egen försörjning vid 
etableringsperiodens slut. Ungefär hälften av våra nyanlända lämnar kommunen efter 
etableringsperioden. En vanlig orsak är att man löst sitt boende på annan ort. 

Statliga medel har beviljats för att arbeta fram ett DUA (Delegationen för unga&nyanlända till arbete)-
avtal mellan kommuner och arbetsförmedlingen. Fokus ligger på ”jobbspår”, vilket innebär en 
kombination av arbete och studier. DUA-avtalet ska färdigställas under hösten 2020. 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

Satsningar: 

- Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020 

 

Kommentar 

Självfinansieringsgraden har ökat enligt planering. P.g.a. för få sökande startar inte 
ekonomiprogrammet ht 2020, vilket är en del av att stärka självfinansieringsgraden på 
gymnasieskolan. Programmet kommer att erbjudas inför 2021. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 

Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla ockero.se för att signalera attraktiv arbetsgivare 
- Visualisera och kommunicera det goda jobbet som görs - goda exempel och arbetssätt som fungerar 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 
- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

 

Kommentar 

Ett gott chefs- och ledarskap är en viktig del i att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Ett 
program för grundläggande chefskunskap har tagits fram och första utbildningstillfället ägde rum i 
januari. Ytterligare tre utbildningstillfällen var planerade att genomföras under våren men på grund av 
rådande pandemi fick utbildningarna ställas in. Så snart läget tillåter kommer utbildningarna att 
återupptas. 

Väl fungerande HR-processer, exempelvis introduktionsprocessen, är identifierat som något som 
stärker arbetsgivarvarumärket. Kartläggning och förbättring av HR-processer fortsätter men även här 
har arbetet fått stå tillbaka på grund av rådande pandemi. Kompetensförsörjningsprocessen är 
riskbedömd och uppdaterad med dokument. 

En uttalad organisationskultur eller värdegrund som genomsyrar organisationen gör att människor 
söker sig till kommunen som arbetsgivare men också vill stanna kvar. Arbetet med värdegrunden har 
nu pausats och kommer återupptas när ny kommundirektör är på plats. Arbetet med att ta fram en 
chefsprofil har ännu inte påbörjats, då den ska baseras på gemensam värdegrund. 
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Kommunens kommunikation, där webben är en viktig del, bygger varumärke. Kontinuerligt arbete 
med webbplatsen. Sedan januari har den utökats med e-tjänster vilket innebär en större möjlighet till 
självservice dygnet runt, alla dagar. Under perioden har ett stort arbete utförts då en plattform skapats 
för Covid-19 information. Vissa justeringar har även gjorts rörande funktionalitet och sökbarhet. 
Dessutom har arbetet med att tillgängliggöra (enligt EU-direktiv) webbplatsen startat. 

Sammanfattningsvis bedöms arbetet med satsningar bidra till måluppfyllelse. På grund av Covid-19 
har dock vissa delar i arbetet satts på paus, men ska återupptas när situationen tillåter. 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 

Satsningar: 

- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

 

Kommentar 

I arbetet med att öka välbefinnande bland kommunens medarbetare utgår kommunen från HME-
undersökningen och arbetar med förbättringar utifrån resultatet. En mer omfattande medarbetarenkät 
var planerad att genomföras i april 2020. På grund av rådande pandemi som medfört ökad 
arbetsbelastning för många av kommunens medarbetare och chefer kommer enkäten istället att 
skickas ut i början av oktober 2020. 

Kompetensförsörjningspolicyn är det styrdokument som utgör grund och ger riktning i arbetet med att 
vara en väl fungerande arbetsgivare. Arbetet med att ta fram områden och metod för arbetet med 
aktiviteter inom kompetensförsörjningsprocessen löper på enligt plan. 

Kommunens samverkansmodell ska bidra till delaktighet vilket är viktigt för engagemang och trivsel. 
Ett förslag till nytt samverkansavtal är framtaget och diskuteras nu med de fackliga organisationerna. 
När avtalet är påskrivet och klart kommer vi ta fram en partsgemensam utbildning i samverkan för 
samtliga samverkansgrupper inom kommunen. 

Under 2020 tar Samhällsbyggnad fram en lämplig organisationsmodell som ett underlag till 
kommundirektörens uppdrag att se över organisationen. I detta ska en uppdatering av nuläget samt en 
beskrivning av önskat läge med eventuella konsekvenser tas fram med målet att skapa en ren, tydlig 
och effektiv organisation. 

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

Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid & kultur/skola/socialtjänst 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 
- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år.  
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer 

 

Kommentar 

Arbetet med det förebyggande elevhälsoarbetet pågår genom ex. trygghetsteam, Knuten - för elever 
som har svårt med sociala kontakter, I love internet för åk 5 och Skilda världar - för barn med skilda 
föräldrar. Mycket arbete sker också ute på respektive skola kring trygghet och studiero. Även fokus på 
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närvaro. 

Familjecentralen är etablerad och innebär ett nav för samarbetet mellan bibliotek, folkhälsa, barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen kring familjer. Familjecentralen har på kort tid 
lyckats bli en aktiv och välbesökt verksamhet. 

Barn- och ungdomsgruppen är ett forum för kommunens gemensamma arbete med barn- och 
ungdomsfrågor. Uppdragsbeskrivning för Barn- och ungdomsgruppen 2020 är upprättad. Ett av 
målen där är att undersöka möjligheterna att vidareutveckla den befintliga familjecentralen till ett 
familjehus med ett tvärsektoriellt team som erbjuder stöd även för familjer 7-20 år. Ett samarbete 
pågår med fokus på barn som har hög frånvaro i skolan. 

Kommunens drogförebyggare träffar de flesta föräldrar på skolans föräldramöten och utgör ett stöd för 
den gemensamma hållningen i det drogförebyggande arbetet men också i föräldraskapet. 
Folkhälsosamordnaren planerar och genomför aktiviteter för föräldrastöd, ex. föreläsningar. 

Samverkan pågår mellan Enheten för Stöd och behandling och Socialkontoret i syfte att kunna öka 
möjligheten till öppenvårdsinsatser på hemmaplan. 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 

Satsningar: 

- Öka samordningen kring de nyanlända 
- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

 

Kommentar 

Utvecklingen av arbetet med skola/arbetsliv sker genom samverkansgruppen FOKUS Öckerö. 

Organisationen i skolan ses över för att frigöra tid för lärarna. 

Undervisningen utvecklas genom det systematiska kvalitetsarbetet. Särskilda satsningar är bland 
annat läxhjälp samt lov- och sommarskola. 

Samordning kring de nyanlända har förbättrats genom specialpedagog för detta, utvecklad 
studiehandledning och modersmålsundervisning samt samverkan med etableringsenheten. 

Satsningar pågår enligt plan med att skapa förbättrade förutsättningar för fortsatta studier. 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka 

Satsningar: 

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

 

Kommentar 

Arbete pågår med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola. 

System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare är ej genomfört. 
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Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 

Satsningar: 

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 
- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka 
- Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom äldreomsorgen 
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta planeringen och uppföljningen av 
genomfört arbete 
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska lösningar för att öka trygghet, aktivitet 
och delaktighet bland de äldre 
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de boende 
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

 

Kommentar 

Utbildningar i IBIC (Individens behov i centrum) pågår. Revideringen av riktlinjer för bistånd har 
genomförts. Införandet av LifeCare pågår och möjliggör användandet av digital teknik i större 
utsträckning. Nytt trygghetslarm har installerats till Solhöjden södra. Det nya larmet kan användas 
som en plattform för olika typer av digitala lösningar. 

Kartläggning av serviceinsatser har startats. Inköpen hanteras redan idag med hjälp av lokala 
handlare. Beställningen görs digitalt och via telefon. 

I Juni 2019 antog kommunfullmäktige en detaljplan på Björkö som möjliggör ca 40 bostäder. Initialt 
var delar av den planen tänkt som trygghetsboende alternativt +55 boende. I detaljplaner kan inte 
upplåtelseformen regleras, vi anser dock att just den planen är särskilt anpassad efter behovet och 
marken är i kommunal ägo genom fastighetsbolaget. Detaljplan Öckerö Nya Centrum öppnar för 
samma möjligheter. Utredningen av trygghetsboende på Näståsområdet pågår. Indikationerna är att 
det kan handla om ca 30 stycken trygghets- eller seniorbostäder. 

Kvalitén på maten ska öka 

Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension 

 

Kommentar 

Nöjdheten på matkvalitén inom äldreomsorgen har ökat från 65% till 71% vilket är något lägre än 
rikssnittet (74%). 

Utbildningsinsatser för personal inom kost samt äldreomsorg är genomförd. Ett fokus är perspektivet 
på den totala måltidsmiljön genom arbetssättet "Från gryta till bord" där man kan följa den lagade 
maten från kök till brukare och tydliggöra överlämningen mellan kostpersonal och omsorgspersonal. 
Detta arbete pågår men med viss påverkan p.g.a. Covid-19. Rutiner finns för anpassning av menyer 
med lyhördhet för äldres önskemål. Definition av vad som är helpension finns, och utredning pågår 
om alternativ till helpension är möjligt att tillämpa på särskilt boende i Öckerö kommun. 
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Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 

Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 
- Se övermöjligheten att utveckla ett samarbete med arbetsmarknadsenheten, samordningsförbundet, 
gymnasiesärskolan samt besöks- och näringslivsenheten 
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation  
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga  som 
personal 
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med handikapporganisationer 

 

Kommentar 

Mark såld för nybyggnation av gruppbostad. ÖFAB har pågående produktion. Revidering av 
bostadsförsörjningsprogrammet pågår enligt plan. Daglig verksamhet har fått nya och renoverade 
lokaler under 2019. Under 2020 fortgår arbetet med byggnation av ny gruppbostad LSS med planerad 
inflytt andra kvartalet 2021. 

En arbetskonsulent är projektanställd på deltid inom Daglig verksamhet och samarbete är påbörjat 
med olika aktörer för etablering på arbetsmarknaden för personer med funktionsvariationer. 

En satsning på AKK - alternativ kompletterande kommunikation är genomförd. SIP-utbildning till 
handläggare genomfördes hösten 2019 med fokus på ökad delaktighet och dialog med brukare och 
anhöriga. Utbildning i en ny utredningsmetodik, IBIC (individens behov i centrum), har genomförts 
under 2019 och kommande implementering under 2020 går enligt plan. 

En anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FS är anställd på 50% med främst uppdrag att lotsa 
anhöriga, genomföra enskilda stödsamtal och vid behov anordna utbildningar riktade till anhöriga. 

Daglig verksamhet har jobbat med utveckling av kulturaktiviteter i form av karaoke, tidning, teater, 
pod-radio och musikstund, utifrån satsningen att öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter. 
Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter inom Funktionsstöd har dock behövts ändrats/begränsats 
med anledning av Covid-19. 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 

Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 
- Förbättrad integration för barn och familjer 
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

 

Kommentar 

Tidigare GR-projekt ”Samverkan för att stödja nyanlända barn och deras föräldrar” har slutförts och 
förbättrade samverkansprocesser har nu övergått till ordinarie verksamhet. Etableringsenheten 
arbetar aktivt tillsammans med andra enheter för att fortsatt hålla i den samverkan som är nödvändig 
för att möjliggöra en god integration för kommunens nyanlända barn och familjer. Upparbetade 
samverkansprocesser fortlöper och följs upp vid kontinuerliga gemensamma möten mellan etablering, 
skola, kultur och fritid och socialtjänst. 

Biblioteket erbjuder i sitt utbud av media och tjänster ett stöd för nyanlända. Nya familjer 
introduceras för verksamheterna i Navet under fritid och kultur. 

Föreningslivet är en viktig del i ett inkluderande samhälle och för en god integration. Mycket gott för 
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integration och gjort och görs i kommunens föreningar. Nya bidragsregler för föreningar håller på att 
tas fram, där inkluderande förhållningssätt kommer att vara en del. 

Delaktighet i sociala sammanhang, ex. föreningar och andra kultur- och fritidsaktiviteter kan ha ett 
stort värde för individens etablering i det gemensamma Öckerösamhället. Den pågående pandemin i 
Sverige har inneburit svårigheter när det gäller integration och deltagande i sociala sammanhang. 
Processen försenas för de senast mottagna av våra nyanlända, något vi bör ta i beaktande och arbeta 
mer aktivt kring när restriktionerna i samhället lättas på. 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 

Satsningar: 

- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och 
utbildningsförvaltningsförvaltningen kring kulturaktiviteter för barn och unga 
- Utveckla och förbättra digital kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och 
fritidsområdet 
- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 
- Meröppna bibliotek 
- Utveckla stöd till och samverkan med föreningar 
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund 

 

Kommentar 

En ny ungkulturplan håller på att tas fram. Den sätter en gemensam riktning för kommunens 
förvaltningar i arbetet med kultur för barn och unga. Samarbete i kommunen sker bland annat genom 
Skapande skola och musik på fritidsgården. 

Bedömningen är att kommunikationen har stärkts. Närvaron har ökat på sociala medier och webb för 
verksamheterna. Ett gott exempel är föreningsstöd som både når föreningar med information, men 
också synliggör föreningarnas verksamhet på ett bra sätt. 

Planering sker för att kunna sända evenemang digitalt. En digital föreläsning är genomförd med gott 
resultat. Arbetssätt och teknik behöver sättas för att det ska fungera väl. 

Det saknas en digital kommunikationsväg till ungdomar i kommunen. Finns exempel i andra 
kommuner, ex. Ung i Mark. 

Under våren och sommaren pågår renovering av fastigheten Navet. Nya skyltar med Navet-loggan 
kommer att sättas upp. Parallellt pågår ett arbete med att paketera och marknadsföra verksamheterna 
och evenemangen i Navet. Navet, med bibliotek, utställningshall, familjecentral och samlingsrum, ska 
vara en mötesplats för alla åldrar. 

I Björkö nya skola planeras en meröppet biblioteksfilial att inrymmas. Det blir ett försök i kommunen 
som skulle kunna användas på fler ställen i kommunen i framtiden. 

Ökat besöksantal på fritidsgården under senare delen av sommaren. Högt deltagande under 
sommaraktiviteter för barn och ungdomar. 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 

Satsningar: 

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling 
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog 
- Utveckla mark- och exploateringsprocessen 
- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner 
- Utred möjligheten för flytande bostäder för något område 
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Kommentar 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. 
Området för FÖP Björkö inrymmer stor del av kommunens mark och där har kommunen störst 
möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. 

I dagsläget anses detaljplan Öckerö nya centrum rent tekniskt vara klar och inväntar klartecken att 
lyftas för antagande. Öckerö nya centrum bidrar i hög grad till att uppfylla målet. 

Arbetet med flytande bostäder är inför uppstart där förstaläget handlar om att inventera havsbotten i 
de delar som kan vara möjliga placeringar för flytande bostäder. Först därefter ska ett program arbetas 
fram som beskriver hur flytande bostäder ska utföras och utformas i Öckerö kommun. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 

Satsningar: 

- Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Drift- och underhållsåtgärder samt kommunikativa 
åtgärder (enligt Trafiksäkerhetsplan) 
- Utveckla arbetssätt för underhållsrutiner av vägnätet 
- Utvecklad dialog kring infrastrukturplanering mellan politiker och förvaltning 
- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

 

Kommentar 

Åtgärder enligt handlingsplanen för verkställande av trafiksäkerhetsplanen ingår i det dagliga arbetet 
på gatuenheten. Interna underhållsrutiner av vägnätet pågår. Potthålsrutiner finns och 
beläggningsprogram finns upprättat. 

Infrastrukturplanering i dialog mellan politiker och ansvariga tjänstemän startades upp under 2019. 
Vid sista mötet 2019 beslutades att årligen genomföra två dialogmöten. På o:net kan berörda politiker 
ta del av genomförda, planerade och kommande projekt. 

Föräldravandringar för att granska trafiksituationen utanför skolan och samarbete med polisen 
genomförs för att öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring 
trafiksäkerhet. 

Utbudet för kollektivt resande ska öka 

Satsningar: 

- Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan, busslinjer och zonindelning 
- Genom Mobility Management-plan stärka förutsättningar för hållbart resande 
- Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och kollektivtrafik 
- Underlätta för pendling genom utökande av pendelparkeringar 

 

Kommentar 

Vid tidtabellsskiftet i december 2019 gjordes vissa ändringar för turlistan 296 Burö-färjan. Har 
inneburit en förbättring för passagerarna som slipper stressa. Har fått positiva kommentarer. Ny 
bussaktör tillträder vid trafikstart december 2020. Där ska enligt uppgift samtrafik starta mellan 
bussen till Nordöarna och linje 296. 

Inga fler bryggor eller tider har lagts till men i förstudien för trafikupphandling 2023 diskuteras Lilla 
Varholmen som en angöringspunkt. 
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Inför ny trafikstart december 2020 kommer Västtrafik, Connect Bus och kommunen ha 
kommunikationsinsatser under hösten. Startmöte är planerat under v 37. Från kommunen är 
kommunikatör, färdtjänsthandläggare, trafikplanerare och verksamhetssamordnaren kallad. I 
november startar den nya zonindelningen där Öckerö tillhör Göteborg. Det innebär att det är samma 
taxa att resa inom Göteborg och Öckerö. 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 

Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö 
- Minskad miljöpåverkan av närmiljön 
- Värna om marin och havsnära miljö 
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett 
- Utveckla fastighetsnära insamling 
- Giftfri skola och förskola 
- Genom miljötillsyn bidra till minskad miljöpåverkan 

 

Kommentar 

Arbetet med Grönstrukturplanen har pågått sedan våren 2018 och antogs av kommunstyrelsen våren 
2020. 

Projektet giftfri miljö i skola och förskola har drivits under en längre tid och mycket arbete är gjort 
men arbetet har avstannat. 

En matavfallskampanj, "Gör det inte svårare" och Sopsamlarmonster, som vänder sig till våra 
förskolor, genomförs under året i samarbete med andra kommuner och aktörer. Daglig verksamhet 
bedriver återbruk och servar källsorteringen i kommunen genom att hämta återvinning åt kommunens 
verksamheter. I augusti genomförs en utställning i Navet, Öckerö bibliotek, om Agenda 2030, med 
deltagande från flera av kommunens verksamheter. 

Idag görs trafikmätningar på de vägar som är kända eller där klagomål har inkommit till kommunen. 
När mätningen är klar skickas resultatet till Miljö för analys. Utifrån analysen görs en bedömning på 
åtgärder. En bullerkartläggning och framtagande av åtgärdsplan har fått skjutas på framtiden. 

Solpaneler är installerade och driftsatta på ishallens tak. 

Ett antal fastighetsprojekt genomförs i kommunen med olika checklistor och miljökrav för att minska 
miljöpåverkan. Under året har inga upphandlingar gjorts av det slaget som har koppling till minskad 
miljöpåverkan vid fastighetsprojekt. 

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 

Satsningar: 

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 
- Satsningar på tillväxt för små och medelstora företag i kommunen 
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 
- Utveckla besöksindustrins mål och syfte för att skapa arbetstillfällen, ex. etablering av ett större 
hotell som motor i industrin 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Regionalt näringslivsarbete i samverkan med GR-kommunerna 
- Tillsammans med kommunens förvaltningar, Öckerö företag och BNR sätta långsiktig gemensam 
riktning för målen med  näringslivsarbetet 
- Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvariatoner i offentliga och privata företag 
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Kommentar 

Vi kan se positivt på utvecklingen av varsel i Öckerö kommuns näringsliv vilket skiljer sig från många 
andra kommuner. De bakomliggande skälen ser vi till stor del beror på den relativa småskaligheten i 
näringslivet. Våra större arbetsgivare har inte drabbats i stor utsträckning av pandemin utan här ser vi 
att nyrekrytering faktiskt skett, dels genom egen tillväxt och dels genom ett ägarbyte (Bergs 
Propulsion) som medförde ett strategiskt beslut att flytta företagets produktion från Singapore till 
Öckerö vilket medfört nyrekryteringar. Genom kommunens och BNE:s många arbetsgrupper pågår ett 
brett näringslivsarbete som skall bidra till företagens organiska tillväxt. Samverkan i det regional 
perspektivet och närheten till både BRG och Göteborg & Co bedömer vi har stark påverkan i positiv 
riktning. 

 
Arbetet med kommunens antagna Näringslivsstrategiska program ser vi som ett viktigt instrument för 
det fortsatta arbetet där vi också kan konstatera att företagsföreningen antagit likvärdiga mål. 
Samsynen i likvärda satsningar och mål skapar större möjligheter att genomföra förflyttningen framåt. 

Andelen nöjda företagare ska öka 

Satsningar: 

- Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag branschvis på vår lokala marknad 
- Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) struktur, riktning och mål för besöks- och 
näringslivet i kommunen 
- Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och utförande med mål att förenkla kontakten med 
kommunen för näringslivet 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora att organiskt växa 
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen 

 

Kommentar 

Trots utmaningarna som kom med Covid-9 i mars 2020 har kommunens arbete med stöd till 
företagen fortsatt men till viss del med annan inriktning. Detta mot de företag som primärt drabbats, 
segmenteringen av hur Covid 19 slagit mot företagen är märkbar, vissa har drabbats hårt medan vissa 
inte känt av någon direkt påverkan. Det finns även skillnader när företagen drabbats sett över tid och 
vi prognostiserar att vissa kan drabbas senare även efter att pandemin ebbat ut. Kommunens stöd 
omfattar naturligt mycket kommunikation och information kring de stödåtgärder som tagit fram 
nationellt och i förekommande fall regionalt. Även ett kommunalt 12 punkts program togs fram 
skyndsamt av kommunen och politiken. 

 
Utfallet av Insiktsmätningen var positiv med ett högt betyg för företagsklimatet, Öckerö bibehåller sin 
position i jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionen och nationellt. I jämförelse med 
föregående års utfall noterades en relativt liten minskning (0,03). Även i Svensk Näringslivs mätning 
av företagsklimatet bibehåller Öckerö en hög position men även här en mindre reducering. 
Covid-9 har naturligt påverkat det arbete som omfattar exempelvis Kompetens Öckerö, Fokus Öckerö 
och Företagsfrukosten som man har beslutat att fortsätta med fysiskt men med max 30 deltagare. 

Ett fortsatt nära samarbete med företagsföreningen ger goda samverkanseffekter som vi ser leder till 
ökad tillväxt för näringslivet. 
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4 SAMMANFATTNING 

Resultat 

Kommunens utfall efter åtta månaders verksamhet är positivt med 35 927 tkr (32 566 tkr exklusive 
reavinster). Budgeten för perioden uppgår till 17 574 tkr, avvikelse mot utfall innebär en positiv 
avvikelse med 18 353 tkr. 

Budgetavstämning - utfall augusti 

Riktpunkt vid jämn månadsförbrukning av budgeten är 67%. Nämnderna, inklusive kommuncentrala 
poster, har förbrukat 64% tom augusti. 

Prognos 

Prognosen totalt för kommunen beräknas bli positiv med 25 702 tkr, här ingår reavinster med 
3 362 tkr. Dessutom ingår ökade kostnader för Socialnämnden avseende covid-19 med ca 5 000 tkr 
samt saneringskostnader för Kärrsviks ÅVC med ca 2 700 tkr. Avseende kostnaderna för covid-19 är 
ansökan inskickad till socialstyrelsen men inga bidrag är uppbokade då formella beslut ej är fattade. 
Saneringskostnaderna för Kärrsviks ÅVC  belastar kommunens resultat. 

Det budgeterade resultatet uppgår till 8 385 tkr, det innebär en positiv avvikelse med 17 317 tkr i 
jämförelse med årsbudget. 

Årets balansresultat, resultat exklusive reavinster, beräknas bli positivt med 22 341 tkr. 

Nämndernas totala avvikelse (exklusive kommuncentrala poster) prognostiseras att bli negativ med -
6 424 tkr. Kommunstyrelsen och socialnämnden visar underskott. Beräknat underskott inom 
kommunstyrelsen( -2,2 mkr) avser främst kostnader för sanering av Kärrsvik. Socialnämndens 
underskott beror främst på merkostnader avseende covid-19 där vi troligtvis kommer erhålla bidrag. 

Prognosen för slutavräkningar 2019 och 2020 avseende skatteintäkter beräknas totalt påverka 
kommunens resultat negativt med -7 536 tkr. Skattenettot prognostiseras positivt med 14 820 tkr pga 
extra generella statsbidrag med 26 249 tkr. 

Finansnetto visar ett underskott med -191 tkr pga lägre utdelning från Kommuninvest. 

Osäkerhetsfaktorer under året är: 

 Utvecklingen av pandemin covid-19, intäkter och kostnader i samband med detta 

 Nämndernas resultat 

 Avräkning skatt år 2019 och 2020, dessa är extra osäkra pga pågående pandemi 

 Pensionskostnadens utveckling samt KPAs prognosunderlag. Stora pensionskostnader kan 
förväntas i samband nyrekryteringar av chefer med höga löner 

 Exploateringsprojekt 

  

5 EKONOMISK KOMMENTAR 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen totalt 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på -2 228 tkr. Det är en försämring mot föregående 
prognos med -134 tkr. Försämringen avser främst ytterligare underskott inom samhällsbyggnads skatt 
med -818 tkr, detta främst inom samhällsbyggnads centralt samt gatuenheten. Detta vägs upp av 
överskott inom KS enheter, fritid o kultur och styr o stöd. 2 700 tkr avser saneringskostnader för 
Kärrsviks återvinningscentral. Dessa kostnader belastar kommunens resultat. Ytterligare förklaring till 
avvikelser redovisas nedan. 

Kommunstyrelsens enheter/styr och stöd/fritid och kultur: 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 2 120 tkr jämfört med budget. Det är en förbättring 
mot föregående prognos med 539 tkr. Förändringen förklaras av sänkta personalkostnader. 
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Resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Tillfälligt vakant 50% tjänst kvalitetsutvecklare 

 Tjänstledig verksamhetschef för fritid o kultur på 50% 

 Delvis ej ersatt verksamhetschef för styr och stödenheten 

Samhällsbyggnadsverksamheten: 

Totalt sett visar samhällsbyggnadsverksamheten ett resultat på -4 347 tkr jämfört med budget. Detta 
är en försämring mot fg prognos med -690 tkr. En stor del avser saneringskostnaden för Kärrsviks 
återvinningscentral med 2 700 tkr. 

Skattefinansierad samhällsbyggnadsverksamhet 

Prognosen efter augusti månad visar på ett resultat på -1 857 tkr jämfört med budget. Det är en 
försämring mot föregående prognos med -818 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 SB centralt går med underskott -717 tkr vilket främst beror på SB admin (dubbla 
lönekostnader SB chef kom tidigare än beräknat) -100 tkr och MEX (sanering Knippla och 
BMSS boende) -230 tkr. Vindkraftverk -250 tkr, internfakturering lägre än genererade 
kostnader 

 Gatuenheten går med underskott -861 tkr på grund av oförutsedda kostnader bestående av 
självrisker, kapitalkostnader och internräntor (-469 tkr belysning Rörö/Hyppeln) samt 
överskriden utbildningsbudget. Minskade intäkter vinterskötsel samt div reparationer (-200 
tkr) och uppdatering av kostnadsanalys av Björnhuvudskajen. 

Avgiftsfinansierad samhällsbyggnadsverksamhet 

Prognosen efter augusti månad visar på ett resultat på -2 490 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 127 tkr. 

Prognos för VA-enheten och Kretsloppsenheten "Den kommunala renhållningsskyldigheten" följer 
"självkostnadsbegreppet" även i prognosarbetet. Det innebär att verksamheten lämnar en prognos som 
är noll. Eventuellt överskott redovisas som förutbetald intäkt i samband med bokslut och underskott 
redovisas mot föregående års överskott om sådant finns. I texterna nedan redovisas verksamhetens 
över och underskott. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Kretsloppsenhetens kostnader för sanering av Kärrsvik, ÅVC, -2708 tkr. 

VA-enheten 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på - 1 084 tkr att jämföra med budgeterat underskott 
på -1 893 tkr. Det är en försämring mot föregående prognos med -259 tkr. Förändringen mot 
föregående prognos förklaras av: 

 Osäkra fordringar 

 Utrangering av arbetsfordon 

 Ökade kostnader för kemikalier 

Det positiva resultatet jämfört med budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Lägre personalkostnader 

 Högre anslutningsavgifter 

 Ökade kostnader för underhåll av reningsverk på nordöarna 

Underskottet bokas vid bokslut mot tidigare års överskott. 

Kretsloppsenheten 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 0 tkr jämfört med budget för den kommunala 
renhållningsskyldigheten och ett resultat på -2 744 tkr jämfört med budget på uppdragsverksamheten 
vilket är en förbättring mot föregående prognos med 130 tkr. 
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Totalt underskott för uppdragsverksamheten beror framförallt på nedanstående avvikelse: 

 Bortforsling av massor från Kärrsvik 2 479 tkr. Total kostnad för saneringen är 2 708 tkr. 
Dessa kostnader belastar kommunens resultat och justeras mot det egna kapitalet 

 

Kommuncentrala poster 

Prognosen efter augusti månad visar ett positivt avvikelse 9 069 tkr jämfört med budgeterat. 

Resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Reavinster 3,4 mkr 

 Strategisk reserv 1,2 mkr 

 Lägre pensionskostnad 4,6 mkr 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosen efter augusti månad visar ett positivt resultat på 1 221 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 1 221 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Arbete med organisation inför ht 2020. 

 Covid 19: 
Minskade sjuklönekostnader. Staten tar hela sjuklönekostnaden fr. o. m. april - augusti. 
Minskade kostnader för skolskjuts, p.g.a. distansundervisning under vt 2020. 

Resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Förskolan -431 tkr 
Kostnader för förskolan under våren innan minskningen av två avdelningar. En förbättring 
med ca 500 tkr sedan prognosen efter maj. 

 Fritidshem -513 tkr 
Lägre statsbidrags intäkter än budgeterat avseende fritidshemssatsning. 

 Förskoleklass 489 tkr 
En förbättring till följd av förändrad organisation och sjuklönekostnaden. 

 Grundskolan -3 641 tkr 
Kostnaden för köpta platser kostar 1 000 tkr mer än budgeterat. 
De flesta skolorna har svårt att klara budget. En förbättring på Fotö till följd av förändrad 
organisation. Även Heden 7 - 9 har förbättrat sitt resultat jämfört med prognosen i maj. 

 Gymnasiesärskola 916 tkr 
Två platser som upphör. Minskade kostnader för skolskjuts till följd av covid 19 

 Gemensamt BOU 4 590 tkr 
Förvaltningens buffert där bl. a. underskottskompensationen för 2020 har budgeterats. 

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

 Minska med två avdelningar på förskolan. 

 Reviderat förslag till förändring av organisation inför ht 2020: flytta åk 4 - 6 från Fotö skola 
till Bergagårdsskolan och förskoleklass på Öckerö på Kompassen. 

 Ytterligare arbete med organisation inför ht 2020. 

Ekonomiska risker som vi ser under 2020: 

 Risk för utökade sjuklönekostnader under hösten 2020 p.g.a. covid 19. 

 Statsbidragen är svåra att förutse 

 Köpta platser för elever i behöv av särskilt stöd. 

 Interkommunal ersättning för elever som går på gymnasiet. Några dyra platser ger stor 
påverkan på snittpriset som budgeten bygger på. 

 Osäkerhet gällande kostnader från ÖRAB och ÖMC. 
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Socialnämnden 

Prognosen efter augusti månad visar ett negativt resultat på - 5 581 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 4 tkr. Budget avseende hyra för modul på etableringsenheten 
har tillförts till Socialnämnden och orsakar inte längre ett underskott. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Hemtjänsten har i sin budget i år fått en neddragning av timmar då nya SÄBO-platser (Särskilt 
boende) har öppnat detta år. Hemtjänsttimmarna gick upp något under februari men 
minskade sedan i mars igen och har sedan dess minskat varje månad. 
Utförda timmar minskar, dock kan inte personaltimmarna dras ner motsvarande då det är 
stort tryck på personalen i verksamheten. Många sjuktimmar orsakar mycket vikarier och 
övertid som gör att en neddragning av grundpersonalen blir motsägelsefull. 

 Övertid och vikarier inom funktionsstöd ökade i april och maj och har fortsatt orsaka 
underskott under sommaren. 

 Övertid och ökade vikariekostnader har ökat inom särskilt boende under april och maj och har 
även orsakat underskott under sommaren. 

 Under sommarsemestrarna har bemanningsföretag för sjuksköterskor anlitats för att klara av 
bemanningen och orsakar ett underskott mot budget. 

 Etableringskostnader för placeringar av ensamkommande barn visar på ett underskott då 
dessa har ökat jämfört med föregående prognos. Även minskade intäkter orsakar ett 
underskott då mottagningen av nyanlända har skjutits upp på grund av restriktioner kring 
covid-19. Detta medför även minskade hyresintäkter då lägenheterna står tomma. Totalt 
underskott avseende etablering är -633 tkr. Åtgärdsplan för att komma i balans kommer att 
upprättas inom etableringsenheten. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att minska underskottet: 

 En minskning av antalet hemtjänsttimmar som en följd av att inte alla platser på särskilt 
boende är fyllda. Arbete med att fylla alla platser pågår. 

 En avdelning på Solhöjden Södra har ännu inte öppnat på grund av att restriktionerna för 
inflytt till Särskilt boende har skärpts. Denna avdelning är även en beredskapsavdelning för 
covid-19. Detta kan dock komma att ändras om förutsättningarna blir annorlunda. 

 Inom socialförvaltningen har två pilotprojekt inom Heltidsresan startat nu under 2020. Dessa 
projekt är inte finansierad med någon ökad budget. Troligtvis kommer det att bli en ökad 
kostnad till en början som sedan kommer att resultera i en mer kostnadseffektiv verksamhet. I 
denna prognos antas underskottet som beror på heltidsresan uppgå till -800 tkr. 

 Tidigare beslutad åtgärd är att se över hemtjänstens resursplanering och arbetet med det har 
startat och väntas få en direkteffekt under hösten då behovet av timvikarier väntas minska. 
Denna åtgärd är medräknad i prognosen och uppgår till -500 tkr. 

 Inom ekonomiskt bistånd syns en kostnadsökning jämfört mot budget. Förvaltningen arbetar 
med att analysera orsakerna till detta och kostnaderna under hösten förväntas ligga något 
lägre än våren och prognostiserar inget ökat underskott.   

Covid 19 

 I prognosen ingår merkostnader som Socialförvaltningen har haft i samband med pandemin 
covid-19. För perioden april till juli uppgår dessa kostnader till 4 600 tkr och 450 tkr för 
augusti. Totalt 5 050 tkr. Kommunen har skickat in en ansökan för merkostnaderna för 
perioden april till juli och kommer att skicka in en till ansökan för perioden augusti till 
november. Dessa intäkter är inte medräknade i prognosen och orsakar därmed ett underskott. 
Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan i avvaktan på beslut om tilldelat statsbidrag. 

 Denna prognos är lagd utifrån hur det har sett ut fram tills nu. Inga stora kostnadsökningar är 
medräknade under hösten då förhoppningen är att läget förblir så som det är just nu. 

  

Bygg- och miljönämnden  

Prognosen efter maj månad visar ett positivt resultat på 160 tkr jämfört med budget. Det är en 
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förbättring mot föregående prognos med 20tkr. Förändringen förklaras av: 

 Pandemin har lett till färre möten och färre utbildningstillfällen. Det har resulterat i lägre 
utbetalda arvoden. 

   

5.1 Öckerö kommun - resultat och prognos 

Prognosrapport total 

 tkr Progn Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack avv Förbr % Fg prog 

Kommunstyrelsen -139 232 -137 004 -2 228 -87 264 -88 119 855 64 -139 098 

Barn- och 
utbildningsnämnden -329 973 -331 194 1 221 -214 520 -215 941 1 421 65 -331 194 

Socialnämnden -300 757 -295 176 -5 581 -193 883 -192 897 -986 66 -300 761 

Bygg- och miljönämnden -671 -835 164 -392 -557 164 47 -687 

Kommuncentrala poster -7 618 -16 687 9 069 -2 142 -11 126 8 983 13 -10 452 

SUMMA -778 251 -780 896 2 645 -498 202 -508 640 10 438 64 -782 193 

Eliminering internränta 4 292 4 249 43 2 876 2 833 43 68 4 285 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD -773 959 -776 647 2 688 -495 326 -505 807 10 481 64 -777 908 

Skattenetto 801 484 786 664 14 820 532 208 524 469 7 739 68 785 569 

Finansnetto -1 823 -1 632 -191 -955 -1 088 133 59 -1 839 

ÅRETS RESULTAT 25 702 8 385 17 317 35 927 17 574 18 353 428 5 821 

Nettokostnadsandel % 97 99  93 97   99 

Reavinster 3 362 0 3 362 3 362 0 3 362 0 3 330 

BALANSRESULTAT 22 341 8 385 13 956 32 566 17 574 14 992  2 491 

6 INVESTERINGAR 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen totalt 

Total prognos för kommunstyrelsen visar en avvikelse på 20 493 tkr mot budget. Avvikelsen mot 
föregående prognos är 5 767 tkr. Den största delen gäller avgiftsfinansierad verksamhets projekt 
avseende biobädd och transformatorstation samt ytterligare projekt som flyttas till 2021. Denna 
budget kommer att begäras reserverad. 

Kommunstyrelsens enheter/styr och stöd 

Kommundirektören har en investeringsreserv på 3 000 tkr som kommer att nyttjas med 700 tkr i ett 
kommunövergripande projekt gällande "säkra utskrifter", till backup-system, uppgradering av 
Lejonets IT-struktur samt till en bil inom natur/anläggning/park. Resterande 1 124 tkr beräknas i 
dagsläget inte nyttjas. 

Nytt ärendehanteringssystem är klart. Införande och uppstart kommer att genomföras under året. 
Planerade IT-projekt gällande lagringslösning, utbyte av servrar och switchar kommer att genomföras. 

Samhällsbyggnadsverksamheten 

VA-enheten 

Investeringsprognosen efter augusti månad visar en avvikelse på 17 203 tkr jämfört med budget. 
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Avvikelsen förklaras av: 

 Projekt Biobädd Pinans avloppsreningsverk, 10 898 tkr, flyttas fram och samordnas med 
utbyggnaden av reningsverket 

 Projekt Allévägen/Nästås, 1 250 tkr, flyttas fram till 2021 

 Projekt Tärnvägen/Droppen, 3 350 tkr, flyttas fram till 2021 

 Projekt Björkö 1:305 1:294, 3 000 tkr, flyttas fram till 2021 

Kretsloppsenheten 

Investeringsprognosen efter augusti månad visar en avvikelse på 2 113 tkr jämfört med budget varav 
728 tkr kommer att fördelas till Gata (618 tkr för bil) och Loko (110 tkr). Avvikelsen förklaras av: 

 Projekt Transformatorstation 1 500 tkr utgår 

 Projekt Tvåfacksbil 1 745 tkr leasas istället 

 Omfördelning av 448 tkr till andra investeringar inom verksamheten 

Barn och utbildningsnämnden 

Redovisar inga avvikelser. 

 Socialnämnden 

Socialnämnden har en investeringsbudget för 2020 på 10 400 tkr och av dessa beräknas 8 596 tkr 
användas under 2020. Totalt överskott i prognosen per augusti är 1 804 tkr. 

Investeringen för nytt LSS boende beräknas inte användas under året utan lämnar en positiv prognos 
på 1 320 tkr då gruppbostaden inte blir klar förrän våren 2021 och först då kan inventarierna 
inhandlas. 

Renovering av badrum inom funktionsstöd på 700 tkr beräknas också sätta igång först under våren 
2021. Renoveringen av badrum på Sälvägen kommer inte att genomföras förrän den nya 
gruppbostaden är på plats, överskott på 576 tkr. 

Reservaggregatet på Bergmans beräknas lämna ett överskott på 1 200 tkr i årets prognos då 
kostnaderna inte väntas komma förrän efter årsskiftet. 

Solhöjden Södra är en investering som har slutförts under våren 2020 dock har förändrade planer 
medfört att budgeten har överskridits med -1 945 tkr för 2020. Det beror på att två avdelningar inte 
beräknades tas i bruk förrän 2021 och 2022 och därför var budgeten inte lagd på 2020. Nu har alla 
avdelningar tagits i bruk och inventarier är inhandlad för hela Solhöjden södra och därför överskrids 
den budgeten. Dock kommer då inte budgeten som var planerad till 2021 och 2022 att behövas. 

 

   

6.1 Öckerö kommun - investering 

Investeringsrapport total 

 tkr Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

Nettokostnad      

Kommunstyrelsen 39 298 59 791 20 493 20 013 45 065 

Barn- och utbildningsnämnden 5 310 5 310 0 320 5 310 

Socialnämnden 8 596 10 400 1 804 8 361 9 123 

Summa  53 204 75 501 22 297 28 694 59 498 
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7 LIKVIDITET 

mkr 2020 2019 

Januari 74 99 

Februari 70 86 

Mars 59 64 

April 53 76 

Maj 75 75 

Juni 86 80 

Juli 98 75 

Augusti 94 65 

September  76 

Oktober  62 

November  68 

December  68 

8 EXPLOATERINGSPROJEKT 

Projekt 8066 Varvet Knippla 1:161 och projekt 8072 Centrala Öckerö: föregående prognos kvarstår. 

Projekt 8080 Östra Sudda: Felaktig bokning bortbokad, därav -90 tkr. 

Projekt 8086 Tärnvägen Heden 1:300 1:229: föregående prognos kvarstår. 

Projekt 8090 Nästås/Allévägen: Kostnader pga samprojektering av Gata och VA. En del kostnader 
kring en Allé. Begäran från ÖFAB om att få starta en förhandling om köp av del av området. 

Projekt 8092 Horstebacke: KS-beslut protokoll 2020-06-16 KS §151, Dnr SB 77/20, om att ta fram 
kriterier för markanvisningstävling. Beräknas att säljas 2021. Konsultkostnader kommer under 2020. 

Projekt 8110 Björnhuvudet kaj ÖÖ 2:51: Diskussioner inför avtalsförhandlingar pågår. Ytterst osäkert 
kring försäljning. Avsiktsförklaring går ut 2020-06-30. Uppdrag från KS att utreda kostnader för 
reparation av 8 m kaj och huruvida kommunen ska äga eller sälja kaj. Värdering ska tas fram. 

Projekt 8112 Öckerö 1:552>34 Södra Långesand: föregående prognos kvarstår. 

Tkr 
Nedlagda 

kostnader vid 
årets början 

Utfall Prog Fg prog 
Planerat 
slutdatu

m 

8066 Varvet Knippla 1:161 2 066  1 000 1 000 2024 

8072 Centrala ÖÖ och ÖÖ 2:267 3 201 72 100 100 2020 

8080 Östra Sudda 235 -90 0 0 2021 

8084 Björnhuvudet Musslan 9     

8086 Tärnvägen Heden 1:300, 1:229 1 230  500 500 2020 

8090 Nästås/Allévägen 0 227    

8092 Horstebacke 0    2021 

8110 Björnhuvudet Kaj ÖÖ 2:251 223 22   2024 

8112 Öckerö 1:552>34 Södra Långesand 91 237 1 000 1 000 2021 

Summa 7 056 468 2 600 2 600  

 







Öckerö kommun

Avrapportering - delårsbokslut 2020-08-31

16 oktober 2020



Sida 2

Innehållsförteckning

► Metod

► Resultatutfall 2020-08-31

► Iakttagelser

► God ekonomisk hushållning

► Övrigt



Sida 3

Granskning delårsbokslut

► Metod

► Översiktlig analytisk granskning balans- och resultaträkningar

► Jämförelse av utfall resultaträkning mot budget för perioden

► Jämförelse av utgående balanser i balansräkningen mot utgående 

balanser per 191231 och 190831

► Övergripande analys av väsentliga avvikelser på nämndnivå

► Förfrågningar avseende identifierade väsentliga avvikelser

► Avstämning delårsrapport mot huvudbok

► Övergripande intervju med kommunens ekonomifunktion om 

eventuella förändringar i redovisningsprinciper, väsentliga 

händelser mm.

► Granskning delårsrapport inklusive måluppfyllelse av god 

ekonomisk hushållning



Sida 4

Resultatutfall kommunen 2020-08-31

Avvikelse utfall 2020-08-31 – 2019-08-31

2020-08-31 2019-08-31 Förändring Förändring%

Verksamhetens nettokostnad -500 -495 5 1 %

Skatteintäkter & skattebidrag 532 514 18 4 %

Finansiella poster 4 0 4 -

Periodens resultat 36 19 17 89 %



Sida 5

Driftsredovisning resultat och budget delår

Avvikelse resultat mot budget, tkr

Budgeterat utfall 2020-08-31 17 574

Kommunstyrelsen 855

Barn- och utbildningsnämnd 1 421

Socialnämnd -986

Bygg- och miljönämnd 165

Centrala poster 8 983

Eliminering internränta 43

Skattenetto 7 739

Finansnetto 133

Resultatutfall 2020-08-31 35 927

Avvikelse mot budget 18 353



Sida 6

Driftsredovisning budget och prognos helår

Avvikelse budget och prognos, tkr

Budgeterat utfall 2020-12-31 8 385

Kommunstyrelsen -2 228

Barn- och utbildningsnämnd 1 221

Socialnämnd -5 581

Bygg- och miljönämnd 164

Centrala poster 9 069

Eliminering internränta 43

Skattenetto 14 820

Finansnetto -191

Prognostiserat utfall 2020-12-31 25 702

Avvikelse mot budget 17 317



Sida 7

Iakttagelser

► Redovisning av gatukostnadsersättning

► Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i sin rekommendation RKR R2 Intäkter 

fastställt att det från och med år 2020 inte längre är tillåtet att skuldföra gatukostnads-

och exploateringsersättningar i balansräkningen.

► I delårsbokslutet 2020-08-31 har kommunen, sedan tidigare år, skuldförda

gatukostnadsersättningar om 5 mnkr vilket är i strid med god redovisningssed. Enligt 

RKR R2 borde beloppet redovisats mot eget kapital.

► Under året har inga gatukostnads- eller exploateringsersättningar erhållits

► Covid-19

► Kommunen har erhållit 24 mnkr som extra generellt statsbidrag pga Covid-19. Beloppet 

har periodiserats över 12 månader varmed 16 mnkr har intäktsförts och resterande 8 

mnkr redovisats som förutbetald intäkt i delårsrapporten per 2020-08-31.

► Kommunen har erhållit 6 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader hänförligt till perioden 

april till juli pga Covid-19.

► Kommunen har ansökt om extra bidrag för tillkommande kostnader pga Covid-19 och 

räknar med att erhålla 5 mnkr. Inget besked har erhållits varmed ingen intäkt redovisats i 

delårsrapporten 2020-08-31.



Sida 8

Iakttagelser

► Rättstvister och krav

► Inga väsentliga tvister noterade.



Sida 9

God ekonomisk hushållning

► Balanskravet
► Prognosen för helåret visar ett resultat om 22,3 mnkr, vilket överstiger 

kommunfullmäktiges budgeterade resultat om 8,4 mnkr. Prognosen innebär att 

balanskravet uppfylls på helår då resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 

22,3 mnkr. Vi har ingen anledning att göra någon annan bedömning, beaktat de 

osäkerhetsfaktorer som en prognos ändå innebär.

Avstämning balanskravsresultat, mnkr

2020-08-31 Prognos 2020

Resultat 36 25,7

Reducering av realisationsvinster och justering för 

orealiserade vinster och försluter i värdepapper

3,4 3,4

Balanskravsresultat 32,6 22,3



Sida 10

God ekonomisk hushållning

► Budgeten ska enligt KL innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt 

finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

► Dessa mål skall utvärderas i delårsrapport och i årsredovisningen. 

► Definition i Öckerö kommun (Budget 2020)

► God ekonomisk ekonomisk hushållning uppnås när de finansiella målen är 

uppfyllda och när de verksamhetsmässiga målen visar god måluppfyllelse



Sida 11

God ekonomisk hushållning (forts.)

Delårsrapporten innehåller en samlad bedömning av huruvida kommunen 

bedriver sin verksamhet med god ekonomisk hushållning. 

Finansiella mål

● Årets resultat bör uppgå till 1,5 % av budgeterat skattenetto sett över en 

period om fem år

Uppgår till 1,1 % sett över fem år

● Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall 

finansieras med egna medel



Sida 12

God ekonomisk hushållning (forts.)

Verksamhetsmässiga mål

● Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka

● Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka

● Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens 

slut skall uppgå till minst 60 %

● Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka



Sida 13

Bedömning

► Kommunstyrelsen bedömer i delårsrapporten att målen för god ekonomisk hushållning 

enligt kommunfullmäktiges definition inte kommer att uppnås.

► Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet för flera av målen 

inte är förenligt med vad fullmäktige bestämt. Vi delar styrelsens bedömning att god 

ekonomisk hushållning inte förväntas uppnås för 2020.

► Vi bedömer att delårsrapporten, beaktat ovanstående notering och med undantag för 

avsteget mot rekommendation RKR R2 Intäkter, i huvudsak är upprättad i enlighet med 

lagen om kommunal redovisning och i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

kommunens resultat och ställning.



Öckerö Fastighets AB

Org. nr 556495-9665

Delårsrapport 2020-08-31

1(15)
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Organisation

Från januari 2014 organiserar sig Öckerö kommuns fastighetsbolag i en koncern.

Öckerö kommun

Öckerö Fastighets AB

(Moderbolag/lokaler)

tidigare Öckerö Bostads 
AB

Öckerö 
Fastighetsservice AB

(Holdingbolag)

Öckerö Bostads AB

(Bostäder)

Öckerö 
Fastighetsutveckling AB

(Exploateringsbolag)
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Nyckeltal

202008 201908 201808 201708 201608 201508

Omsättning tkr 88 366 88 297 84 681 80 526 66 923 64 142

Delårets resultat tkr 10 320 12 912 2 906 16 191 392 -6 407

Balansomslutning tkr 1 217 682 1 189 303 1 192 049 1 222 681 1 125 297 880 336

Eget kapital tkr 157 910 158 359 145 211 150 398 86 473 67 461

Synlig soliditet inkl obeskattade reserver % 12,97 13,32 12,18 12,30 7,68 7,66

Kassalikviditet % 35,98 6,42 6,42 31,87 9,80 16,36

202008 201908 201808 201708 201608

Antal förvalade lägenheter st 438 438 438 438 386

Andel lägenheter uthyrda som varmhyra % 47 47 47 47 ingen upp.

Snittstorlek på lägenhet kvm 67 67 67 67 ingen upp.

Snitthyra för lägenhet med varmhyra kr/kvm 1 697 1 657 1 451 1 434 ingen upp.

Snitthyra för lägenhet med kallhyra kr/kvm 964 942 925 905 ingen upp.

Antal personer i bostadskön st 2 370 1 938 1 491 1 196 ingen upp.

Yta förvaltade bostäder kvm 29 600 29 600 29 600 29 600 26 153

Yta förvaltade lokaler kvm 55 304 57 502 61 776 58 390 ingen upp.

Antal anslutna kunder till Öckerö nät st 3 199 2 753 2 172 1 810 ingen upp.
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Delårsberättelse

Koncernens vision

Styrelsen

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Tommy Wallhult, ordförande

Fredrik Lönn, 1:e vice ordförande

Jan-Åke Simonsson, 2:e vice ordförande

Fredrik Gustavsson, ledamot

Lennart Samuelsson, ledamot

Robertho Settergren, ledamot

Anna Skrapste, ledamot

Hans Andreasson, VD

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verkställande direktören för Öckerö Fastighets AB får härmed avge delårsrapport för perioden 

2020-01-01 -- 2020-08-31. Rapportens utformning är ej till fullo utformad i enlighet med gällande 

redovisningsnormer, i bolagets fall årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är avsedd som avrapportering till bolagets styrelse 

och till ägaren. I huvudsak används samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen och delårsrapporten 

granskas ej av bolagets auktoriserade revisor.

Koncernens bolag skall vara betydelsefulla verktyg för en stark och hållbar utveckling av Öckeröarna genom 

att med personligt engagemang bygga och förvalta fastigheter och IT-infrastruktur

Hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen slutade för 2020 med en hyresökning om genomsnitt 2,15 % 

från 1 januari. Lokalkontrakten indexeras normalt mot konsumentprisindex vars ökning mot oktober månad 

2019 var 1,61 %. Hyresutvecklingen har därför varit relativt gynnsam under året.

Under året har två räntederivat förfallit vilket innebär att en ökad andel av de långfristiga skulderna löper mot 

löpande tremånadersränta. Detta tillsammans med fortsatt låga korta räntor har inneburit en snittränta hittils 

under året på 1,61 % exklusive kommunal borgensavgift.

Fastighetskostnaderna är lägre under detta delår, bland annat beroende på en mild vinter med fortsatt låga 

energipriser, vilket gör att driftnettot förbättrats med 2,1 mnkr jämfört med föregående delårsrapport. 

Under delåret har två fastigheter avyttrats viket innebär redovisade realisationsvinster om 2,6 mnkr.



Öckerö Fastighets AB

Org. nr 556495-9665

Delårsrapport 2020-08-31

5(15)

Händelser av väsentlig betydelse

Förväntad utveckling

Räntorna beräknas fortsatt vara låga vilket kommer innebära fortsatta goda resultat från 

finansieringsverksamheten. Osäkerheten kring coronapandemins fortsättning gör att planeringshorisonten för 

underhållsinsatser påverkas. Hyresförhandlingar för 2021 kan innebära krav på låga hyreshöjningar från 

Hyresgästföreningen. Den, relativt sett, höga arbetslösheten kan också komma att innebära lägre 

inflationstakt vilket innebär lägre hyreshöjningar på lokalkontrakt. 

Helårsprognosen ligger på ett positivt resultat om 9,3 mnkr efter skatt. Resultatet i delåret brukar vara bättre 

än helårsutfallet då t.ex. kostnader för el och underhåll är lägre än på helårsbasis. 

Årets coronapandemi har, i likhet med andra verksamheter i världen, ställt stora krav på anpassningsbarhet 

av verksamheten. Bland annat har många planerade underhållsinsatser i lägenheter skjutits på framtiden 

liksom stora och snabba förändringar av interna arbetsprocesser. 

Under delåret har tre större underhållsinsatser genomförts. Vi har bland annat genomfört fasad- och 

takinsatser på Svanvägen, Biblioteket och Kommunhuset.

Nybyggnationsprojekten Ny förskola Heden och Hässlavägens gruppboende pågår och tidplanen med inflytt 

sommaren 2021 ser ut att hållas väl. Fiberprojektet på Grötö påbörjades efter sommaren och beräknas vara 

klart innan årsskiftet.
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Helårsprognos 

Koncernen
Prognos

2020-12-31

2019-01-01-

2019-12-31

Budget

2020-12-31

Nettoomsättning 132 570 000 132 955 338 133 220 000

Fastighetskostnader -59 590 000 -63 520 915 -60 701 000

Driftnetto 72 980 000 69 434 423 72 519 000

Av- och nedskrivningar -32 950 000 -32 669 619 -33 200 000

Bruttoresultat 40 030 000 36 764 804 39 319 000

Central administration -12 660 000 -11 753 202 -12 818 000

Försäljning av fastigheter 2 560 000 0 -3 000 000

Övriga rörelseintäkter 30 000 5 702 193 0

Övriga rörelsekostnader 0 -42 421 0

Rörelseresultat 29 960 000 30 671 374 23 501 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter 100 000 6 964 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -17 620 000 -19 740 303 -20 100 000

Resultat efter finansiella poster 12 440 000 10 938 035 3 401 000

Skatt på årets resultat -3 130 000 -1 810 251 -896 000

Helårsprognos 9 310 000 9 127 784 2 505 000
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Helårsprognos 

Öckerö Fastighets AB
Prognos

2020-12-31

2019-01-01-

2019-12-31

Budget

2020-12-31

Nettoomsättning 100 090 000 100 955 394 100 690 000

Fastighetskostnader -40 170 000 -43 258 340 -41 400 000

Driftnetto 59 920 000 57 697 054 59 290 000

Av- och nedskrivningar -27 020 000 -26 910 886 -27 300 000

Bruttoresultat 32 900 000 30 786 168 31 990 000

Central administration -12 000 000 -11 062 103 -12 000 000

Försäljning av fastigheter 2 560 000 -392 509 -3 000 000

Övriga rörelseintäkter 25 000 6 075 724 0

Övriga rörelsekostnader 0 -42 421 0

Rörelseresultat 23 485 000 25 364 859 16 990 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 500 000 5 328 214 5 250 000

Räntekostnader och liknande resultatposter -17 340 000 -19 738 119 -20 100 000

Resultat efter finansiella poster 10 645 000 10 954 954 2 140 000

Bokslutsdispositioner 277 974

Skatt på årets resultat -2 565 000 -1 296 694 -470 000

Helårsprognos 8 080 000 9 936 234 1 670 000
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Helårsprognos 

Öckerö Bostads AB
Prognos

2020-12-31

2019-01-01-

2019-12-31

Budget

2020-12-31

Nettoomsättning 34 200 000 33 893 434 34 230 000

Fastighetskostnader -20 620 000 -21 613 801 -20 500 000

Driftnetto 13 580 000 12 279 633 13 730 000

Av- och nedskrivningar -5 090 000 -4 939 233 -5 060 000

Bruttoresultat 8 490 000 7 340 400 8 670 000

Central administration -2 300 000 -2 383 743 -2 450 000

Försäljning av fastigheter 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 7 000 18 978 0

Rörelseresultat 6 197 000 4 975 635 6 220 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 000 4 589 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 300 000 -4 808 223 -4 800 000

Resultat efter finansiella poster 1 899 000 172 001 1 420 000

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt på årets resultat -570 000 -558 541 -320 000

Helårsprognos 1 329 000 -386 540 1 100 000
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Helårsprognos 

Öckerö Fastighetsutveckl. AB
Prognos

2020-12-31

2019-01-01-

2019-12-31

Budget

2020-12-31

Nettoomsättning 2 275 000 2 487 959 2 300 000

Fastighetskostnader -1 100 000 -1 267 427 -1 110 000

Driftnetto 1 175 000 1 220 532 1 190 000

Av- och nedskrivningar -570 000 -550 469 -560 000

Bruttoresultat 605 000 670 063 630 000

Central administration -60 000 -49 152 -60 000

Försäljning av fastigheter 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 0 0 0

Rörelseresultat 545 000 620 911 570 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 2 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -380 000 -519 724 -450 000

Resultat efter finansiella poster 165 000 101 189 120 000

Bokslutsdispositioner 0 -307 207 0

Skatt på årets resultat -50 000 -12 589 -26 000

Helårsprognos 115 000 -218 607 94 000
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Resultaträkning koncernen Not

2020-01-01

-2020-08-31

2019-01-01

-2019-08-31

Nettoomsättning 1 88 365 552 88 297 384

Fastighetskostnader 2 -35 967 548 -37 957 579

Driftnetto 52 398 004 50 339 805

Av- och nedskrivningar 3 -21 212 673 -21 292 182

Bruttoresultat 31 185 331 29 047 623

Central administration -8 375 948 -7 299 675

Försäljning av fastigheter 2 559 680 0

Övriga rörelseintäkter 32 662 5 544 160

Rörelseresultat 25 401 725 27 292 108

Finansiella intäkter 100 274 4 030

Räntekostnader och liknande resultatposter -12 055 991 -13 435 493

Resultat efter finansiella poster 13 446 008 13 860 645

Skatt på delårets resultat -3 126 020 -949 050

Delårets resultat 10 319 988 12 911 595
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Balansräkning koncernen Not 2020-08-31 2019-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 4,5 1 163 506 871 1 150 106 911

Finansiella anläggningstillgångar 142 360 142 360

Summa anläggningstillgångar 1 163 649 231 1 150 249 271

Omsättningstillgångar

Lager 824 894 0

Kundfordringar 1 511 750 2 743 480

Skattefordringar 1 559 731 3 684 368

Övriga kortfristiga fordringar 975 011 166 347

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 396 228 3 338 794

Kassa och bank 45 764 812 29 120 847

Summa omsättningstillgångar 54 032 426 39 053 836

SUMMA TILLGÅNGAR 1 217 681 657 1 189 303 107

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 44 491 076 46 589 600

Fritt eget kapital 113 418 948 111 769 332

Summa eget kapital 157 910 024 158 358 932

Avsättningar 17 136 870 15 450 392

Långfristiga skulder (inkl skulder till kreditinstitut) 892 477 031 407 635 982

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8 059 313 9 920 574

Skulder till kreditinstitut 118 250 000 570 400 000

Övriga kortfristiga skulder 2 901 574 3 324 938

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 20 946 845 24 212 289

Summa kortfristiga skulder 150 157 732 607 857 801

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 217 681 657 1 189 303 107
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Förändring av eget kapital koncernen

Aktiekapital

Reserv-

/uppskrivn-

ingsfond

Balanserat 

resultat Årets resultat Summa

Belopp vid årets ing. 37 745 000 8 785 320 98 917 017 9 127 784 154 575 121

9 127 784 -9 127 784 0

Utdelning till ägaren -5 020 085 -5 020 085

-1 965 000 -1 965 000

Upplösn. uppskrivningsfond -74 244 74 244 0

Årets resultat 10 319 988 10 319 988

Belopp vid delårets utg. 37 745 000 6 746 076 103 098 960 10 319 988 157 910 024

Disposition till balanserat 

resultat:

Återföring. 

Uppskrivningsfond.
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Kassaflödesanalys koncernen
2020-01-01-

-2020-08-31

2019-01-01-

-2019-08-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Delårets resultat efter finansiella poster 13 446 008 13 860 645

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 17 442 455 27 684 769

Betald skatt -1 082 875 -2 584 176
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 29 805 588 38 961 238

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Förändring av kundfordringar -808 712 -2 290 874

Förändring av kortfristiga fordringar -1 861 434 1 504 705

Förändring av leverantörsskulder -1 362 958 -9 675 248

Förändring av kortfristiga skulder 2 091 238 4 113 578

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 863 722 32 613 399

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -37 056 259 -42 717 434

Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 056 259 -42 717 434

Finansieringsverksamheten

Nyemission i intresseföretag

Nyupplåning 30 000 000 0

Amortering av lån -2 000 000 -2 000 000

Förändring av långfristig del av förutbetalda intäkter 3 152 999 4 470 111

Försäljning av anläggningstillgångar 8 062 526 0

Utdelning till ägaren -5 020 085 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 195 440 2 470 111

Delårets kassaflöde 25 002 903 -7 633 924

Likvida medel vid årets början 20 761 909 36 754 771

Likvida medel vid delåret 45 764 812 29 120 847
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Noter koncernen

Not 1 Nettoomsättningens fördelning
2020-01-01-

-2020-08-31

2019-01-01-

-2019-08-31

Hyresintäkter lokaler 56 588 936 56 647 914

Hyresintäkter bostäder 23 592 686 22 880 735

Fakturerade kostnader 786 489 921 686

Övriga rörelseintäkter 7 397 441 7 847 049

88 365 552 88 297 384

Not 2 Fastighetskostnader
2020-01-01-

-2020-08-31

2019-01-01-

-2019-08-31

Driftskostnader 13 233 359 13 974 579

El 4 705 282 4 693 952

Olja 19 631 29 333

Vatten 2 040 522 1 912 092

Sophämtning 1 319 056 1 320 706

Underhåll 11 813 638 12 958 504

Fastighetsskatt och fastighetsavgift 2 031 608 1 890 445

Hyror och arrenden 804 452 1 177 968

35 967 548 37 957 579

Not 3 Avskrivningar
2020-01-01-

-2020-08-31

2019-01-01-

-2019-08-31

Avskrivningar byggnader och markanläggningar 20 570 465 19 402 230

Avskrivningar inventarier och transportmedel 1 854 065 1 779 160

Nedskrivningar och utrangeringar -1 211 857 110 792

21 212 673 21 292 182
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Not 4 Byggnader och mark

2020-08-31 2019-08-31

Ingående anskaffningsvärde 1 351 340 867 1 258 249 099

Omklassificeringar 24 791 508 81 293 330

Försäljningar/utrangeringar -8 764 596 -3 416 501

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 367 367 779 1 336 125 928

Ingående avskrivningar -250 990 078 -223 806 636

Försäljningar/utrangeringar 2 130 175 1 026 711

Årets avskrivningar -20 570 465 -19 402 230

Utgående ackumulerade avskrivningar -269 430 368 -242 182 155

Utgående redovisat värde 1 097 937 411 1 093 943 773

Not 5 Pågående nyanläggningar

2020-08-31 2019-08-31

Ingående anskaffningsvärde 28 724 132 70 647 587

Inköp 39 017 371 42 426 068

Överfört till byggnader och markanläggningar -24 791 549 -81 293 330

Överfört till inventarier -1 297 789 -1 260 187

Projekt som kostnadsförts -1 055 860 -2 231 169

40 596 305 28 288 969

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-08-31 2019-08-31

Förutbetalda hyresintäkter 10 513 653 11 440 380

Upplupna personalskulder 2 059 803 1 766 474

Upplupna räntekostnader 2 810 009 3 761 761

Övriga upplupna kostnader 5 563 380 7 243 674

20 946 845 24 212 289
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Öckerö Rederi AB Ack År Riktpunkt vid Årsbudget Jämförelse Ack föreg år
jämn förbrukning föreg. år

Riktvärde

Resultatrapport 2008 66,67%  = 100 %
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 17 548 632 66,67% 26 323 000 101,0% 17 374 637

Proviant -594 394 45,00% -1 321 000 67,8% -877 025 
Bunker -486 390 55,27% -880 000 88,3% -551 060 
Hamn- & klareringskostnad -516 446 44,22% -1 168 000 31,7% -1 627 010 
ÖGY studiebesök -234 638 33,52% -700 000 62,5% -375 282 
Ögy elevresor -438 917 31,35% -1 400 000 54,1% -811 403 
Kommunikation -312 734 52,12% -600 000 73,9% -422 994 
Försäkring -221 988 57,07% -389 000 84,7% -261 976 
Planerat underhåll ink femårsklass -2 620 663 97,06% -2 700 000 150,3% -1 743 385 
Besättningsresor -233 873 42,52% -550 000 58,8% -397 533 
Agentkostnader -309 663 97,07% -319 000 117,9% -262 687 
Övriga kostnader -35 100 23,40% -150 000 155,2% -22 613 
Summa driftkostnader Gunilla -6 004 806 59,00% -10 177 000 81,7% -7 352 968 

BRUTTOVINST 11 543 826 71,50% 16 146 000 115,2% 10 021 669

Summa övriga kostnader -392 597 98,15% -400 000 127,4% -308 056 
Personalkostnader -7 652 519 56,27% -13 600 000 86,5% -8 848 333 

RÖRELSENS KOSTNADER -14 049 922 58,11% -24 177 000 85,1% -16 509 357 

RESULTAT FÖRE AVSKR 3 498 710 169,65% 2 146 000 404,3% 865 280

Summa avskrivningar -976 586 61,81% -1 580 000 99,0% -986 351 
Summa finans intäkter/kostn -44 871 29,91% -150 000 42,3% -106 090 
Summa bokslutsdispositioner -266 667 66,67% -400 000 100,0% -266 667 
Summa skatt 0 0,00% -16 000 #DIVISION/0! 0
RESULTAT FÖRE SKATT 2 210 586 #DIVISION/0! 0 -447,6% -493 828 



Prognos 

Helår Avvikelse Avvikelse %
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 26 323 000 0

Proviant -1 188 788 132 212 90,0%
Bunker -810 650 69 350 92,1%
Hamn- & klareringskostnad -1 032 892 135 108 88,4%
ÖGY studiebesök -469 276 230 724 67,0%
Ögy elevresor -738 917 661 083 52,8%
Kommunikation -469 101 130 899 78,2%
Försäkring -332 982 56 018 85,6%
Planerat underhåll ink femårsklass -3 800 000 -1 100 000 140,7%
Besättningsresor -467 746 82 254 85,0%
Agentkostnader -464 495 -145 495 145,6%
Övriga kostnader -52 650 97 350 35,1%
Summa driftkostnader Gunilla -9 827 497 349 504 96,6%

BRUTTOVINST 16 495 504 349 504 102,2%

Summa övriga kostnader -400 000 0 100,0%
Personalkostnader -12 185 519 1 414 481 89,6%

RÖRELSENS KOSTNADER -22 413 016 1 763 985 92,7%

RESULTAT FÖRE AVSKR 3 909 985 1 763 985 182,2%

Summa avskrivningar -1 580 000 0 100,0%
Summa finans intäkter/kostn -100 000 50 000 66,7%
Summa bokslutsdispositioner -400 000 0 100,0%
Summa skatt -16 000 0 100,0%
RESULTAT FÖRE SKATT 1 813 985 1 813 985 #DIVISION/0!



Balansrapport
Konto Namn IB År UB 2008

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Fartyg & invenatarier 36 654 699 37 258 770
Ack avskrivningar -14 206 617 -15 183 203 

Summa anläggningstillgångar 22 448 082 22 075 567

Omsättningstillgångar
Varor på lager 490 000 0
Kundfordringar 40 211 0
Övriga kortfristiga fordringar 23 809 440 181 515
Förutbetalda/upplupn. kostnader/intäkter 1 136 835 305 260
Kassa & bank 6 735 777 9 097 963

Summa omsättningstillgångar 32 212 263 9 584 738

SUMMA TILLGÅNGAR 54 660 345 31 660 305

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Aktiekapital -100 000 -100 000 
Reservfond -1 900 000 -1 900 000 
Balanserad vinst eller förlust -49 210 -58 876 
Årets resultat -9 666 -2 210 586 

Summa eget kapital -2 058 876 -4 269 462 

Obeskattade reserver
Ack överavskr maskiner/inventarier -1 170 000 -1 436 667 

Summa obeskattade reserver -1 170 000 -1 436 667 

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder -21 375 000 -19 500 000 

Summa långfristiga skulder -21 375 000 -19 500 000 

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld banklån -1 500 000 -1 500 000 
Leverantörsskulder -1 005 181 -573 258 
Skulder till koncerföretag -25 335 387 -2 831 
Skatteskulder 0 0
Övriga skulder -851 569 -306 270 
Upplupna kostn/förutbetalda intäkter -1 364 332 -4 071 817 

Summa kortfristiga skulder -30 056 469 -6 454 176 

SUMMA SKULDER -52 601 469 -27 390 843 

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -54 660 345 -31 660 305 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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KS § 256 Dnr KS 275/19  
   
Reservation av ej påbörjade investeringar 2020 till 2021 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsverksamheten begär reservation av pro-
jekt om totalt 4 800 tkr.  
Socialnämnden begär reservation av projekt om totalt 1 900 tkr.  
Barn- och utbildningsnämnden begär reservation av projekt om totalt 180 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Begäran om reservering till år 2021 av redovisade investeringsprojekt som inte 
kommer att påbörjas 2020 godkänns. 
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Öckerö 2020-11-19 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg, Oskar Nilsson 

Ärende: Budget 2021 

Diarienummer: 0275/19   

 

Reservation av ej påbörjade investeringar 

2020 till 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner begäran om reservering till år 2021 av redovisade 
investeringsprojekt som inte kommer att påbörjas 2020. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsverksamheten begär reservation av projekt om 
totalt 4 800 tkr. 
 
Socialnämnden begär reservation av projekt om totalt 1 900 tkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär reservation av projekt om totalt 180 tkr. 
 
Bilagor 
Sammanställning reservation 
 
Anna Dannjé-Brocker 
Tf Kommundirektör 
2020-11-19 
 
 
 
 
 



budget reserveras

tkr tkr

Inv.proj Benämning 2020 2021 Kommentarer till reserveringen

Kommunstyrelsen

6241 Transformatorstation 2019 1 500 600

Byte av transformatorstation hör ihop med projekt ny kretsloppspark. 

Då projektet dröjer omprioriteras del av investeringsbudgeten till gata 

för inköp av nytt fordon.

6430 Renov vattenledning 2019 700 700

Ombudgeteras till inv projekt 6443 Kvarnbergsvägen där projektering 

påbörjats och projektet slutförs under 2021.

6458 Björkö 1:305, 1:294, VD 3 500 3 500 Avvaktar information från exploatör.

Socialnämnden

3545 Reservaggregat Bergmans 1 200 1 200 Fakturan kommer efter årsskiftet.

3135 Renovering/omb badr FS 700 700 Renoveringen kan inte påbörjas förrän nya gruppbostaden är klar

Barn- och utbildningsnämnden

2057 Matsalsmöbler Hälsö 80 80

2058 Möbler Hälsö personalrum 100 100

Summa 7 780 6 880

Begäran om reservation mellan år 2020 och 2021 av ej påbörjade investeringar

Ombudgeteras till tak förskola Hälsö, elinstallation och solskydd till 

Hedens skola pga anvisning från arbetsmiljöverket. 
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KS § 237    
   
Samråd med Samordningsförbundet Älv & Kust rörande budget för 
2021 
Varje år innan den 30 november ska förbundsmedlemmarna som ingår i Sam-
ordningsförbundet Älv & Kust samråda om nästa års budget. Vid medlems-
samråd den 5 mars 2020 önskade medlemmarna att ligga kvar på samma me-
delstilldelning 9 032 tkr som tilldelades Samordningsförbundet 2020. Hälften, 
4 516 tkr, tilldelades från staten, en fjärdedel, 2 258 tkr, tilldelades från Västra 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, samt resterande fjärdedel tilldelades från 
kommunerna beräknat på befolkning mängd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 
Skrivelse från Älv & Kust 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Öckerö kommun godkänner medelstilldelning på en total budget för 2021 på  
9 032 tkr. För Öckerö Kommuns del så innebär det att man för år 2021 betalar 
269 tkr. 
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Öckerö 2020-10-26 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Oskar Nilsson 

Ärende: 
Samråd med Samrådsförbundet Älv & Kust rörande budget  
för 2021  
Samordningsförbundet Älv och Kust 

Diarienummer: 0170/20  

 

Samråd med Samordningsförbundet Älv & Kust 
rörande budget för 2021 
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 
Öckerö kommun godkänner medelstilldelning på en total budget för 2021 på 9 032 
tkr. För Öckerö Kommuns del så innebär det att man för år 2021 betalar 269 tkr. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Varje år innan den 30 november ska förbundsmedlemmarna som  
ingår i Samordningsförbundet Älv & Kust samråda om nästa års  
budget.  
 
Vid medlemssamråd den 5 mars 2020 önskade medlemmarna att  
ligga kvar på samma medelstilldelning 9 032 tkr som tilldelades  
Samordningsförbundet 2020. Hälften, 4 516 tkr tilldelades från  
staten, en fjärdedel, 2 258 tkr tilldelades från Västra Hälso-och  
sjukvårdsnämnden, samt resterande fjärdedel tilldelades från kommunerna 
beräknat på befolkning mängd. 
 
 
Ekonomi 
Samordningsförbundet har tilldelats 4 516 tkr för år 2021 från  
staten (hälften av budgeten). Detta innebar en oförändrad tilldelning av medel från 
statens sida jämfört med år 2020. Total medelstilldelning för 2021 skulle 
hamna på 9 032 tkr, vilket är oförändrat med 2020. För Öckerö kommuns del så 
innebär det att kommunen för 2021 betalar 269 tkr. För 2020 var denna kostnad 
276 tkr. 
 



 
 

 

Samordningsförbundets styrelse föreslår nu medlemmarna att denna 
medelstilldelning ska gälla för 2021.  
 
 
Expediering av beslut 
Samordningsförbundet Älv och Kust, Henrik Svedberg 
Kommunfullmäktige 
 
Bilagor 
Skrivelse från Älv & Kust. 
 
Underskrift 
 
Anna Dannjé-Brocker 
 
Tf kommundirektör 
 
20201027 
 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 

ÄLV&KUST 
ALE I KUNGÄLV I STENUNGSUND I TJÖRN I ÖCKERÖ 

2020-10-22 

Samråd om budget 

ÖCKERÖ KOMMUN 

2020 -10- .t3 
Till 

Ale Kommun 

Kungälvs kommun 

Stenungsunds kommun 

Tjörns kommun 

Öckerö kommun 

VGR Västra Hälso- och sjukvårdsnämnd 

Ärende: Samråd om budget enligt§ 23 i Lag (2003:1 210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
Varje år före den 30 november ska förbundsmedlemmar som ingår i Samordningsförbundet Älv & 

Kust samråda om kommande års budget. 

Vid medlemssamråd den 5 mars 2020 önskade medlemmarna att samma medelstilldelning, 9 032 tkr, 

som tilldelades Samordningsförbundet 2020, även ska äskas för 2021. Äskandet görs med 50% till 

staten, 25 % till Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och 25% till förbundets medlemskommuner. 

Kommunernas respektive andel beräknas utifrån befolkningsmängd. 

Staten har 2020-10-14 meddelat att Samordningsförbundet kommer att tilldelas 4 516 tkr för år 

2021. Förutsättningen för statens bidrag är att övriga medlemmar bidrar med lika mycket. 

Samordningsförbundets styrelse föreslår nu medlemmarna att möta upp statens medelstilldelning 

och önskar därför ett beslut om bidrag från respektive medlem för 2021. Samordningsförbundets 

styrelse önskar svar om möjligt senast 30 november 2020. 

Äskade medel är per förbundsmedlem: 

• Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, VGR 

• Ale kommun 

• Kungälvs kommun 

• Stenungsunds kommun 

• Tjörns kommun 

• Öckerö kommun 

2 258 000 kr 

515 151 kr 

710 491 kr 

452 436 kr 

310 720 kr 

269 202 kr 

Se principer för den ekonomiska fördelningen under bilaga 1. 

Samordningsförbundet Älv & Kust. Bilgatan 20, 442 40 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se 



Bilaga 1 principer för ekonomisk fördelning 
Fördelningen mellan kommunerna beslutades av respektive kommunalråd/motsvarande från 

respektive kommun hösten 2007. Denna ordning godkändes åter av kommunerna våren 2011. 

Principen antogs även våren 2017 i samband med sammanslagning mellan Samordningsförbundet 

Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Samordningsförbundet Öckerö. Det nya förbundet benämns 

från 1 januari 2018 Samordningsförbundet Älv & Kust. 

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom likvida medel som överförs till .. 

Samordningsförbundet. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför an 
de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås. Formen för samråd mellan 

förbundsmedlemmarna om ekonomi och finansiering är reglerad i förbundsordningen. Kostnader för 

aktiviteter som bedrivs efter beslut av Samordningsförbundet tilldelas de huvudmän/andra aktörer 

som utför arbetet. 
' ! ''. 

Medel 2021 

Försäkringskassan/ Arbetsförmedlingen 

Västra Götalandsregionen 

Kommunerna 

Summa 

4 516 tkr 

2 258 tkr 

2 258 tkr 

9032 tkr 

Utgångspunkten är att overheadkostnaderna för verksamheten är 500 tkr vilka fördelas lika mellan 

kommunerna. Resterande del, d.v.s. 2 258 tkr - 500 tkr= 1 758 tkr, fördelas utifrån kommunernas 

invånarantal (SCB per den sista juni 2020) 

Tabell: Fördelning av kommunernas bidrag till Samordningsförbundet 2021 

Andel Inkl. admin. 

fördelat i kostnad 100 

Befolkning Andel kronor tkr/kommun 

Ale 31688 23,6% 415 151 515 151 

Kungälv 46 598 34,7% 610 491 710 491 

Stenungsund 26 901 20,0% 352 436 452 436 

Tjörn 16 084 12,0% 210 720 310 720 

Öckerö 12 915 9,6% 169 202 269 202 

Summa 134186 100,0% 1758000 2 258000 

För ytterligare upplysningar, kontakta Henrik Svedberg förbundschef 

Tel: 073 - 712 99 33. 

E-post henrik.svedberg@alvokust.se 

Samordningsförbundet Älv & Kust. Bilgatan 20, 442 40 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  
   
   
KS § 200 Dnr SB 60/20  
   
Ny taxa för Färdtjänsten 2021  
 
Ärende 
Den 27 november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Väst-
trafiks prissystem ska slås ihop till 3. 

När nya zoner införs av Västtrafik i november 2020 försvinner Västtrafiks sy-
stem med uppräkning av egenavgifterna utifrån modellen med baspris. 

Ny modell för hur kommunen ska räkna upp egenavgifterna måste tas fram. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 15 september 2020. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. En avståndsbaserad kilometertaxa för egenavgiften för resor med Färdtjänst 
i Öckerö kommun enligt förslag 2 antas. 
 
2. Ny taxa gäller från och med 2021-04-01 och tills vidare. Gällande taxa för år 
2020 ska gälla fram till att den nya avståndsbaserade taxan införs. 
 

 

 

 
 



 

Öckerö 2020-09-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annette Westberg 
Ärende: Ny taxa för Färdtjänsten 2021 
Diarienummer: 0060/20   

 

Ny taxa för Färdtjänsten 2021 
Avståndsbaserad Egenavgift  
 

 

Förslag till beslut 
1. En avståndsbaserad km taxa för egenavgiften för resor med Färdtjänst i 

Öckerö kommun enligt förslag 2 antas. 
2. Ny taxa gäller från och med 2021-04-01 och tills vidare. Gällande taxa för år 

2020 ska gälla fram till att den nya avståndsbaserade taxan införs. 
             
 
Ärendet   
Den 27 november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Västtrafiks 
prissystem ska slås ihop till 3. 
 
När nya zoner införs av Västtrafik i november 2020 försvinner Västtrafiks system 
med uppräkning av egenavgifterna utifrån modellen med baspris. 
Ny modell för hur vi ska räkna upp egenavgifterna måste tas fram. 
 
 
Beredning 
Beviljandet av färdtjänst är en myndighetsutövning som i dag sköts av en enskild 
handläggare i Öckerö kommun. 
 
Utförandet av resan med Färdtjänst sköts av Västtrafik. I dag har 45 kommuner av 49 
i Västra Götaland Västtrafik som utförare av Färdtjänst. Ett arbete för att 
harmonisera riktlinjer och avgifter för Färdtjänsten inom Västra Götalandsregionen 
pågår ständigt. Taxan för färdtjänstresan (egenavgiften för kund) grundas i dag på 
Västtrafiks baspris, som försvinner i och med införandet av 3 zoner. Fram till 
december 2020 har egenavgifterna för färdtjänstresenärer i Öckerö kommun följt 
Västtrafiks baspris med ett påslag med 15 % inom Öckerö kommun eller inom en 
kommun och 50 % för kommuner utanför den egna kommunen. I dag ser 
egenavgiften för en Färdtjänstresa ut enligt följande i Öckerö kommun: 
 



       Zon 0 = Inom Öckerö kommun 
       Zon 1 = Inom övriga kommuner inom färdtjänstområdet 
       Zon 2 = Från Öckerö kommun till Göteborg 
       Zon 3 = Från Öckerö kommun till Partille, Mölndal, Kungälv, Härryda, 
Lerum och Ale 
       Zon 4 = Från Öckerö kommun till Alingsås, Stenungsund 
       Zon 5 = Från Öckerö kommun till Tjörn, Lilla Edet 

 
Färdtjänsttaxa 2020 
 

Vuxen   

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 54 kr 1,15 60 kr 
1 54 kr 1,15 60 kr 
2 88 kr 1,5 132 kr 
3 125 kr 1,5 188 kr 
4 161 kr 1,5 242 kr 
5 198 kr 1,5 297 kr 

   
Ungdom   

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 39 kr 1,15 45 kr 
1 39 kr 1,15 45 kr 
2 66 kr 1,5 99 kr 
3 94 kr 1,5 141 kr 
4 121 kr 1,5 182 kr 
5 148 kr 1,5 222 kr 

   
 
Både i GR och i handledningsgrupper där handläggare inom Färdtjänsten deltar har 
man tagit fram olika förslag till lösningar. Flera kommuner väljer att ligga kvar på 
nuvarande system i väntan på vilket beslut andra kommuner tar och i väntan på 
prisförslaget för 3 zoner. För att hålla nere systemutvecklingskostnaderna för 
Västtrafik (som vi alla kommuner som har Västtrafik som utförare gemensamt får 
betala) är det önskvärt att så många kommuner som möjligt väljer samma lösning. 
En av nedanstående förslag måste vi välja för att beräkna egenavgiften för en 
färdtjänstresa. 
 
 
Förslag 1 
Behålla den modellen vi har i dag där zonerna baseras på kommungränserna. Inför 
varje nytt år höja egenavgiften på färdtjänstresan enligt KPI (konsumentprisindex).  
 
Förslag 2 
En avståndsbaserad km taxa med ett startpris på 65 kr (50 kr + 30 %) för ett avstånd 
på 0 - 10 km och därefter ett påslag med 4 (3 kr + 30 % ) för varje påbörjad km.  



Västtrafik utgår ifrån en startavgift på 50 kr och ett km påslag på 3 kr per påbörjad 
km. Öckerö kommun väljer ett påslag med 30 % på både startavgiften och km 
påslaget. Varje år uppräknas taxan efter Västtrafiks höjning av den genomsnittliga 
uppräkningen i kollektivtrafiken. Öckerö kommun höjer varje år egenavgiften för 
Färdtjänsten efter Västtrafiks uppräkning. Detta gäller från 2021-04-01 och tills 
vidare. 
 
Förslag 3 
Följa de nya zonerna som införs inom den allmänna kollektivtrafiken med en egen 
prissättning. 
 
Ekonomi 
Kostnaden för färdtjänsten belastar Samhällsbyggnad. Egenavgiften som kunderna 
betalar för sin resa dras av kostnaden i en efterreglering. 
 
Det är svårt att förutse kostnaderna för färdtjänsten 2021 då även Flexlinjen, som är 
en servicelinje, kommer att upphöra december 2020. Detta förmodas innebära en 
ökning av färdtjänstresor från januari 2021. En beräkning utifrån avståndsbaserad 
km taxa enligt förslag 2 beräknas ligga nära intäkterna från egenavgifterna 2019. 
En avståndsbaserad km taxa kan förändra resmönstret till att fler resor görs till 
närmare målpunkter och därmed gynnas även miljön.  
 
En beräkning på förslag 2 för att jämföra med nuvarande taxa: 
 
Inom en kommun eller i Öckerö kommun. 

Startavgift 0-10 påslag/km Antal km 
Pris ny 
taxa 

Egenavgift 
idag 

50     5 50 60 
55     5 55 60 
60     5 60 60 
65     5 65 60 
70     5 70 60 

      
 
Zon 2 Över en kommungräns. 

Start avgift 0-10 påslag/km Antal km 
Pris ny 
taxa 

Egenavgift 
idag 

Egenavg över 
kommungräns 

50   4 15 70 132 132 
55   4 15 75 132 132 
60   4 15 80 132 132 
65   4 15 85 132 132 
70   4 15 90 132 132 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zon 3 Över 2 kommungränser 

Start avgift 0-10 påslag/km Antal km 
Pris ny 
taxa 

Egenavgift 
idag 

Egenavg över 
kommungräns 

50   4 30 130 188 188 
55   4 30 135 188 188 
60   4 30 140 188 188 
65   4 30 145 188 188 
70   4 30 150 188 188 

 
Zon 4 Över 3 kommungränser 

Start avgift 0-10 påslag/km Antal km 
Pris ny 
taxa 

Egenavgift 
idag 

Egenavg över 
kommungräns 

50   4 56 234 242 242 
55   4 56 239 242 242 
60   4 56 244 242 242 
65   4 56 249 242 242 
70   4 56 254 242 242 

 
Zon 5 Över 4 kommungränser 

Start avgift 0-10 påslag/km Antal km 
Pris ny 
taxa 

Egenavgift 
idag 

Egenavg över 
kommungräns 

50   4 80 330 297 297 
55   4 80 335 297 297 
60   4 80 340 297 297 
65   4 80 345 297 297 
70   4 80 350 297 297 

 

  
Intäkt egenavg 
2019 

FTJÖCK 156 752,00 
SPCÖCK 37 598,00 
SPUÖCK 9 496,00 
FTUÖCK 2 973,00 
FRIÖCK 7 623,00 
  214 442,00 

 

Km 
 antal 
resor Pris ny taxa 

Intäkt 
egenavg 
2021 

0-10 km 1085 65 70 525,00 
11-15 km 27 85 2 295,00 

16-30 km 853 145 
123 

685,00 
31-56 km 233 249 58 017,00 
57-80 km 19 345 6 555,00 

  2217   
261 

077,00 
 



Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Egenavgiften för en färdtjänstresa blir rättvis ur det perspektivet att en lång resa 
kostar mer än en kort resa. Svårigheten i Öckerö kommun är att vi har en färjetrafik 
som ibland medför långa väntetider för en färdtjänstresenär. Det går inte att lägga på 
ett tidspåslag för enbart dessa resenärer. Vi har då resonerat så att alla 
kommuninvånare i Öckerö kommun som åker färdtjänst får en dyrare startavgift än 
andra kommuner för att gemensamt kompensera för de som gör en resa med en eller 
två färjor. Alla kommuninvånare betalar samma avgift för en färdtjänstresa. Då är 
resor till Daglig Verksamhet undantaget. Fördyrade levnadskostnader som ett 
funktionshinder medför kompenseras av Försäkringskassan genom 
Merkostnadsersättning. 
 
Barnperspektiv 
Barn upp till och med att de fyller 7 år åker gratis. 
Ungdomspriset är 75 % av egenavgiften för en vuxen.  
Samma prissättning som Västtrafik har på sina biljetter. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige fattar beslut om att införa en avståndsbaserad km taxa i 
Färdtjänsten. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut gällande procentpåslaget för egenavgiften för 
Färdtjänsten. 
 
 
Bedömning 
För färdtjänstresor som är Serviceresor, är kostnaden för kommunen högre per 
resenär än en vanlig resa med allmän kollektivtrafik. Utifrån färdtjänstkostnader för 
kommunerna är alla som arbetar med färdtjänstfrågor inställda på att en egenavgift 
baserad på km taxa kommer att vara mer rättvis. Korta resor blir billigare och långa 
resor blir dyrare.  
Så länge färdtjänstresor sker med Taxi och Specialfordon, där kommunerna debiteras 
kostnaden för resorna utifrån Taxibolagens beräkning av kostnaden för en resa, är 
förslag 2 mer relevant.  
Göteborg som har en egen organisation för Färdtjänstresor kommer att gå över till 
avståndsbaserad km taxa. Flera kommuner kommer att införa en egenavgift baserad 
på km taxa (Fyrbodal, Herrljunga, Svenljunga, Bollebygd ) men idag vet vi inte när 
detta kommer att ske. 
 
 
Här följer konsekvenser utifrån varje förslag: 
 
Förslag 1 
Att beräkna egenavgiften enligt denna modell kan vara svårt att beräkna så att den 
överensstämmer med dagens baspris modell. Resor för boende på Björkö blir dyra då 
de passerar en kommungräns redan på Lilla Varholmen. 
 
Förslag 2 
Vår bedömning är att alternativ 2 är det mest kostnadseffektiva. Förslaget innebär för 
färdtjänstresenärer att korta resor inom kommunen blir billigare. Höjningen av 
egenavgiften inför 2021 blir lägre än höjningen inför 2020. 



En avståndsbaserad km taxa kan förändra resmönstret till att fler resor görs till 
närmare målpunkter och därmed gynnas även miljön. I dag görs de flesta resor inom 
kommunen och kan detta mönster fortsätta så gynnas även företag i Öckerö kommun 
(affärer, frisörer, fotvård, hudterapeuter, restauranger etc). 
Det blir billigare för kommuninvånare på Björkö att åka till Amhult Centrum. Det blir 
dyrare att åka längre resor. Det görs få längre resor (se bilaga 1).  
Kommunen får in en högre egenavgift från resenären då det är en Färdtjänstresa och 
inte en Riksfärdtjänstresa. 
 
Förslag 3 
Beräkningen av baspriset utifrån ett procentpåslag på kollektivtrafikens biljettpris 
måste göras och då utifrån förslag 1.  Konsekvenserna av detta förslag kan medföra 
att resor till Göteborg ökar och att kostnaden för kommunen ökar. Långa resor inom 
en zon kan kosta kommunen mycket mer än med den beräkningsmodell vi har i dag. 
 
 
Expediering av beslut 
Västtrafik 
Ekonomi Öckerö kommun 
 
Bilagor 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker                                                           Johannes Wallgren 
T F Kommundirektör                                                           Samhällsbyggnadschef 
   
 
Datum  
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KS § 272 Dnr 185/20  
   
Taxa för tomträtter 
 
Ärende 
Upplåtelseformen tomträtt är i dagsläget inte representerad i taxan. Förslaget 
innebär att det blir möjligt med upplåtelser i form av tomträtt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-05 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige medger tillägg till taxan för nyttjanderätter, fastställd av 
KF 2017-06-15 §30. Tillägget innebär att upplåtelseformen tomträtt införs i 
taxan, som ska följa arrendeavgiften.  
 
Tillägget ska gälla från 2021-01-01. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Taxa för tomträtter 
Diarienummer: 0185/20   

 

Taxa för tomträtter 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger tillägg till taxan för nyttjanderätter, fastställd av KF 
2017-06-15 §30. Tillägget innebär att upplåtelseformen tomträtt införs i taxan, som 
ska följa arrendeavgiften. Tillägget ska gälla från 2021-01-01. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Upplåtelseformen tomträtt är i dagsläget inte representerad i taxan. Förslaget 
innebär att det blir möjligt med upplåtelser i form av tomträtt. 
 
Beredning 
Arrende tillämpas när del av mark upplåts till privatperson eller näringsidkare 
under en begränsad tidsperiod. Tomträtt tillämpas när hel fastighet upplåts på 
motsvarande sätt. För rättighetsinnehavaren innebär det bl.a. skillnader i möjlighet 
till banklån. 
 
Ekonomi 
Ingen skillnad för kommunen. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
- 
 
Barnrättsperspektiv 
- 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
En nödvändig utökning av verktygslådan för att lösa kommunala markintressen. 
 
Expediering av beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 



 
 

 

 
Bilagor 
- 
 
Underskrift, datum 
 
 
 
 
 
…………………………                                                           ………………………… 
Johannes Wallgren                                                         Anna D Brocker 
Samhällsbyggnadschef                                                   T.f. kommundirektör     
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KS § 275 Dnr 158/19  
   
VA-taxa 
 
Ärende 
Kommundirektören fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2019-11-12 § 252 att 
ta fram en ny konstruktion av Va-taxa som följer Svenskt Vattens basförslag att 
gälla fr.o.m. 2021-01-01.  
Det senaste basförslaget som Svenskt Vatten, branschorganisation för Sveriges 
VA-huvudmän, har tagit fram är från 2007 och bygger på lagstiftning och ett 
antal prejudicerande avgöranden från Mark- och miljödomstolen, tidigare Va-
nämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02 
VA-taxa 2021 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Ny konstruktion av VA-taxan som följer Svenskt Vattens basförslag ska 

gälla fr.o.m. 2021-01-01.  
2. VA-taxan för år 2021 antas. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Lisette Larsson 
Ärende: Va-taxa 2021  
Diarienummer: 158/19 

 
Va-taxa 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  

1. Ny konstruktion av Va-taxan som följer Svenskt Vattens basförslag ska gälla 
fr.o.m. 2021-01-01.  

2. Va-taxan för år 2021 antas. 
 
Ärende 
Kommundirektören fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2019-11-12 § 252 att ta 
fram en ny konstruktion av Va-taxa som följer Svenskt Vattens basförslag att gälla 
fr.o.m. 2021-01-01.  
Det senaste basförslaget som Svenskt Vatten, branschorganisation för Sveriges VA-
huvudmän, har tagit fram är från 2007 och bygger på lagstiftning och ett antal 
prejudicerande avgöranden från Mark- och miljödomstolen, tidigare Va-nämnden. 
 
Beredning 
Kostnaderna för VA-verksamheten och nyttan av att vara ansluten till den allmänna 
anläggningen ska enligt Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 31 § fördelas 
via avgifterna på ett rättvist och skäligt sätt och utifrån nyttan av att vara ansluten 
och utifrån den kostnad som anslutningen orsakar. 
Verksamheten har tillsammans med VA-konsult arbetat med att anpassa taxan till 
Svensk Vattens basförslag och nya avgiftsnivåer för anläggnings- och 
brukningstaxan.  
 
Den stora förändringen vad gäller dagens taxa mot Svenskt vattens basförslag är att 
det i kommunens nuvarande taxa saknas avgift för dagvatten. Det saknas alltså en 
avgift för allmän platsmarkhållare, vilket strider mot Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster.  
Även definitionen av ”Bostadsfastighet” och ”Annan fastighet” innebär en 
förändring. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa 



 
 

 

andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel 
på byggnader där lokalytan är det viktigaste ur användarsynpunkt, och som därmed 
jämställs med bostadsfastighet, är kontor, butiker, hotell, hantverk, utbildning, 
förvaltning, utställningslokaler, restauranger, industri, sjukvård, stormarknader och 
sporthallar. 
 
Ekonomi 
Förslag till ny anläggningstaxa har arbetats fram där kommande utbyggnad av den 
allmänna anläggningen finns som underlag och med en kostnadstäckning på 100 %.  
 
Kostnaderna för brukningsavgiften har fördelats så att 60 % av kostnaderna ska 
täckas av den fasta avgiften och 40 % av den rörliga avgiften. Brukningsavgiften 
påverkar verksamheter som idag definierats som ”Annan fastighet” då 
lägenhetsavgift kommer att debiteras för varje påbörjat antal 150 m2 bruttoarea 
(BTA). Idag betalar verksamheter endast en lägenhetsavgift oberoende av hur stor 
lokalytan är. 
Förslag till dagvattentaxa har tagits fram och påverkar framförallt Gatuenheten som 
har tilldelats budget för den tillkommande kostnaden.  
 
Följande står i vattentjänstlagen 30§ 1 st: 
”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är 
nödvändiga för att ordna och driva Va-anläggningen”. Förslag till ny brukningstaxa 
innebär att en större del av kostnaderna fördelas till verksamheter som alltså får en 
högre total brukningsavgift och att lägre kostnader totalt fördelas till villor och 
flerbostadshus jämfört med dagens taxa.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller någon annan 
diskrimineringsgrund. 
 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet påverkar inte barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Med den nya taxekonstruktionen följer VA-verksamheten Lag om allmänna 
vattentjänster då avgifterna bestäms så att kostnaderna fördelas på de 
avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.  
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten 
Johannes Wallgren Samhällsbyggnadschef 
Lisette Larsson VA-chef 
 
 
 



 
 

 

…………………………………………                                           …………………………………………… 
Anna Dannjé Brocker                                                          Johannes Wallgren 
Tf Kommundirektör                                                             Samhällsbyggandschef 
 
 



 

 

TAXA 
För Öckerö kommuns allmänna vatten- och  
avloppsanläggning 
 

Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, KF§ xx 

Gäller från 2021-01-01 

Huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen 
är Öckerö kommun. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till 
Öckerö kommun. 
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§ 1  

För att täcka nödvändiga kostnader för Öckerö kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhets-
område betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) 
är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förut-
sättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3  

I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande 
eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa 
andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 

 

 

 

 

 
 

Annan fastighet 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 
bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet:  
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu ej bebyggts.  

Kontor Förvaltning Stormarknader Butiker 

Utställningslokaler Sporthallar Hotell Restauranger 

Hantverk Industrier Utbildning Sjukvård 
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Lägenhet 
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där be-
greppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt ISO 21054:2009 som en lägenhet. 

Allmän platsmark 
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller 
om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4  

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V (vattenförsörjning) Ja Ja 

S (spillvattenavlopp) Ja Ja 

Df (dag- och dränvattenavlopp från fastighet) Ja Ja 

Dg (dagvattenavlopp från allmän platsmark) Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen, V, S och Df inträder när huvudman-
nen upprättat förbindelsepunkt (FP) för ändamålet och informerat fastighetsägaren 
om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, in-
träder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vat-
tentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvat-
ten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgifts-
skyldighet inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsav-
gift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje upp-
sättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

om 67 810 kr om 84 763 kr 

b) en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

om 67 810 kr Om 84 763 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 35,11 kr om 43,89 kr 

d) en avgift per lägenhet om 50 451 kr om 63 064 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av Df,  
om bortledande av dagvatten sker  
utan att förbindelsepunkt för Df upprättats 

om 23 734 kr om 29 668 kr 

Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas 
ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 
detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta el-
ler annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter för-
delas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas 
bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgif-
terna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, 
summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 8.2. 
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse 
på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelse-
punkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

 Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje upp-
sättning servisledningar till  
förbindelsepunkter för V, S och Df 

om 67 810 kr om 84 763 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje upp-
sättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

om 67 810 kr om 84 763 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 42,67 kr om 53,34 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortle-
dande av dagvatten sker utan att förbindelse-
punkt för Df upprättats 

om 23 734 kr om 29 668 kr 

Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas 
ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 
detta inte lagts respektive upprättats. 
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6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta el-
ler annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande 
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte 
utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastig-
hetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.  

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta en-
ligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelse-
punkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

 Avgift utgår per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% -–  

Grundavgift för Df, om FP för 
   

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), 
jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift 

Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 
andra stycket så medger. 

§ 8  

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e) 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare fö-
relegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgif-
terna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften en-
ligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 
blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servis-
ledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift 
om xx % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens 
merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av 
övriga servisledningar. 

§ 9  

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga an-
läggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 

 

 

  

§ 10  

Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 108,6 (sept-2015) i entreprenadindex                
E 84,Tabell 1.1, littera 321-323, vilket avser kostnader för läggning av segjärns-, PVC och 
betongledningar. Medelvärdet har använts som indextal. När detta index ändras har Va-
enheten rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.  

           Vid reglering av taxan tillämpas följande:  
           • Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent.  

• Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör 
skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet 108,6 
(sep-2015) i entreprenadindex E 84, Tabell 1.1, littera 321-323, omräknas till procent av 
sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmaste hela tal. Tillägg eller avdrag av-
rundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b) och d), 6.1 a) och b) till närmaste tiotal 
kronor, beträffande avgift enligt 5.1 c) och 6.1 c) till närmaste hela krontal.  

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anord-
nande av dagvattenbortledning   

 

Väghållare om 140 kr om 175 kr 

Ej väghållare om 40 kr Om 50 kr 
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• Beslutad avgiftsändring tillämpas fr.o.m. den dag ändringen enligt beslutet träder i kraft. 

§ 11  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och av-
lopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i öv-
rigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen sär-
taxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 12  

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp 
som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga om-
ständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta 
skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning 
i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan 
att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående an-
mäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighets-
ägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det 
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsav-
giften betalas. 
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§ 13  

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudman-
nen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande er-
sätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan be-
fintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 
läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det 
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt. 

§ 14    

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år om 3 499 kr om 4 374 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 25,45 kr om 31,81 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastig-
het och därmed jämställd fastighet 

om 1 273 kr om 1 591 kr 

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 
tomtyta för annan fastighet 

om 42,42 kr om 53,02 kr 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgif-
terna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 33% 40% 22% 5% 

Avgift per m3 14.1 b) 45% 55% - - 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 33% 40% 22% 5% 

Avgift efter tomthyra 14.1 d) 33% 40% 22% 5% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvi-
dare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen 
förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 50 m3/lägenhet 
och år för fritidsbostad. 

14.4 För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
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14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift 
med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet av-
rundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen under-
söka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren 
begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kon-
trollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvud-
mannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersök-
ning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av 
frågan hos Statens va-nämnd. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid god-
känns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna 
i enlighet med vad som framgår av § 18. 

 

§ 15  

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten om 2,03 kr Om 2,54 kr 

§ 16  

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd el-
ler avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvat-
tenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
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Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 
och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd. 

§ 17  

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta av-
giften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 33% 40% 22% 5% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift 

§ 18  

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller an-
nan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Förgävesbesök 496 kr      620 kr 

Provtagning av vattenmätare på begäran av fastighetsägaren   1 085 kr   1 356,25 kr 

Vinterförvaring av vattenmätare      787 kr      983,75 kr 

Utbyte av sönderfrusen vattenmätare  3 127 kr * 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel (på begäran)     626 kr    782,50 kr 

Uppsättning eller nedtagning av vattenmätare enligt utskickat brev  787 kr    983,75 kr 

Uppsättning eller nedtagning av vattenmätare vid annan tidpunkt än 
ovan 

   1 283 kr 1 604 kr 

Vattenavläsning av vattenmätarbrunn      787 kr     983,75 kr 

Montering eller demontering av strypbricka i vattenmätare      787 kr     983,75 kr 

   * Moms utgår ej då detta är kommunens egendom. 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras 
ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 
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§ 19  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och av-
lopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i öv-
rigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen sär-
taxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§14-17 får huvudmannen i stäl-
let komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20  

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som 
anges i §§14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanlig-
gande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter 
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör 
därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21  

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möj-
liggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22  

Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 108,6 (sept-2015) i entreprenadindex, E 84. 
Tabell 1.1, littera 321-323. När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen 
därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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TAXANS INFÖRANDE 

§ 23  

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 
16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan an-
givna dagen för taxans ikraftträdande. 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vatten-
tjänster. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 

Öckerö kommun står inför en utbyggnad av den allmänna anläggningen där fastigheterna 
som skall ansluta sig främst består av flerbostadshus. Lägenhetsavgiften i den gällande 
anläggningstaxan är anpassad till att det främst är villor som ansluter sig. 
Kostnadstäckningsgraden i nuvarande anläggningstaxa är ca 95 % och inför kommande 
utbyggnad av den allmänna anläggningen har Stinro konsult och Öckerö kommun 
tillsammans arbetat fram ett förslag till taxa där kostnadstäckningen är 100 % gentemot 
bearbetat underlag.  
 
Ett förslag till ny brukningstaxa har också arbetats fram. Den gällande brukningstaxan saknar 
avgift för dagvatten fastighet, nedan förkortat till Df, och för dagvatten gata, nedan förkortat 
till Dg. I det nya förslaget till brukningstaxa ingår dessa avgiftsparametrar och de totala 
intäkterna från brukningsavgifter beräknas ge de intäkter som krävs för att täcka de 
nödvändiga kostnaderna utifrån bearbetat underlag från abonnentregistret.  
 
Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-huvudmän, har tagit fram förslag till 
hur en VA-taxa kan utformas. Det senaste basförslaget är från 2007 och bygger på 
lagstiftning och ett antal prejudicerande avgöranden från Statens VA-nämnd där kommuners 
taxor har prövats genom åren. Fördelen med att använda sig av Svenskt Vattens förslag är 
det uppfyller lagstiftningens krav på konstruktion för en juridiskt hållbar VA-taxa. Gällande 
taxa i Öckerö kommun följer till viss del Svenskt Vattens basförslag med några avsteg från 
förslaget. Avsteg från basförslaget bör noga avvägas och motiveras så att taxan som helhet 
kan ses som rättvis, skälig och juridiskt hållbar. Förslaget till ny taxa för Öckerö kommun 
följer Svenskt Vattens basförslag fullt ut.  
  
1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva arbetet med att anpassa taxan till Svenskt Vattens 
basförslag och nya avgiftsnivåer för anläggnings- och brukningstaxan. Föreslaget till 
avgiftsnivåer och konsekvensanalyser redovisas i tabellform.   

2 Vattentjänstlagen 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, är den lag som 
reglerar kommunens rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet med fastighetsägare 
inom VA-kollektivet. 
 
2.1 Finansiering av VA verksamhetens kostnader 
Arbetet med att ta fram en VA-taxa handlar om att fördela VA-verksamhetens kostnader på 
de avgiftsskyldiga enligt vattentjänstlagens krav. Verksamhetens kostnader kan finansieras 
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på två sätt, antingen via avgifter eller på annat sätt, till exempel med skattefinansiering. Om 
finansieringen sker helt via avgifter, innebär det att endast de som är anslutna till den 
allmänna VA-anläggningen finansierar kostnaderna. Om finansieringen delvis sker genom 
skattefinansiering betyder det att skattekollektivet, d v s även de som inte är anslutna till 
den allmänna VA anläggningen, finansierar en del av kostnaderna. Oavsett hur en kommun 
väljer att finansiera kostnaderna för VA-verksamheten, är det alltid i slutändan 
kommuninvånare som belastas, antingen som VA-abonnenter eller som skattebetalare. 
 
Följande står i vattentjänstlagen 30 § 1 st: 

 ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader 
 som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen.” 

 
Enligt vattentjänstlagen får VA-verksamheten endast belastas med nödvändiga kostnader 
som krävs för att ordna med och driva den allmänna anläggningen, utifrån 
självkostnadsprincipen. Det innebär att kostnader för andra kommunala angelägenheter än 
att driva den allmänna VA-anläggningen, aldrig får belasta VA-kollektivet. Det är dock fullt 
möjligt enligt vattentjänstlagen att finansiera kostnader för VA med skattemedel. 
 
2.2 Skyldighet att betala avgifter 
Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala avgifter för de tjänster 
som området omfattar.  
 
Följande regleras i 24 § 1 st: 
 ”En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän VA-anläggning, om 
 fastigheten 
 1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, och 
 2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en 
 vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.” 
 
Även allmän platsmarkhållare är enligt vattentjänstlagen avgiftsskyldig enligt 27 §: 
 
 ”Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 
 skall betala en avgift för en allmän VA-anläggning, om 

1. den allmänna platsmarken finns inom VA-anläggningens 
verksamhetsområde, och 

2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn 
till skyddet för människors hälsa eller miljön. 

Avgiften skall avse bortledande av vatten från den allmänna platsmarken, från 
det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet 
och informerat den som är avgiftsskyldig om detta.” 
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Avgifterna kan vara uppdelade på anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
Anläggningsavgiften syftar till att täcka kostnader för att förse fastigheten med allmänt VA. 
Brukningsavgiften ska täcka övriga löpande kostnader som inte täcks av anläggningsavgifter, 
såsom drift och underhåll, personalkostnader, administrativa kostnader och 
kapitalkostnader. Anläggningsavgiften får inte vara större än fastighetens andel i den 
allmänna anläggningen (regleras i 32 §) och befriar fastighetsägaren från att i framtiden 
betala avgift för samma kostnad igen. Brukningsavgifterna bör inte täcka kostnader för 
utbyggnad av den allmänna anläggningen eftersom de som redan är anslutna då blir 
belastade med kostnader som enskilda fastighetsägare skall betala. 
 
2.3 VA taxans syfte 
VA-taxans syfte är att fördela ut de nödvändiga kostnaderna till de avgiftsskyldiga.  
 
Följande regleras i 31 § 1 st: 
 ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de 
 avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.” 
 
Kostnaderna för VA-verksamheten och nyttan av att vara ansluten till den allmänna 
anläggningen ska enligt ovan fördelas via avgifterna på ett rättvis och skäligt sätt och, enligt 
praxis, utifrån nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen och utifrån den 
kostnad som anslutningen orsakar. Därför består taxeförslaget av både kostnadsparametrar, 
som är relaterade till faktiska kostnader, och även av nyttoparametrar som baseras på den 
nytta fastigheten har av den allmänna anläggningen. Taxan är en generell fördelning av 
kostnaderna och den ska kunna tillämpas på alla typer av fastigheter. Avgiftsparametrarna 
kan ses som schabloner och det är således inte varje fastighets individuella påverkan på 
kostnaderna som avgifterna baseras på. Grundprincipen för nyttan av att vara ansluten till 
den allmänna anläggningen är att två likadana fastigheter med samma behov av 
vattentjänster skall betala samma avgift, oavsett var fastigheterna geografiskt är belägna 
och därför oavsett hur höga kostnader varje enskild fastighet orsakar. 
 
2.4 Hantering av överuttag och underskott 
De nödvändiga kostnaderna för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen fördelas 
ut på de avgiftsskyldiga via VA-taxan. Om intäkterna i verksamheten är högre än 
kostnaderna, betyder det att avgifterna är högre än vad de nödvändiga kostnaderna kräver. 
Ett överuttag av avgifter har då gjorts från VA-abonnenterna. Om kostnaderna istället är 
högre än intäkterna, har inte avgifterna finansierat de nödvändiga kostnaderna fullt ut och 
verksamheten har genererat ett underskott.  Tillfälliga överuttag och underskott skall enligt 
regeringens förslag i propositionen till vattentjänstlagen återföras/kompenseras till VA-
kollektivet inom de närmaste tre åren. 
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Följande står att läsa i utredningens förslag i propositionen till vattentjänstlagen angående 
överuttag och upparbetade underskott: 

”Enligt Va-nämndens uttalande bör överskott och underskott i princip jämnas ut inom 
tre år genom exempelvis en taxejustering. En något längre tid godtas om 
huvudmannen har antagit en plan som visar hur utjämningen skall ske. I den mån ett 
underskott inte kompenseras genom en taxehöjning inom denna tid, anses va-
verksamheten finansierad på annat sätt än genom avgifter. En vald skattefinansiering 
är definitiv och även om det inte framgår att den är vald, behandlas den alltså som 
sådan om annat inte tydligt anges innan respektive års bokslut fastställs.” 

 
För att kunna efterleva vattentjänstlagens krav på hantering av överuttag och underskott, är 
det därför viktigt att taxan uppdateras löpande utifrån hur förutsättningarna förändras i den 
ekonomiska styrningen.  

3 Konsekvenser och jämförelser 
Organisationen Svenskt Vatten sammanställer statistik för att kommuner ska kunna jämföra 
sina taxor. Två typer av fastigheter som jämförs är Typhus A och Typhus B. 
 
Typhus A avser ett fristående enbostadshus med en lägenhet, 800 m2 tomtyta och en 
förbrukning som uppgår till 150 m3 per år. 
 
Typhus B avser ett flerfamiljshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en förbrukning 
som uppgår till 2 000 m3 per år. 
 
I analysen av konsekvenserna av förslaget till nya avgifter jämfört med gällande taxa 
kommer dessa typhus att vara med tillsammans med andra typer av fastigheter som Öckerö 
kommun vill jämföra. 

4 Anläggningsavgifter 
 
4.1 Svenskt Vattens basförslag till anläggningstaxa 
Nedan följer en beskrivning av fastighetskategorier och avgiftsparametrar i Svenskt Vattens 
basförslag till anläggningstaxa. 
 
4.1.1 Fastighetskategorier 
I taxeföreskrifterna skall definieras vad som avses med de fastighetskategorier som är 
avgiftsskyldiga. De kategorier som är avgiftsskyldiga enligt Svenskt Vattens förslag följer 
nedan med beskrivning. 
 
Bostadsfastighet. Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål och för vissa andra ändamål där 
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lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  Exempel på byggnader där lokalytan 
är det viktigaste sett ur användarsynpunkt, och som därmed jämställs med bostadsfastighet, 
är kontor, butiker, hotell, hantverk, utbildning, förvaltning, utställningslokaler, restauranger, 
småindustri, sjukvård, stormarknader och sporthallar. 
 
Annan fastighet. Fastighet som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet och som är 
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. 
Nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen för kategorin annan fastighet är 
beroende av tomtytan, inte lokalytan. 
 
Obebyggd fastighet. Fastighet som ännu inte bebyggts, men som enligt detaljplan är avsedd 
för bebyggande. 
  
Allmän platsmark. Mark som i detaljplan redovisas som allmän plats, eller om marken inte 
omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
 
4.1.2 Avvikelse för fastighetskategorier i Öckerös taxa jämfört med basförslaget 
Öckerö kommuns VA taxa delar in fastigheterna i samma kategorier som basförslaget, men 
definitionerna skiljer sig från basförslaget. Det som skiljer sig åt är att bostadsfastighet 
endast är fastigheter som avses att bebyggas för bostadsändamål. Annan fastighet är övriga 
fastigheter som avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. Jämfört med 
basförslaget definieras med andra ord alla fastigheter som inte är bostäder som annan 
fastighet, även de fastigheter där lokalytan är viktigast ur användarsynpunkt. Det gör att 
avgiften och värderingen av nyttan för fastigheter med t e x verksamhetslokaler beräknas på 
ett annat sätt jämfört med Svenskt Vattens basförlag. 
 
Det framgår inte av Öckerös taxa hur fastigheter som nyttjas både som bostäder och 
verksamhetslokaler ska debiteras, eftersom de definieras som olika typer av fastigheter. Det 
gör att taxan inte kan tillämpas på dessa typer av fastigheter. I basförslaget definieras både 
fastigheter med verksamhetslokaler och bostäder som bostadsfastigheter och de betalar för 
sin nytta på samma sätt. Nyttan fördelas via lägenhetsavgiften till både bostadshus och 
verksamheter. Verksamheter får betala lägenhetsavgift för sin lokalyta och fastigheter med 
bostäder får betala lägenhetsavgift utifrån antal lägenheter/bostadsenheter. 
 
4.1.3 Avgiftsparametrar i Svenskt Vattens basförslag till anläggningsavgifter 
 
4.1.3.1 Servisavgift 
Servisavgiften är kostnadsrelaterad och avses vara en avgift som fördelar ut den 
genomsnittliga kostnaden för att anlägga en uppsättning av servisledningar. Servisavgiften 
ska vara enhetlig och oberoende av om anslutningspunkter upprättas i samband med 
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exploatering eller i ett senare skede. Servisavgiften är densamma för alla fastigheter utifrån 
de vattentjänster som ansluts. 
 
4.1.3.2 Förbindelsepunktsavgift 
Förbindelsepunktsavgiften fördelar ut kostnader utifrån fastighetens nytta av att 
huvudmannen anordnar och upprätthåller en uppsättning förbindelsepunkter där 
fastigheten får tillgång till allmänt VA. Förbindelsepunkten är den juridiska punkten där 
ansvaret går över från VA huvudmannen till fastighetsägaren. Förbindelsepunktsavgiften är 
densamma för alla fastigheter med hänsyn tagen till de vattentjänster den ger tillgång till. 
 
4.1.3.3 Tomtyteavgift 
Tomtyteavgiften är kostnadsrelaterad och den ser till att en större andel av kostnaderna 
fördelas till större fastigheter än till mindre fastigheter. Avgiften fördelar kostnader utifrån 
att det generellt sett krävs längre ledningar förbi en stor fastighet än en liten. Längre 
ledningsdragningar orsakar generellt sett högre kostnader. Eller tvärtom, mindre fastigheter 
orsakar generellt sätt kortare ledningsdragningar och därmed lägre kostnader än större 
fastigheter. Tomtyteavgiften fördelar delar av anläggningskostnaderna så att mindre 
fastigheter inte betalar en lika hög tomtyteavgift som större fastigheter. Eftersom 
servisavgiften är densamma för alla fastigheter, oavsett vilka totala anläggningskostnader de 
orsakar, är tomtyteavgiften den kostnadsparameter i taxan som finfördelar kostnaderna till 
de fastigheter som generellt sett orsakar högre kostnader och avlastar de fastigheter som 
generellt sett orsakar lägre anläggningskostnader.  
 
Den totala tomtyteavgiften för en fastighet får inte vara högre än summan av servisavgiften, 
förbindelsepunktsavgiften och lägenhetsavgiften. Detta kallas tomtytebegränsningsregeln 
och den har kommit till efter avgöranden i Statens VA-nämnd där man har ansett att avgifter 
i en taxa inte får vara för mycket relaterade till vad varje fastighet orsakar i kostnad, utan 
taxan ska i första hand vara konstruerad så att kostnaderna fördelas efter fastigheters nytta 
av den allmänna anläggningen. 
 
4.1.3.4 Lägenhetsavgift 
En fastighet med fler än en lägenhet anses ha en större nytta av den allmänna anläggningen 
än en fastighet med bara en lägenhet, även om kostnaden för att anordna med servis och 
förbindelsepunkt kan vara densamma. För att kunna belasta fastigheter med många 
lägenheter eller större lokalyta som har en större nytta av att vara anslutna till den allmänna 
VA anläggningen, jämfört med fastigheter med färre lägenheter eller mindre lokalyta och 
därmed mindre nytta av anslutningen, fördelas kostnader till fastigheter med större nytta 
genom en lägenhetsavgift per lägenhet eller per ett visst påbörjat antal kvm lokalyta på 
fastigheten. Eftersom förbindelsepunktsavgiften är kopplad till nyttan av att vara ansluten 
via en servis och är densamma för alla fastigheter, är lägenhetsavgiften den nyttoparameter 
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i taxan som finfördelar kostnader till fastigheter utifrån att det finns fler lägenheter eller 
större lokalyta på fastigheten och därmed har större nytta av sin anslutning till VA. 
 
I taxeföreskrifterna skall det tydligt framgå hur en lägenhet definieras.  Basförslaget 
definierar en fristående enhet som är avsedd för boende som en lägenhet. För 
bostadsfastigheter som inte är avsedda för boende men som har nytta av den allmänna 
anläggningen i sina lokaler beräknas antal lägenheter utifrån BTA. Förslaget definierar dock 
inte hur stor lokalyta som motsvarar en lägenhetsavgift, utan det är upp till VA- 
huvudmannen själv att bestämma i taxeföreskrifterna. I detta förslag utgår en 
lägenhetsavgift per varje påbörjat 150 m2 lokalyta.  
 
4.1.3.5 Avgift för allmän platsmarkhållare 
När vattentjänstlagen ersatte 1970-års VA-lag infördes bestämmelser om avgift för den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls. Lagen kräver att denne skall 
betala avgifter till huvudmannen om den allmänna platsmarken finns inom 
verksamhetsområdet för dagvatten gata och om marken behöver avledning av dagvatten för 
bebyggelsens skull. Exempel på allmän platsmarkhållare är Trafikverket och kommunens 
gatu- och parkförvaltning samt väg- och samfällighetsföreningar. De ska betala en avgift per 
m² mark som avvattnas enligt Svenskt Vattens förslag.  
 
4.1.4 Avgiftsreduktion för vattentjänster som inte ansluts 
Basförslagets avgiftsparametrar baseras på priser som avser full avgiftsskyldighet för alla 
vattentjänster. Om inte alla vattentjänster ansluts, ska avgifterna reduceras med en viss 
procentsats av full avgift.  
 
Del av full servisavgift för framdragning av servisledning är: 

· En ledning   70 % 
· Två ledningar   85 % 
· Tre ledningar 100 % 

 
Reduktionen av servisavgiften är tänkt att spegla kostnaderna för att anlägga serviser. Om 
servis för en eller två vattentjänster anläggs vid samma tillfälle är kostnaden inte så mycket 
lägre än kostnaden för att anlägga servis för alla vattentjänster. Reduktionerna för de övriga 
avgiftsparametrarna baseras i högre grad på fastigheternas nytta av att ha en anslutning till 
den allmänna VA-anläggningen. Reduktionerna beräknas som en procentuell reduktion av 
full avgift för respektive avgiftsparameter.  
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Tabell 1. Svenskt Vattens reduktioner för anläggningsavgifter. 

Förkortningarna för vattentjänsterna i tabellen ovan är följande: 
V Vatten 
S Spill 
Df Dagvatten fastighet 
Dg Dagvatten gata 
    
4.2 Jämförelse mellan gällande anläggningstaxa och Svenskt Vattens basförslag 
Avgiftsparametrarna i Öckerös anläggningstaxa är desamma som i basförslaget.  
Tomtyteavgiften för bostadsfastighet tillämpas dock inte på samma sätt. I Öckerös taxa 
reduceras avgiften beroende på fastighetens storlek. Ju större fastighet, desto större 
reduktion. Eftersom att syftet med taxan är att fördela de nödvändiga kostnaderna på ett 
skäligt och rättvis sätt, kan en reduktion som den i Öckerös taxa endast motiveras om 
kostnaden sjunker ju större fastigheterna är. Att reducera avgiften för större fastigheter går 
annars emot grundprincipen för tomtyteavgiften.  
 
Både i basförslaget och i Öckerös taxa debiteras bostadsfastigheter med servisavgift, 
förbindelsepunktsavgift, lägenhetsavgift och tomtyteavgift. Annan fastighet debiteras 
servisavgift, förbindelsepunktsavgift och tomtyteavgift. Under avgiftsparametrarna för 
bostadsfastighet i Öckerös taxa anges dock att även varje påbörjat 100-tal m2 lokalyta 
räknas som en lägenhet. Det blir motstridigt och svårt att tolka eftersom fastigheter som 
inte är avsedda för bostadsändamål istället definieras som annan fastighet och därför inte 
ska debiteras någon lägenhetsavgift.  
 
Lägenhetsavgiften är en nyttoavgift som fördelar ut kostnader utifrån den nytta som 
fastigheterna har av sin VA anslutning beroende på hur fastigheterna nyttjas. En fastighet 
med verksamhetslokaler definieras som annan fastighet i Öckerös taxa och därför värderas 
nyttan av att ha en anslutning på olika sätt för flerfamiljshus och verksamheter. Ett sådant 
avsteg från basförslaget kräver väl genomarbetade argument för att vara juridiskt hållbart.  
 
Det saknas en avgift för allmän platsmarkhållare i Öckerö kommuns anläggningstaxa. Det 
strider direkt mot 27 § i vattentjänstlagen. 

V S Df Dg
FP-avgift 30% 50% 20% 0%
Lägenhetsavgift 30% 50% 0% 20%
Tomtyteavgift 30% 50% 0% 20%

Del av avg som ska erläggas för resp ändamål:
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5 Beräkningsförutsättningar 
5.1 Utbyggnadsområden 
Fyra områden har använts som beräkningsunderlag till förslaget till ny taxa. Det är Berget (7 
fgh, 254 lgh), Hamnplan (6 fgh, 282 lgh), Nästås (5 fgh, 83 lgh) och Område 4 (1 fgh, 22 lgh). 
Förtätning med 8 villor har också tagits med i beräkningarna. De har alla behov av alla 
vattentjänster. Investeringsutgiften för alla områden uppgår totalt till ca 37 132 tkr. 
Investeringsutgiften per lgh och område visas i diagrammet nedan.  
 

 
Diagram 1. Investeringsutgift per lägenhet och område. Den genomsnittliga kostnaden för förtätning motsvarar 
servisavgiften i nuvarande taxa. Förtätningen är inte medräknad i den genomsnittliga investeringsutgiften. 

Den genomsnittliga investeringsutgiften per lägenhet för alla områden uppgår till ca 49 tkr. 
Under arbetet med att fördela kostnaderna som orsakas av nya anslutningar, är det normalt 
att kostnaderna varierar mellan de olika områdena eftersom anläggningstaxan är generell 
för alla som ansluter sig. Så länge som det inte är aktuellt med särtaxa, kommer vissa 
områden att generera ett överskott och andra ett underskott gentemot debiterade 
anläggningsavgifter.  
 
5.2 Nuvarande taxa 
Nuvarande taxa ger ca 95 % kostnadstäckning och den totala förlorade kostnadstäckningen i 
beräkningsunderlaget 1 880 tkr. På grund av att kostnaderna för anläggandet i sin helhet 
hanteras inom VA-verksamhetens ekonomi, innebär det att den förlorade 
kostnadstäckningen finansieras av brukningstaxan som belastar det befintliga kollektivet om 
anläggningstaxan inte höjs.   
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Diagram 2. Investeringsutgift och intäkt med nuvarande anläggningstaxa per område. 

6 Förslag till nya anläggningsavgifter 
6.1 Förutsättningar för fördelning och beräkning av parametrar 
Det finns inga tydliga instruktioner eller avgöranden som visar hur relationen mellan 
avgiftsparametrarna skall vara, förutom att servisavgiften i basförslaget är tänkt att 
motsvara genomsnittskostnaden för att anlägga en uppsättning serviser. I det nya förslaget 
består avgiften för ett Typhus A till 45 % av kostnadsparametrar och till 55 % av 
nyttoparametrar. Tomtytebegränsningsregeln slår in vid 5 300 m2 för bostadsfastigheter 
som ansluter alla vattentjänster och en lägenhet. Den genomsnittliga kostnaden för att 
anlägga en uppsättning serviser har uppskattats till 65 tkr och har räknats upp med 5 % 
jämfört med gällande anläggningstaxa för att nå full kostnadstäckning. Den valda 
lägenhetsavgiften ger ett Typhus B ca 4 gånger så hög avgift som för Typhus A. 
 
6.2 Förslag till ny anläggningstaxa 
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Förslag till anläggningstaxa med 100 % täckningsgrad, bostadsfastighet

exkl moms inkl moms
Avgift för framdragen 1 ledn 2 ledn 3 ledn
servisledning 65 202 kr 81 503 kr 70% 85% 100%

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

FP-avgift 65 202 kr/fgh 81 503 kr/fgh 30% 50% 20% 0%
Lägenhetsavgift 48 511 kr/lgh 60 639 kr/lgh 30% 50% 0% 20%
Tomtyteavgift 33,76 kr/m² 42,20 kr/m² 30% 50% 0% 20%

Grundavgift för bortledande
av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att FP
för Df upprättats 22 821 kr/fgh 28 526 kr/fgh

Del av avg som ska erläggas 
beroende av antalet ledningar:

Del av avg som ska erläggas för resp 
ändamål:
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Tabell 2. Förslag till ny anläggningstaxa för bostadsfastighet, annan fastighet och allmän platsmarkhållare. 

 
6.3 Konsekvensanalys 
Nuvarande taxa hanterar fastigheter som inte är avsedda för boende som annan fastighet. 
De debiteras i gällande taxa för servisavgift, förbindelsepunktsavgift och tomtyteavgift för 
annan fastighet. Tomtyteavgiften per m2 är högre än för bostadsfastighet. I det nya förslaget 
till taxa kommer verksamheter som har sin största nytta av lokalytorna att istället debiteras 
som bostadsfastighet. D v s de kommer även att debiteras en lägenhetsavgift. Om 
tomtyteavgiften tidigare varit högre än lägenhetsavgiften och tomtyteavgiften tillsammans, 
får dessa fastigheter en sänkning i det nya förslaget. Villor med behov av alla vattentjänster 
får ca 1 % höjning.  
 
Fastigheter som är avsedda för både boende och verksamhet debiteras idag 
lägenhetsavgifter för de antal lägenheter som används för boende och utöver det debiteras 
de tomtyteavgift enligt annan fastighet för hela fastighetens yta. I förslaget till ny taxa får 
sådana fastigheter en höjning av avgift. De fastigheter som ingår i underlaget får alla ett 
antal fler lägenhetsavgifter att betala och de totala lägenhetsavgifterna överstiger den 
tomtyteavgift de tidigare betalat. I gällande taxa framgår inte hur fastigheter som definieras 
som både bostadsfastighet och annan fastighet ska debiteras. 
 
Servisavgiften och förbindelsepunktsavgiften har räknats upp med 5 %, vilket motsvarar den 
procentuella totala förlorade kostnadstäckningen gentemot nuvarande taxa.  
Tomtyteavgiften är i stort sett oförändrad medan lägenhetsavgiften har anpassats något 
med hänsyn tagen till det stora antalet lägenheter som kommer att anslutas. I förslaget till 
ny taxa är lägenhetsavgiften lägre än i nuvarande taxa. Eftersom det är få fastigheter och 
många lägenheter som kommer att anslutas framöver är det svårt att sänka 

Förslag till anläggningstaxa med 100 % täckningsgrad, annan fastighet

exkl moms inkl moms
Avgift för framdragen 1 ledn 2 ledn 3 ledn
servisledning 65 202 kr 81 503 kr 70% 85% 100%

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

FP-avgift 65 202 kr/fgh 81 503 kr/fgh 30% 50% 20% 0%
Tomtyteavgift 41,03 kr/m² 51,29 kr/m² 30% 50% 0% 20%

Grundavgift för bortledande
av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att FP
för Df upprättats 22 821 kr/fgh 28 526 kr/fgh

Del av avg som ska erläggas 
beroende av antalet ledningar:

Del av avg som ska erläggas för resp 
ändamål:

Förslag till anläggningstaxa för allmän platsmarkhållare, APH

exkl moms inkl moms
Avgift per m2:

Väghållare 135 kr/m² 169 kr/m²
Ej väghållare 38 kr/m² 47 kr/m²
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lägenhetsavgiften ytterligare och samtidigt få full kostnadstäckning. Det skulle innebära en 
höjning av de andra parametrarna, vilket skulle ge orimliga konsekvenser för de villor som 
eventuellt kommer att ansluta sig.  
 

 
 

 
Tabell 3. Konsekvenser för olika typer av fastigheter 

 

 
Diagram 3. Total investeringsutgift, intäkt från nuvarande taxa och intäkt från nytt förslag till anläggningsavgifter med   
100 % kostnadstäckning. 

6.4 Avgift för APH och annan fastighet 
Beräkningen av avgiften per m2 för APH har gjorts utifrån resonemanget att en APH orsakar 
lika höga kostnader för anläggandet av Dg för en huvudgata som villor orsakar för 
anläggandet av Dg för en lokalgata. Tomtyteavgiften för APH ska spegla både kostnaden och 
nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen. Väghållare betalar i detta förslag 
för den yta som är kopplad till varje meter ledning. Parkytor, torgytor och gröna ytor har 
större ytor per meter ledning än väghållare och får därför en lägre avgift per m2. 

Jämförelse gällande taxa och föreslagen anläggningstaxa, 100 % täckningsgrad
Nuvarande taxa (kr inkl moms) Föreslagen ny taxa (kr inkl moms)
Typ av fastighet VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty 253 654 210 822 114 737 149 944 257 404 209 998 109 822 145 002
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty 1 168 011 942 308 389 045 607 123 1 106 346 889 152 364 505 569 474
Flerbostadshus 10 lgh, 3 200 m2 ty 938 686 758 848 320 247 492 460 904 433 727 621 303 931 468 517
Flerbostadshus 25 lgh, 2537 m2 ty 1 892 992 1 522 293 606 539 969 613 1 786 035 1 432 903 568 412 909 318
Flerbostadshus & verksamhet 52 lgh, 2555 ty 2 919 496 2 343 496 914 490 1 482 865 3 424 041 2 743 308 1 059 813 1 728 321
Verksamhet 3 000 m2, 10 000 m2 ty 2 027 493 1 629 893 646 889 1 036 863 1 797 780 1 442 299 571 935 915 191
Verksamhet 145 m2, 750 m2 ty 295 661 244 428 127 340 170 948 255 294 208 310 109 189 143 947

Förändring mot gällande taxa Förändring i kr inkl moms
Typ av fastighet VSDfDg VS S V VSDfDg VS V S
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty 1% 0% -4% -3% 3 750 -824 -4 915 -4 941
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty -5% -6% -6% -6% -61 665 -53 156 -24 540 -37 649
Flerbostadshus 10 lgh, 3 200 m2 ty -4% -4% -5% -5% -34 254 -31 227 -16 316 -23 943
Flerbostadshus 25 lgh, 2537 m2 ty -6% -6% -6% -6% -106 957 -89 390 -38 127 -60 295
Flerbostadshus & verksamhet 52 lgh, 2555 ty 17% 17% 16% 17% 504 545 399 812 145 323 245 456
Verksamhet 3 000 m2, 10 000 m2 ty -11% -12% -12% -12% -229 713 -187 594 -74 954 -121 673
Verksamhet 145 m2, 750 m2 ty -14% -15% -14% -16% -40 368 -36 118 -18 150 -27 000
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Annan fastighet betalar i förslaget till ny taxa samma servisavgift och förbindelsepunktsavgift 
som en bostadsfastighet. Kostnaden för att anlägga en servis till en annan fastighet är inte 
högre än för en bostadsfastighet. Nyttan av att ha en förbindelsepunkt skiljer sig inte heller 
från bostadsfastighet. Däremot skiljer sig annan fastighet från bostadsfastighet när det gäller 
nyttan av anslutningen som är kopplad till lokalytan. En annan fastighets största nytta av att 
vara ansluten till den allmänna anläggningen beror på tomtytan istället för lokalytan. Därför 
betalar annan fastighet ingen lägenhetsavgift, utan istället en tomtyteavgift som är en 
kombinerad kostnads- och nyttoavgift. För annan fastighet är tomtyteavgiften högre än för 
bostadsfastighet eftersom den även innehåller en nyttodel motsvarande den som 
bostadsfastigheter betalar via lägenhetsavgiften.  
 
I det här förslaget till anläggningstaxa är grundtanken att nyttan för 3 000 m2 tomtyta för en 
annan fastighet motsvarar nyttan av 150 m2 lokalyta för en bostadsfastighet. Stinro konsult 
känner dock inte till några avgöranden som reglerar hur beräkningen av tomtyteavgiften för 
annan fastighet ska beräknas i förhållande till bostadsfastigheters lägenhetsavgift och 
tomtyteavgift. Bedömningen av vilken tomtyta för annan fastighet som motsvarar samma 
nytta och lägenhetsavgift som för verksamhetslokaler måste göras av Öckerö kommun 
själva.  

7 Brukningstaxa 
 
7.1 Svenskt Vattens basförslag till brukningsavgifter  
I Svenskt Vattens basförslag till brukningstaxa för VA fördelas kostnaderna på en fast avgift 
per fastighet, en lägenhetsavgift per lägenhet och en förbrukningsavgift per m3.  
 

  Exkl. moms V S Df Dg 
a) en fast avgift per år X kr … % … % … % … % 
b) en avgift per m3 levererat vatten X kr … % … % - - 
c) en avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 

X kr … % … % … % … % 

d) en avgift per år och påbörjat 100-
tal m2 tomtyta för annan fastighet 

X kr … % … % … % … % 

Tabell 4. Svenskt Vattens förslag till avgiftsparametrar och reduktion för ej använda vattentjänster. 

På samma sätt som i reduktionerna för anläggningsavgifterna reduceras full avgift med 
angiven procent i tabellen för de vattentjänster som inte nyttjas. I basförslaget är 
reduktionerna för brukningsavgifterna dock inte angivna på samma sätt som i 
anläggningsavgifterna. Tanken med reduktionerna i brukningstaxan är att de totala 
intäkterna från varje vattentjänst ska motsvara de kostnader som varje vattentjänst orsakar, 
vilket betyder att reduktionerna ska spegla Öckerö kommuns kostnadsfördelning mellan 
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vattentjänsterna. De reduktioner som räknats fram i förslaget till ny taxa framgår av tabellen 
i 7.5. 
 
7.2 Nuvarande taxekonstruktion 
Skillnaden i och problematiken med hur Öckerö kommuns taxa och basförslaget definierar 
de olika fastighetstyperna är densamma som i anläggningstaxan. 
 
Nuvarande brukningstaxa för bostadsfastighet liknar Svenskt Vattens basförslag. En brist i 
Öckerös brukningstaxa är dock att det saknas en avgift för dagvatten. På grund av att den 
inte finns, belastas alla abonnenter med kostnader för dagvattenhanteringen, även de som 
inte nyttjar dagvattentjänsterna. Det anses inte vara en rättvis och skälig fördelning av de 
nödvändiga kostnaderna och gör att taxan inte är juridiskt hållbar. Det finns heller ingen 
brukningsavgift för allmän platsmarkhållare, vilket strider direkt mot 27 § i 
vattentjänstlagen. 
 
I basförslaget debiteras en avgift för varje lägenhet till bostadsfastigheter och småhus. I 
Öckerös brukningstaxa betalar de två första lägenheterna en lägenhetsavgift, sedan 
debiteras en avgift för varje lägenhet därutöver.  
 
Avgiften för annan fastighet skiljer sig från basförslaget. I Öckerö kommuns gällande taxa tas 
en fast avgift ut per fastighet samt en rörlig avgift per levererat vatten. I basförslaget tas 
även en tomtyteavgift ut per varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta. Tanken i basförslaget är att 
tomtyteavgiften för annan fastighet ska fördela ut kostnader med hänsyn tagen till den nytta 
som till bostadsfastigheter fördelas ut via lägenhetsavgiften. Eftersom ingen tomtyteavgift 
eller lägenhetsavgift tas ut för annan fastighet i Öckerö kommuns taxa värderas inte nyttan 
av att fastigheter nyttjas på olika sätt. Alla fastigheter som definieras som annan fastighet 
betalar samma fasta avgift, oavsett hur fastigheterna nyttjas.  
 
7.3 Avgiftsparametrar i Svenskt Vattens basförslag till brukningsavgifter 
  
7.3.1 Fast avgift per fastighet och lägenhetsavgift per lägenhet och fastighet 
En fast avgift per fastighet debiteras och den är densamma oavsett hur fastigheterna nyttjas 
eller vilken förbrukning fastigheterna har. Alla fastigheter som nyttjar samma vattentjänster 
betalar således samma fasta avgift. 
 
För att finfördela ut kostnaderna mer rättvist och för att ta hänsyn till variationen av nyttan 
mellan olika typer av bostadsfastigheter, eller därmed jämställda, debiteras en 
lägenhetsavgift per lägenhet och fastighet ut. Basförslaget definierar en fristående enhet 
som är avsedd för boende som en lägenhet. För bostadsfastigheter som inte är avsedda för 
boende men som har nytta av den allmänna anläggningen i sina lokaler beräknas antal 
lägenheter utifrån BTA. Förslaget definierar dock inte hur stor lokalyta som motsvarar en 
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lägenhetsavgift, utan det är upp till VA- huvudmannen själv att bestämma i 
taxeföreskrifterna. I detta förslag utgår en lägenhetsavgift per varje påbörjat 150 m2 
lokalyta.  I taxeföreskrifterna skall det tydligt framgå hur en lägenhet definieras för olika 
typer av bostadsfastigheter. 
  
En bostadsfastighet med fler än en lägenhet anses ha en större nytta av den allmänna 
anläggningen än en fastighet med en lägenhet. För att kunna belasta fastigheter med många 
lägenheter som har en större nytta av att vara anslutna till den allmänna VA anläggningen, 
jämfört med fastigheter med färre lägenheter och därmed mindre nytta av anslutningen, 
fördelas kostnader till fastigheterna utifrån deras nytta genom en lägenhetsavgift per 
lägenhet på fastigheten.  
 
Det finns inga instruktioner från Svenskt Vatten eller juridisk praxis som visar hur relationen 
mellan den fasta avgiften och lägenhetsavgiften skall vara. I det här förslaget till taxa är den 
fasta avgiften per fastighet 2,8 gånger högre än lägenhetsavgiften, vilket gör att den totala 
fasta avgiften (fast avgift + lägenhetsavgift) för ett flerbostadshus med 15 lägenheter är ca 5 
gånger dyrare än för en villa. Förhållandet mellan den fasta avgiften och lägenhetsavgiften 
motsvarar relationen i Öckerö kommuns gällande brukningstaxa.   
 
7.3.2 Rörlig avgift per m3 levererat vatten 
Den rörliga avgiften debiteras utifrån faktisk förbrukning. Valet av andelen fasta intäkter i 
förhållande till rörliga intäkter påverkar direkt den rörliga avgiften. Ju lägre andel rörlig del i 
valet av taxekonstruktion, desto lägre pris per m³. Öckerö har valt att fördela kostnaderna 
för VA verksamheten med 40 % via den rörliga avgiften och 60 % via den fasta avgiften.  
 
I en VA-verksamhet anses de rörliga kostnaderna vara de kostnader som förändras på grund 
av att mängden vatten som pumpas ut i vattennätet och mängden spillvatten som renas, 
varierar. Till största delen består VA-verksamheten av fasta kostnader som orsakas av vald 
dimensionering för anläggningen, och därför är desamma oavsett hur produktionen 
förändras. Ur ett ekonomistyrningsperspektiv är det därför att föredra att fördela en större 
andel av de totala kostnaderna via de fasta parametrarna än den rörliga för att minska 
känsligheten för intäktsbortfall när produktionen förändras. Att fördela en hög andel av de 
totala kostnaderna via den rörliga avgiften i taxan kan innebära att t e x fritidsboende får en 
lägre avgift på grund av de förbrukar mindre vatten än helårsboende. De helårsboende får 
på så sätt i sin rörliga avgift finansiera en del av de fasta kostnader som fritidsboende är med 
och orsakar. 
 
En vanlig diskussion som förs är om VA taxans rörliga avgift kan vara ett kraftfullt verktyg i 
att uppmuntra abonnenter till att spara på vatten. VA-taxans främsta syfte är att fördela de 
nödvändiga kostnaderna på ett rättvist och skäligt sätt. Fokus bör ligga på att just fördela 
kostnaderna, inte att arbeta fram avgifter som kan främja ett visst beteende. Det är svårt, 
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om ens möjligt, att ta hänsyn både till fördelningen av de nödvändiga kostnaderna, den 
ekonomiska styrningen med mestadels fasta kostnader och att samtidigt förändra beteende 
hos kunderna.   
 
7.3.3 Dagvattenavgift 
Det finns inte mycket vägledning i frågan om hur dagvattenkostnaderna ska fördelas ut till 
de avgiftsskyldiga. Kostnaderna för dagvattenhanteringen har i förslaget till ny brukningstaxa 
fördelats ut till de avgiftsskyldiga som en del av den fasta avgiften per fastighet och 
lägenhetsavgiften, helt enligt Svenskt Vattens basförslag. På så sätt bedöms nyttan av att ha 
en dagvattentjänst på samma sätt som för vatten- och spillvattentjänsterna. Kostnaderna 
fördelas ut utifrån hur fastigheten nyttjas. Ju fler lägenheter eller ju större lokalyta, desto 
större nytta av dagvattentjänsten och därmed högre dagvattenavgift. Ju fler människor eller 
ju större verksamhet som har tillgång till fastigheten, desto större anses nyttan vara av att 
fastigheten och gatan är avvattnad för dagvatten. För ett flerfamiljshus kan antas att fler 
människor påverkas av att fastighetsytan och parkeringar är avvattnade för dagvatten än för 
till exempel en villa. En verksamhet med stor lokalyta kan på samma sätt anses ha en större 
nytta av att dagvattnet tas om hand på fastighetsytan och till exempel på kundparkeringar 
än för en verksamhet med mindre lokalyta. 
 
Dagvattenavgiften för allmän platsmarkhållare tas ut per m2 yta. 
 
7.3.4 Tomtyteavgift för annan fastighet 
Tomtyteavgiften för annan fastighet har beräknats utifrån samma förutsättningar som för 
tomtyteavgiften för annan fastighet i anläggningstaxan. I brukningstaxan betalar en annan 
fastighet samma fasta avgift per fastighet och samma avgift för förbrukningen som en 
bostadsfastighet. På samma sätt som i anläggningstaxan är nyttan av anslutningen för en 
annan fastighet kopplad till tomtytan istället för lokalytan. Därför betalar annan fastighet i 
brukningstaxan en tomtyteavgift per 100 m2 istället för en lägenhetsavgift. Tomtyteavgiften 
är en kombinerad kostnads- och nyttoavgift. 
 
I det här förslaget till anläggningstaxa är grundtanken att nyttan för 3 000 m2 tomtyta för en 
annan fastighet motsvarar nyttan av 150 m2 lokalyta för en bostadsfastighet. Stinro konsult 
känner dock inte till några avgöranden som reglerar hur beräkningen av tomtyteavgiften för 
annan fastighet ska beräknas i förhållande till bostadsfastigheters lägenhetsavgift och 
tomtyteavgift. Bedömningen av vilken tomtyta för annan fastighet som motsvarar samma 
nytta och lägenhetsavgift som för verksamhetslokaler måste göras av Öckerö kommun 
själva.  
 
 



Kund: Öckerö kommun  
Författare:  Kristina Simonsson Ronquist, Stinro konsult 
Datum:            2020-04-27 
            
                                                                                                         
   

 
   
 
Stinro konsult Org. nr. 556947–7168 
Ormbergavägen 2 
471 31 Skärhamn   
   

19 

 

 

7.4 Beräkningsunderlag 
Syftet med VA taxan är att fördela de nödvändiga kostnaderna för VA verksamheten till de 
avgiftsskyldiga på ett rättvis och skäligt sätt och för de vattentjänster som de nyttjar. Öckerö 
kommun uppskattade vid beräkningstillfället behovet av totala intäkter från 
brukningsavgifterna till ca 42 600 tkr för år 2020. Utgångsläget är därför att beräknade 
avgifter med bearbetat abonnentunderlag ska generera dessa intäkter.  
 
För att kunna fördela rätt kostnader till rätt avgiftsskyldiga, måste de totala kostnaderna 
delas upp per vattentjänst. De avgiftsskyldiga ska endast belastas med avgifter som täcker 
kostnaderna för de vattentjänster som de nyttjar. Till skillnad från basförslaget för 
anläggningsavgifter så ger inte Svenskt Vatten något för slag till reduktion för de olika 
avgiftsparametrarna i förslaget till brukningsavgifter. Dessa reduktioner ska istället anpassas 
till varje kommuns individuella kostnadsfördelning mellan vattentjänsterna.  
 
Andelen av de totala kostnaderna för vattentjänsterna nedan uppskattas och fördelas i dessa 
beräkningar för Öckerö kommun enligt följande: 
 
Vatten 38 % av de totala kostnaderna 
Spillvatten 45 % av de totala kostnaderna 
Dagvatten 17 % av de totala kostnaderna 
 

 
Diagram 4. Fördelning av de totala nödvändiga kostnaderna mellan vattentjänsterna. 

I förslaget till nya avgifter fördelas 60 % av de nödvändiga kostnaderna ut via de fasta 
avgiftsparametrarna och 40 % via den rörliga. 

38%

45%

17%

Kostnad per vattentjänst

Kostnader Vatten Kostnader Spillvatten Kostnader Df+Dg
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Diagram 5. Fördelning av de totala kostnaderna via de fasta parametrarna och den rörliga.  

7.4.1 Beräkningsstatistik 
Den fasta avgiften per fastighet och lägenhetsavgiften har beräknats utifrån följande statistik 
från Öckerö kommuns abonnentregister 2019: 

 
Tabell 5. Antal fastigheter och lägenheter som beräkningen av fast avgift per fastighet och avgift per lägenhet beräknats på.  

 
Tabell 6. Total uppskattad förbrukning som beräkningen av den rörliga avgiften beräknats på. 

7.4.2 Dagvatten 
Öckerö kommun har kartlagt de ytor där dag- och dräneringsvatten avleds till den allmänna 
VA-anläggningen. I kartläggningen har ytorna delats in i ytor som avser avledning av vatten 
från fastighetsmark (Df) och ytor som avser avledning från huvudvägar och allmänna platser 
(Dg).  Ytorna har sedan vidare delats mellan fastighetsägare och allmän platsmarkhållare. 
Total bruttoyta har multiplicerats med ytans hårdgjordhet för att få fram en viktad nettoyta. 
Utifrån den totala viktade nettoytan och dagvattnets del av de totala kostnaderna har sedan 

60%40%

Fördelning av fast och rörlig avgift

Kostnader att fördela via den fasta avgifterna

Kostnader att fördela via de rörliga avgiften

Vattentjänster Antal fastigheter Antal lgh
V,S,Df,Dg 4891 5540
V,S,Df, 0 0
V,S,Dg 0 0
V,S 0 0
V 74 74
S 7 7
V, Df, Dg 0 0
V, Df 0 0
V, Dg 0 0
S, Df, Dg 0 0
S, Df 0 0
S, Dg 0 0
Df, Dg 0 0
Df 0 0
Dg 0 0

4972 5621

Prognostiserad förbrukning, helår
Kubik V&S 696 570    kbm
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kostnaderna för dagvattenhanteringen fördelats ut. Avgiften för Df och Dg för 
fastighetsägare är en del av den fasta avgiften och lägenhetsavgiften, eller som en andel av 
tomtyteavgiften för annan fastighet. Allmän platsmarkhållare debiteras en avgift per m2. 
 

 
Figur 1. Procentuell fördelning av ytorna och kostnaderna för dagvattenhantering i Öckerö kommun. 

Den totala kostnaden för dagvattenhanteringen har uppskattats till 17 % av totalkostnaden, 
vilket i motsvarar 7 245 tkr av de 42 619 tkr som fördelas totalt.   
 
 
7.5 Förslag till nya brukningsavgifter 
 

 
 

 
Tabell 7. Nytt förslag till brukningsavgifter och dess förslag för olika typer av fastigheter. 

Dg och Df

100%

Dg Df fastighetsägare

23% 77%

Dg fastighetsägare

56%

Dg APH
44%

Trafikverket
4%

Kommunen
96%

Rörlig avgift ex moms ink moms Följande avgift ska erläggas per ändamål:
V S Df Dg

Avgift per kubikmeter 24,47 kr/m³ 30,59 kr/m³ 45% 55% 0% 0%

Fast avgift
Fast avgift per fastighet 3 364 kr/fgh 4 205 kr/fgh 33% 40,0% 22,0% 5,0%
Lägenhetsavgift 1 224 kr/lgh 1 530 kr/lgh 33% 40,0% 22,0% 5,0%

Avgift per 100-tal m2 tomtyta Annan fastighet 40,79 kr/m² 50,99 kr/m²
Dagvattenavgift APH 1,95 kr/m² 2,43 kr/m²

Förslag till beräknade brukningsavgifter 2020

Nuvarande taxa (kr) Föreslagen ny taxa (kr)
Ändamål VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S
Typhus A 10 426 10 426 4 690 5 736 10 323 8 775 3 957 4 818
Typhus B 94 274 94 274 42 398 51 876 88 333 81 003 36 492 44 511
Verksamhet 3000 m2, 200 m3 12 039 12 039 5 415 6 624 40 916 31 520 14 236 17 284
Verksamhet 145 m2, 200 m3 12 039 12 039 5 415 6 624 11 853 10 305 4 646 5 659

Procentuell skillnad Skillnad i kronor
Ändamål VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S
Typhus A -1% -16% -16% -16% -103 -1 651 -733 -919
Typhus B, 2 x qn2,5 -6% -14% -14% -14% -5 940 -13 271 -5 906 -7 365
Verksamhet 3000 m2, 200 m3 240% 162% 163% 161% 28 877 19 482 8 821 10 660
Verksamhet 145 m2, 200 m3 -2% -14% -14% -15% -186 -1 734 -769 -965

Jämförelse gällande taxa 2019  och förslag till ny taxa 2020 (ink moms)

Procentuell jämförelse mellan gällande taxa (ink moms)
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Tabell 8. Utökad konsekvensanalys för nytt förslag till brukningsavgifter.  

Eftersom den gällande brukningstaxan inte fördelar kostnader som dagvattenhanteringen 
orsakar, belastas alla som har spillvattentjänsten med kostnader för dagvatten. I förslaget till 
nya brukningsavgifter fördelas de uppskattade kostnaderna för dagvatten till dem som har 
dagvatten. Det göra att de som endast har vatten och spillvatten eller endast vatten eller 
spillvatten får en avgiftslättnad. Eftersom kostnaderna för dagvattnet dessutom även 
fördelas till allmän platsmark, innebär det att alla avgiftsskyldiga avlastas med allmän 
platsmarks del av kostnaderna. Villor som nyttjar alla vattentjänster får i förslaget en i stort 
sett oförändrad avgift.  
 
Flerfamiljshus såsom Typhus B får också en sänkt avgift.  
 
Eftersom fastigheter som inte är avsedda för boende definieras som annan fastighet i den 
gällande taxan, betalar de endast en fast avgift samt den rörliga förbrukningsavgiften. Alla 
fastigheter som definieras som annan fastighet anses på så sätt ha samma nytta av att ha en 
anslutning till den allmänna anläggningen. Rättvisan mellan fastigheterna som ses som 
annan fastighet kan ifrågasättas. Verksamheter med stora lokaler får en höjd avgift i 
förslaget till ny taxa på grund av att de utöver den fasta avgiften även ska betala ett antal 
lägenhetsavgifter, medan verksamheter med mindre lokaler kan få en sänkt avgift, så som 
tabellen visar.  
 
Även rättvisan mellan verksamheter och villor kan ifrågasättas. Enligt tabellen ovan 
debiteras t e x Hönö schakt som är en affärsdrivande verksamhet samma avgift som ett 
enmanshushåll i en villa som förbrukar lika mycket vatten. På så sätt kan rättvisan och 
skäligheten i den nuvarande taxan ifrågasättas. I det nya förslaget till taxa definieras istället 
de flesta fastigheter som bedriver verksamhet som bostadsfastigheter, vilket innebär att de 
då får betala lägenhetsavgift utifrån deras lokalyta. Ju större lokalyta, desto högre total 
lägenhetsavgift. Som tabellen ovan visar, får därför t e x Hönö schakt en högre avgift i 
förslaget till ny taxa än villan med enmanshushållet.  
 
Några fastigheter med kommunala verksamheter debiteras idag en låg avgift för sin nytta av 
den allmänna anläggningen. De får i det nya förslaget till brukningstaxa en högre avgift, 
vilket i sin tur påverkar den verksamhetens budget. Till exempel så betalar Solhöjdens 
äldreboende med nuvarande taxa ingen fast avgift alls, medan Solhöjdens 
pensionärslägenheter, som är lika många till antalet, debiteras både en fast avgift och en 
rörlig avgift. Rättvisan i att fördela kostnaderna utifrån nyttan av en allmän VA- anläggning 

Nuvarande Nuvarande Nuvarande Förslag till Förslag till ny Förslag till ny Skillnad Skillnad per Skillnad per
Fastighet fast avgift rörlig avgift total avgift ny fast avgift rörlig avgift total avgift totalt månad månad per lgh
Bovieran, 48 lgh 86 781    101 781   188 562               86 037          96 548      182 585     5 977 -      498 -           33 -              
Solhöjden äldreboende 63 lgh, 9345 m2 -           144 964   144 964               100 571        137 511    238 082     93 118     7 760         123             
Solhöjden pensionärslägenheter 64 st 116 149  222 848   338 996               -                 211 391    313 492     25 505 -    2 125 -        33 -              
Brattebergsskolan, 7706 m2 lokalyta, 52 lgh  14 531    8 127       22 658                 92 155          7 709        99 864       77 206     6 434         -               
Ö-varvet, 5 000 m2 lokalyta, 34 lgh 33 533    -            -                        77 237          -             -              43 705     3 642         -               
Hönö schakt, 441 m2 lokalyta, 3 lgh, 70 m3 förbr 5 589      2 258       7 846                   8 794            2 141        10 935       3 089       257            -               
Villa, enmanshushåll, 70 m3 förbrukn 5 589      2 258       7 846                   5 735            2 141        7 876         30            2                -               

Jämförelse gällande taxa 2019 och förslag till ny taxa 2020, inkl. moms
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på det sättet kan ifrågasättas. Orsaken till höjningen för Solhöjdens äldreboende i det nya 
förslaget till brukningstaxa är därför att boendet med gällande taxa debiteras en låg 
brukningsavgift i förhållande till nyttan.  Även andra kommunala verksamheter, t e x 
Brattebergsskolan i tabellen ovan, får en höjning på grund av att de idag betalar en låg avgift 
för sin nytta av att vara ansluten till VA-anläggningen. Om kommunala verksamheter inte 
belastas med kostnader för sin anslutning till VA anläggningen utifrån en likvärdig 
bedömning av nyttan som för villorna, kan det innebära att de kostnader som de 
kommunala verksamheterna inte betalar istället finansieras av de övriga avgiftsskyldiga. På 
så sätt skulle det kunna vara så att VA kollektivet finansierar en del av de kommunala 
verksamheterna, vilket strider mot vattentjänstlagen.  
 
Tabellen nedan visar att de avgiftsparametrar som räknats fram med bearbetat 
kundunderlag ger intäkter per vattentjänst som matchar verksamhetens kostnader per 
vattentjänst. 
 

 
Tabell 9. Intäkt per vattentjänst som matchar målfördelningen av varje vattentjänsts andel av de totala kostnaderna.  

 

8 Sammanfattning 
Öckerö kommun står inför en utbyggnad av den allmänna anläggningen där fastigheterna 
som skall ansluta sig består främst av flerbostadshus. Kostnadstäckningsgraden i nuvarande 
anläggningstaxa är ca 95 % och inför kommande utbyggnad av den allmänna anläggningen 
har Stinro konsult och Öckerö kommun tillsammans arbetat fram ett förslag till 
anläggningstaxa där kostnadstäckningen är 100 % gentemot bearbetat underlag. Ett förslag 
till ny brukningstaxa har också arbetats fram. I gällande brukningstaxa saknas avgift för 
allmän platsmarkhållare, vilket strider direkt mot Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. I det nya förslaget till brukningstaxa ingår avgifter för dagvatten och de totala 
intäkterna från brukningsavgifter beräknas ge de intäkter som krävs för att täcka de 
nödvändiga kostnaderna utifrån bearbetat underlag från abonnentregistret. 
 
Både anläggnings- och brukningstaxan har anpassats till Svenskt Vattens basförslag. I 
förslaget till ny anläggnings- och brukningstaxa definieras en del av fastigheterna som i 
gällande taxa anses vara annan fastighet istället om till att hanteras som bostadsfastighet. 
Det innebär en förändring av hur deras nytta av att vara anslutna till den allmänna 
anläggningen värderas. Lokalytor för verksamheter värderas och debiteras i det nya förslaget 
på samma sätt som för bostadsfastighet för sin nytta. Större lokaler anses ha en större nytta 
av att vara anslutna till den allmänna anläggningen än mindre lokaler och villor och får 
därför höjda fasta avgifter via lägenhetsavgiften.  

FÖRDELNING PER AVGIFTSÄNDAMÅL V S Df Dg fgh Dg APH totalt

Intäkt per avgiftsändamål 15 931 963                       19 266 009         5 432 341          1 234 623     754 063          42 619 000             
Procentuell fördelning 37,4% 45,2% 12,7% 2,9% 1,8% 100%

Målfördelning 38,0% 45,0% 13,0% 2,2% 1,8% 100%
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Avgiften för dagvatten i förslaget till ny brukningstaxa innebär att alla fastigheter får en 
lättnad, totalt sett, då kostnader för dagvattenhanteringen i det nya förslaget även fördelas 
till allmän platsmarkhållare. Dessutom får de fastigheter som inte nyttjar 
dagvattentjänsterna en lättnad i avgift och istället endast betalar för de vattentjänster som 
de nyttjar. Avgifterna per vattentjänst är anpassade till respektive vattentjänst andel av de 
totala kostnaderna. 
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Göteborgsregionen minskar avfallet- 
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030  
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030” antas.  
 
Ärendet  
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en 
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsiktig 
planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. 
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram en 
avfallsplan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen. Genom en 
gemensam regional avfallsplan och samarbete för att uppnå målen i planen 
möjliggörs flera synergieffekter. Bland annat kring måluppfyllelse, kommunikation, 
projektutveckling och tydlighet gentemot regionens invånare som rör sig över 
kommungränserna. Avfallsområdet behöver, liksom övriga samhället, bidra till att 
minska klimatpåverkan. Detta är regionala utmaningar som med fördel hanteras i 
samverkan.  
 
Beredning 
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” 
har tagits fram av arbetsgrupper med representation från alla GR:s 
medlemskommuner och från ett antal olika kommunala förvaltningar. I Öckerö 
kommun har tjänstepersoner från kommunstyrelsens kretsloppsenhet deltagit.  
Den 3 april 2020 antogs ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 
tretton kommuner till 2030” av Göteborgsregionens förbundsstyrelse. I beslutet 
rekommenderar GR:s förbundsstyrelse medlemskommunerna att anta den regionala 
avfallsplanen som sin egen.   
 



 
 

 

Utformningen och omfattningen av en avfallsplan regleras i Naturvårdsverkets 
föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2). I ”Göteborgsregionen 
minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” är det stort fokus på 
förebyggande och återanvändning i linje med nationella och internationella mål och 
visioner.  
Planen innehåller sex olika målområden:  

- Förebyggande 
- Återanvändning 
- Återvinning 
- Fysisk planering 
- Användarfokus 
- Nedskräpning 

I Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner tillkom under 2017 
nya områden och vissa områden har fått en tydligare innebörd i föreskrifterna 
jämfört med tidigare. Dessa områden är avfallsförebyggande, ökad återanvändning, 
nedskräpning och avfallshantering i samhällsplaneringen. För att uppnå målen i 
planen och framförallt inom de nya områdena är en samordning av kommunens 
förvaltningar och bolag nödvändig. Även i föreskrifterna lyfts samverkan inom 
kommunen som en viktig framgångsfaktor för att uppnå målen i avfallsplanen som 
är hela kommunens gemensamma plan. 
 
Omfattningen av den nya regionala avfallsplanen medför att genomförandet av 
planen, i större utsträckning än tidigare behöver finansieras från både avfallstaxan 
och skattemedel. Göteborgsregionen kommer att samordna framtagning av 
regionala handlingsplaner för att uppfylla målen i avfallsplanen. Dessa 
handlingsplaner kommer därefter att implementeras, anpassas och fördjupas i 
respektive medlemskommun.  
 
 
Ekonomi 
Det första steget på avfallstrappan är avfallsförebyggande. För de kommunala 
verksamheterna finns det ett mål: avfall från kommunens verksamheter ska minska 
med 40 % per heltidsanställd och tre delmål:  

1. Matsvinnet från kommunens verksamheter ska minska till maximalt 30 gram 
per serverat huvudmål; 

2. Livslängden på bärbar elektronik inom kommunens verksamheter ska öka; 
3. Mängden engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska med 50 %. 

 
Mål 3 kan initialt innebära vissa kostnader för inköp av flergångsartiklar. Minskat 
inköp av engångsartiklar medför lägre kostnader och minskade mängder avfall.                           
Dessa mål kommer att göra verksamheterna mer kostnadsmedvetna och därmed 
mindre kostnadsdrivande. 
                                                                                                                                                                 
Det andra steget på avfallstrappan är återanvändning. Här är målet: det skall 
finnas förutsättningar för kommunens verksamheter att återanvända produkter. 
Detta mål kommer inte att medföra några kostnader för kommunen, snarare lägre 
inköpskostnader om man återanvänder saker. 



 
 

 

När det gäller det tredje steget på avfallstrappan, insamling och återvinning, 
finns det 3 mål:  

1. Avfallstransporter ska vara 10 % mer energieffektiva; 
2. Fordon, maskiner och anläggningar inom kommunens avfallsverksamhet ska 

drivas fossilfritt samt; 
3. Minst 70 % av restavfallet ska vara rätt sorterat. Dessutom får inget av 

innehållet vara farligt avfall. Mål 3 är indelat i två delmål: 
a. Textil i restavfallet ska minska med 60 %; 
b. Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall.  

 
Personalen på kretsloppsenheten har s.k. YKB- utbildning vilket innebär att man får 
utbildning i Sparsam körning som gör avfallstransporterna mer energieffektiva. 
Många av transporterna, bl.a. skrot och krossat trä, från Kärrsviks ÅVC går nu med 
bil och släp vilket minskar antalet transporter. En omställning till fossilfritt pågår 
inom kommunen. Flera av kommunens fordon är eldrivna. 
   
När det gäller målet Minst 70 % av restavfallet ska vara rätt sorterat, krävs det 
initialt en intern informationsinsats så att alla inom verksamheterna arbetar åt 
samma håll och vet hur man sorterar avfallet. Om avfallet är rätt sorterat kommer 
det att innebära lägre kostnader för fraktionen restavfall. De kärlen som tidigare 
använts till restavfall kan användas till utsorterade förpackningar. Dessa kärl kan 
dock behöva kompletteras med nya som innebär en engångskostnad.  
  
T.ex. på Hedensskolan, Hönö sorterar man sitt avfall. Här finns två 660 liters kärl 
för restavfall som töms tre gånger/vecka till en kostnad av 47 tkr/år. Det finns 
dessutom tre 660 liters kärl för pappersförpackningar, två stycken 240 liters kärl för 
plastförpackningar, ett 140 liters kärl för metallförpackningar och ett 240 liters kärl 
för tidningar. Dessa töms en gång/vecka med en årskostnad på 12-15 tkr. Hade detta 
i stället körts bort som restavfall hade det motsvarat fyra st. 660 liters kärl 
ytterligare/vecka till en årskostnad av 31 tkr. En besparing på mellan 15-18 tkr/år. 
Det första året hade man kostnader för inköp av kärl och sorteringsvagn för ca 12-15 
tkr samt kostnader för mindre sorteringskärl i inomhusmiljön. Detta är upp till 
verksamheten själv att köpa in efter tycke och smak. På Hedenskolan finns miljörum 
men detta är inget krav. Vid nybyggnation kan man planera detta men i befintliga 
fastigheter får en dialog med ÖFAB föras.  
 
Initialt innebär alltså mål 3 (Minst 70 % av restavfallet ska vara rätt sorterat) vissa 
investeringskostnader men på sikt innebär mål 3 en besparing, både ekonomiskt och 
miljömässigt.  
 
När det gäller målområdet Nedskräpning finns det två mål:  

1. Kommunen skall säkerställa att kustlinjen städas regelbundet; 
2. Skräp på marken skall minska med 50 %. 

 
I alliansen mandatmål för 2019-22 fastställs att kommunen vill värna om miljön 
genom att kommunen samordnar strandstädning, planerar för en  
hälsofrämjande närmiljö och stödjer föreningar som bidrar till underhållet av  



 
 

 

skärgårdsmiljön. Etableringsenheten sköter en stor del av uppsamlingen av skräp 
från öar och kust runt våra öar. För detta arbete kan man ansöka om bidrag hos 
Naturvårdsverket. Gatuenheten och kretsloppsenheten anordnar årligen städdagar i 
samarbete med Håll Sverige Rent. Den totala kostnaden för omhändertagande av 
det uppsamlade skräpet är behandlingskostnader från Renova som tas ut av 
kretsloppsenheten. 2019 var kostnaderna för behandlingen 70 tkr som debiterades 
gatuenheten.  
 
För att minska skräpet på marken bör en skräpmätning göras. För detta finns 
material från Håll Sverige Rent att tillgå. Denna mätning kostar 54 tkr men kan 
genomföras gemensamt med övriga GR kommuner för att på så sätt få ner priset, ca 
25 %.   
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Inga konsekvenser utifrån jämställdhetsperspektivet eller andra 
diskrimineringsgrunder. 
 
Barnperspektiv 
Detta ärende bedöms inte medföra några konsekvenser utifrån barnperspektivet. 

 
Beslutsbehörighet 
Slutgiltigt beslut skall tas av kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
- Beslut om utställning och samråd av ”Göteborgsregionen minskar avfallet – 
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” togs 2019-05-24 av kommunstyrelsen. 
 
- Avfallsplanen skickades till länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunens nämnder, 
större fastighetsägare och andra berörda samt ställdes ut till allmänheten under 
perioden 28 augusti till 1 oktober. Ett regiongemensamt remisseminarium 
anordnades på GR i juni 2019.  
 
- Inkomna synpunkter från samtliga GR:s medlemskommuner sammanställdes och 
hanterades av GR. Synpunkterna och hur de har hanterats i planen redovisas i en 
remissammanställning. Det nu föreliggande förslaget till regional avfallsplan är 
justerat efter inkomna synpunkter. 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 
Öckerö Bostads AB 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
 



 
 

 

 
Underskrift 
  
 
Johannes Wallgren                                             Anna Dannjé Brocker 
Samhällsbyggnadschef                                       Tf kommundirektör 
Datum                                                                    Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                                   13 
Kommunstyrelsen 2020-09-01   

    
    
KS § 172 SB 0075/20     
    
Göteborgsregionen minskar avfallet- Avfallsplan för tretton kom-
muner till 2030 

 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av 
en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsik-
tig planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. Göte-
borgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram en avfalls-
plan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen. Genom en ge-
mensam regional avfallsplan och samarbete för att uppnå målen i planen möjlig-
görs flera synergieffekter. Bland annat kring måluppfyllelse, kommunikation, 
projektutveckling och tydlighet gentemot regionens invånare som rör sig över 
kommungränserna. Avfallsområdet behöver liksom övriga samhället bidra till att 
minska klimatpåverkan. Detta är regionala utmaningar som med fördel hanteras i 
samverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, dnr 0075/20 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att ärendet återremitteras med motivering att en mer ge-
nomgående kostnadskalkyl ska tas fram.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återre-
mitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras.  
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Göteborgsregionen har växt. Fler och fler 
har lockats av att leva nära de saltstänkta 
klipporna, de frodiga skogarna och de 
blanka sjöarna. Fler och fler har lockats av 
kulturen, nöjena, arbetet och människorna. 
Vi har blivit fler i regionen - men ändå har 
avfallet minskat. För mitt i denna tillväxt 
har det hänt någonting. Brinnande skogar 
och en hotande klimatkris har påverkat oss 
och vi har förstått att vi behöver göra flera 
insatser tillsammans för att vända trenden. 
Avfallsmängderna var ett resultat av en 
lång tid av överkonsumtion och felhante-
ring av värdefulla resurser. Vi valde därför 
att möta problemet – och vi lyckades!  

Idag förstår vi värdet i våra saker, vi  
gillar det vi har och behöver inte alltid köpa  
nytt. När något går sönder så lagar vi det 
och när vi vill förnya så byter vi med  
varandra eller handlar begagnat. Våra gre-
jer har gått från att vara slit-och släng till 
att räcka livet ut och generationer vidare. 

De stora högarna med avfall represente-
rar en svunnen tid som vi nu har svårt att 
föreställa oss. Vi minns knappt tiden då 

plastflaskor flöt förbi när vi badade i havet. 
Idag hamnar inte plast i havet eftersom vi 
har slutat skräpa ner och städat upp efter 
oss. Vi minns knappt 
tiden då vi slängde mat som fortfarande 
gick att äta. Idag använder vi våra sinnen 
och tar tillvara på våra rester. Det lilla 
matavfall som blir över sorterar vi så att det 
kan komma till nytta.

Hur har vi kommit till den här insik-
ten? Kommunen har tagit en ledande 
roll genom att inspirera, utgöra ett gott 
exempel och göra det lätt för medborgare 
och verksamheter att förebygga att avfall 
uppstår. I hemmet, på jobbet, i skolan, i 
staden - var vi än befinner oss så finns det 
tjänster och hjälpmedel som gör det så 
enkelt att förebygga avfallet att det känns 
krångligt att låta bli. Det var en gemensam 
insats som ledde oss till den region vi ser 
idag. En region där allt är ett kretslopp och 
det egentligen inte finns något avfall, utan 
bara saker som hamnar på nya platser.  

En region utan avfall
Vision
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Avfall är en viktig fråga som både berör 
och engagerar. Enligt miljöbalken ska alla 
kommuner ha en avfallsplan som omfattar 
allt avfall i kommunen. En avfallsplan ska 
innehålla mål och åtgärder för hur kommu-
nen långsiktigt planerar för förebyggande 
och hantering av avfall inom kommunen. 

Den första gemensamma avfallsplanen 
(A2020) antogs av Göteborgsregionen 
(GR) 2010, och antogs efter det av  
respektive medlemskommun. 

Kommunerna har tillsammans med 
GR arbetat för att uppnå målen i planen. 
Under 2017 beslutades även att nästa 
avfallsplan skulle tas fram gemensamt då 
det värdefulla samarbetet med A2020 har 
bidragit till måluppfyllelse och utveckling 
av avfallsarbetet i kommunerna.

Arbetet med en ny avfallsplan (Göte-
borgsregionen minskar avfallet) påbör-
jades 2018 med en workshop där priori-
terade områden arbetades fram. Krav i 
lagstiftning och utvärdering av tidigare 
avfallsplan (A2020) togs hänsyn till vid 
planering av den nya planens målområ-
den. Utifrån dessa områden tillsattes sju 
arbetsgrupper med representanter från alla 
kommuner och flera olika förvaltningar och 
verksamheter. De fick i uppdrag att ta fram 
förslag till mål och åtgärder till den nya av-
fallsplanen. Arbetet med framtagandet av 
avfallsplanen har rapporterats till chefsnät-
verk för avfall, vatten och avlopp (VA) samt 
till den politiska styrgruppen för Miljö och 
samhällsbyggnad 
på GR. Det har även förts dialog med 
medlemskommunernas politiska 
församlingar. 

Tillsammans har arbetsgruppernas in-
satser resulterat i avfallsplanen Göteborgs-
regionen minskar avfallet som kommer att 
ligga till grund för kommunernas arbete 
med att hantera och förebygga avfall. Både 
gemensamt och i den egna kommunen, 
fram till 2030. 

 Planen är framåtsträvande och har ett 
stort fokus på förebyggande av avfall och 
innehåller mål för relevanta steg i avfall-
strappan (se figur på s.6).
Avfallsplanen utgör en av två delar i  
kommunens renhållningsordning, den 
andra delen är avfallsföreskrifter. 
 
Syftet med avfallsplanen är att förebygga 
avfall och utveckla hantering av det avfall 
som trots det uppstår.

Avfallsområdets styrning
Avfallsområdet styrs både av EU-lagstift-
ning och nationell lagstiftning. Sedan den 
tidigare avfallsplanen, A2020, togs fram 
har direktiv och program ändrats och till-
kommit på EU nivå. 

Avfallsdirektivet ställer krav på med-
lemsstaterna att förebygga avfall, främja 
återanvändning och materialåtervinning 
samt innehåller mål för materialåter- 
vinning av kommunalt avfall och bygg- 
och rivningsavfall. Under 2018 beslutades 
ändringar i avfallsdirektivet med bindan-
de avfallsmål som ska uppnås till 2025, 
2030 och 2035. Bland annat ställs krav på 
källsortering av farligt avfall från hushåll, 
textilavfall och biologiskt avfall. Det finns 
dessutom krav på att medlemsstaterna 
ska ha avfallsförebyggande program och 
EU har även antagit ett paket för cirkulär 
ekonomi som innehåller initiativ för att 
påverka produkters hela livscykel. 

Naturvårdsverkets föreskrifter om kom-
munala avfallsplaner om förebyggande 
och hantering av avfall (NFS 2017:2) har 
en större omfattning jämfört med tidigare 
föreskrifter för avfallsplaner. I föreskrif-
terna lyfts samverkan inom kommunerna 
som en viktig framgångsfaktor både i 
framtagande och genomförande av avfalls-
planer. En samordning inom kommunens 
förvaltningar och bolag är nödvändig för 

Bakgrund

Bakgrund
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att kunna uppnå mål kring avfallsföre- 
byggande, ökad återanvändning, nedskräp-
ning och avfallshantering i samhällspla-
neringen. Dessa områden är nya eller har 
fått en tydligare innebörd i föreskrifterna 
jämfört med tidigare. 

Den nya omfattningen innebär att av-
fallsplanens mål behöver hanteras på en  
kommunövergripande nivå. Avdelningar  
för avfall och återvinning har i stor  
utsträckning tidigare arbetat med  
avfallsplanens mål och genomförande, och 
detta arbete har finansierats av medel från 
avfallstaxan. De nya föreskrifterna medför 
att avfallsplanen nu även innehåller mål 
med åtgärder som behöver finansieras av 
skattemedel. 

Avfallshierarkin, även kallad avfall-
strappan, har en central roll inom avfalls-
området. Avfallstrappan återfinns i EU:s 
avfallsdirektiv och i miljöbalken. Den är en 
prioriteringsordning för hur EU:s med-
lemsstater ska arbeta med avfallsområdet. 
Ju högre upp i trappan, desto bättre för 
miljö och klimat. I Miljöbalkens 15e kapitel 
regleras att kommunerna ansvarar för han-
tering av kommunalt avfall samt avlopps-
fraktioner och bygg- och rivningsavfall från 
icke yrkesmässig verksamhet. Producenter 
ansvarar för vissa utpekade avfallslag med 
producentansvar. För allt annat avfall an-
svarar innehavaren.

Storstadsregionens  
utmaningar
Göteborgsregionen passerade en miljon 
invånare 2017 och regionen har de senaste 
åren växt med 15 000 invånare per år. Den 
snabba expansionen av storstadsregionen 

ställer stora krav på infrastruktur, inte 
minst på avfallshanteringen.

En storstadsregion är i stor utsträckning 
gränslös för invånarna. Genom samordning 
kan kommunerna underlätta för invånare 
genom att tillhandahålla liknande system 
och målsättningar. Inom regionen finns det 
redan idag samordning och samarbete som 
kan utvecklas ytterligare.

Avfallsområdet behöver liksom övriga 
samhället bidra till att minska klimatpå-
verkan och inte minst möta en ökad tillväxt 
och ökad konsumtion. Samtidigt som en 
stadigt växande folkmängd innebär öka-
de krav på tillräcklig plats för hantering 
av både hushållens och verksamheternas 
avfall. 

Avfallsområdet behöver därför vara 
anpassningsbart och hantera de utmaning-
ar och förutsättningar som följer ett ökat 
invånarantal och förtätning av samhällena. 

Disposition
Planen innehåller sex olika målområden 
som i den mån det är möjligt följer avfall-
strappans struktur. Till målområden finns 
mål och åtgärdsområden.

Antalet mål inom respektive målområde 
varierar. Åtgärdsområdena i planen visar 
inom vilka områden det krävs åtgärder för 
att uppnå målen. 

För att målen i planen ska uppnås behövs 
samverkan inom kommunens egna  
verksamhet men även med övriga aktörer. 
Inom varje målområde listas därför aktörer 
som under framtagandet av planen utpe-
kats vara viktiga för att bidra till områdets 
måluppfyllnad.  

Figur. Avfallstrappan

Bakgrund
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Målår och utgångsläge
För samtliga mål är målåret 2030 med 
basår 2020. Hur målen mäts och följs upp 
anges i avsnittet ”Så följs målen upp”. 

Genomförande
Genomförandet av Göteborgsregionen 
minskar avfallet kommer att skilja sig från 
tidigare avfallsplan, A2020, då den om- 
fattar alla kommunernas verksamheter.  
Respektive kommunledning ansvarar för 
att förankra genomförandet av avfallspla-
nen i berörda förvaltningar och bolag. I och 
med de utmaningar som avfallsområdet 
står inför finns ett stort behov av samver-
kan och kommunikation. Samverkan inom 
Göteborgsregionen (GR) är en förutsätt-
ning för att alla kommuner ska kunna 
arbeta med planens mål. Erfarenheter från 
tidigare arbete visar att kommunikation 
med användare och andra viktiga aktörer 
är en framgångsfaktor för att uppnå målen 
i planen. 

GR kommer att ha en samordnande roll 
för att stötta kommunerna i genomförandet 
av avfallsplanen. Medlemskommunerna 
kommer tillsammans med Göteborgsregio-
nen årligen arbeta fram förslag till 

tvååriga handlingsplaner för genomföran-
det av avfallsplanen.  Detta med utgångs-
punkt i det fördjupade regionala samarbe-
tet kring avfall och vatten och avlopp (VA) 
som redan är etablerat. 

Förslag till handlingsplaner ska innehålla 
åtgärder som ska bidra till uppfyllnad av 
avfallsplanens mål. Åtgärderna i hand-
lingsplanerna ska konsekvensbeskrivas 
avseende ekonomi, miljöeffekter och 
måluppfyllelse. Åtgärdernas genomförande 
och genomförandeansvar beskrivs i hand-
lingsplanerna.

Chefsnätverket för avfall och VA god- 
känner förslagen till handlingsplaner och 
lyfter dem sedan för beslut i respektive 
kommun. Det är respektive representant i 
chefsnätverk för avfall och VA som ansva-
rar för att förankra handlingsplanerna i 
kommunledning, berörda förvaltningar  
och bolag i sin kommun. 

Handlingsplanerna införlivas i övergri-
pande kommunal budget för respektive 
kommun och beslutas på så sätt politiskt i 
samtliga medlemskommuner. 

Avfallsplanen följs upp årligen. Planen 
aktualitetsprövas efter halva planperioden.

Bakgrund
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Styrmedel som planeras att användas

Lokala avfallsföreskrifter 
Enligt Miljöbalken ska det för varje 
kommun finnas en renhållningsordning 
som består av en avfallsplan och loka-
la föreskrifter för hantering av avfall. 
Renhållningsföreskrifterna är ett av de 
viktigaste styrmedlen för den kommunala 
avfallshanteringen och de innehåller de 
lokala bestämmelserna för hanteringen 
av avfall som kommunen ansvarar för. I 
föreskrifterna beskrivs bland annat vilka 
skyldigheter fastighetsinnehavare och 
verksamhetsutövare har för det avfall de 
genererar. Där beskrivs även hur avfall ska 
sorteras och lämnas. Avfallsföreskrifterna 
är ett komplement till gällande lagstiftning 
på området och det dokument som ligger 
till grund för hur frågor hanteras i det 
dagliga arbetet och vid tvister.

Avfallstaxan
I avfallstaxan finns avgifter för hämtning 
och behandling av kommunalt avfall. Lik-
som för renhållningsordningen fattar res-
pektive kommuns fullmäktige beslut om 
att anta taxan. Likställighetsprincipen är 
en viktig grund för taxan och den innebär 
att alla kommuninvånare ska behandlas 
på samma sätt. Exempelvis ska en viss typ 
av sophämtningstjänst kosta lika mycket 
oavsett var i kommunen invånaren bor. 
Taxan ska vara konstruerad enligt själv-
kostnadsprincipen, vilket innebär att de 
avgifter som totalt sett tas ut för hantering 
av kommunalt avfall inte får vara större 
än de totala kostnaderna. Avgifterna kan 
ändå vara ett viktigt ekonomiskt styrmedel 
för att påverka invånare och verksamheter 
att exempelvis sortera ut matavfall för 
separat hämtning. Enligt miljöbalken får 
avfallstaxan miljöstyras.

Kommunikation och  
information
Väl fungerande kommunikation och 
information omfattar både att invånare 
och verksamhetsutövare enkelt ska kunna 
få svar på sina frågor och att den informa-
tion de behöver för att kunna hantera sitt 
avfall på rätt sätt når ut till dem och att de 
förstår den. Det sker en mängd kom-
munikationsinsatser och informations-
kampanjer för att påverka invånare och 
verksamhetsutövare att hantera sitt avfall 
på ett miljöriktigt sätt och låta avfallshan-
teringen klättra i avfallstrappan. Informa-
tionsinsatser kommer få ökad betydelse 
framöver.

Tillsyn
De kommunala tillsynsmyndigheter-
na (miljö- och hälsoskyddskontor eller 
motsvarande) utövar tillsyn över företag 
och andra verksamheter. Tillsynsmyndig-
heterna kan ge råd, men vid behov också 
förelägga verksamhetsutövare att förbättra 
sin avfallshantering. 

Fysisk planering 
Genom att avfallsfrågor lyfts tidigt i den 
kommunala planprocessen säkerställs att 
avfallsfrågor beaktas under planering av 
nya områden och vid ny- och ombyggnad. 
Det är viktigt att representanter med 
avfallskompetens följer projekten under 
hela planeringsprocessen och att bygglov 
granskas utifrån ett avfallsperspektiv. 

Upphandling 
Offentlig upphandling och offentliga inköp 
är viktiga styrmedel där kommunerna har 
stora möjligheter att påverka. Genom att 
ställa miljökrav vid upphandlingar och 
skapa rutiner för avfallsförebyggande  
arbete i samband med inköp och upphand-
ling kan kommunerna aktivt förebygga 
avfall och bidra till hållbar utveckling.

Bakgrund
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Avfallet ska minska -
då minskar miljöpåverkan 
och kostnader

Förebyggande
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En stor del av miljöbelastningen i en  
produkts liv sker vid tillverkningen av  
produkten och utvinningen av de råvaror 
den består av. Att förebygga avfall är att 
minska avfallets mängd och farlighet. 
Det är det högst prioriterade steget i 
avfallstrappan, som är en del av EU:s och 
Sveriges lagstiftning. Även om materialet 
i avfallet kan återvinnas är det bättre för 
klimatet och miljön att undvika att avfallet 
överhuvudtaget uppstår. Det förebyggande 
arbetet handlar alltså inte om avfallssor-
tering utan om åtgärder som görs innan 
avfallet uppstår. När avfallet minskar 
sjunker också kostnaderna för inköp och 
avfallshantering.

Kommunerna har möjlighet att påverka 
både hushållens och verksamheternas av-
fallsmängder. Det är kommunerna som  
sätter avfallstaxan och utformar vissa 
insamlingssystem. Kommunerna kan också 
vidta åtgärder i kommunalt ägda bostads-
bolag, bedriva miljötillsyn och näringslivs-
utveckling för att skapa förutsättningar 
som gör det enkelt förebygga avfall i  
hushåll och verksamheter.

För ett enskilt hushåll finns det många små 
och stora åtgärder att välja mellan, allt 
ifrån att sätta upp en reklam nej tack-skylt 
på dörren till att välja att byta ut köket 
mindre ofta. Kommunerna kan i sin kom-
munikation underlätta för invånarna att 
hitta åtgärder som passar dem. 

Avfallsplanen innehåller både mål för det 
samlade avfallet i hushåll och för olika pri-
oriterade avfallsslag. Elavfallet är priorite-
rat eftersom det är det avfallsslag som har 
högst klimatpåverkan per viktenhet.

Mängden plast ökar ständigt. Många oro-
as över ökade plastmängder och vill minska 
plastavfallet såväl i den egna soppåsen som 
i miljön. Plastavfallet är prioriterat både på 
nationell och EU-nivå. 

Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan 
men hushållen står för den absolut störs-
ta delen. Att minska matsvinnet är högst 
prioriterat ända upp på FN-nivå och är ett 
utpekat område i Klimat 2030. 

Avfallsförebyggande i hushåll

Förebyggande 2020-2030
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Övriga aktörer
• Civilsamhället
• Göteborgsregionen (GR)
• Hushåll
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Universitet och högskolor

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter 
• Business Region Göteborg 

(BRG)
• Kommunala bostadsbolag
• Kommunikationsenheter 
• Näringslivskontor
• Pedagogiska verksamheter

Viktiga aktörer för att uppnå målen

Mål Avfall från hushåll ska minska  
med 30 % per invånare

Plastavfallet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

Matsvinnet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

Elavfallet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

Delmål

Avfallsförebyggande i hushåll

Delmål

Delmål

Förebyggande 2020-2030
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När verksamhetens avfall minskar, mins-
kar också påverkan på klimat och miljö. 
Kostnaderna för inköp sjunker och avfalls-
avgifterna reduceras. Det går åt mindre 
arbetstid för att ta emot leveranser och att 
hantera avfall vilket i sin tur förbättrar  
arbetsmiljön. Verksamhetens utrymmen 
kan utnyttjas effektivare då avfall och varu-
lager tar mindre plats. Med minskade 
utgifter för inköp och avfall kan en större 
andel av resurserna läggas på kärnverk-
samheten, vare sig det handlar om äld-
reomsorg, parkförvaltning eller annan 
kommunal service.

Kommunerna är stora organisationer 
med betydande avfallsmängder och stor 
miljöpåverkan. Det gör dem till viktiga ak-
törer för att minska sitt eget avfall och för 
att föregå med gott exempel för kommun-
invånarna. Därför går målet för att minska 
kommunens eget avfall lite längre än målet 
för avfall från hushåll. Att förebygga avfall 
är ett sätt att minska klimatpåverkan och 
kommunen kan vara föregångare på flera 
sätt. För att nå bästa möjliga miljöeffekt 
behöver kommunerna konsumera annor-
lunda och på så sätt påverka produktion via 
inköp. Att minska matsvinnet från kommu-
nala kök och serveringar är ett nationellt 

och internationellt prioriterat område med 
goda möjligheter till resultat. 

Genom flera olika åtgärder kan livsläng-
den på bärbar elektronik i kommunerna 
öka. Mycket elektronik kasseras trots att 
den är fullt fungerande. Genom rätt han-
tering, ominstallation och uppgraderingar 
kan den bärbara elektroniken få ett längre 
liv. 

I en kommun används många olika typer 
av engångsartiklar, alltså saker som bara 
används en gång innan de slängs. Att mins-
ka mängden engångsartiklar, framförallt 
sådana av plast, är prioriterat inom EU. 
Flera av engångsartiklarna i kommunen 
kan minskas rejält utan att påverka funk-
tion eller hygien. 

Vare sig det handlar om måltidsverksam-
het, förskolor eller kommunala evenemang 
visar erfarenheter att kommunala verksam-
heter har stora möjligheter att minska sitt 
avfall. 

Åtgärderna handlar om vad som köps in 
och upphandlas, om hur lokaler förvaltas 
och inreds, om stödsystem som IT-utrust-
ning och skrivare, om rutiner och styrdoku-
ment och om att ge medarbetarna kunskap 
och motivation. Många små, och ofta enkla, 
åtgärder ger tillsammans stora vinster.

Avfallsförebyggande i  
kommunens verksamheter

Förebyggande 2020-2030
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Avfall från kommunens verksamheter ska 
minska med 40 % per heltidsanställd

Mål

Avfallsförebyggande i
kommunens verksamheter

Matsvinnet från kommunens verksamheter ska  
minska till maximalt 30 gram per serverat huvudmål

Livslängden på bärbar elektronik inom kommunens 
verksamheter ska öka

Mängden engångsartiklar i kommunens 
verksamheter ska minska med 50 %

• Måltidsenheter
• Näringslivskontor
• Omsorgsenheter
• Pedagogiska verksamheter

Övriga aktörer
• Göteborgsregionen (GR)

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter 
• Inköp och upphandlingsen-

heter
• IT-enheter
• Kommunala bostadsbolag 

och lokalförvaltare
• Kommunikationsenheter 
• Kommunledning
• Miljötillsyn 

Viktiga aktörer för att uppnå målen

Delmål

Delmål

Delmål

Förebyggande 2020-2030
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Åtgärdsområden förebyggande 
för hushåll och kommunens 
verksamheter
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom regionala 
handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak av skattemedel. 

Avfallsförebyggande i styrdokument

Anta rutiner för avfallsförebyggande i den kommunala organisationen  

Inköp och upphandling

Tillgänglighet

Näringslivsutveckling

Kunskap och motivation

Sprida gemensam metod för avfallsförebyggande vid inköp och upphandling i regionen

Skapa förutsättningar för boende hos kommunala bostadsbolag att förebygga avfall

Genomföra näringslivsutveckling genom bland annat BRG för fler och nya företag, 
affärsidéer och affärsmodeller inom avfallsförebyggande och cirkulära samarbeten

Ge användare och avfallskunder råd om enkla åtgärder för att minska sitt avfall och  
utbilda tjänstepersoner om hur den egna verksamheten kan förbygga avfall

Förebyggande 2020-2030
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Allt som kan återanvändas 
ska återanvändas

Återanvändning
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Återanvändning av befintliga produkter 
innebär att nyköp kan undvikas. Då 
minskar påverkan på klimat och miljö som 
produktionen gett upphov till. Återanvänd-
ningen minskar dessutom miljöbelastning-
en från avfallshanteringen eftersom det blir 
mindre avfall att behandla. 

Många aktörer i samhället, både från ci-
vilsamhället och näringslivet, är engagera-
de i återanvändning. Det finns till exempel 
digitala marknadsplatser och loppisar som 
drivs av företag, organisationer eller 
privatpersoner. Under perioden som  
avfallsplanen gäller så kommer marknaden 
för återanvända produkter att förändras. 
På så vis påverkas återanvändningen och 
därmed vad som finns i det kommunala 
avfallet. 

En betydande del av grovavfallet består 
tyvärr idag av fullt fungerande produkter. 
Kommunen är ansvarig för insamling av 
det kommunala avfallet och kan se till att 
dessa produkter istället tas om hand och 
förbereds för återanvändning. För att det 
ska få någon positiv miljöeffekt krävs det 
att det finns en avsättning för produkter-
na och aktörer som kan ta hand om dem. 
Kommunen behöver därför vara lyhörd för 
behov hos aktörer som vill utveckla och 
möjliggöra återanvändning. 

Genom att förbättra förutsättningarna 
för invånarna att lämna produkter till 
återanvändning kan ännu mer återanvän-
das. Kommunens avfallsverksamhet och 
kommunala bostadsbolag är viktiga aktörer 
som kan bidra till att göra det enkelt att 
lämna produkter till återanvändning, även 
för de som inte har tillgång till bil. 

Kommunens egna verksamheter har 
möjlighet att styra vad som köps in och vad 
som händer med det som förbrukats. Det 
finns en stor potential att öka återanvänd-
ningen men i dagsläget saknas förutsätt-
ningar för att återanvända i större skala. 
Därför behöver system för återanvändning 
utvecklas och mer kunskap om vilka  
produkter som är lämpliga att återanvända  
utifrån miljönytta och hälsoaspekter 
behövs. Systemen kan vara en kombina-
tion av att återanvända inom kommunens 
verksamheter och samtidigt kunna köpa in 
och sälja av andrahandsprodukter.  
Exempelvis har behovet av återanvända 
möbler i Göteborgs Stad lett till att det 
tagits fram ramavtal för både återanvända 
möbler och tjänster kopplat till återan-
vändning. Fler ramavtal kan tas fram 
utifrån behov. Kommunen, som är en stor 
inköpare, kan därför påverka utbudet av 
tjänster och produkter för ökad återan-
vändning på hela marknaden. 

Allt som kan återanvändas 
ska återanvändas

Återanvändning 2020-2030
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Minst 20 % av det grovavfall som kommunen 
samlar in ska förberedas för återanvändning

Mål

Alla invånare ska ha fastighetsnära möjligheter 
att lämna produkter till återanvändning

Mål

Det ska finnas förutsättningar för kommunens 
verksamheter att återanvända produkter

Mål

Återanvändning

Övriga aktörer
• Civilsamhälle
• Göteborgsregionen (GR)
• Hushåll
• Idéburen verksamhet
• Näringsliv
• Privata fastighetsägare
• Universitet och högskolor

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter 
• Business Region Göteborg 

(BRG)
• Inköp och upphandlingsen-

heter 
• Kommunala bostadsbolag
• Kommunledning
• Lokalförvaltning
• Näringslivskontor 

Viktiga aktörer för att uppnå målen

Återanvändning 2020-2030
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Åtgärdsområden återanvändning
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom regionala  
handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak med medel från avfallstaxan  
och skattemedel.

Återanvändning 
i styrdokument

Inköp och upphandling

Näringslivsutveckling Tillgänglighet

Säkerställa att inköp och användning 
av återanvända produkter finns i  
kommunens riktlinjer och policys  
för inköp

Ställa krav på återanvändning vid  
upphandling av bygg- och rivnings- 
entreprenader

Tjänste-och system-
utveckling i kommunen

Kunskap och motivation

Identifiera aktörer och föra dialog 
med viktiga samarbetsparter inom 
näringsliv och civilsamhälle

Skapa förutsättningar för boende i komm- 
unala bostadsbolag att återanvända till  
exempel genom återanvändningsrum

Teckna avtal med återanvändnings-
organisationer som tillhandahåller 
fastighetsnära återanvändning och 
utveckla mobil ÅVC

Utveckla ett regionalt samarbete  
med bygg- och rivningsbranschen

Återanvändning 2020-2030
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Avfallshantering på bästa 
möjliga vis 

Insamling & återvinning
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Göteborgsregionen minskar avfallet ska 
bidra till att avfallet minskar men även att 
det avfall som ändå uppstår ska tas om 
hand på bästa möjliga sätt med avseende 
på miljö, resurseffektivitet och ekonomi. 
Kommunerna inom Göteborgsregionen 
strävar efter att flytta avfallet uppåt i av-
fallstrappan i enlighet med EU:s avfallshie-
rarki. Det avfall som inte kan förebyggas, 
ska återanvändas, materialåtervinnas och i 
sista hand energiåtervinnas.

Kommunen har ansvar för att samla in 
kommunalt avfall och för att informera 
användare om hur avfall ska tas om hand 
på bästa möjlig vis.

Matavfall kan flyttas uppåt i avfalls- 
trappan genom att samlas in och behandlas 
separat. Då kan till exempel biogas ut- 
vinnas och näringsrik biogödsel produce-
ras. Biogas kan ersätta fossila bränslen och 
biogödsel kan ersätta mineralgödsel som 
är en ändlig resurs. För att så mycket som 
möjligt av matavfallet ska kunna tas tillvara 
krävs det att det är rätt sorterat och be-
handlas i en optimerad anläggning. 

Textil har en stor påverkan på miljön, 
särskilt vid produktionen. En stor andel 

av den textil som idag slängs i restavfal-
let hade kunnat leva vidare men slängs i 
onödan. Det är därför viktigt att arbeta 
förebyggande med textil men även förbätt-
ra förutsättningarna för att samla in textil 
separat. 

Mycket förpackningar och tidningar 
hamnar i restavfallet istället för att lämnas 
till återvinning. Att förbättra användarnas 
möjligheter att lämna förpackningar och 
tidningar, till exempel nära sina hem,  
bidrar till bättre utsortering med ökad 
materialåtervinning som följd. Ju bättre 
sorterat avfall desto effektivare återvinning. 

Kommunens egna verksamheter bör vara 
föregångare och visa vägen, både inom 
sin egen avfallsverksamhet och genom att 
se till att alla kommunala arbetsplatser 
sorterar ut sitt avfall. När avfallet hanteras 
bör det ske på ett så effektivt och miljörik-
tigt sätt som möjligt. Det innebär bland 
annat att fordon för avfallshantering samt 
maskiner, arbetsredskap och anläggningar 
ska drivas fossilfritt och så energisnålt som 
möjligt. 

Avfallshantering på bästa 
möjliga vis

Insamling & återvinning 2020-2030
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Mål

Mål

Insamling och återvinning

Minst 90 % av allt inlämnat avfall på  
återvinningscentraler ska vara rätt sorterat,  
varav inget farligt avfall i fel fraktion

Minst 70 % av uppkommet matavfall ska gå till 
näringsåtervinning och biogasproduktion eller 
annat miljömässigt motsvarande ändamål

Mål

Mål

Avfallstransporter ska vara 10 % mer  
energieffektiva

Fordon, maskiner och anläggningar inom 
kommunens avfallsverksamhet ska drivas fossilfritt

Insamling & återvinning 2020-2030
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Övriga aktörer
• Göteborgsregionen (GR)
• Hushåll
• Idéburen verksamhet
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Renova
• Universitet och högskolor

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter
• Inköp och upphandlingsenheter
• Kommunala bostadsbolag
• Samtliga kommunala  

förvaltningar och bolag

Viktiga aktörer för att uppnå målen

Mål

Delmål

Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska vara 
rätt sorterat. Dessutom får inget av innehållet 
vara farligt avfall

Textil i restavfallet ska minska med 60 %

Alla kommunala arbetsplatser ska  
sortera sitt avfall

Delmål

Insamling & återvinning 2020-2030
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Åtgärdsområden insamling 
och återvinning
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom 
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak med 
medel från avfallstaxan.

Optimera och effektivisera

Tillgänglighet

Främja optimering och effektivisering vid transport och på behandlingsanläggningar

Kunskap och motivation

Utreda hur tillgänglighet på återvinningscentraler kan förbättras genom 
till exempel bättre flöde och skyltning 

Utbilda personal inom kommunala verksamheter i avfallshantering

Skapa förutsättningar för separat textilinsamling

Tjänste-och systemutveckling i kommunen

Insamling & återvinning 2020-2030
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Avfallshanteringen ska ha en 
självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen

Fysisk planering
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Avfallshanteringen är en viktig sam-
hällsfunktion som bidrar till att göra vårt 
samhälle mer resurseffektivt. För att av-
fallshanteringen ska fungera och tillgodose 
användarnas behov finns en infrastruktur 
med behållare, avfallsutrymmen, fordon, 
angöringsplatser, transportvägar, omlast-
ningsstationer och sorterings- och behand-
lingsanläggningar för olika avfallsslag. 
Under de senaste femtio åren har avfalls-
mängderna ökat, avfallet har sorterats i fler 
fraktioner och aktörerna som ansvarar och 
hanterar avfall har blivit fler. Detta innebär 
att avfallshanteringen är mer komplex och 
tar mer plats än någonsin förr. 

Om avfallshanteringen finns med i alla 
skeden av samhällsplaneringen, från 
översiktsplan till bygglov, uppnås många 
fördelar. Det ger en avfallshantering med 
effektiva transporter, säker arbetsmiljö och 
ökad återvinning. Avfallshanteringen blir 
även mer tillgänglig och säker för använ-
darna. Samhällsplaneringen ska också 
möjliggöra minskade avfallsmängder och 
ökad återanvändning. Bättre planering kan 
förhindra intressekonflikter och ge mer 
nöjda användare.

Inom Göteborgsregionen finns ett behov av 
att säkra plats för stora regionala anlägg-
ningar som hanterar avfall. Genom sam-
ordnad fysisk planering kan lokalisering av 
stora anläggningar bli möjlig. 

Planeringsprocessen och bygglovshante-
ringen går snabbare om det görs rätt från 
början och man slipper bygga om för att 
lösa avfallshanteringen. Om avfalls- 
hanteringen tas hänsyn till tidigt i  
processen (från översiktsplan till färdigt 
bygglov) blir det lättare för användare  
och utförare att göra rätt och därför bidra 
till ett mer hållbart samhälle. 

Genom ändringar i plan- och bygglagen 
(PBL) 2011 fick avfallshanteringens plats i 
samhällsplaneringen ett starkare lagstöd, 
däremot saknas reglering av avfallsföre- 
byggande. I Boverkets byggregler (BBR) 
och respektive kommuns avfallsföreskrifter 
finns ytterligare regleringar. Det som 
återstår är att förbättra tillämpningen. 
Avfallsplanens mål och åtgärder för avfalls-
hantering i samhällsplaneringen stärker 
processerna i dessa regelverk. 

Avfallshanteringen ska ha en 
självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen

Fysisk planering 2020-2030
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Viktiga aktörer för att uppnå målen  

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter
• Bygglovsenheter
• Kommunala bostadsbolag
• Kommunledning
• Markägarfunktioner
• Planmyndigheter
• Tillsynsmyndigheter

Övriga aktörer
• Exploatörer
• Göteborgsregionen (GR)
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Universitet och högskolor

Mål
Lokalisering av större avfallsanläggningar  
för både dagens och framtidens behov säkras  
genom fysisk planering

Mål

Fysisk planering

Plats för avfallets infrastruktur, från uppkomst 
till mottagningsanläggning, säkras i detalj- 
planer och bygglov 

Fysisk planering 2020-2030
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Åtgärdsområden fysisk  
planering
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom 
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak 
med skattemedel.

Styrdokument

Samverkan

Ställa krav på utrymmen för avfallshantering och avfallsförebyggande vid 
markanvisning och tecknande av exploateringsavtal

Kunskap och motivation

Skapa ett regionalt samarbete för att samordna hantering av schaktmassor

Genomföra återkommande utbildning för dem som arbetar med planering och tillstånd

Fysisk planering 2020-2030
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Användare ska vara nöjda 
och tycka att det är enkelt  
att bidra till en hållbar  
avfallshantering

Användarfokus
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Gott bemötande och god service är en 
förutsättning för att de som använder av-
fallssystemen i Göteborgsregionen ska vara 
nöjda. De som är nöjda är mer benägna att 
göra rätt, alltså hantera sitt avfall på kor-
rekt sätt genom att exempelvis sortera det.  

Kommunen möter invånare och företag 
dagligen och ska vara en självklar förebild 
inom hållbar avfallshantering, konsum-
tion och miljöarbete. Både som offentlig 
verksamhet och som arbetsgivare. Genom 
tydlig kommunikation och genom att föra 
dialog med användare kan kommunen 
positivt bidra till en mer hållbar avfallshan-
tering, bland annat genom att utveckla bra 
system och tjänster som är anpassade efter 
användarnas behov. För att lyckas med det-
ta krävs samverkan mellan olika aktörer, 
invånare, kommunen och fastighetsägare. 

Alla ska ha samma möjlighet att använda 
tjänster för avfallshantering. Fysiska och 
digitala platser för avfallshantering ska 
vara tillgängliga för användaren oavsett 
funktion, språk, boendeförhållande eller 
ekonomiska förutsättningar. Alla ska också 
känna sig trygga när de använder avfalls-
systemen. Det är viktigt att information och 
service är förtroendegivande och transpa-
rent för att användare ska förstå hur och 
varför avfall förebyggs och hanteras. 

Genom ökad kunskap och tillgänglighet, 
tjänster som uppfyller användarnas behov 
och ett gott bemötande blir det enkelt för 
användarna. Då ökar nöjdheten och moti-
vationen att göra rätt.

Användare ska vara nöjda  
och tycka att det är enkelt  
att bidra till en hållbar  
avfallshantering

Användarfokus 2020-2030
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Viktiga aktörer för att uppnå 
målen  

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter
• Kommunala bostadsbolag

Övriga aktörer
• Idéburen verksamhet
• Näringsliv
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Universitet och högskolor

Minst 90 % av användarna ska vara nöjda 
med avfallshanteringen

Mål

Minst 90 % av användarna ska tycka att det  
är enkelt att förebygga, återanvända och  
hantera avfall på rätt sätt

Mål

Minst 90 % av användarna ska uppleva ett 
bra bemötande i kontakt med kommunens 
avfallsverksamhet

Mål

Vad menas med  
användare?

Användare är de som använder och 
kommer i kontakt med avfallshante-
ringen i kommunen. Begreppet är 
bredare än kunder eftersom det 
innefattar till exempel boende i 
flerbostadshus och anställda inom 
verksamheter i kommunen.

Användarfokus

Användarfokus 2020-2030
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Åtgärdsområden användarfokus
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom  
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak med  
medel från avfallstaxan.

Bemötande

Tillgänglighet

Genomföra utbildningar i bemötande för avfallspersonal

Tjänste-och systemutveckling i kommunen

Arbeta för att utrymmen är trygga och tillgängliga både för användare och utförare

Utveckla och anpassa tjänster bland annat genom digital kommunikation

Användarfokus 2020-2030
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Stränder, naturområden och 
bebyggda områden ska vara 
attraktiva miljöer utan skräp

Nedskräpning



Göteborgsregionen minskar avfallet

33

Nedskräpning skadar miljön, djur och 
människor. De negativa effekterna av 
nedskräpning påverkar alla aspekter av 
hållbarhet - miljömässig, social och ekono-
misk. Exempelvis kan nedskräpning skapa 
en känsla av otrygghet och redan nedskrä-
pade områden skräpas ofta ner ännu mer 
och leder till skadegörelse. Dessutom ser 
det tråkigt ut. 

I denna avfallsplan behandlas två typer 
av nedskräpning: skräp på marken och 
marint skräp. 

Skräp på marken orsakas bland annat 
av invånare och besökare i Göteborgsre-
gionens kommuner som slänger skräp på 
marken och i naturen. Verksamheter, vind 
och djur kan också bidra till nedskräpning, 
då ofta kopplat till bristfällig avfallshan-
tering. Skräpet på marken kan förebyggas 
men måste även hanteras genom städinsat-
ser. Skräp på marken innefattar både skräp 
i stadsmiljö och naturområden. 

Marint skräp är skräp som finns i havet 
och som sköljs upp på kusten. Marint skräp 

är svårt att förebygga eftersom att det ofta 
kommer med strömmar från andra delar av 
världen. Likväl måste det marina skräpet 
städas upp för att stränderna och naturen 
ska vara fria från skräp.

Vem som ska städa i samhällena, i 
naturen och på kusten är en fråga som 
ofta saknar ett tydligt svar. I Lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhåll-
ning och skyltning (1998:814) framgår att 
kommunen har ansvar för att det ska vara 
rent och snyggt i naturen där allmänheten 
får färdas fritt. Många upplever trots detta 
att det är otydligt vem som har städansvar. 
En förutsättning för att nå målen i denna 
avfallsplan, och minska nedskräpningen 
både i våra samhällen och längs kusten är 
en tydlig ansvarsfördelning och budget för 
städning. 

Förebyggande av nedskräpning samt stä-
dinsatser på marken, i naturområden och 
längst kusten kan bidra till skräpfria och 
attraktiva miljöer i Göteborgsregionen. 

Stränder, naturområden och 
bebyggda områden ska vara 
attraktiva miljöer utan skräp

Nedskräpning 2020-2030
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Viktiga aktörer för att uppnå målen  

I den kommunala organisationen
• Gatu- och parkenheter
• Kommunala bostadsbolag
• Kommunledning
• Kultur och fritidsenheter
• Miljöenheter
• Pedagogiska verksamheter

Övriga aktörer
• Civilsamhället
• Göteborgsregionen (GR)
• Hushåll
• Håll Sverige Rent
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Tobaksindustrin
• Universitet och högskolor

Mål

Mål

Nedskräpning

Kommunen ska säkerställa att kustlinjen 
städas regelbundet

Skräp på marken ska minska med 50 %

Nedskräpning 2020-2030



Göteborgsregionen minskar avfallet

35

Åtgärdsområden nedskräpning
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom 
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak  
med skattemedel.

Ansvarsfördelning och genomförande

Samverkan

Tydliggöra ansvarsfördelning och budget för städning i naturområden 
och längs kusten i respektive kommun

Kunskap och motivation

Engagera skolelever, idrottsföreningar, båtägare, båthamnar, 
företag och allmänheten i städaktiviteter

Informera och kommunicera med allmänheten om skräpets farlighet, 
miljöpåverkan och kostnader för nedskräpning

Nedskräpning 2020-2030
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Mål Uppföljningsmått
Förebyggande 
Avfallet ska minska – då minskar miljöpåverkan och kostnader

Avfall från hushåll ska minska med 30 %  
per invånare

Kg kommunalt avfall/invånare.  
Mängd hemkomposterat hushållsavfall är 
inte att anse som förebyggd mängd avfall.

Delmål: Plastavfallet från hushåll ska 
minska med 50 % per invånare

Kg plastavfall/invånare.
Beräkning grundad på plockanalysresultat 
av plast i restavfallet, statistik över insam-
lat plastförpackningsavfall från producen-
tansvarsorganisationer, samt mängd plast 
(exklusive förpackningar) som samlas in 
på återvinningscentraler. 

Delmål: Matsvinnet från hushåll ska mins-
ka med 50 % per invånare

Kg matsvinn/invånare.
Beräkning grundad på plockanalysresultat 
av matavfall i restavfallet, statistik över 
insamlat mat- och restavfall samt nationell 
schablon över andel av matavfallet som 
utgörs av matsvinn, schablonen kan även 
grundas i lokala plockanalysresultat.

Delmål: Elavfallet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

Kg elektriskt och elektroniskt avfall/
person.
Statistik från Elkretsen och plockanalyser 
av restavfall.

Avfall från kommunens verksamheter ska 
minska med 40 % per heltidsanställd

Kg avfall från andra källor som till 
sin art och sammansättning liknar 
avfall från hushåll och verksamhets-
specifikt avfall/heltidsanställd.
Statistik från de kommunala avfallsorga-
nisationerna resp. ramavtalade insam-
lingsentreprenörerna. Antal anställda och 
timmar per anställd räknas om till heltids-
tjänster. Vilket verksamhetsavfall som in-
går avgörs efter en inledande kartläggning 
om vilka verksamhetsavfall samt mängder 
som förekommer i varje kommun.

Så följs målen upp
Målen kommer att följas upp årligen enligt nedanstående uppföljningsmått.* 
Metoder som kommer att användas är inhämtning av avfallsstatistik från 
branschorganisationen Avfall Sveriges databas, Avfall Web, plockanalyser, 
enkät till verksamheter och invånare samt inhämtning av statistik från  
berörda kommunala verksamheter.

*Vissa parametrar kan komma att följas upp mer sällan.

Så följs målen upp
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Delmål: Matsvinnet från kommunens 
verksamheter ska minska till maximalt  
30 gram per serverat huvudmål

Gram matsvinn/serverat huvudmål.
Gemensam mätmetod genom vägning och 
digital sammanställning. Synkas med Livs-
medelverkets nya nationella metod för svinn-
mätning i storkök.

Delmål: Livslängden på bärbar elektro-
nik inom kommunens verksamheter ska 
öka

Mätning av livslängd. 
På surfplattor, datorer, mobiltelefoner

Delmål: Mängden engångsartiklar i 
kommunens verksamheter ska minska 
med 50 %

Antal inköpta engångsartiklar per år

Återanvändning 
Allt som kan återanvändas ska återanvändas

Minst 20 % av det grovavfall som 
kommunen samlar in ska förberedas 
för återanvändning

Andel som tas om hand för återan-
vändning av totalt insamlat grovavfall. 
Inklusive sådant som lämnas till återanvänd-
ning, i kommunens system.

Alla invånare ska ha fastighetsnära  
möjligheter att lämna produkter till  
återanvändning

Andel invånare.  
Som har fastighetsnära möjlighet att lämna 
produkter och material till återanvändning.

Det ska finnas förutsättningar för  
kommunens verksamheter att 
återanvända produkter

Andel förvaltningar och bolag.  
Som har förutsättningar, genom enkät.

Insamling och återvinning 
Avfallshantering på bästa möjliga vis

Minst 90 % av allt inlämnat avfall på  
återvinningscentraler ska vara rätt sorte-
rat, varav inget farligt avfall i fel fraktion

Plockanalyser i brännbar fraktion. 
Följer utvecklingen kring alternativa 
uppföljningsmetoder.

Minst 70 % av uppkommet matavfall ska 
gå till näringsåtervinning och biogas- 
produktion eller annat miljömässigt  
motsvarande ändamål

Kg insamlat matavfall/potentialen för 
total matavfallsmängd. 
Matavfall i rejekt på behandlingsanläggning 
ingår ej i kg insamlat matavfall men i poten-
tialen för total matavfallsmängd. Mängden 
matavfall som hälls i avlopp är exkluderat i 
målet.

Avfallstransporter ska vara 10 % mer  
energieffektiva

kWh/ton
Målet avser avfallstransporter inom  
kommunalt ansvar. 

Fordon, maskiner och anläggningar 
inom kommunal avfallsverksamhet ska 
drivas fossilfritt

Inköpt fossil energi, omräknat till 
kWh. Inköpt fossilfri energi, omräknat 
till kWh. Avser driften i avfallsverksamhet. 
Målet avser drift av fordon/maskin/anlägg-
ning, ej själva avfallet.

Så följs målen upp
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Fysisk planering 
Avfallshanteringen ska ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen

Lokalisering av större avfalls- 
anläggningar för både dagens och framti-
dens behov säkras genom fysisk planering

Finns med i översiktsplan, ja/nej.

Plats för avfallets infrastruktur, från bo-
stad till mottagningsanläggning, säkras i 
detaljplaner och bygglov

Andel bygglov som inte behöver 
kompletteras efter granskning av 
avfallsavdelningen.

Användarfokus 
Användare ska vara nöjda och tycka det är enkelt att bidra till en hållbar avfallshantering

Minst 90 % av användarna ska vara nöjda 
med avfallshanteringen

Andel nöjda användare.  
Mäts genom enkät. 

Minst 90 % av användarna ska tycka att 
det är enkelt att förebygga, återanvända 
och hantera avfall på rätt sätt

Andel användare som upplever att 
det är enkelt.
Mäts genom enkät.

Minst 90 % av användarna ska uppleva ett 
bra bemötande i kontakt med kommunens 
avfallsverksamhet

Andel nöjda användare som upple-
ver sig bra bemötta.
Mäts genom enkät.

Nedskräpning 
Stränder, naturområden och bebyggda områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp

Kommunen ska säkerhetsställa att  
kustlinjen städas regelbundet

Andel av kustlinjen och öarna som 
städats varje år. 
Mätmetod kommer att utvecklas.

Skräp på marken ska minska med 50 % Mätmetod enligt Håll Sverige Rent.

Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska 
vara rätt sorterat. Dessutom får inget av 
innehållet vara farligt avfall

Andel restavfall i restavfall
Andel farligt avfall i restavfall. 
Plockanalyser.

Delmål: Textil i restavfallet ska minska 
med 60 % 

Kg textil i restavfall 
Mäts genom plockanalys

Delmål: Alla kommunala arbetsplatser ska  
sortera sitt avfall

Genomfört/ej genomfört.

Så följs målen upp
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Ordlista och definitioner
Avfall
Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra 
sig av med.

Avfallshierarkin/Avfallstrappan
Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör 
användas för att minimera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirektivet om 
avfall och är implementerad i svensk lagstiftning genom olika bestämmelser i miljölag-
stiftningen. Styrmedel som förbuden mot att deponera brännbart och organiskt avfall 
verkar också för att uppfylla avfallshierarkin. Översta steget är att förebygga – minska 
avfallets mängd och farlighet, därefter följer förberedelse för återanvändning,  
återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning – exempelvis energiåtervinning 
och sist bortskaffande – exempelvis genom deponering.

Avfallstaxa
Avgift som kommunen tar ut för att finanisera hantering av det avfall som kommunen 
ansvarar för. Avfallstaxa får endast finansiera hantering av det kommunala avfallet som 
kommunen ansvarar för enligt miljöbalken.

Engångsartiklar
Engångsartiklar är produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle och därefter 
kasseras.

Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en * i bilaga 4 till  
avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska 
anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 
12 § avfallsförordningen. Det gäller exempelvis ämnen som kan vara hälsoskadliga,  
smittförande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.

Fastighetsnära insamling (FNI)
Insamling vid fastighetsgränsen eller vid överenskommen eller anvisad plats inom rimligt 
avstånd från fastigheten.

40
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Förberedelse för återanvändning
Förberedelse för återanvändning är ett återvinningsförfarande. Enligt definitionen inne-
bär det att kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvän-
das utan ytterligare behandling. Detta kan ske genom mottagningshall eller containrar för 
återanvändning på ÅVC och andra återanvändningstjänster.

Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det över huvud taget uppkommer avfall  
exempelvis genom minskad konsumtion eller delat ägande. Förebyggande är det över- 
sta steget i EU:s avfallshierarki. Definieras som åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett 
material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av: mängden avfall, den 
negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet, eller 
halten av skadliga ämnen i material och produkter.

Grovavfall
Kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl.

Kommunalt avfall
Kommunalt avfall avser avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.

Kommunens verksamhetsavfall
Sådant avfall som uppstår vid kommunens verksamheter (till exempel förskolor, skolor, 
äldreomsorg, kommunkontor, reningsverk) som inte är kommunalt avfall.

Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin). Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis 
ben, kärnor och skal.

Matsvinn
Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som hade kunnat ätas upp om den hanterats på 
rätt sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar.

41
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Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, åter-
används eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar 
avfallshantering. Producentansvar finns till exempel för förpackningar, returpapper, bilar, 
däck, elavfall och läkemedel.

Skräp

Marint skräp
Marint skräp är skräp som finns i havet och som sköljs upp på kusten. Marint skräp  
är svårt att förebygga eftersom att det ofta kommer med strömmar från andra delar  
av världen.

Skräp på marken
Skräp på marken orsakas av människor som slänger skräp på marken och i naturen. Verk-
samheter, vind och djur kan också bidra till nedskräpning, då ofta kopplat till bristfällig 
avfallshantering. Skräp på marken innefattar både skräp i stadsmiljö och naturområden.

Rejekt
Avfallsfraktion som uppkommer vid sortering av avfall. Rejekt kan uppstå på grund av att 
den inkommande avfallsfraktionen innehåller felsorterat material, på grund av förluster i 
sorteringsprocesserna eller på grund av att avfall av olika anledningar inte sorteras ut till 
materialåtervinning och behandling.

Restavfall
Det avfall som normalt uppstår i hushållet och som inte kan sorteras och materialåtervinnas 
på annat sätt. Det vill säga efter att matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elav-
fall, grovavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut. Restavfallet 
kan samlas in genom säck, kärl, underjordsbehållare, sopsugsystem, eller containers.

Återanvändning/återbruk
En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för 
att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.

Återvinning
En avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till Avfallsförordningen eller som på annat sätt 
innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för 
att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återan-
vändning.
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Bilagor till avfallsplanen

Bilaga 1. Framtagande av avfallsplan     s. 45

Bilaga 2. Mål och lagstiftning som berör  avfallsplanen   s. 60

Bilaga 3. Miljöbedömning       s. 65

Bilaga 4. Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen  s. 69

Bilaga 5. Framtida avfallshantering i Göteborgsregionen   s. 87

Bilaga 6. Nedlagda deponier i Göteborgsregionen    s. 98

Bilaga 7. Uppföljning av A2020      s. 122
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Göteborgsregionen
minskar avfallet
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Framtagande av avfallsplan

Bilaga 1
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Framtagande av avfallsplan

Göteborgsregionen (GR) beslutade 2008 att upprätta en gemensam avfallsplan. Avfalls-
planen A2020 antogs 2010 av GR och har därefter antagits av regionens kommuner. På 
GR tillsattes i samband med antagandet av A2020 en gemensam resurs för att samordna 
arbetet. 

Samverkan med genomförandet av A2020 har gett synergieffekter då många utmaning-
ar inom avfallshantering i Göteborgsregionen har kunnat lösas gemensamt. Samverkan 
har även möjliggjort en ökad uppväxling av tillsatta medel genom externfinansierade 
utvecklingsprojekt. 

Under 2017 togs beslut om att den nya avfallsplanen, Göteborgsregionen minskar 
avfallet, skulle tas fram i samverkan. Projektdirektiv beslutades i chefsnätverket för avfall 
och VA i november 2017. Samtliga av Göteborgsregionens medlemskommuner deltog 
under 2017 i en utvärdering av A2020 och gav inspel till vad en ny avfallsplan borde inne-
hålla och hur den skulle kunna utformas. 

Beslutet om att fortsatt samverka och ta fram en gemensam avfallsplan förankrades 
i Göteborgsregionen genom verksamhetsmål 2018 och 11 januari 2018 informerades 
Göteborgsregionens styrgrupp för Miljö och samhällsbyggnad om tidplan och upplägg för 
framtagande. 

Arbetet med framtagande av ny avfallsplan startades med en workshop i januari 
2018. Inbjudna var chefsnätverket för avfall och VA samt avfallsnätverket. Till grund för 
workshopen låg Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter för avfallsplaner och utvärde-
ringen av A2020. Workshopen resulterade i att ett antal prioriterade målområden valdes 
ut. 

Utifrån de prioriterade målområdena tillsattes sju arbetsgrupper. Deltagare i chefs- och 
avfallsnätverk bemannade de olika arbetsgrupperna med personal från sina egna förvalt-
ningar samt från andra förvaltningar i kommunerna. Förutom kompetens från kommu-
nernas avfallsavdelningar har arbetsgrupperna bestått av kompetens från följande avdel-
ningar hos kommunerna: gata, kommunikation, kommunledning, konsumentvägledning, 
kultur och fritid, miljö, måltid, park, plan och upphandling. Övriga kommunala aktörer 
som deltagit i arbetsgrupperna är Bostads AB Poseidon och Renova.

Samtliga kommuner har medverkat i utformningen av ny avfallsplan, Göteborgsregio-
nen minskar avfallet genom medverkan i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna har haft to-
talt 69 deltagare och haft regelbundna möten, mellan 4 – 11 gånger per grupp. Grupperna 
har vid behov bjudit in externa föreläsare och deltagare samt gjort studiebesök på bland 
annat äldreboende och förskola. 

I varje arbetsgrupp utsågs en arbetsgruppsledare. Samtliga arbetsgruppsledare har 
träffats regelbundet i en ledningsgrupp. Under sista delen av framtagandet, arbetade 
ledningsgruppen med att väva samman arbetsgruppernas arbete till en sammanhängande 
avfallsplan. 
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Avfallsnätverket har fungerat som förankringsgrupp och har följt arbetet samt gett 
värdefulla inspel. 

Arbetet har rapporterats i chefsnätverket vid ordinarie möten och vid möten för chefs-
nätverkets arbetsutskott, som även varit styrgrupp för projektet. I mars 2018 godkände 
chefsnätverket föreslagna arbetsgrupper och i maj 2018 föreslog styrgruppen en  
revidering av tidplanen för projektet.

Göteborgsregionen har tillsammans med avfallsnätverket arbetat aktivt med förankring 
av planen. Bland annat har arbetet presenterats för berörda nätverk på GR och Göte-
borgsregionen har deltagit vid presentationer för politiska nämnder och andra samman-
hang i kommuner som önskat detta.

Ett färdigt remissförlag av avfallsplanen godkändes 25 april 2019 av Göteborgsregio-
nens (GR) styrgrupp för Miljö- och Samhällsbyggnad. Därefter översändes planförslaget 
till kommunerna för utställning och samråd vilka skedde mellan maj och oktober. Ett 
gemensamt remisseminarium anordnades på GR 14 juni 2019. Till kommunen inkomna 
synpunkter sammanställdes och bearbetades av GR med stöttning ledningsgruppen.
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Projektorganisation
Göteborgsregionen (GR) har varit projektägare. Styrgrupp, ledningsgrupp, projekt- 
ledning, förankringsgrupp, arbetsgrupper samt en politisk styrgrupp har varit kopplade 
till projektet.

Styrgrupp
Styrgruppen har bestått av arbetsutskott för chefsnätverket avfall & VA samt  
avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad på GR. Styrgruppen har haft övergripande 
ansvar för projektets framskridande.  

Avdelningschefen för Miljö och samhällsbyggnad ansvarade för projektet gentemot den 
politiska styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad och förbundsstyrelsen inom GR. 

Ledningsgrupp
En ledningsgrupp bestående av projektledare, biträdande projektledare samt arbets-
gruppsledare från projektets arbetsgrupper har haft ansvar för sammanställning av 
arbetsgruppernas underlag. 

Avfallsnätvek
Avfallsnätverket består av medlemskommunernas ansvariga för avfall och återvinning. 
Avfallsnätverkets representanter har utgjort förankringsgrupp i projektet. Arbetet har 
bestått av två delar, dels att kontinuerligt inkomma med synpunkter och återkoppling på 
arbetet med avfallsplanen och dels att förankra och informera om arbetet med ny avfalls-
plan i den egna kommunen. 

Arbetsgrupper
Sju prioriterade målområden för framtagandet av den nya avfallsplanen beslutades vid 
uppstarten av arbetet. För varje målområde har en arbetsgrupp tillsatts. Arbetsgrupperna 
har utgjorts av representanter från kommuner och organisationer. Arbetsgruppernas hu-
vuduppdrag har varit att sammanställa underlag till mål och arbeta fram mål och uppfölj-
ningsmått för respektive målområde. Varje arbetsgrupp har haft en arbetsgruppsledare 
som ingått ledningsgruppen. Arbetsgrupperna har haft tät dialog, dels mellan arbetsgrup-
perna och dels med ledningsgruppen.

Arbetsgrupper:
• Avfallshanteringen i samhällsplaneringen
• Nedskräpning
• Individ- och kundfokus
• Förebyggande
• Återanvändning
• Återvinning
• Logistik och transport
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Referensgrupper
Under planframtagningen har bland annat några av Göteborgsregionens nätverk fungerat 
som referensgrupper. Särskilt viktiga under projektet har nätverken för samhällsbygg-
nadschefer och miljöchefer, samt miljöstrateggruppen varit.

Samråd och utställning
Remissförslag av Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för 13 kommuner 
skickades i april 2019 från Göteborgsregionen till medlemskommunerna. Kommunerna 
ansvarade för samråd och utställning av planen i enlighet med 15 kap. 42 § miljöbalken 
ställdes ut under perioden maj till oktober 2019. Ett gemensamt remisseminarium ar-
rangerades på GR 14 juni 2019. 

Samtliga inkomna synpunkter skickades till Göteborgsregionen som bearbetade och 
sammanställde synpunkterna. Synpunkter och svar finns redovisade i en remissamman-
ställning. 

Politisk hantering
Göteborgsregionens (GR) styrgrupp för Miljö- och Samhällsbyggnad har utgjort projek-
tets politiska styrgrupp. Projektets har avrapporterats till den politiska styrgruppen vid 
deras ordinarie möten. Styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad är beredande inför 
förbundsstyrelsen på GR och tog 2020-03-06 beslut om att föreslå förbundsstyrelsen 
besluta att anta ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner 
till 2030” samt rekommendera medlemskommunerna att anta planen som sin egen.

Göteborgsregionens förbundsstyrelsen beslutade 2020-04-03 om att anta planen och 
rekommenderar medlemskommunerna att anta planen som sin egen. 

Respektive kommun beslutar om samråd, utställning och antagande i den egna kommu-
nen. Under hösten 2020 beslutar respektive kommuner om antagande i den egna kom-
munen. 
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Mål inom avfallsplanen, bakgrund och motivering 
av målnivåer

Göteborgsregionen minskar avfallet består av sex olika områden som 
innehåller mål och i vissa avsnitt delmål. Målen har arbetats fram av ar-
betsgrupper bestående av tjänstepersoner med olika kunskaper från olika 
kommunala förvaltningar. Nedan följer mycket kortfattade beskrivningar av 
varför målen i avfallsplanen valts ut och hur målnivåerna motiveras.

Avfall från hushåll ska minska med 30 % per invånare
• Avfallsmängderna måste minska, det är tydligt i både lagstiftning 

och målsättningar på såväl global som lokal nivå. Till exempel är ett 
delmål i de globala målen för hållbar utveckling, mål nr 12.5 ”Avfalls-
mängderna måste minska markant” och översta steget i avfallshierar-
kin är att förebygga avfall.   

• Göteborg Stad har arbetat fram material som visar på 30 åtgärder för 
hushåll att minska sin avfallsmängd med 30 % till 2030. Det är indelat 
i tre olika nivåer, basic, mellan och avancerad beroende på svårhets-
grad. Åtgärderna har studerats utifrån ett klimat- och kostnadsper-
spektiv och visar att det går att minska avfallet med 30 %. Dessa 
åtgärder skulle kunna kommuniceras på lämpligt vis till hushåll inom 
regionen.

• I tidigare projekt som Göteborgsregionen drivit har hushåll utmanats 
att under ett år minska sitt avfall. Deltagande hushåll minskade sitt 
avfall med 50 % på ett år vilket då visar på att det finns goda möjlig- 
heter för hushåll att minska sitt avfall. 

• En nivå på 30 % kan av många anses ambitiöst men utifrån erfaren-
heter inom Göteborgsregionen bedöms det nåbart. 

• Frågan om avfallsförebyggande är även starkt kopplad till hållbar 
konsumtion som är en fråga som fått mer och mer utrymme de senaste 
åren och förväntas fortsätta vara aktuell under hela planperioden. 

• Arbetsgruppen tror att en beteendeförändring som kommer medfö-
ra minskade avfallsmängder till följd av en mer hållbar konsumtion  
kommer att ske innan 2030. 

Förebyggande
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Matsvinnet från hushåll ska minska med 50 % per invånare
• Matsvinn är ett prioriterat område i Naturvårdsverkets förebyggande-

program samt ett mål inom de globala målen för hållbar utveckling. 
Målet är ett delmål under mål 12 och lyder: Halvera matsvinnet i 
världen.

• Att minska matsvinnet har stora miljöfördelar och kommuniceras  
redan idag på många olika sätt. Matsvinn är dessutom mycket  
aktuellt i samhällsdebatten och nationella strategier och mål för  
matsvinn håller på att tas fram. 

• Målnivån på en minskning med 50 % är vald för att gå hand i hand 
med det globala målet för hållbar utveckling. 

Plastavfallet från hushåll ska minska med 50 % per invånare
• Plast orsakar stora problem i natur och hav och har också uppmärk- 

sammats rejält i media. 
• Hushåll och företag är alltmer medvetna om de problem som uppstår vid 

användning av plast och efterfrågar alternativa produkter eller tjänster. 
• Arbetsgruppen anser att tiden är mogen att fokusera ytterligare på detta 

avfallsslag och kommunen kan påverka genom att informera hushåll om 
plast samt lyfta upp goda exempel på minskad konsumtion av plast- 
förpackningar, exempelvis förpackningsfria butiker, flergångssystem etc. 
Detta tillsammans med ett skifte i samhället och en generellt mer negativ 
inställning till plast leder sannolikt till en minskad förbrukning av plast. 

Elavfallet från hushåll ska minska med 50 % per invånare
• Elavfall är ett fokusområde i Naturvårdsverkets förebyggandeprogram, 

utpekat för sin stora klimatpåverkan vid produktion och svåra arbets-
förhållande vid återvinningen.

• Arbetsgruppen anser att det är viktigt att lyfta upp denna kategori.
• En trend är att elavfallsmängden (vikt) går ner men att det beror på att 

prylarna väger mindre men till antalet är de inte färre.  
• Kommunen kan, likt för matsvinn och plast, framförallt påverka  

genom kommunikation men även att lyfta upp och främja tjänster som 
arbetas fram av framförallt näringslivet som exempelvis innebär mer 
delande.  

• Målet bedöms som ambitiöst men bör kunna nås både genom längre 
livslängd på elprodukter och delningsekonomi men även genom att 
vikten på elavfallet som uppstår blir allt lägre. 
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Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 % per 
heltidsanställd
• I föreskrifterna från Naturvårdsverket lyfts kommunens egna  

verksamheter särskilt upp. 
• Kommunen ska agera föregångare och inom förebyggande finns det 

stora chanser att lyckas då kommunen har full bestämmanderätt över 
de inköp som görs och hur befintliga resurser tas om hand. 

• Göteborg Stad har arbetat fram riktlinjer och guider för hur olika slags 
verksamheter kan minska sin avfallsmängd. Det handlar bland annat 
om att planera bättre så att exempelvis matsvinnet minskar, om att 
byta ut engångs- till flergångsartiklar samt nya inköps- och upphand-
lingsrutiner. 

• Målnivån motiveras genom att resultaten från försöken inom  
Göteborgs Stad pekar på att en minskning på 40 % är nåbar. 

Matsvinnet från kommunens verksamheter ska minska till  
maximalt 30 gram per serverat huvudmål
• Kommunen förser barn, unga och äldre med mat och inom  

kommunens kök finns idag ofta ett stort matsvinn. 
• Matsvinn är ett slöseri av fullt ätbart mat. Förebyggs svinnet minskar 

klimatpåverkan och när matsvinn förebyggs är det vanligtvis positivt 
även ut ett  ekonomiskt perspektiv då pengar kan sparas och istället 
användas till att höja kvaliteten i kommunens verksamheter.

• Lyckade satsningar inom både Göteborg Stad, Härryda kommun och 
övriga delar av Sverige visar på att genom ett systematiskt förändrings-
arbete är det rimligt att uppnå en matsvinnsmängd om max 30 gram/
portion. 

• Eftersom satsningarnas resultat är tydliga och kommunen har full be-
stämmanderätt över den mat som köps in och tillagas anses 30 gram/
portion var fullt nåbart och mycket önskvärt. 
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Livslängden på bärbar elektronik inom kommunens  
verksamheter ska öka
• Elektronik är ett utpekat område inom Naturvårdsverkets förebygg- 

andeprogram på grund av dess stora miljöpåverkan. Till exempel ger 
tillverkning av en mobiltelefon ger upphov till 86 kilo avfall, till exem-
pel i form av gruvavfall och slaggprodukter. Det visar en beräkning av 
Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet.

• Inom kommunens verksamheter förbrukas stora mängder elektronik. 
• Ökad livslängd innebär mindre klimatpåverkan men är också ett sätt 

att föregå med gott exempel. 
• I målet är livslängdens ökning är inte siffersatt.  Det beror på att  

utvecklingen inom området går mycket snabbt varför ett siffersatt  
mål snabbt kan bli inaktuellt.

Engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska med 50 %
• Inom kommunens verksamheter används mycket engångsartiklar av  

olika slag. Vissa är nödvändiga inom t.ex. vård och omsorg men många  
används helt i onödan då andra alternativ finns. 

• Inom Göteborgs stad har tio olika typer av engångsprodukter som skulle 
kunna ersättas med flergångsartiklar eller inte behövas alls identifierats. 

• Om alla dessa engångsprodukter minskade med 70 % skulle det inne- 
bära en minskning med 50 % totalt för alla engångsprodukter. 

• Eftersom kommunen har full bestämmanderätt över sina inköp bedöms 
det rimligt att dessa utpekade artiklar skulle kunna minska med 70 % och 
då innebära en totalt minskning på totalt 50 %.
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Återanvändning

Minst 20 % av det grovavfall som kommunen samlar in ska  
förberedas för återanvändning
• Grovavfall är den fraktion som ökar mest inom regionen. 
• Enligt IVLs studie om potential för ökad återanvändning skulle 23 %  

av avfallet i tio fraktioner på ÅVC kunna förberedas för återanvändning, 
18% av detta skulle kunna återanvändas kommersiellt, övriga 5 %  
bedömdes funktionellt men med obetydligt ekonomiskt värde.

• Enligt Göteborg Stads egna studie på kretsloppsparken är potentialen 
lägre när man ser till samtliga fraktioner. Det sammanvägda resultatet  
av Göteborg Stad och IVL har satt målnivån. 

• Målet avser allt som inkommer till ÅVC, även sådant som lämnas direkt 
till återanvändning och det anses därför vara både önskvärt och rimligt 
att uppnå 20 % fram till 2030.

Alla invånare ska ha fastighetsnära möjligheter att lämna  
produkter till återanvändning
• Att kunna göra sig av med saker på ett enkelt sätt nära hemmet är  

något många önskar.
• Regeringen vill att bostadsnära insamling av avfall ska vara regel och då 

behöver återanvändningen hänga med. För att återanvändning ska öka 
krävs att det är lika lätt att göra sig av med återanvändbart som avfall. 

• Kommunen kan bidra till att öka takten upp i avfallstrappan genom att se 
till att samtliga invånare har fastighetsnära möjligheter att lämna  
produkter till återanvändning. 

Det ska finnas förutsättningar för kommunens verksamheter  
att återanvända produkter
• Idag är det svårt att säga hur mycket som återanvänds i kommunens 

verksamheter. På grund att att det saknas tillräcklig kunskap inom områ-
det har målet ej varit möjligt att siffersätta. 

• Kommunerna saknar rutiner och kunskapen att återanvända, lag- 
stiftningen är snårig men forskning och projekt bedrivs inom områdena. 

• Inom planperioden ska samtliga kommuner se till att det finns förut-
sättningar för att återanvända produkter. Under planperioden kommer 
utredningar och handlingsplaner tas fram för att försäkra detta. 
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Minst 90 % av allt inlämnat avfall på återvinningscentraler ska 
vara rätt sorterat och inget farligt avfall i fel fraktion
• Målet och målnivån baseras på plockanalyser som Renova har utfört för 

ett flertal kommuner som visar innehållet i 4-5 fraktioner av grovavfall. 
Resultatet visar att endast 22 procent av det som idag hamnar i fraktio-
nen fint brännbart är det som faktiskt ska hamna där. Hela 55 % beräk-
nades kunna gå som återvinnings- eller återbruksmaterial. Motsvarande 
siffra för grovt brännbart är att 60 %. 

• Andra kommuner i landet har genomfört projekt som syftar till att få 
renare fraktion med fantastiska resultat vilket visar att det är fullt möjligt 
med ökad renhet.

• Att fraktionerna blir renare innebär att det blir lättare att finna bästa 
möjliga miljömässiga avsättning av materialet. 

Insamling och återvinning

Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska vara rätt sorterat.  
Dessutom får inget av innehållet vara farligt avfall
• I genomsnitt idag är restavfallet inom Sverige 39 % rätt sorterat. Plock- 

analyser visar att det är mycket matavfall och förpackningsmaterial kvar 
i restavfallet. Om dessa fraktioner sorteras ut bedömer arbetsgruppen att 
70 % renhet är fullt möjligt och önskvärt att nå. 

• Med en ännu bättre möjlighet att sortera förpackningar och matavfall så 
erhålls ett ännu renare restavfall. Detta innebär både ett bättre sorterat 
mat- och förpackningsavfall men även en mindre mängd fel slags avfall 
till förbränning. 

• Detta mål innebär att kommunerna behöver arbeta ännu mer med  
kommunikation och få användarna att göra rätt samt utveckla och  
främja system som underlättar sortering. 

Textil i restavfallet ska minska med 60 %
• Textil är ett komplext material som förbrukar mycket naturresurser vid 

tillverkning. Att förebygga att textilavfall uppkommer ska i enlighet med 
EU:s avfallshierarki prioriteras i första hand. Därefter kommer insatser 
för att det textilavfall som ändå uppstår i så stor utsträckning som möjligt 
ska återanvändas och i nästa steg materialåtervinnas.

• Målformuleringen och målnivån utgår från ett förslag på nationellt mål 
som uppkom som ett resultat av Regeringsuppdraget Hantering av textil 
som redovisades av Naturvårdsverket 2016. 
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Minst 70 % av uppkommit matavfall ska gå till näringsåtervinning 
och biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande  
ändamål
• Idag sorteras drygt 50 % av matavfallet ut till biogasproduktion inom  

Göteborgsregionen. 
• Men vid dagens behandlingsanläggning sorteras en ganska stor mängd 

matavfall bort i form av rejekt (vilket får subtraheras från de 50 %). 
• I de bästa kommunerna i Sverige är andelen matavfall till näringsåter- 

vinning upp emot 70 % vilket bedöms som en fullt rimlig nivå att nå inom 
regionen. Detta i samarbete med aktuella behandlingsanläggningar. 

Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall
• Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ska kommunen föregå med  

gott exempel. Här är ett utmärkt sätt att visa på detta. 
• Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall.  

Detta är också lagstadgat.

Avfallstransporter ska vara 10 % mer energieffektiva
• Kommunerna är duktiga på att arbeta med avfallstransporter men skulle 

kunna arbeta ännu mer med optimering av transporter, framtagning av 
nya tjänster m.m.  

• För att få igång arbetet med förbättringar enligt punkten ovan har 10 % 
av arbetsgruppen bedömts som en önskvärd och rimlig målnivå. 

• Förbättringsarbete från andra regioner och kommuner visar på att det är 
fullt rimligt att nå en nivå på 10 % genom bland annat bättre planering, 
nyare smarta hämtsystem och energisnålare fordon.

Fordon, maskiner och anläggningar inom kommunal avfallsverk-
samhet ska drivas fossilfritt
• Minskade fossila utsläpp är ett mycket viktigt område och är helt i  

linje med både globala såväl som regionala mål, exempelvis inom  
Klimat 2030. 

• Kommunen har stor påverkan på val av drivmedel, såväl som inköpare 
som upphandlare, och därför har fordon, maskiner och anläggningar 
inom kommunal sektor valts ut.
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Fysisk planering

Lokalisering av större avfallsanläggningar för både dagens och 
framtidens behov säkras genom fysisk planering
• Det är ett problem att finna lokalisering för större avfallsanläggningar 

i kommunerna.
• Genom att säkra dess plats i bland annat översiktsplaner i kommunerna 

skulle detta problem minska markant.

Plats för avfallets infrastruktur, från bostad till mottagningsan-
läggning, säkras i detaljplaner och bygglov
• Det är ett problem att det inte tas hänsyn till avfallets infrastruktur när 

ny- och ombyggnation av områden och bostäder planeras och byggs. 
• Att få med avfallet redan i ett tidigt stadium skulle underlätta detta och 

säkra en god avfallshantering och service till användarna. 

Minst 90 % av användarna ska vara nöjda med avfallshanteringen

Minst 90 % av användarna ska tycka att det är enkelt att förebyg-
ga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt

Minst 90 % av användarna ska uppleva ett bra bemötande i kontakt 
med kommunens avfallsverksamhet

Alla tre målnivåerna medan kan motiveras tillsammans.
• Kommunen ska förse sina invånare med god service. Om avfallshante- 

ringen håller god service förväntas invånarna vara nöjda. 
• Att invånare tycker att det är enkelt att göra rätt är ett kvitto på att  

kommunen tillhandahåller tillfredställande och tillgängliga system och 
god information. 

• I begreppet god service är bemötande en viktig del. Flera kommuner  
upplever att de behöver arbeta mer med bemötande och att det är  
en viktig fråga. 

• Alla användare kommer inte alltid att vara nöjda men det är av stor vikt 
att de flesta är nöjda. Idag finns en hög nöjdheten som kommunerna  
önskar bibehålla och höja. 

• Idag en hög nöjdhet. 
• Arbetsgruppen bedömer att 90 % är en ambitiös men uppnåbar nivå  

gällande samtliga tre mål. 

Användarfokus

Framtagande av avfallsplan
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Nedskräpning

Kommunen ska säkerställa att kustlinjen städas regelbundet
• Kommunen har skyldighet att städa platser där allmänheten får färdas fritt. 
• Finns mycket oklarheter om vem både inom och utanför den kommunala 

organisation som bär ansvar för städning. 
• Platser som är nedskräpade, upplevs som oattraktiva och mindre trygga. 
• Kommunerna i arbetsgruppen ansåg att det är av största vikt att avfalls- 

planen tydliggör att kommuner ska säkerställa att kustlinjen städas. 

Vad regelbundet innebär kommer att utredas och tydliggöras i handlingsplaner 
och kan få olika innebörd beroende på platsers användning och tillgänglighet.

Skräp på marken ska minska med 50 %
• Skräp på marken behöver minska både genom att det förebyggs och städas. 
• Målet är formulerat på ett sådant sätt att det öppnar upp både för före- 

byggande av nedskräpning och städning av faktiskt nedskräpning. 
• Göteborgsregionens kommuner arbetar i olika hög grad med  

nedskräpning. Vissa i hög grad och andra inte alls. 
• Diskussioner i arbetsgruppen kring av att formulera målet som en  

minskning i procent eller målvärde kopplat till Håll Sverige Rents (HSR) 
mått skräpföremål per 10 m². 

• Efter diskussioner och rekommendation från HSR landade arbetsgruppen 
på en procentuell minskning. 

• En minskning med 50 % valdes utifrån att det är en rekommenderad nivå 
från HSR samt att det upplevs rättvist. Enligt HSR kan en kommun som 
inte tidigare arbetat med nedskräpning relativt enkelt uppnå en minskning 
med 50% medan det är mer svåruppnåeligt för de kommuner som redan 
arbetar med frågan. 

• Utifrån att avfallsplanen ska gälla i 10 år ansågs 50 % ändå vara en rimligt 
att uppnå även för de som är duktiga idag.

• Det diskuterades även ifall ett mål om dumpning skulle tas fram men i brist 
på lämpliga och fungerande uppföljningsmetoder valdes det bort.  

Framtagande av avfallsplan
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Målområden som valts bort

I arbetet med framtagandet av Göteborgsregionen minskar avfallet har 
några områden aktivt valts bort. Ett önskemål i utvärderingen av A2020 var 
att minska mängden mål i framtagandet av ny avfallsplan. Arbetsgrupperna, 
avfallsnätverket och referensgrupperna har enats om att följande områden 
inte ska ingå i Göteborgsregionen minskar avfallet.

Arbetsmiljö
• Regleras i lagstiftning 
• Kommunerna arbetar aktivt med frågan och har inte behov av mål i 

avfallsplanen för att det arbetet ska vara prioriterat. 
• Erfarenheter från avfallsplanen A2020 visade att det är mycket svårt 

att följa upp mål om arbetsmiljö och att dessa inte bidrog i arbetet med 
arbetsmiljöfrågorna.

Deponier
• Avfallsplanen har fokus på förebyggande och återanvändning och am-

bitionen är att följa gällande lagsstiftning för deponier och därför har 
detta inte prioriterats i denna avfallsplan.

Farligt avfall
• Avfallsplanen har fokus på förebyggande och återanvändning och 

ambitionen är att följa gällande lagsstiftning för farligt avfall och därför 
har detta inte prioriterats i denna avfallsplan.

Slam
• I planen har förebyggande och återanvändning prioriterats varför vissa 

fraktioner, såsom slam, har fått prioriterats bort. Arbete med denna 
fraktion pågår ändå inom regionen i en arbetsgrupp.

Framtagande av avfallsplan
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Mål och lagstiftning som berör avfallsplanen
Avfallsplanen påverkas av såväl globala som nationella och regionala mål och strukturer. 
I framtagandet av planen har dessa beaktats för att ta fram en plan som samverkar med 
övriga strukturer och bidrar till måluppfyllelse inte bara för denna avfallsplan utan även 
för nationella miljömål och globala mål. Kommunernas lokala miljömål och andra lokala 
styrande dokument har hanterats under framtagning. Dessa styrande dokuments kopp-
lingar till Göteborgsregionen minskar avfallet redovisas dock inte i denna bilaga.

Avfallsplanens koppling till globala mål och nationella miljömål redovisas nedan.

Lagstiftning
Avfallsområdet styrs från både EU-direktiv och nationella lagar och förordningar.  
Avfallsdirektivet beslutades inom EU 2008 och implementerades i svensk lagstiftning 
2011. Avfallsdirektivet lyfter avfallshierarkin som prioriteringsordning. Direktivet  
betonar avfallsförebyggande genom att ställa krav på medlemsstaterna att ta fram avfalls-
förebyggande program. Direktivet innehåller även krav på medlemsstaterna att främja 
återanvändning och materialåtervinning samt mål för materialåtervinning av kommunalt 
avfall och bygg- och rivningsavfall.

EU:s paket för cirkulär ekonomi antogs 2015 och innehåller initiativ för att påverka 
produkters hela livscykel. Avfallspaketet är ett av dessa initiativ. Paketet ska bidra till en 
mer cirkulär ekonomi och beslutades 2018. Det innebär ändringar i avfallsdi rektivet och 
andra direktiv för avfall och återvinning. Ändringarna i direktiven ska bidra till minskade 
avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter och komponenter, ökad återvinning 
samt en förbättrad avfallshantering. Dessutom fastställs bindande avfallsmål som ska 
uppnås till 2025, 2030 och 2035. Bland annat ställs krav på källsortering av farligt avfall 
från hushåll, textilavfall och biologiskt avfall.

Sverige införde 2011 ett nytt kapitel 15 i miljöbalken och en ny avfallsförordning. 
Avfallshierarkin fick därmed en tydligare roll i svensk avfallshantering. En förändring i 
avfallsförordningen infördes 2019 där det framgår att återvinningsmaterial ska samlas in 
fastighetsnära. 

Miljöbalken
I miljöbalken 15 kap. 41§ anges det att i varje kommun ska finnas en renhållningsordning 
som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av en avfallsplan 
och föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall 
inom kommunen och om kommunens mål och åtgärder för att minska avfallets mängd 
och farlighet. Krav anges i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2). I miljöbalkens 
andra kapitel anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska minska: 
mängden avfall, mängden skadliga ämnen i material och produkter, de negativa effek-
terna av avfall samt återvinna avfall. I Miljöbalkens 15e kapitel regleras att kommunerna 
ansvarar för hantering av kommunalt avfall samt avloppsfraktioner och bygg- och riv-
ningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet. Producenter ansvarar för vissa utpekade 
avfallslag med producentansvar. För allt annat avfall (som är det mesta avfallet i Sverige) 
ansvarar innehavaren. Det mesta av detta avfall uppstår vid utvinning samt vid produk-
tion av varor och tjänster. 
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Producentansvaret är lagstiftat för följande åtta produktgrupper: batterier, bilar, däck, 
elutrustning (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), förpackningar, returpap-
per, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Producenterna har för 
flera av avfallsslagen samarbete med kommunerna för hantering av avfallet. 

Målen för producenterna hanterar följande avfallsslag: returpapper, förpackningar, 
elavfall, bygg och rivningsavfall, skrotbilar.

Producentansvaret för förpackningar har en viktig koppling till avfallshanteringen som 
kommunerna ansvarar för. I förordning (2018:1462) om producentansvar för förpack-
ningar är det reglerat att insamling av förpackningar ska ske fastighetsnära från och med 
2025. Systemet för att samla in förpackningar har i dagsläget en nära koppling till kom-
munernas avfallsverksamhet och kommer att påverka kommunernas insamling av avfall 
vid införande av fastighetsnära hämtning av förpackningar.

Globala målen - Agenda 2030

• Avfallsplanen påverkar mål 
6 genom målområden för 
avfallsförebyggande, återan-
vändning samt avfalls- 
behandling på bästa möjliga 
vis. Målområdena hanterar 
frågor kring ökad återanvänd-
ning och ökad återvinning. 

• Avfallsplanen påverkar mål 7 
genom målområde för avfalls-
behandling på bästa möjliga 
vis. Genom energiproduk-
tion från rest och matavfall 
och genom energieffektivare 
transportarbete.

• Avfallsplanen påverkar mål 
8 genom målområden för av-
fallsförebyggande samt ökad 
återanvändning.

• Avfallsplanen påverkar mål 
9 genom målområde avfalls-
hanteringen i samhälls- 
planeringen. 

• Avfallsplanen påverkar mål 
11 genom målområde avfalls-
hanteringen i samhälls- 
planeringen. 

• Avfallsplanen påverkar mål 12 
genom målområde avfallsfö-
rebyggande, återanvändning 
samt avfallsbehandling på 
bästa möjliga vis.

• Avfallsplanen påverkar mål 13 
genom målområde avfallsfö-
rebyggande, återanvändning 
samt avfallsbehandling på 
bästa möjliga vis. 

• Avfallsplanen påverkar mål 14 
genom målområde Stränder, 
naturområden och bebyggda 
områden ska vara attraktiva 
miljöer utan skräp.

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och samlar de globala målen för hållbar 
utveckling. Flera av målen har stark koppling till avfallsplanen vilka redovisas nedan.
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Sveriges miljömål
Sverige har antagit ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål.
 Generationsmålet är ett inriktningsmål som vägleder miljöarbetet i Sverige. 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser”.

Miljökvalitetsmålen inklusive preciseringar beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen är mål på vägen mot att nå generationsmålet 
och miljökvalitetsmålet. Under planens framtagande har hänsyn tagits till etappmålen 
trots att de enbart gäller till och med 2020. Avfallsplanen har kopplingar till såväl gene-
rationsmålet, flera miljökvalitetsmål och etappmål. Kopplingen är tydligast till följande 
tre miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. 
Det finns också två etappmål för avfallsområdet Etappmål om ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan och Etappmål om byggnads- och rivningsavfall.

Målet ”God bebyggd miljö” har den tydligaste kopplingen till avfall, under preciseringarna 
av miljömålet återfinns ”Hållbar avfallshantering”

”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad 
som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”

Kopplingen till avfallsplanen är också tydlig för miljömålet begränsad klimatpåverkan 
som anger 

”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp.”

Miljömålet en giftfri miljö påverkas framför allt genom förebyggande av avfall.

Etappmål om ökad resurshushållning i byggsektorn hanteras genom planens mål kring 
avfallsförebyggande, ökad återanvändning och avfallsbehandling på bästa möjliga vis.
Etappmålet anger att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materi-
alåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall 
är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan hanteras i mål om insamling 
och behandling av matavfall under målområde avfallsbehandling på bästa möjliga vis. 
Etappmålet anger att insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras minst 50 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt 
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så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även 
energi tas tillvara.

Regionala miljömål

I Västra Götaland finns åtgärdsprogram till miljömålen och de globala målen. Åtgärds-
programmet gäller från 2017-2020 och är en vägledning för att driva utvecklingen mot ett 
mer hållbart samhälle. 

Åtgärdsprogrammet fokuserar på fyra utmaningar för Västra Götaland:
• Minskad klimatpåverkan och ren luft
• Hållbar användning av vattenmiljöer
• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
• God boendemiljö och hållbar konsumtion

Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet har kopplingar till fokusområdena 
Minskad klimatpåverkan och ren luft samt God boendemiljö och hållbar konsumtion.

Viss koppling finns även till hållbar användning av vattenmiljöer (Förorenade områ-
den/nedlagda deponier). Åtgärder för att nå miljömålet God bebyggd miljö inom avfalls-
hantering finns i planen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Klimat 2030 Västra Götaland ställer om
Planen har sin grund i att det i Västra Götaland 2009 antogs ett regionalt klimatmål att 
Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast 2030. Det har sedan pre-
ciserats med regionala tilläggsmål: - Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska 
minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå. - Utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent 
jämfört med 2010. 

Klimatmålet har fyra fokusområden  
för att nå målet:
• Hållbara transporter
• Klimatsmart och hälsosam mat
• Förnybara och resurseffektiva produkter  

och tjänster
• Sunda och klimatsmarta bostäder  

och lokaler

Hållbara transporter hanteras i avfallsplanen genom mål för fossilfria transporter och 
energieffektiv avfallsinsamling.

Klimatsmart och hälsosam mat hanteras i avfallsplanen genom mål och åtgärder för 
minskat matsvinn.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster hanteras i avfallsplanen genom 
mål och åtgärder för insamling av matavfall och biogasproduktion, ökad återanvändning, 
ökad återvinning.
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Miljöbedömning
Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet omfattas av reglerna för miljöbedöm-
ning. Planen bedöms inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § 
miljöbalken samt 2-4 §§ miljöbedömningsförordningen och behov av en strategisk miljö-
bedömning av planen föreligger inte. Planen bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan 
då planen inte anger nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga anläggningar. 
Naturområden eller andra områden bedöms inte påverkas så att negativa effekter uppstår 
till följd av planens genomförande.

Planens totala effekt kommer ge en positiv påverkan på miljön. Det på grund av att 
miljövinsterna med avfallshanteringen ofta är större än avfallssystemets egen miljöbelast-
ning, ger avfallshanteringen som helhet en miljövinst.  Även de regionala överenskom-
melserna och angreppssättet har en positiv påverkan.

Planens mål syftar i huvudsak till att minska miljöpåverkan från avfallssystemet. De po-
sitiva miljökonsekvenserna bedöms överstiga de negativa. Avfallsplanens inriktning ligger 
i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella miljömål.

Bedömningen att avfallsplanen inte medför en betydande miljöpåverkan har kommun-
icerats till länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
meddelade 2019-02-11: Länsstyrelsen har inga synpunkter på behovsbedömningen. 
Eventuellt skulle behovsbedömningen behöva kompletteras med är en kapacitetsbedöm-
ning, det vill säga kommer avfallsmängderna växa (10-15 år) och finns kapacitet att ta 
hand om avfallet inom eller utanför kommunen? 

Kapacitetsbedömning finns med i avfallsplanen under området om avfallshanteringens 
framtida utveckling.

Länsstyrelsen i Halland meddelade 2019-02-20: GR:s bedömning är att planen inte 
har en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Hallands län delar GR:s uppfattning.

En kortfattad bedömning av planens miljöpåverkan för planens målområden redovisas. 

Förebyggande: Avfallsmängderna ska minska
Målområdet syftar till att minska avfallsmängderna. Det ger en minskad miljöpåverkan 
från minskat nyttjande av energi- och materialresurser vid produktion. Samt att avfalls-
systemet behöver hantera mindre avfallsmängder, vilket ger mindre transportarbete, 
minskade utsläpp till luft, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av miljö- 
skadliga ämnen.

Återanvändning: Allt som kan återanvändas ska  
återanvändas
Målområdet syftar till att öka resursutnyttjandet på uppkommit avfall genom att åter-
använda mer av uppkommit avfall. Miljöpåverkan väntas i bli positiv genom ett ökat 
resursutnyttjande. Ökad återanvändning innebär en längre livslängd på produkter och en 
minskad resursförbrukning. Ökat nyttjande av befintliga produkter kommer att ge mindre 
avfallsmängder, vilket har positiv miljöpåverkan i hela behandlingsprocessen.

1 (Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram, rapport 6523, 
Tomas Ekvall & Sara Malmheden (red.), oktober 2012.)
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En ökad reglering av återanvändning kan också ge positiva effekter för en giftfri miljö 
genom att produkter och material med utfasningsämnen som inte bör återanvändas om-
händertas. Nya anläggningar för återanvändning hanteras inte inom planen, tillstånd för 
dessa verksamheter söks enligt ordinarie process.

Återvinning: Avfallsbehandling på bästa möjliga vis
Målen för området styr mot ökad återvinning med minskade avfallsmängder till förbrän-
ning och renare avfallsfraktioner vilket ger en positiv miljöpåverkan genom ökat materi-
al- och resursutnyttjande samt minskad miljöpåverkan från avfallsförbränning. En säker 
hantering av farligt avfall stärks genom planens mål. Säker hantering av farligt avfall är 
av stor vikt för att undvika spridning av skadliga ämnen och undvika risk för negativ på 
verkan på människor. Avfallsbehandlingen inom regionen har påverkan på miljön genom 
utsläpp till luft vid förbränning. Planens påverkan på utsläppen är endast indirekt via 
behandlingsanläggningar som nyttjas och kommer genom planens åtgärder att minska 
både i omfattning och farlighet. Den direkta miljöpåverkan från anläggningarna hanteras 
genom de tillstånd som gäller för respektive anläggning.

Avfallstransporternas miljöpåverkan ska minska
Målen är framtagna för att minska miljöpåverkan från det transportarbete som är kopp-
lade till avfallshanteringen. Miljöpåverkan från transportarbetet är utsläpp till luft av 
kväveoxider, koldioxid och partiklar samt buller. Det påverkar klimatet och luftkvalitet. 

Avfallshanteringen genererar ett stort transportarbete. Planen styr transporter till att 
bli mer energieffektiva och drivas av fossilfria bränslen, detta är samma inriktning som 
tidigare avfallsplan. Miljöeffekterna från transporter kommer att minska vid planens ge-
nomförande. Kommunerna har i stor utsträckning fasat ut fossila drivmedel inom avfalls-
området, planen styr transporterna mot att ersätta den sista andelen fossila drivmedel 
med fossilfria alternativ. 

Fysisk planering: Avfallshanteringen ska ha en självklar 
roll i alla skeden av samhällsplaneringen
Avfallsplanens mål och åtgärder för området stärker processerna för samhällsplanering-
en. Det ger en avfallshantering med mer effektiva transporter, ökad återvinning som är 
tillgänglig och säker. Planens mål inom området syftar till att samhällsplaneringen ska 
möjliggöra minskade avfallsmängder och ökad återanvändning, effekter som har en posi-
tiv påverkan på miljön.

Målområdet bidrar till en god bebyggd miljö, effektiva transporter, minskade utsläpp 
till luft. Det har en positiv påverkan på markanvändning, då vi kan utnyttja marken i regi-

onen optimalt baserat på behovet av anläggningar för avfallshantering. 
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Användarfokus: Användare ska vara nöjda och tycka att 
det är enkelt att bidra till en hållbar avfallshantering
Målområdet syftar till att möta behoven från invånare för att optimera avfallssystemet, 
både genom att förändra systemet och att skapa förståelse för detsamma. Målområdet 
väntas ge en positiv miljöpåverkan då avfallsresurserna kan tillvaratas bättre när utsorte-
ringen ökar och material och produkter kommer högre upp i avfallstrappan.

Nedskräpning: Stränder, naturområden och bebyggda 
områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp
Målen och åtgärderna under området syftar till en renare miljö. Detta åstadkoms genom 
att städa nedskräpade miljöer och motverka att nedskräpning sker.

Målen har en positiv miljöpåverkan genom minskad spridning av förorenande ämnen i 
miljöer på land och i vatten. Målen har även en positiv påverkan på miljömålet god  
bebyggd miljö genom att skapa renare och tryggare miljöer. 

Miljöbedömning



Göteborgsregionen minskar avfallet

69

Beskrivning av avfallshantering 
i Göteborgsregionen
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Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen
Nulägesbeskrivningen är framtagen för att beskriva de förhållanden i kommunerna som 
påverkar avfallets mängd och farlighet. Nulägesbeskrivningen omfattar alla kommuner 
i regionen och har begränsats i omfattning och detaljeringsgrad jämfört med tidigare 
avfallsplan i enlighet med Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter (NFS 2017:2).

Demografi
Kommunerna i Göteborgsregionen har en befolkningsutveckling i tillväxt, befolknings- 
ökningen under 2016-18 har varit 1,5 % per år. Nedan redovisas respektive kommuns 
antal hushåll och fördelning på boendetyper.  

Kommun
Antal 

hushåll
Andel  

lägenhet
Andel 

småhus
Andel okänd
boendetyp

Antal  
fritidshus

Säsongs-
variation

Skärgård/ 
landsbygd/tätort

Ale 12 142 32% 66% 2% 386 Landsbygd

Alingsås 17 549 39% 56% 5% 1120 Landsbygd

Göteborg 250 744 75% 21% 4% 4429 Tätort

Härryda 14 210 22% 74% 4% 725 Landsbygd

Kungsbacka 32 003 24% 74% 2% 3024

Kungälv 18 580 34% 62% 5% 2337 Fritids- 
boende

Tätort

Lerum 15 890 20% 78% 2% 694 Landsbygd

Lilla Edet 6 048 21% 73% 5% 781 Fritids- 
boende

Landsbygd

Mölndal 27 662 50% 47% 3% 324 Fritids- 
boende

Tätort

Partille 15 088 49% 47% 4% 107 Tätort

Stenung-
sund

10 958 27% 67% 6% 1029 Turism Tätort/Landsbygd

Tjörn 6 807 7% 84% 8% 4169 Turism Skärgård/
landsbygd/Tätort

Öckerö 4 939 9% 87% 4% 730 Turism Skärgård

Summa 432 620 39 % 57 % 4% 19 855

Tabell. Demografi i Göteborgsregionens kommuner. Data från SCB 2017.
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Allmänt om avfallsansvar
I miljöbalken (1998:808) 15 kap. 11 § står det att: ”Den som hanterar avfall ska se till att 
hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön.” 
Detta innebär en grundläggande skyldighet beträffande hanteringen av avfall. Därtill finns 
särskilt utpekade aktörer med ansvar i olika omfattning. 

Kommunen ansvarar enligt 15e kapitlet i miljöbalken för det som definieras som 
kommunalt avfall, vilket avser avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som 
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll samt visst annat avfall enligt 
lagstiftningen. Kunskapen om var hushållsavfall uppkommer samt hur det samlas in och 
behandlas är god.

Övrigt avfall är avfallsinnehavarens ansvar. De har ansvar för att avfallet transporteras 
av en godkänd transportör och omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt. Detta gäller 
även för farligt avfall.

Ansvarsfördelningen i kombination med en allt mer komplex marknad som avfalls-
branschen utgör innebär att kommunen har svårt att få en samlad kunskap om var 
verksamheternas avfall genereras och hur det omhändertas. Det finns en skyldighet att 
tillhandahålla sådana uppgifter på begäran, men det saknas resurser att samla in och 
sammanställa uppgifterna. Även hushåll ger upphov till visst avfall som inte definieras 
som hushållsavfall, till exempel bygg och rivningsavfall.

Avloppsvatten 
från hushåll och

verksamheter

Kommunalt avfall 
och därmed

jämförligt avfall

Verksamhets-
avfall inkl. 

farligt avfall

Verksamhets-
utövaren

Kommunen

Avfall från hushåll
inkl. grovavfall och

farligt avfall

Avfall som
omfattas av

producentansvar

Materialbolagen

HushållPrivat/o�entlig verksamhet
t.ex. handel, kontor, industri, 

restaurang, skola, sjukhus

Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen
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Uppgifter om avfall som kommunen ansvarar för

Insamlingssystem i Göteborgsregionen
Inom Göteborgsregionen finns fler olika system för insamling av avfall. 
Verksamhetsavfall samlas in genom entreprenörer. 

Rest-och matavfall sorteras huvudsakligen ut fastighetsnära. Möjlighet att sortera ut 
matavfall finns i alla kommuner förutom Lilla Edet. Däremot har det fattats beslut om 
att införa matavfallsinsamling i Lilla Edet. Det innebär att när denna plan träder i kraft 
kommer möjlighet att sortera ut matavfall finnas inom hela Göteborgsregionen. 

Ett kärl för rest- och matavfall
Rest- och matavfall läggs i samma kärl

Separata kärl för rest- och matavfall
Två olika avfallskärl eller säckar för att sortera ut 
rest- och matavfall. Mat- och restavfall samlas i 
vissa fall in i tvåfackskärl. 

Fyrfacksinsamling
Ett eller två kärl som har fyra stycken olika fack 
i varje. I facken sorteras restavfall, matavfall och 
förpackningar och tidningar. 

Tvåfackskärl för viss källsortering
Ett kärl med två fack för att sortera ut plast- och 
pappersförpackningar.

Sopsug
En lösning för rest- och matavfall där avfallet 
lämnas genom en lucka som leder till ett rör. 
Behållaren töms genom sugning.

Underjordsbehållare
En stor och delvis nedgrävd lösning där avfall 
lämnas genom en lucka. Behållaren töms med 
hjälp av en kran.

Dessa fastighetsnära insamlingssystem för hushållsavfall 
finns i Göteborgsregionen:

Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen
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I samtliga Göteborgsregionens kommuner finns bemannade återvinningscentraler.  Sju av 
kommunerna har dessutom ett gemensamt inpasseringssystem där invånarna kan nyttja 
åtvervinningscentraler i alla kommuner med samma system. 
 
Återvinningscentralerna är huvudsakligt insamlingssystem för: 

• grovavfall
• farligt avfall
• fett och matolja
• metallavfall (exklusive förpackningar)
• plastavfall (exklusive förpackningar)
• träavfall
• gipsavfall
• trädgårdsavfall

Många återvinningscentraler har även mottagning av saker och material för återanvänd-
ning, då ofta i samarbete med idéburna organisationer. Andra insamlingssystem som 
finns i Göteborgsregionen är bland annat behållare för mindre farligt avfall i butiker, 
fastighetsnära insamling i kärl för trädgårdsavfall och budad tömning eller enligt schema 
för slam. 

Förpackningsmaterial sorteras främst ut på återvinningsstationer som tillhandahålls av 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). I flerbostadshus är det även vanligt att 
förpackningsinsamling finns fastighetsnära. 

För detaljerad redovisning av anläggningar för att hantering och behandling av olika 
typer av se tabell på sida 63 under rubriken Anläggningar för att hantera avfall i  
Göteborgsregionen. 

Avfallsmängder Göteborgsregionen
Mängden hushållsavfall och producentansvarsmaterial i Göteborgsregionen uppgick år 
2017 till 530 000 ton. Behandlingsmetoderna för uppkommet hushållsavfall var enligt 
diagram nedan. På nästkommande sida finns utförligare statistik kring de olika avfallssla-
gens behandlingsform.

Diagram. Behandling av hushållsavfall och producentansvarsmaterial som kommunerna ansvarar för i Göteborgsregionen

Deponering 3%

Annan behandling 4%
Materialåtervinning 9%

Biologisk 
behandling 31%Energiutvinning 

53%
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Avfallsbehandling Göteborgsregionen
Hälften av avfallet gick till energiutvinning, cirka trettio procent gick till biologisk  
behandling och tio procent till materialåtervinning. I uppföljningen är återanvändning 
ej inkluderat. Avfallsmängderna för avfall som kommunerna ansvarar för fördelat på 
avfallsslag och behandlingsmetod redovisas i tabell nedan.

Avfallslag (ton)
Material- 

återvinning
Biologisk  

behandling
Energiutvinning Deponering

Annan  
behandling

Totalt

Farligt avfall, 
inklusive elut-
rustning utanför 
producentans-
varet

4 693   - 3 915   18 955 12 760   

Matavfall - 43 618   - - - 43 618   

Restavfall 
(brännbar frak-
tion som samlas 
in i kärl o. dyl.)

- - 173 776   - - 173 776

Fett och matolja 3   2 2  - - 7

Fettavskiljarslam -                                     
10 888   

- - - 10 888   

Latrinavfall - - 5 0 - 5

Slam från enskil-
da avloppsan-
läggningar

- 95 335   - - 17 833   113 168   

Textilavfall                                        
272   

- 7 - 333 612  

Metallavfall (ex-
klusive förpack-
ningar)

11 526   - - - - 11 526   

Plastavfall (ex-
klusive förpack-
ningar)

769 - 445 - - 1 335   

Träavfall (ex-
klusive förpack-
ningar)

711 - 33 382 - - 36 498   

Gipsavfall 4 415   - - 147 - 4 562   

Trädgårdsavfall - 13 439 2764 - 468 18 074   

Övrigt grovavfall                            
25 313    

- 59 244   11 300   2 210   100 546   

Deponirest - - -  1 737   - 1 737   

Summa 47 701   163 281   273 541   13 202   21 798   529 110   

Tabell. Avfallsmängder för avfall som kommunerna ansvarar för i Göteborgsregionen fördelat på avfallsslag och behandlingsmetod
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Avfall från kommunernas verksamheter 
Kommunens verksamhetsavfall är sådant avfall som uppstår vid kommunens verksam-
heter bland annat från skolor, äldreomsorg och kommunkontor. Vidare tillkommer andra 
avfallstyper som slam från kommunala reningsverk, aska och rejekt från kommunal 
avfallshantering samt avfall som uppstår vid bygg- och anläggningsarbeten som utförs på 
uppdrag av kommunen.

Denna avfallsplan innehåller flera mål om avfall som uppkommer i kommunernas verk-
samheter. Det finns mål kring såväl förebyggande, ökad återanvändning och ökad återvin-
ning. Målen syftar till att kommunerna ska bli föregångare i att minska avfallsmängderna 
och hantera det avfall som trots det uppstår på bästa möjliga vis.

Det finns inte sammanställda data om uppkommet verksamhetsavfall i regionen. Flera 
av planens mål som berör kommunernas verksamheters avfall kommer att följas upp 
vid genomförandet av planen varvid dataunderlag kommer skapas. Vilka avfallsslag som 
kommer ingå i målet om minskade avfallsmängder från kommunens egna verksamheter 
kommer  beslutas efter en kartläggning av mängderna avfall från kommunens verksamhe-
ter har genomförts. 

Uppgifter om avfall som kommunen inte ansvarar för
Inom Göteborgsregionen finns många olika branscher representerade. Det är bland annat 
kemi- och plastindustrier, livsmedelsproduktion, centrallager för livsmedel och detaljhan-
del. Det finns även mer havspecifika branscher såsom varvsverksamheter och fiskindustri. 
Då regionen lockar många turister är även turistverksamhet, exempelvis hotellverksam-
het, stor. Inom regionen finns även många sjukhus. 

Olika verksamheter har olika sammansättning av avfall. Här redovisas ett exempel, 
avfallsmängder och behandlingsmetod från sjukhus inom Göteborgsregionen. 

Avfall Mängd (ton) Behandling

Brännbart verksamhets- 
och hushållsavfall

3 184  Energiutvinning

Förpackningar, wellpapp, 
tidningar och trä

676 Materialåtervinning

Elektronik, batterier 
m.m.

60 Materialåtervinning

Blandat avfall som har 
sorterats till återvinning

180  Materialåtervinning

Matavfall och fettavskil-
jare

371   Biogasproduktion

Farligt avfall 764   Farligt avfall

Summa 5 235   

Tabell. Avfallsmängder samt behandling från sjukhus inom Göteborgsregionen från 2018
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Avfall som omfattas av producentansvar
Obligatoriskt producentansvar finns för förpackningar, bilar, däck, returpapper och elek-
triska och elektroniska produkter. Det finns också frivilliga åtaganden för kontorspapper, 
byggavfall och lantbruksplast. Ansvaret innebär att den som tillverkar eller importerar en 
produkt ska se till att avfallet minskar och att det avfall som uppkommer samlas in och 
behandlas. Syftet med producentansvar är att det ska motivera producenterna att ta fram 
produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfar-
liga ämnen. 

Producent-
ansvarsfraktion

Mängd (ton) Mängd/kg per person

Pappersförpackningar 4 688 13,80

Plastförpackningar 3 554 7,52

Metallförpackningar 1 695 1,96

Glasförpackningar 5 685 19,40

Returpapper 5 544 16,76

Däck 682

Bärbara batterier 249

Bilbatterier 330

Elutrustning 9 003

Bilar *

Läkemedel *

*Från Avfallweb erhålls statistik vad gäller förpackningar, returpapper, däck samt batterier. Men vad gäller skrotbilar och 
läkemedel är kommunen endast marginellt inblandad i insamlingen vilket medför att där inte finns någon statistik att tillgå  
på regional nivå. 

År 2017 återvanns 95 procent av skrotbilarna i vikt räknat enligt uppgifter från Bil 
Sweden, varav 86 procent motsvarade återanvändning och materialåtervinning och  
resten energiåtervinning. 

Allmänheten uppmanas att lämna tillbaka överblivna läkemedel till apotek. Alla öp-
penvårdsapotek tar emot överblivna läkemedel för att kassera på ett korrekt sätt. 2017 
lämnades totalt 1 200 ton överblivna läkemedel tillbaka till apoteken.

Under 2017 återvanns 88 500 ton däck i hela Sverige. Återvinningsgraden för 2017  
ligger på över hundra procent då det samlades in fler däck till återvinning än vad som 
hade satts på marknaden under året. Eftersom inga däck numera deponeras uppfyller  
producenterna kraven enligt förordningen för producentansvar för däck.

Tabell. Mängder av producentansvarsfraktioner från 2018
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Anläggningar för avfallsförebyggande och  
avfallshantering i Göteborgsregionen
Runt om i Göteborgsregionen finns det återvinningscentraler vilka tar emot saker som ska 
förberedas för återanvändning. Regionens kommuner genomför ett utvecklingsarbete av 
återvinningscentralerna så att de i större omfattning ska kunna hantera återanvändning 
av saker. Produkter och material ska tas tillvara på och så mycket som möjligt ska återan-
vändas. I Göteborgsregionen minskar avfallet finns mål för ökad återanvändning. 

Ytterligare anläggningar för avfallsförebyggande är bland annat reparatörer och  
second hand-aktörer i kommunerna. Det finns en ökande trend kring att laga och  
reparera i regionen. 

Anläggning Kommun Plats Avfallstyper

Behandling Göteborg /  
H Jessen  
Jürgensen AB

Backa Farligt avfall: 
• Behandling
• Köldmedier 
• Omtappning och rening 

av köldmedia till en 
mängd av sammanlagt 
1300 ton rent och 400 
ton begagnat köldmedi-
um per år.

Biogasanläggning Göteborg/Gryaab Ryaverket Avloppsslam,  
fettavskiljarslam

Biogasanläggning Lilla Edet Ellbo Avloppsslam

Deponi Alingsås Bälinge IFA – Verksamhetsavfall, 
hushållsavfall (grovavfall)

Deponi, Mellanlager Härryda/Renova Fläskebo Schaktmassor, industri- 
avfall, obrännbart avfall. 
Både icke farligt avfall och 
farligt avfall.

Deponi, mellanlager, 
sortering, omlastning

Göteborg/Renova Tagene Deponering av rest- 
produkter, obrännbart 
avfall, asbest. Sortering 
av slagg. Mellanlagring av 
brännbart avfall. Avvattning 
av slam. Omlastning fint 
brännbart avfall från hus-
håll och verksamheter.

Deponi, sortering Kungsbacka Klovsten Deponering av schaktmas-
sor och lermassor. Omlast-
ning av byggavfall, trä och 
ris.

Energiutvinning Göteborg/ 
Renova

Sävenäs Brännbart avfall. Risk och 
sekretessavfall.

Tabell. Anläggningar för att hantera avfall i Göteborgsregionen
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Farligt avfall Göteborg Ringön Oljeavfall, blybat-
terier, elprodukter, 
impregnerat trä, mo-
tordrivna fordon eller 
annat

Fartygsgenererat avfall Öckerö Björnhuvudet, 
Öckerö

Farligt avfall

Förbehandling, kom-
postering

Göteborg/Re-
nova

Marieholm Biologiskt avfall 
(matavfall), park- och 
trädgårdsavfall

Kompostering Ale Sörmossen Avloppsslam,  
hästgödsel, park & 
trädgårdsavfall

Kompostering Alingsås Bälinge Park- & trädgårdsav-
fall, gödsel

Kompostering Lerum Hultet Trädgårdsavfall

Kompostering Partille Öjersjö Park- & trädgårds-
avfall

Kretsloppspark Göteborg Alelyckan Byggmaterial,  
bruksföremål

Krossning/Mellanlager Partille  
(Ragn-Sells)

Mellby Träavfall

Mellanlager Ale Sörmossen Blandat avfall, schakt-
massor, utsorterat 
skrot, utsorterat trä

Mellanlager Alingsås Bälinge Farligt avfall, bränn-
bart avfall, förorenade 
massor

Mellanlager Göteborg / Göte-
borg Energi Nät 
AB

Tuve Farligt avfall: Lagring

Mellanlager Göteborg / 
Fortum waste 
solution

Angered Farligt avfall - styck-
egods: Lagring
Farligt avfall - flytan-
de: Lagring
Avfall - flytande: 
Lagring

Mellanlager Göteborg / Järn-
malmer AB

Utby Metallskrot
Lagring av 50 ton FA 
vid samma tillfälle, 
blybatterier

Mellanlager Göteborg / MVG 
Miljöåtervinning 
i Västra Götaland 
AB

Färgestaden Farligt avfall: Lagring

Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen
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Mellanlager Göteborg/Stena 
Recycling

Brännoljegatan Farligt avfall

Mellanlager Göteborg/Stena 
Recycling

Salsmästaregatan Järn och metall, 
Farligt avfall, Papper, 
Plast, Wellpapp

Mellanlager Göteborg/Stena 
Recycling

Ringön Farligt avfall; olja, 
bilbatterier, elavfall, 
impregnerat trä, for-
don och annat

Mellanlager Göteborg/SUEZ 
Recycling AB

Gamlestaden Lagring; oljeavfall, 
blybatterier, elproduk-
ter, impregnerat trä, 
motordrivna fordon 
eller annat

Mellanlager Kungsbacka Barnamossen Returpapper, glas

Mellanlager Kungälv Ängegärde Lagring; bygg-eller 
anläggningsändamål 
eller annat icke-farligt 
avfall

Mellanlager Tjörn/Scartab Svanvik Järn och metall,  
Farligt avfall

Mellanlager,  
behandling

Göteborg / Fog-
specialisten AB

Högsbo Behandling av iso-
lerglasrutor
Lagring av 3 ton FA 
vid samma tillfälle

Mellanlager,  
behandling

Göteborg /  
Ragn-Sells AB

Gamlestaden Avfall: Lagring och 
återvinning
Farligt avfall: lagring 
och behandling

Mellanlager,  
behandling

Göteborg / Lilla 
Rödjan, avfalls-
hantering
RGS Nordic

Arendal Avfall och Farligt 
avfall: mellanlagring, 
sortering, mekanisk 
bearbetning, behand-
ling och kompostering

Mellanlager,  
kompostering

Göteborg / Kom-
postering Vikan
Kuskatorpet 
Entreprenad & 
Lantbruk AB

Biskopsgården Avloppsslam: Biolo-
gisk behandling
Slam och bioaska: 
Lagring

Mellanlager,
sortering

Göteborg /  
Lerjedalens  
Golfklubb

Angered Återvinning för  
anläggningsändamål. 
Maximalt 550 000 m3 
avfallsmassor totalt 
under 12 år från 2017
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Mellanlager, sortering Göteborg / 
Skrotfrag AB

Gårdsten Avfall (skrot): Me-
kanisk bearbetning, 
lagring
Uttjänta tunga fordon: 
demontering
Farligt avfall: lagring
Elavfall: förbehand-
ling

Mellanlager, sortering Göteborg / Stena 
Recycling AB

Sävenäs Avfall: Lagring, sor-
tering och mekanisk 
bearbetning
Farligt avfall: Lagring
Elavfall: Förbehand-
ling

Mellanlager, sortering Göteborg / Veo-
lia Recycling

Backa Avfall: Sortering och 
bearbetning
Lagring
Farligt avfall: Lagring
El-avfall: Sortering

Mellanlager, sortering Kungsbacka Höglanda Barna-
mossen

Omlastning av trä och 
ris som flisas

Miljöstation Ale Sörmossen Farligt avfall

Miljöstation Ale Älvängen Farligt avfall

Miljöstation Alingsås Bälinge Farligt avfall

Miljöstation Alingsås Cirkel K, Nolby Farligt avfall

Miljöstation Alingsås Preem, Hedvigs-
berg

Farligt avfall

Miljöstation Alingsås Sollebrunn Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Askims stations-
väg

Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Asperö Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Björlanda kile Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Brännö Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Donsö hamn Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Fiskebäck Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Hinsholmskilen Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Hovås Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Saltholmen Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Styrsö Skäret Farligt avfall
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Miljöstation Göteborg Styrsö Tången/
Sandvik

Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Torslanda lagun Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Vrångö Farligt avfall

Miljöstation Härryda Bråta Farligt avfall

Miljöstation Kungsbacka Barnamossen Farligt avfall

Miljöstation Kungsbacka Klovsten Farligt avfall

Miljöstation Kungsbacka Åsa Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Kode Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Koön Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Kärna Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Marstrandsön Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Munkegärde Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Ytterby Farligt avfall

Miljöstation Mölndal Kållered Farligt avfall

Miljöstation Mölndal Nedanvägsgatan Farligt avfall

Miljöstation Öckerö Grötö Farligt avfall

Miljöstation Öckerö Kalvsund Farligt avfall

Omlastningsstation, 
mellanlager, sortering

Göteborg/Re-
nova

Sävenäs Farligt avfall, batte-
rier, elektronik

Omlastningsstation Alingsås Bälinge Brännbart hushållsav-
fall, matavfall, för-
packningar, gips, skrot

Omlastningsstation Göteborg/Re-
nova

Högsbo Fint brännbart avfall 
från hushåll och verk-
samheter, biologiskt 
avfall

Omlastningsstation Kungsbacka Klovsten Insamlat brännbart 
avfall samt matavfall

Omlastningsstation Kungälv/Renova Munkgärde Fint brännbart avfall 
från hushåll och verk-
samheter, biologiskt 
avfall

Omlastningsstation Lerum/Renova Stenkullen Fint brännbart avfall 
från hushåll och verk-
samheter, biologiskt 
avfall

Omlastningsstation Lilla Edet Göta Fint brännbart hus-
hållsavfall
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Omlastningsstation Mölndal/Renova Åbro Fint brännbart avfall 
från hushåll och verk-
samheter, biologiskt 
avfall

Omlastningsstation Mölndal Kikås Förpackningar och 
tidningar, restavfall 
och matavfall

Omlastningsstation Stenungsund/
Larsson gräv & 
transport-Ragn-
sells)

Gröteröd, Ödsmål Verksamhetsavfall

Omlastningsstation Tjörn/Suez Svanvik Verksamhetsavfall

Samlaren Göteborg Coop Avenyn Farligt avfall

Samlaren Göteborg Coop Forum  
Backaplan

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Coop Forum  
Bäckebol

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Coop Forum 
Sisjön

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Hemköp  
Kortedala Torg

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Hemköp 
Mastuggstorget

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Hemköp  
Stigbergstorget

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Hjällbo  
Centrum

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Kvantum 
Munkebäck

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Kvantum 
Sannegården

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Maxi  
Torslanda

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Nära Nya 
Varvet

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Supermarket 
Olskroken

Farligt avfall

Samlaren Härryda Hindås (ICA) Farligt avfall

Samlaren Härryda Mölnlycke (Coop) Farligt avfall

Samlaren Härryda Mölnlycke (Hem-
köp)

Farligt avfall

Samlaren Härryda Rävlanda (Tempo) Farligt avfall

Samlaren Kungälv ICA Maxi Ljuskällor/elavfall/
batterier
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Samlaren Kungälv ICA Nära-Skaffe-
riet

Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Kungälv Kareby, Tempo Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Kungälv Kode, ICA Nära Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Kungälv Willys Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Kungälv Ytterby, City 
Gross

Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Lerum ICA Servett Farligt avfall

Samlaren Lerum ICA Hulan Farligt avfall

Samlaren Lerum ICA Floda Farligt avfall

Samlaren Lerum Bonum Gråbo Farligt avfall

Samlaren Lerum Hultet Farligt avfall

Samlaren Öckerö Öckerö Farligt avfall

Samlaren Partille Göteborgsvägen Farligt avfall

Samlaren Partille ICA Allum Farligt avfall

Samlaren Stenungsund ICA, Kvantum Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Stenungsund ICA, Supermarket Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Stenungsund Willys Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Stenungsund Hemköp, Stora 
Höga

Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Stenungsund Coop Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Tjörn Ica Nära, Hövik-
snäs

Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Tjörn Handlarn, Klädes-
holmen

Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Tjörn Kommunhus, 
Skärhamn

Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Öckerö Hönö Farligt avfall

Samlaren Öckerö Hönö Farligt avfall

Sortering Alingsås Ragn-Sells sorte-
ringsanläggning

Ickefarligt avfall 
om>10 000 ton/år. 
Ej bygg-eller anläggn-
ingsändamål

Sortering Göteborg/Stena 
Recycling

Stenkolsgatan Papper, Plast, Well-
papp
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Sortering Göteborg/SUEZ Marieholm Verksamhetsavfall

Sortering Kungsbacka Klovsten Omlastning av osor-
terat och brännbart 
avfall, trä, tryckim-
pregnerat trä, gips, 
wellpapp, metall och 
förpackningar

Sortering Mölndal Kikås Grovavfall, Bygg- och 
verksamhetsavfall

Sortering Partille (Ragn-
Sells)

Mellby Verksamhetsavfall

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Göteborg/Re-
nova

Högsbo Bygg- och rivnings-
avfall verksamheter, 
producentansvarsma-
terial

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Göteborg/ 
Renova

Skräppekärr Bygg- och rivnings-
avfall verksamheter, 
producentansvarsma-
terial

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Göteborg/Re-
nova

Rödingen Schaktmassor, Bygg- 
och rivningsavfall 
verksamheter

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Kungälv Munkegärde Bygg- och rivnings-
avfall verksamheter, 
producentansvars-
material. Omlastning 
av fint brännbart och 
biologiskt avfall

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Stenungsund/
Renova

Kläpp Bygg- och rivnings-
avfall verksamheter, 
producentansvars-
material. Omlastning 
av fint brännbart och 
biologiskt avfall. Åter-
vinningsmaterial m.m.

Återvinningscentral Ale Sörmossen Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Alingsås Bälinge Återvinningsmaterial, 
verksamhetsavfall

Återvinningscentral Alingsås Sollebrunn Återvinningsmaterial, 
verksamhetsavfall

Återvinningscentral Göteborg Alelyckan Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Göteborg Bulycke Återvinningsmaterial 
m.m.
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Återvinningscentral Göteborg Högsbo Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Göteborg Skarvik Återvinning el. bort-
skaffning > 10 ton/
dygn eller 2500 ton/år

Återvinningscentral Göteborg Styrsö Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Göteborg Tagene Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Göteborg/ 
Renova

Sävenäs Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Härryda Bråta Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungsbacka Barnamossen Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungsbacka Klovsten Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungsbacka Åsa Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Kode Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Kärna Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Mobil ÅVC, Di-
seröd

Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Mobil åvc, Koön Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Munkegärde Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Ytterby Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Lerum Hultet Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Lilla Edet Göta Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Mölndal Kikås Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Mölndal Lindome Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Partille Öjersjö Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Stenungsund/
Renova

Kläpp Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Tjörn Heås Återvinningsmaterial 
m.m.
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Återvinningscentral Öckerö Björkö Återvinningsmaterial 
+ FA

Återvinningscentral Öckerö Hyppeln Återvinningsmaterial 
+ FA

Återvinningscentral Öckerö Knippla Återvinningsmaterial 
+ FA

Återvinningscentral Öckerö Rörö Återvinningsmaterial 
+ FA

Återvinningscentral Öckerö Öckerö Återvinningsmaterial 
+ FA
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Framtida avfallshantering
i Göteborgsregionen
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Framtida avfallshantering i Göteborgsregionen
På tio år händer det mycket, inte bara inom avfallsbranschen utan i samhället i stort. Det 
är svårt att förutse hur framtidens avfallshantering kommer se ut men regionens utred-
ning visar på både befolkningsökning och ökning av avfallsmängderna under de komman-
de tio åren. 

Det ställer nya krav på avfallshanteringens utveckling av både nya system och tjänster 
för att tillgodose användares behov och samtidigt nå de globala, nationella och regionala 
mål som kommuner och verksamheter strävar mot. 

När man ser bakåt på avfallshanteringen går det att se att behandlingsmetoder under 
de senaste 50 åren förändrats mycket i takt med att avfallsmängderna har ökat och deras 
sammansättning förändrats. Exempelvis har deponering nästan helt försvunnit som 
behandlingsmetod, energiåtervinningen har fått en stor roll och materialåtervinning och 
biologisk behandling har ökat mycket och utgör idag behandlingsmetod för ungefär hälf-
ten av det insamlade kommunala avfallet.

Hur avfallet kommer att hanteras framöver går inte att säga men i och med globala, na-
tionella och regionala målsättningar finns en tydlig riktning att sträva mot: högre återvin-
ningsgrad, mer återanvändning och framförallt förebyggande av avfall. Trots detta går att 
anta att energiåtervinning fortsatt kommer vara en av de använda behandlingsmetoderna. 
Restprodukten från energiåtervinning används i dagsläget som konstruktionsmaterial på 
deponier och det som inte blir konstruktionsmaterial deponeras. Därför förutses behovet 
av deponikapacitet i region bestå och nya ytor för deponering kommer att behövas. 

Under framtagandet av denna avfallsplan har det kommit nya krav för insamling av 
förpackningar och tidningar där producenterna ska samla in återvinningsmaterial fast-
ighetsnära. Det innebär att det kommer behövas tillkommande fastighetsnära insamling 
i flera av regionens kommuner. Fastighetsnära insamling är något som blivit allt mer 
populärt i och med att det höjer servicegraden för användare och troligtvis kommer det 
i framöver krävas mer och mer fastighetsnära insamling för att möta användares behov 
och önskemål. Det kommer att krävas ytor för lokala omlastningsstationer och regional 
mellanlagring. 
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Avfallsförebyggande och 
återanvändning

• Cirkulär handelsplats
• Anläggning för upcycling
• Kretsloppsparker
• Bytesrum
• Verkstäder 
• Gemensamhets- 

utrymmen

Återvinning

• Ökad materialåtervinning ger  
behov av en eller två nya  
sorteringsanläggningar i regionen 

• Sorteringsanläggning av restavfall
• Behov av nya omlastningsstationer
• Mellanlagring av förpackningar  

och tidningar
• Mobil återvinningscentral 
• Masshantering

Deponi

• Ny deponi som ska  
ersätta befintlig aktiv deponi.  

Inom följande områden ser kommunerna ett behov av nya anläggningar

Återanvändning är ett annat område som förväntas växa. Hur behovet av anläggningar för 
en ökande återanvändning ser ut är ännu inte tydligt men kommunerna har en viktig roll i 
och med möjligheterna till förberedelse för återanvändning. Återvinningscentraler hanterar 
idag i ökande utsträckning material och saker för återanvändning och det byggs kretslopp-
sparker och kvartersnära återanvändningscentraler runt om i landet. I Göteborgsregionen 
innebär en ökad återanvändning att nuvarande återvinningscentraler behöver moderni-
seras. Inte enbart för att öka återanvändningen utan även för att förbättra insamlingen av 
grovavfall och tillgodose användarnas behov. 

 Ett område som sannolikt kommer att vara i fokus under avfallsplanens livslängd är tex-
til. Textil är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och hanteras även i denna 
avfallsplan. En separat insamling och ökad återvinning av textil är en del av Naturvårds-
verkets förslag för att möta krav i EU -lagstiftningen. Kraven på ökad materialåtervinning 
innebär ett ökat behov av ytor för sorteringsanläggningar av utsorterat material i regionen. 
Beroende på hur källsorteringen hos användarna fungerar kan en sorteringsanläggning för 
att kunna sortera ut återvinningsbart material ur restavfallet vara en lösning.

För att nå målen i avfallsplanen och för att möta krav på förebyggande av avfall kommer 
nya system och tjänster behövas samt nya moderna samarbeten mellan kommun, näringsliv 
och akademi. Nya anläggningar behövs, både lokalt och regionalt och de behövs till avfalls-
hanteringens alla delar, från att förebygga avfall till deponering. Identifierade behov redovi-
sas nedan. 
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Framtida avfallsmängder
Avfallsmängder i Göteborgsregionen år 2030 har beräknats av IVL på uppdrag av Krets-
lopp och Vatten i Göteborgs Stad. Studien omfattar dels kommunalt avfall, dels ”allt 
avfall” (inklusive verksamhetsavfall, byggavfall, energiavfall och så vidare). 

För kommunalt avfall har kommuners rapportering i Avfall Web använts som källa. För 
”allt avfall” har en nedräkning av Naturvårdsverkets nationella avfallsstatistik använts för 
att få ett aktuellt ”nuläge” av avfallsuppkomsten. Det år som ligger till grund för dagsläget 
är år 2016. 

Uppskattningar av framtida avfallsuppkomst har gjorts separat för Göteborgsregionen 
där regionen beräknas ha en högre tillväxt jämfört med riket som helhet. Tre beräknade 
scenarier har tagits fram. Ett tillväxt- och ett referensscenario av framtida avfallsmängder 
har räknats upp enligt prognoser från konjunkturinstitutet. Det tredje, cirkulär ekonomi 
utgår från lägre totala avfallsmängder som följd av avfallsförebyggande och från ytterliga-
re ökad utsortering för materialåtervinning. 

En grundläggande förutsättning i studien har varit att avfallsmängderna följer den 
ekonomiska utvecklingen, i enlighet med en studie från Konjunkturinstitutets som bygger 
på den ekonomiska utvecklingen i varje bransch. Det kan dock konstateras att avfalls-
utvecklingen inte följer BNP-utvecklingen, utan att ökningen i avfallsmängder är lägre 
än ökningen i BNP i framtiden. Det beror på att avfallsintensiva branscher, till exempel 
”papper och massa” samt ”järn och stål”, förväntas ha lägre tillväxt än branscher med  
lägre avfallsuppkomst, som till exempel tjänstesektorn. I varje bransch är avfallsalstring-
en kopplad till den ekonomiska utvecklingen, men det är till stor del de branscherna där 
små mängder avfall uppkommer som kommer att växa mest. 

Även för hushållens avfall kan noteras att avfallsökningen är lägre än BNP-ökningen. 
Detta beror på att Konjunkturinstitutet antagit att konsumtionen kommer förändras i 
framtiden, och att en stor del av den ökade konsumtionen, jämfört med dagsläget, kom-
mer att gå till exempelvis tjänster och produkter med liten mängd avfall per konsumerad 
krona. Det finns dock än så länge inga resultat från forskning och praktisk verksamhet 
att kopplingen mellan avfall och ekonomi går att bryta generellt. Däremot finns det goda 
exempel för specifikt avfall och specifika produkter, men de slår igenom ganska lite på de 
totala avfallsmängderna. 

I studien för kommunalt avfall framgår att materialåtervinningsgraderna är ganska 
låga idag. Endast ungefär 35 procent av det kommunala avfallet i Göteborgsregionen, går 
till materialåtervinning idag. Om regionen ska uppnå de mål som satts på nationell nivå 
måste insamlingen av återvinningsbart avfall öka markant de närmaste åren och i fram-
tiden. Detta är utgångspunkten i referens- och tillväxtscenerierna, medan scenariot med 
cirkulär ekonomi når längre än uppsatta mål.

Referensscenariot bygger på en bruttoavfallstillväxt enligt Konjunkturinstitutets studie 
där framtida återvinningsmål och mål för förebyggande av avfall uppnås. Antagandet för-
utsätter att Göteborgsregionen ska ha samma återvinningsgrader som gäller på nationell 
nivå. 

I tillväxtscenariot antas att den ekonomiska tillväxten och avfallsmängderna blir högre 
än i referensscenariot. Avfallsmängderna är 10 procent högre än i referensscenariot men 
återvinningsgrader och utsorteringsgrader är samma. Scenariot Cirkulär Ekonomi bygger 
på antagande om ännu hårdare krav om återvinningsgrader och förebyggande av avfall.
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Resultat framtida avfallsmängder ”allt avfall”
Studiens resultat visar på att de totala mängderna avfall ”allt avfall” kommer att öka med 24%-49% i de olika scenarierna enligt nedan.

Scenario Avfallsmängd 
2016

Avfallsmängd 
2030

Förändring 
jämfört med 

2016

Referens

2,5 miljoner 
ton/år

3,4 miljoner ton 3,5%

Tillväxt 3,8 miljoner ton 49%

Cirkulär ekonomi 3,1 miljoner ton 24%

Resultat framtida avfallsmängder kommunalt avfall
Det kommunala avfallet förväntas också öka med 19%-38% mellan 2016 och 2030 enligt nedan

Scenario Avfallsmängd 
2016

Avfallsmängd 
2030

Förändring 
jämfört med 

2016

Referens

480 000
ton/år

610 000 ton 27%

Tillväxt 660 000 ton 38%

Cirkulär ekonomi 570 000 ton 19%

Resultat framtida avfallsmängder materialåtervinning

Mängden avfall som samlas in för materialåtervinning var 2016 ungefär 170 000 ton/
år och förutses i referensscenariot 2030 bli ungefär 370 000 ton/år. Medan restavfallet 
förväntas minska från ungefär 310 000 ton/år 2016 till 240 000 ton/år 2030. 

För att alla återvinningsmål ska uppnås krävs att mängden insamlat avfall för materia-
låtervinning redan år 2025 ökat till ungefär 300 000 ton/år. 
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Kommun
Avfallsanläggningar i 

översiktsplanen

Avfallshantering 
beskriven i översikts- 

planen

Besluts- 
år

Ale Sörmossen är kommunens 
centrum för avfallshantering. 
Inom området finns deponi, 
komposteringsanläggning, 
mellanlager samt återvin-
ningscentral och miljöstation. 
I kommunen finns 21 kom-
pletta återvinningsplatser.

Arbeta för att man vid ny- 
och ombyggnation av sam-
manhållen bebyggelse ska ha 
gemensam avfallshantering. 
Detta är en satsning för att 
förbättra arbetsmiljön för 
personalen samtidigt som 
man kan öka medvetenheten 
hos medborgarna med käll-
nära hämtning av källsorterat 
hushållsavfall och återvin-
ningsmaterial.

2007

Alingsås I kommunen finns åter-
vinningscentraler dels vid 
Bälinge avfallsanläggning, 
dels i Sollebrunn vid Torps 
industriområde. I kommunen 
finns sex kända avslutade 
deponier.

Kommunens viljeinriktning 
vid planering
• Avfallshanteringen ska 

beaktas i alla skeden av 
samhällsplaneringspro-
cessen. 

• Avfallets mängd ska 
minska och återvinning-
en ska öka

• Tillgängligheten till in-
samlingssystem ska öka

• Antalet offentliga insam-
lingssystem på strate-
giska platser ska öka i 
kommunen

2012

Tabell. Avfallsanläggningar och avfallshantering i de kommunala översiktsplanerna

Anläggningar för att hantera avfall i översiktsplaner
Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behov av platser för anläggningar för 
att hantera avfall tillgodoses i kommunernas översiktsplaner och i kommunernas övriga 
arbete med fysisk planering. De tretton medlemskommunerna har i varierande utsträck-
ning tagit med anläggningar för avfall i sina översiktsplaner och tillgodoser även behov i 
övrig fysisk planering i varierande grad. Med anledning av detta har mål formulerats i av-
fallsplanen för att öka samarbetet med planförvaltningar/enheter i samtliga kommuner. 
En redovisning av hur respektive kommuns översiktsplan hanterar avfallsanläggningar 
och avfallshantering finns sammanställd i nedan tabell. Kartläggning av översiktsplaner 
i Göteborgsregionen. Observera att flertalet av kommunerna inom Göteborgsregionen 
arbetar i detta nu med att ta fram nya översiktsplaner varför innehållet nedan kan verka 
något ouppdaterat.
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Göteborg Kartor visar deponier som 
inte är i bruk. Det nämns att 
det förts diskussioner om 
en rötningsanläggning för 
matavfall. Hushållsavfall 
som inte är återvinningsbart 
bränns i Sävenäs avfallskraft-
värmeverk. Aska och slagg 
förs till deponi i Tagene. 
Avfallskraftvärmeverket i 
Sävenäs är av riksintresse. 
Vid Skräppekärr och Högsbo 
sorterar Renova AB ut bygg-, 
rivnings- och verksamhets-
avfall.

Hushåll och verksamheter i 
Göteborg producerar stora 
mängder avfall och över-
skottsmassor i form av: hus-
hållsavfall, verksamhetsav-
fall, bygg- och rivningsavfall, 
skrot, schaktmassor, mudder, 
avloppsslam, slagg och farligt 
avfall. Kretsloppsnämnden 
har ett övergripande ansvar 
för Göteborgs Stads vatten, 
avlopps- och avfallshan-
tering, vilket inkluderar 
planering, upphandling, 
taxesättning och åtgärder på 
nedlagda deponier.

2010

Härryda Kommunerna inom Gö-
teborgsregionen har ge-
mensamt tagit fram en 
Avfallsplan … Ett av planens 
övergripande mål är ”Robust 
avfallshantering” vilket berör 
den fysiska planeringen. I 
den fysiska planeringen är 
avfallshantering i många 
avseenden en infrastruk-
turfråga där placering av 
behandlingsanläggningar, 
publika insamlingsplatser 
och påverkan från och på 
trafikplaneringen är centrala 
frågor. Det är viktigt att att 
soputrymmen och sopkärl 
placeras så att sopfordonen 
kommer fram på ett trafik-
säkert sätt. Det är viktigt att 
avfallshantering beaktas i 
inledningsskedet av plane-
ringsprocessen.

2012
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Kungsbacka Privatpersoners hushållsso-
por tas om hand vid Klovstens 
omlastningsstation för vidare 
transport till Renovas för-
bränningsstation i Göteborg. 
I framtiden kan Barnamossen 
bli mellanlager för byggavfall, 
återvinningsmaterial, kom-
posterbart material, hushålls-
sopor med mera.

Kommunens övergripande 
målsättning för avfall är att 
skapa ett miljömässigt bra 
system vars kostnad premie-
rar sortering och miljömed-
vetenhet. Avfall skall kunna 
tas om hand antingen vid 
fastigheten eller vid av-
lämningsplats, till exempel 
återvinningsstation.

2006

Kungälv Mark- och vattenområden 
som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för industriell 
produktion, energiproduk-
tion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenför-
sörjning eller avfallshantering 
ska så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar.

2010

Lerum Avfallsdeponering och 
återvinningscentral finns på 
Hultet, i den sydvästra delen 
av kommunen. Deponiav-
fall kommer hänvisas till en 
annan deponi i regionen men 
det är inte än bestämt var det 
blir. Det finns planer på att 
skapa ytterligare en återvin-
ningscentral i ett mer centralt 
läge i kommunen. Platsen för 
detta är under utredning.

2008
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Lilla Edet Dagens behov av anlägg-
ningar har tillgodosetts i ÖP 
genom att märka ut plats för 
anläggningar.
Återvinningscentral i Göta: 
Omlastning av hushållsavfall
Deponi i Hjärtum: Nedlagd.
Deponi i Högstorp: Nedlagd
Deponi i Överbol: Nedlagd

Insamling av sopor, skötsel 
och drift av Återvinnings-
centrum i Göta (ÅVC) samt 
slamsugning utförs på 
entreprenad och upphandlas 
regelbundet. Hushållsav-
fall samlas in via kärl hos 
abonnenterna. Göteborgsre-
gionens kommunalförbund 
har tagit fram en gemensam 
avfallsplan för de 13 kom-
munerna i regionen. Planen 
anger de mål som medlems-
kommunerna ska arbeta mot 
för år 2020. Handlingsplaner 
med konkreta åtgärder kom-
mer att tas fram vartannat år 
som en del i kommunernas 
verksamhetsplanering. Pla-
nen ska vara vägledande bl a 
vid planering av nya bostads- 
eller verksamhetsområden 
och vid prövning av bygglov.

2012

Mölndal I nuvarande ÖP beskrivs de-
ponier, både vad gäller Kikås 
som är i drift och nedlagda, 
samt vilka täkter som finns i 
kommunen.

Ett effektivt resursutnytt-
jande, återanvändning och 
återvinning är centralt för 
en hållbar utveckling. Lag-
stiftningen, främst genom 
miljöbalken är mycket tydlig 
i avseende för långsiktig håll-
barhet. Ett effektivt resurs-
utnyttjande, återanvändning 
och återvinning är centralt 
för en hållbar utveckling. 
Lagstiftningen, främst genom 
miljöbalken är mycket tydlig 
i avseende för långsiktig håll-
barhet. Genom miljöbalken 
blir kretsloppstänkande och 
resurshushållning en skyldig-
het vid tillämpningen av alla 
regler i balken. Kommunen 
har det övergripande plane-
ringsansvaret för allt avfall 
som uppkommer.

2006
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Partille Behovet av platser för avfalls-
anläggningar hanteras mer i 
detalj vid detaljplanering.

I Partille kommuns ÖP 
2035 beskrivs kommunens 
översiktliga planeringsförut-
sättningar. Partille går från 
förort till förstad vilket bety-
der att Partilles intentioner 
är att bygga tätare i befintliga 
bebyggelsemiljöer eller som 
nya årsringar invid ny bebyg-
gelse, vilket gör att man kan 
nyttja befintlig infrastruktur 
och kommunal servis, så även 
platser för avfallshantering.

2017

Stenungsund Kommunen har ingen egen 
deponi i drift. Hushållens 
grovavfall lämnas och tas 
emot på Återvinningscentra-
len Kläpp. På Kläpp ligger 
även Renovas omlastnings-
station för hushållsavfall. Hit 
körs hushållens avfall innan 
det transporteras vidare till 
Sävenäs värmekraftverk och 
Marieholms matavfallsan-
läggning. I kommunen finns 
cirka 13 återvinningsstationer 
där man kan lämna tidningar 
och förpackningar av glas, 
plast, metall och papper.

Kommunen har tillsam-
mans med resterande 
medlemskommuner i GR 
(Göteborgsregionens kom-
munalförbund) arbetat fram 
och antagit en gemensam 
avfallsplan för alla kommu-
ner, A2020. Avfallsplanen är 
en del av den lokala renhåll-
ningsordningen där avfalls-
plan och lokala föreskrifter 
ingår. I renhållningsord-
ningen beskrivs kommunens 
renhållningsansvar. Kom-
munens ansvar är att samla 
in hushållsavfall på ett sätt 
så att olägenhet för männ-
iska och miljö inte uppstår 
samt i enlighet med gällande 
bestämmelser. Vid planlägg-
ning för ny sammanhållen 
bebyggelse för bostäder bör 
områdena förses med lämp-
ligt placerade gemensamma 
utrymmen för avfallshan-
tering och där så är möjligt 
även för källsortering.

2006
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Tjörn Idag går de brännbara 
sopfraktionerna till förbrän-
ningsanläggningen i Sävenäs 
(Göteborg). De komposterba-
ra delarna går till 60% hem-
kompostering och till 40% 
till en kompostanläggning i 
Göteborg. Återvinningscen-
tralen vid Heås kommer att 
ses över och möjligheter till 
en ny lokalisering ska under-
sökas.

Hantering av avfall regleras 
i miljöbalken. Göteborgsre-
gionen tog år 2010 fram en 
regional avfallsplan, A2020. 
syftet med avfallsplanen är 
att få ett tydligt gemensamt 
styrdokument för avfallshan-
teringen i göteborgsregionens 
kommuner fram till år 2020.

2013

Öckerö Alternativa lägen för om-
lastnings- och avfallssta-
tioner kommer i framtiden 
undersökas både inom och 
utanför kommunen. Idag 
sköter Renova AB återvinning 
av avfallsmängder från den 
kommunala omlastningssta-
tionen.

Öckerö kommun är en 
ö-kommun i Göteborgs norra 
skärgård som, ur flera aspek-
ter, är beroende av Göteborg. 
Bland annat får kommunen 
sin vattenförsörjning och 
avfallshantering tillgodosedd 
i Göteborg.

2018
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Nedlagda deponier i Göteborgsregionen
I Göteborgsregionen finns 143 identifierade nedlagda avfallsdeponier. Äldre, nedlagda 
deponier som har avslutats enligt tidigare lägre krav för deponering eller innan krav på 
skyddsåtgärder fanns återfinns i de flesta av regionens kommuner. 

Nedlagda deponier kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening 
av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Dessutom har äldre, nedlagda 
deponier ofta en sämre placering utifrån miljösynpunkt. Dessa deponier behöver därför 
identifieras och riskklassas. Vidare behöver de områden som innebär en risk för människ-
ors hälsa och för miljön åtgärdas.

Nedlagda deponier i Göteborgsregionen är redovisade med information om kommun, de-
poninamn/plats, kommentar, om det finns kontrollprogram för deponin samt MIFO-klass.

Kommun Deponi
MIFO 

-klass
Kontroll-program Kommentar

Ale Jennylund 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes fram till 
1960-tal som kommunal 
tipp för hushålls- och 
industriavfall. Upplagets 
storlek är ca 4 000 m3.

Ale Rapenskår 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes fram till 
1970-talet, som  
kommunal tipp för 
hushållsavfall. Upplagets 
volym är ca 4500 m3. 

Ale Syd Vimmer-
sjön

2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes fram till 
1970 för schaktmassor. 
Upplagets volym är ca 
20 000 m3. Fördjupad 
undersökning (kontroll 
av lakvattenspridning) är 
genomförd under 1997.

MIFO klassning (Metodik 
för Inventering av Förorena-
de Områden) är en nationell 
metod för riskklassning av 
förorenade områden. 

Det finns fyra riskklasser: 

Klass 1 - Mycket stor risk
Klass 2 - Stor risk
Klass 3 - Måttlig risk
Klass 4 - Liten risk

Det deponerade avfallet har varierat 
genom åren beroende på konsumtionsvanor 
och produktionsmetoder i samhället samt av 
vilka verksamheter som funnits på platsen 
och införda deponeringsförbud. I och med 
införandet av miljöskyddslagen 1969 omfat-
tades deponeringsverksamheter av till-
ståndsplikt vilket ledde till färre men större 
och mer kontrollerade deponier.
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Ale Valås 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes fram till 
1960-talet som  
kommunal tipp för  
hushålls- och industri- 
avfall. Upplagets volym 
är ca 89 000 m3. 

Fördjupad undersökning 
(kontroll av lakvatten-
spridning) är genomförd 
under 1997.

Alingsås Avfallsdeponi 
Östads Säteri

2 ? Privat deponi.

Alingsås Hemsjö 3 ? Användes fram till 
1950-talet för trä- och 
rivningsavfall. Skrotbilar 
har påträffats. Området 
ska enligt uppgift ha 
täckts med schaktmassor 
från vägbygge (E 20) och 
slutkontrollerats av läns-
styrelsen på 1950-talet. 
Inga synliga vegetations-
skador har påträffats. 

Alingsås Västra Bodarna 3 Kontrollprogram 
finns

Användes 1956-1973 för 
hushållsavfall och viss 
mängd oljeskadad jord. 
Ingen uppsamling av lak-
vatten sker. Tippen åter-
ställd och slutbesiktigad 
(1981-05-14). Rensades 
från synligt avfall 2016. 
Skyddsskickt kan behöva 
kompletteras.

Alingsås Mariedal 3 Kontrollprogram 
finns

Användes 1940-73 för 
hushålls- och verksam-
hetsavfall, samt slam 
från reningsverk.
Lakvatten samlas upp 
i ett dräneringssystem 
som avleds till det kom-
munala reningsverket. 
Deponin är sluttäckt 
2015-2017.
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Alingsås Bjärke 3 Kontrollprogram 
finns

Användes 1966-1973 för 
aska, hushålls- indu-
stri- och trädgårdsavfall. 
Ingen uppsamling av 
lakvatten, täckningen bör 
kompletteras.

Göteborg Angered 2:20 3 Pågående ut-
fyllnad, kontroll 
utförs. Viss efter-
behandling har 
utförts.

F.d. grustag som fyllts 
ut med schaktmassor 
och rivningsavfall, även 
byggavfall, skrot, vitvaror 
mm.

Göteborg Angered 2:22, 
7:198

3 Kontrollprogram 
finns inte

Ett f.d. grustag som fyllts 
med bla skrot, bildelar, 
möbler, oljefat,  
byggavfall och papper.

Göteborg Angered 26:1, 
m fl

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Efter-
behandling är 
avslutad och 
godkänd.

F.d. grustag som fyllts 
ut med rivnings- och 
schaktmassor, byggavfall

Göteborg Angered 7:196 3 Kontrollprogram 
finns inte

Industrideponi 1968-
1979 för schaktmassor 
och rivningsavfall.

Göteborg Angered 7:47 3 Kontrollprogram 
finns inte

F.d. grustäkt som fyllts 
med rivnings- och 
schaktmassor, skrot, 
byggavfall 1961-1972.

Göteborg Arendalsdepo-
nin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Deponi innanför vallar i 
havet. Obrännbart bygg- 
och rivningsvfall, drift 
1990-2001. Skyddstäckt 
2002.  
Utgör industrimark.
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Göteborg Arendal 
Rågskär

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfallsdeponi 
innanför vallar i havsvik. 
Obrännbart bygg- och 
rivningsvfall.  
Drift 1982-1986.

Göteborg Arendal varvet 3 Viss mark- 
undersökning 
har utförts. 
Kontrollprogram 
finns inte.

1960-talet

Göteborg Askims  
Domarringsväg

3 Kontrollprogram 
behövs inte

Markutfyllnad. Markun-
dersökning har utförts. 
Inga föroreningar  
påvisas.

Göteborg Askims  
skjutbana

2 Regelbunden 
kontroll görs.

Deponi, privat regi. 
Undersökningar av 
deponiområdet har ut-
förts. Skytteverksamhet 
bedrivs på området.

Göteborg Björkdalens 
deponi

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfallsdepo-
ni, i bruk mellan 1926-
1938. Hushållsavfall och 
latrin.

Göteborg Björlanda kile 3 Kontrollprogram 
finns inte

Muddermassor  
placerades norr om  
båthamnen och innanför 
ön Välkommen.

Göteborg Brandkärrs- 
deponin

2 Kontrollprogram 
finns. För västra 
delen bedöms 
fortsatt kontroll 
inte behövas.

Ursprungligen grus-och 
bergtäkt från 60-talet 
som återfylldes under 
1970- och 1980-talen 
med bygg-och industri-
avfall, skrot, bildelar, 
vitvaror samt  
schaktmassor.
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Göteborg Brudaremossen 1 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Lokal  
lakvattenrening  
i slam- och  
oljesavskiljare 
samt utjämnings-
damm. 

Kommunal avfalls- 
deponi. Utnyttjades 
mellan 1938-1978 för 
uppläggning av alla typer 
av avfall, även farligt 
avfall. Stor deponi.

Kompletterande 
reningsanlägg-
ning för  
lakvatten i drift 
från 2020.

Göteborg Brunnsbo  
industriområde

3 Viss markprov-
tagning har 
utfört.  
Kompletterande 
undersökningar 
behövs.

Industrideponi och  
kommunal avfallsdeponi.

Göteborg Båtmanstorpet 3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Bönereds- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Industrideponi. F.d.  
grustäkt från 60-talet 
som återfyllt med  
byggavfall, skrot, schakt-
massor, miljöfarligt 
avfall. Totalt ca 65 000 
m3 avfallsmassor har 
deponerats i täkten som 
blev färdigfylld 1978.

Göteborg Donsö Lurken 2 Kontrollprogram 
finns, fortsatt 
kontroll f.n. inte 
aktuell.

Kommunal avfalls- 
deponi och industri- 
deponi. 1966 påbörjades 
deponering på platsen. 
Deponimassorna består 
av aska, byggavfall, skrot, 
avloppslam. Deponin är 
idag åtgärdad.

Nedlagda deponier i Göteborgsregionen



Göteborgsregionen minskar avfallet

104

Göteborg Donsö varv 3 Kontrollprogram 
finns inte

Kommunal avfalls- 
deponi. Deponimassorna 
innehåller sprängsten, 
skrot, plast, burkar.

Göteborg Ekereds- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Skydds-
skiktet förbättras 
med lera 2015- 
2021.

Kommunal avfalls- 
deponi, f.d. grustäkt 
som fyllts med bygg- och 
rivnings- och schaktmas-
sor 1977-1987. Totalt ca 1 
miljon m3 avfallsmassor. 
Deponin är täckt med 
kalkat slam.

Göteborg Femvägsskälet 3 Kontrollprogram 
finns inte

Kommunal avfalls- 
deponi.  
Driftslut före 1945.

Göteborg Flatholmen 3 Kontrollprogram 
finns inte

Mellan 1987-1989  
deponerades ca 40 000 
ton kalkblandat slam 
från Ryaverket på Flat-
holmen. Ovanpå detta 
har 15 000 m3 bark- 
blandat slam påförts.

Göteborg Grimbodeponin 2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Industrideponi. Ett f.d. 
grustag som under 1950-
till 1970- talet fyllts med 
schaktmassor, skrot och 
byggavfall.

Göteborg Gunnestorp 3 Kontrollprogram 
finns inte

Troligen schaktmassor 
för idrottsområdets 
underlag.

Göteborg Gårdstens- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Skydds-
skiktet förbättrat 
med lera 2004 
-2012. Lak- 
vatendammar 
har anlagts.

Kommunal avfalls- 
deponi för  rivnings- 
avfall, byggavfall, skrot, 
bildelar, schaktmassor. 
Drift 1973-1982.
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Göteborg Göddered 3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfalls- 
deponi. I bruk mellan 
1951-1965. Deponering 
av hushållsavfall, färg, 
rivningsavfall, skrot, 
schaktmassor. Ingår i 
Göddered-Hakereds 
naturreservat.

Göteborg Hinsholmskilen 3 Kontrollprogram 
finns inte

Sten, byggnadsavfall, 
schaktmassor. Avslutad 
1975.

Göteborg Hovgårds- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfallsdeponi 
fram till 1988 för latrin, 
hushållsavfall, indu-
striavfall, avloppsslam. 
Deponin är täckt med 
kalkat avloppsslam.

Göteborg Kockhed 4 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Kvillehed 3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Käringtorp 3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Kärra  
Klockaregård

3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Lerbäcksv -  
Böneredsv

3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Mellbydalen 3 Kontrollprogram 
ingår i miljökon-
troll vid komplet-
terande markfyll-
ning

Göteborg Nya Torslanda-
vägen

4 Kontrollprogram 
finns inte
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Göteborg Deponi vid  
Näsets f.d. 
reningsverk 
(Välen  
reningsverket)

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfalls- 
deponi. Rivnings- och 
schaktmassor samt av-
loppsslam deponerades 
från mitten av 1950-talet 
till mitten av 1970-talet. 
Golfbana har etablerats 
på deponiytan. Ytlig  
dränering och dammar 
har anlagts.

Göteborg Paddocken 
(Ekered)

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Inga kända uppgifter.

Göteborg Rösereds- 
deponin

2 Kontrollprogram 
finns, fortsatt 
kontroll f.n. inte 
aktuell.

F.d. grustäkt som 1975-
1992 användes för  
deponering av rivnings-
avfall, skrot och schakt-
massor. Kommunen var 
verksamhetsutövare.

Göteborg Sisjön 4 Kontrollprogram 
finns inte

Schaktmassor,  
byggavfall.

Göteborg Sjöbacka- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfalls- 
deponi och industri- 
deponi. 1955-1977  
deponerades schakt- 
massor, bygg-,  
industri- och hushålls- 
avfall, vitvaror, skrot- 
bilar, pappersbalar.  
Deponin är täckt med 
kalkat avloppsslam och 
yttäckt med barkblandat 
avloppsslam. Ytterligare 
täckning bedöms f.n. inte 
behövas.

Göteborg Skatås  
fotbollsplaner

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Bygg- och rivningsavfall 
och schaktmassor depo-
nerades som underlag 
till fotbollsplaner på 
1970-talet. Kommunen 
var verksamhetsutövare.
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Göteborg Skogome västra 
(del B)

2 Provtagning har 
utförts i området

Industrideponi. 1958-
1969 deponerades byg-
gavfall, schaktmassor, 
skrot och industriavfall.

Göteborg Skogome östra 
(del A)

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Industrideponi. 1970-
1976 deponerades 
industri- och byggavfall, 
bil- och plåtskrot.

Göteborg Storås Hjällbo 
76:1

3 Kontrollprogram 
finns inte

Schaktmassor som utgör 
underlag för verksam-
hetsområde.

Göteborg Styrsödeponin 3 Kontrollprogram 
finns, fortsatt 
kontroll f.n. inte 
aktuell.

Hushållsavfall (norra  
delen), latrin (södra 
delen), skrot mm. Täckt 
med slam från Donsö 
reningsverk 1974.

Göteborg Syrhåla 3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

1971-1973 deponerades 
schaktmassor, byggavfall, 
skrot. Kommunen var 
verksamhetsutövare.

Göteborg Tagene  
Karlsbogård

2 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin avslutades 1976. 
Schaktmassor.  
Ligger inom vatten-
skyddsområdet

Göteborg Tankgatan 4 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Torsvikens 
flygaskdeponi

3 Undersökning 
har utförts.  
Kontroll utförs 
inte f.n.

Industrideponi. 1983-
1989 lades ca 30 000 ton 
flygaska från Papyrus på 
Risholmen invid  
Torsvikens mudder-
tippningsområde. 1988 
iordningsställdes  
området med tätt  
underlag och vallar, samt 
uppsamlingsbrunn för 
lakvattenkontroll.
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Göteborg Torsvikens  
deponi för  
miljöfarligt 
avfall

1 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Sluttäckt 
enligt krav depo-
nier för för farligt 
avfall.

Industrideponi. 1977-
1999 deponerades fast 
industriavfall, förorenad 
jord, spolgropsslam, 
flytande industriavfall, 
färgavfall, blästersand, 
metallhydroxidavfall, 
oljiga massor,  
oljeavskiljarslam. 

Göteborg Torsvikens 
mudderdeponi

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Sluttäck-
ning planeras 
vara klart 2021.

Deponi för förorenade 
muddermassor. Driftstid 
1976-2009.

Göteborg Tuve Sörgård 3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfalls- 
deponi och industri- 
deponi. 1972-1976  
deponerades rivnings- 
och schaktmassor, 
industri- och byggavfall, 
skrot, bildäck, plåtfat, 
hushållsavfall.

Göteborg Tången - 
Norum

3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Välens  
mudderdeponi

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Sedimen-
tationsbrunn 
för avskiljning 
av partiklar från 
lakvattnet finns.

Muddermassor från 
Välenviken deponera-
des i invallade laguner 
1976-1977. Mudder-
massorna täcktes med 
kalkat avloppsslam och 
kompostmaterial fram 
till 1980. Ingår i Välens 
naturreservat.

Göteborg Årekärrs- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Renings-
anläggning för 
lakvatten bestå-
ende av luft-
ningsränna

Hushållsavfall, latrin, 
skrot, medicinavfall samt 
diverse tjuvtippning. 
Deponin var i drift fram 
till 1974. 
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och sedimenta-
tionsdamm med 
växtfilter finns.

Göteborg Äspereds- 
deponin

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Bygg- och rivnings- 
avfall samt schaktmassor 
deponerades  1967-1971 
i en bäckravin i syfte att 
skapa ett verksamhets-
område. Kommunen var 
verksamhetsutövare.

Härryda Bråta 2 Kontrollprogram 
finns inte

I bruk mellan 1965-1985. 
Schaktmassor med inslag 
av rivningsmassor samt 
trädgårdsavfall. Tidigare 
grovsopor och en del  
industriavfall bland 
annat från Strands plast- 
och bromsbandsfabrik.

Härryda Bugärdetippen 4 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan ca 1960 
- 1973. Hushållsavfall 
och diverse avfall från 
småindustrier i Härryda 
kn och grannkommuner. 
Sannolikt inget  
miljöfarligt avfall.

Härryda Förrådet  
Hönekulla

4 Kontrollprogram 
finns inte

Användes 1950-55 för 
industriavfall från  
Mölnlycke AB. Cellulosa 
och plast. Inga  
färgrester; de gick ut i 
avloppet.

Härryda Gallhålan 4 Kontrollprogram 
finns inte

I bruk mellan  
1955 - 1974. Gammalt  
jordbrukssamhälle.  
Inga industrier.
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Härryda Gökskulla 3 Kontrollprogram 
finns inte

Användes av Gamle- 
stadens grävmaskiner 
AB från 1960, oklart hur 
länge.Tippen är avsedd 
för schaktmassor. Viss 
inblandning av grovsopor 
förekommer.

Härryda Gökskulla 3 Kontrollprogram 
finns inte

Användes av Haga  
Lastbilscentral 1969 - 
1979. Uppfyllnad med  
schaktmassor från  
Gamlestadstorg 3  
och Alingsåsleden.  
Sprängsten från  
Lunden i botten.

Uppsnyggad 1979  
och överlämnad till  
markägaren.

Härryda Lahall  
Kullbäckstorp

2 Kontrollprogram 
finns

Användes 1953-1971.
Tidigare upplagt  
industriavfall är över-
vägande från Mölnlycke 
AB, cellulosa och plast.

Återställningsarbeten 
avslutade

Härryda Rävlandatippen 
Rävlanda

2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1935-
1971. Industriavfall  
huvudsakligen från 
Strands plast. Man satte 
eld på tippen varje höst 
för att minska volymen.

Härryda Snåkereds- 
tippen

3 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1965 - 
1987. Senast tippades  
endast trädgårds-
avfall och schaktmassor. 
Många olika åkerier har 
tidigare okontrollerat 
tippat här.
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Härryda Tjärnet-tippen 2 Kontrollprogram 
finns inte

Industritipp som  
användes mellan 1935-
1951. Industriavfallet 
består huvudsakligen av 
”kolstybb” från:
• Mölnlycke AB (slagg 

från koleldning)
• Ångcentral vid  

nuvarande p-plats. 
Eldade till 1945.

• Färgning av tyger till 
1968. Färgrester ut i 
vattnet.

• Avlopp 1973.  
Restaureringsarbe-
ten runt stranden 
1979.

Kungsbacka Agnsjömosse-
deponin

3 Deponi för schaktmassor 
med inslag av skrot och 
ev. hushållsavfall.  
Påbörjad från 60-talet 
och avslutat 1985.

Kungsbacka Alafors Deponi 2 Deponi för schakt- 
massor med inslag av 
skrot, byggavfall och 
hushållsavfall. Påbörjad 
1989 och avslutad 1993.

Kungsbacka Arendals  
Slamdeponi

4 Deponi för slam från 
slamavskiljare.  
Verksamheten påbörjad 
1968 och avslutad 1972.

Kungsbacka Barnamossen 
AFA

1 Kontrollprogram 
finns

Deponi som togs i drift 
1973 för ej brännbart in-
dustriavfall, ris, jord och 
schaktmassor. Avsluta-
des 2008. 
Sluttäckningsarbeten 
pågår och beräknas vara 
klara 2040.
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Kungsbacka Boatorps  
Deponi

3 Deponi av jord och sten 
med inslag av industri- 
och hushållsavfall.  
Påbörjad 1978 och  
avslutat 1983.

Kungsbacka Fjälebo AFA 2 Deponi för hushålls- och 
industriavfall. Påbörjad 
i slutet av 1950-talet och 
avslutad 1981.

Kungsbacka Toms AFA 2 Deponi för hushålls- 
avfall, trädgård och  
byggavfall. Påbörjad 
1963 och avslutat 1973.

Kungsbacka Torpa-Dalas 
AFA

2 Kontrollprogram 
finns

Deponi för trädgård och 
hushålls- och industri-
avfall. Påbörjad 1971 och 
avslutad 1978.

Kungsbacka Bräckornas 
AFA

2 Deponi för hushålls- och 
industriavfall samt latrin. 
Påbörjad 1955 och  
avslutad 1971.

Kungsbacka Sjögärdes AFA 2 Deponi för hushålls-
avfall, bygavfall, industri-
avfall och latrin.  
Påbörjad 1950 och  
avslutad 1977.

Kungsbacka Stocken AFA 3 Deponi för hushålls- 
avfall, trädgård och  
byggavfall. Påbörjad 1945 
och avslutat 1955.

Kungsbacka Svinholmen 
AFA

1 Deponi för hushålls- och 
industriavfall och bygg- 
schack avfall. Påbörjad 
från 1936 och avslutat 
1976.

Kungsbacka Torreds Deponi 2 Deponi för hushålls-
avfall. Verksamheten 
påbörjad omkring 1950 
och avslutad 1960.
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Kungsbacka Åsas Deponi 3 Deponi för hushållsavfall 
och byggavfall. Påbörjad 
omkring 1945 till  
omkring 1955.

Kungsbacka Göatorps  
Kalkstens- 
deponi

3 Deponi av kalkslam, 
Påbörjad 1972 och  
avslutad omkring i slutet 
av 1970-talet.

Kungsbacka Ölmanäs  
Deponi

3 Deponi för hushålls- 
avfall. Påbörjad omkring 
1940-talet och avslutat 
omkring 1970-talet.

Kungsbacka Spekedals  
Deponi

1 Deponi för hushålls-, 
trädgårds och byggavfall. 
Driftstart troligtvis på 
1940-talet. Avslut tidigt 
1960-tal enligt muntlig 
uppgift. Cirka 6 200 m2.
 

Kungälv Skälebräck ? Pågår, inert avfall,  
bergstäkt

Kungälv Agnesberg ? ? Avslutning pågår av  
Agnesbergs grävtjänst

Kungälv Barkeröd ? ? Har avslutats, kontroll-
program ska tas fram för 
deponin.

Kungälv Buderöds- 
tippen, Kode

3 ? Avslutades ca 1970

Kungälv Hermansby- 
tippen, Kärna

3 Kontrollprogram 
finns

Avslutad omkring 1970. 
Följs upp enligt fram- 
taget kontrollprogram.

Kungälv Komaken ? ? Användes under 1970- 
talet, markundersökning 
genomförts 2015.

Kungälv Marstrandsön, 
Koön

2 ? Avslutades i början av 
1990-talet
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Kungälv Munkegärde 2 Kontrollprogram 
finns

Sluttäckning etapp 2  
pågår klart senast 2021.

Kungälv Mällgärde 3 ? Avslut 1984 och illegal 
deponering runt infarten 
efter avslut.

Kungälv Restadstippen ? ? Användes under 
1950-1960-talet av Hålta 
kommun, slutligt  
övertäckt 2001, oklart 
när den avslutades.

Kungälv Rollsbo ? ? Schaktmassor

Kungälv Romelanda- 
tippen,  
Bredmossen

3 ? Användes av Romelanda 
kommun fram till 1972 
(tidigare användes även 
en tippplats väster om 
Häljeröds mosse i  
gammalt grustag).

Kungälv Åseberget, 
Rollbo

? ? Återställdes 2004

Lerum Aggetorps- 
deponin

Kontrollprogram 
finns

Deponering av hushålls-
avfall fram till 1969

Lerum Mindre deponi 
Aggetorp

Kontrollprogram 
finns

Deponering av hushålls-
avfall fram till 1960

Lerum Dansbane- 
tippen

Kontrollprogram 
finns

Var i bruk mellan 1932 
och 1950. Innehåller 
industriavfall från främst 
Lerums färgfabrik.  
Sluttäckt i början av 
2000.

Lerum Hultet Kontrollprogram 
finns

Avslutades 2008.  
Sluttäckt.

Lerum Lensjötippen 4 Kontrollprogram 
finns

Deponi av hushållsavfall 
1953-1963

Lerum Ljungmansås 4 Kontrollprogram 
finns

Deponering av hushålls-
avfall och industriavfall

Lerum Luket Kontrollprogram 
finns

Osäkert vilket slags avfall 
som deponerats .  
Startade 1949. Täckt 
under 90-talet.
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Lerum Munkebacka- 
deponin

Kontrollprogram 
finns

Deponi för matavfall från 
skolbespisning på 1940- 
och 1950-talet. Under 
60- och 70 talet avfall 
från Aspenäs  
vägförening.

Lerum Staffanstorps-
deponin

Kontrollprogram 
finns

1940-152 deponi av  
hushållsavfall och ev.  
av industriavfall.

Lilla Edet Fuxerna 4 Kontrollprogram 
finns

Deponin användes 1960 
till början av 1970-talet 
som Lilla Edets köpings 
deponi för hushållsavfall. 
Slam från avlopps-
reningsverk och  
industriavfall har  
deponerats där.  
Sluttäckning pågår,  
beräknas vara slutfört 
2019.

Lilla Edet Hanström 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponi för f.d. Göta 
Bruks bark och schakt-
massor. Verksamheten 
påbörjades på 1970-talet 
och avslutades kring 
1975. Eventuellt har även 
illegal dumpning  
av skrot förekommit.  
Viss täckning med 
matjord/schaktmassor 
(0,3-0,6 m). Vatten- 
prover tagna 2001 
indikerar förorenat 
grundvatten nedströms 
deponin.

Lilla Edet Hanström 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin användes fram 
till i mitten av 1960-talet 
som Lilla Edets köpings 
deponi för hushållsavfall. 
Ev. har även viss illegal 
deponering av skrot.
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förekommit. Deponin är 
täckt (upp till ca 1 m) och 
beskogad.

Lilla Edet Hjärtum 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin utgörs av 
ett gammalt grustag. 
På platsen finns små 
mängder schaktmassor, 
stubbar och skrot.

Lilla Edet Röstorp Kontrollprogram 
finns inte

Deponin användes fram 
till ca 1960 som  
Inland-Torpe kommuns 
avfallsdeponi. för  
hushållsavfall.

Lilla Edet Röstorp 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin användes ca 
1960 - 1972 som  
Inland-Torpe kommuns 
avfallsdeponi för  
hushållsavfall. Eventuellt 
har även illegal  
dumpning av jordbruks-
avfall förekommit.

Deponin är delvis täckt 
med schaktmassor upp 
till 0,5 m. Deponin ska 
täckas över och infarts- 
vägen blockeras med 
bom samt ett kontroll-
program ska upprättas. 
Under 1990-talet har 
en rad undersökningar 
genomförts av lak- och 
ytvatten.
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Lilla Edet Vrångedalen 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin användes fram 
till 1972-73 som  
dåvarande Lödöse  
kommuns avfallsdeponi 
för hushållsavfall. Vatten 
från deponin avleds  
orenat till recipient,  
ingen uppsamling av  
lakvatten sker.  
Deponin är delvis täckt 
med schaktmassor upp 
till 1 meter.

Mölndal Lindome 2 Kontrollprogram 
finns inte

Okontrollerad deponi 
mellan ca 1969-1980.  
Har åtgärdats delvis.

Mölndal Grustage 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1950-
1980 för lagring av 
råvaror och kemikalier 
(fd SOAB AB, fd Berol 
AB). Kompletterande 
provtagning pågår under 
våren 2018, för att ligga 
till grund för val av  
åtgärd/er. Länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet.

Mölndal Kikås Ej 
klassad

Kontrollprogram 
finns

Användes mellan ca 
1936-2008 för hushålls-, 
byggnads-, industri- och 
kemiskt avfall, slam och 
schaktmassor.   
Sluttäckning pågår.  
Klart till 2019.

Mölndal Krokslätt 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan ca 
1910-1950 talet för avfall 
från spinnerier och  
textiltillverkning (Möln-
lycke fabriker) samt 
skrot, byggmaterial etc. 
Inga fler åtgärder föror-
das.
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Mölndal Kållered 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1943-
1975 för kommunalt 
avfall.

Mölndal Lackarebäck 3 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1958- 
och slutet på 1960-talet. 
Användes för bl.a.  
rivningsavfall. Prov- 
tagning har skett. Inga 
planerade åtgärder  
förrän vid bostads- 
bebyggande. Byggande 
av bostäder pågår och i 
samband med det vidtas 
åtgärder och saneringar. 
Förekomst av deponigas 
har lett till att byggna-
tion inte kommer att 
kunna ske enligt antagen 
detaljplan. Omklassning 
kommer att ske först när 
området är klart.

Partille Deponin vid 
golfbanan i 
Öjersjö

3 Kontrollprogram 
finns inte

I huvudsak har schakt-
massor deponerats under 
slutet av 1960-talet i 
samband med byggandet 
av Tingstadstunneln. 
Även rivningsavfall från 
Gårda, Olskroken och 
Landala har deponerats.

Partille Furulunds 
slamdeponi

3 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts 
för främst schaktmassor 
under 1960-talet. Under 
åren 1987-89 deponera-
des ca 58 000 ton kalkat 
slam från Rya med ett 
beräknat kväveinnehåll 
av ca 360 ton. Idag har 
fotbollsplaner anlagts på 
platsen. Sedan 1986 sker 
provtagning enligt  
kontrollprogram av 
lakvatten som sker till 
Kåbäcken. 
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Partille Lexbytippen 4 Kontrollprogram 
finns inte

Tippen har använts för 
avfall från ca 10-20 000 
hushåll, latrin och visst 
industriavfall under åren 
1947-1965. År 1991  
utfördes åtgärder för 
att minska vattenin-
flöde samt att minska 
infiltration och flöde 
genom tippmassorna.  
Provtagning har visat på 
låga föroreningshalter i 
lakvattnet och i  
recipienten.

Partille Nedre  
Jonsereds- 
tippen

3 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har fram till 
slutet av 1950-talet 
utnyttjats av Jonsereds 
fabriker. Under 1960- 
talet har deponering av 
bygg- och industriavfall 
samt täckmassor skett. 
En undersökning av jord 
och grundvatten inom 
området visar inga spår 
av hushållsavfall.  
Området är nu delvis 
bebyggt.

Partille Öjersjötippen 2 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts för 
avfall under perioden 
1966-72. Efter 1972 och 
fram till 1986 depone-
rades i huvudsak bygg- 
schakt- och industri- 
avfall. Uppskattningsvis 
165 000 ton avfall.  
Provtagning av lak- 
vatten sker enligt fast-
ställt kontrollprogram.
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Partille Övre  
Jonsereds- 
tippen

3 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har i huvudsak 
använts under 1970- 
talet för textilavfall från 
Jonsereds fabriker samt 
för trädgårds- och  
skogsavfall samt bygg- 
avfall. På platsen finns 
nu en skjutbana.

Stenungsund Daffinseröd 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har använts för 
hushållsavfall mellan 
åren 1960-1964.

Stenungsund Doteröd 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har använts för 
hushålls- och industri- 
avfall mellan åren 1946-
1967. Området är idag 
bebyggt med  
småindustri.

Stenungsund Högenorum 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har använts för 
byggavfall och skrotbilar 
mellan åren 1968-1980. 
Platsen var tidigare en 
Grustäkt som således 
fyllts med avfall.  
Området är återställt. 
Påverkan på Norumsån 
kan befaras.

Stenungsund Rinnela 2-3 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts för 
industri- och byggavfall 
samt överskottsmassor 
mellan åren 1968-1992. 
Området är från  
geologisk synpunkt 
olämpligt för deponering. 
Lakvatten påverkar såväl 
yt- som grundvatten. 
Miljösituationen följs 
fortlöpande.

Stenungsund Stora Askerön 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har använts för 
hushållsavfall mellan 
åren 1963-1968.
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Stenungsund Stripplekärr 2-3 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts för 
hushållsavfall mellan 
åren 1960-1964.  
Påverkan på grund- 
vattnet har konstaterats.

Tjörn Djuphult 4 Kontrollprogram 
finns

Efterbehandlad
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Uppföljning av A2020

Bilaga 7
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Arbetet med en regional avfallsplan initierades under 2008. Planen antogs av Göteborgs-
regionen (GR) under 2010 och har därefter antagits av GR:s kommuner. Avfallsplanen 
A2020 har följts upp årligen, med en mer utförlig uppföljning 2015.

Kommunerna

Avfall web

Enkät A2020

Övrig indata: 
Avfall Web/SBC

Indata kommunerna

Indata medel GR

Uppföljning 
kommunerna

Uppföljning GR

Avfallsnätverket har årligen tagit fram en handlingsplan med åtgärder och arbetssätt 
för att uppfylla målen i A2020. Många av åtgärderna som togs fram i handlingsplanerna 
innebar regionala insatser för att förbättra avfallshanteringen inom kommunerna. Några 
av åtgärderna blev till projekt som erhöll extern finansiering.

För att kunna följa upp målen i avfallsplanen togs en uppföljningsmodell fram. Model-
len importerade data direkt från Avfall Sveriges statistikdatabas, Avfall Web. Det innebar 
en mindre arbetsbörda för kommunerna. Resterande data hämtades från SCB och Natur-
vårdsverket. Kompletterande uppgifter som inte gick att få fram på annat sätt samlades 
in via en enkät från kommuner. I uppföljningsmodellen genererades direkt tabeller och 
diagram som kunde användas av GR och kommunerna vid presentation av resultaten. 
Modellen blev också presenterad på Avfall Sveriges temadag om statistik som ett gott 
exempel på hur man kan använda sig av databasen Avfall Web. 

På nästa sida redovisas i stora drag hur regionen ligger till inom de olika målen enligt 
avfallsplanen A2020, baserat på uppföljning 2018. 

Schematisk bild. Uppföljningsmodell A2020

Uppföljning av A2020
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Mål Utveckling
Bedöms målet 
nås till 2020?

Hushållsavfallsmängden 
per person som uppstår i 
regionen ska år 2020 vara 
lägre än år 2008.

Positiv Målet är nära att nås.

Andelen material som sam-
las in för materialåter- 
vinning ska öka och resul-
tera i en materialkvalitet 
som kan ersätta jungfruliga 
material.

Positiv Målet är nära att nås.

Mängden producent- 
ansvarsmaterial i det 
brännbara hushållsavfallet 
ska minst halveras.

Ingen förändring Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020.
Planerade styrmedel och 
åtgärder räcker inte till. 

Minst 50 % av matavfallet 
tas omhand så att växtnä-
ringen utnyttjas. Allt sepa-
rat insamlat matavfall ska 
gå till biogasproduktion.

Positiv Målet är nära att nås.

Energikvalitet och exergi-
mängd ska öka per avfalls-
mängd.

Ej uppföljt Ej uppföljt

Mängden elektronikavfall 
respektive farligt avfall i det 
brännbara hushållsavfallet 
ska minst halveras.

Ingen förändring Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020.
Planerade styrmedel och 
åtgärder räcker inte till. 

Energiåtgång, mängden 
fossilt CO2-utsläpp, NOx 
och partiklar per insamlad 
mängd hushållsavfall ska 
minska. Med avseende på 
CO2 ska minskningen i 
insamlingsledet vara minst 
30 %.

Positiv Målet är nära att nås.

Nedlagda deponier i regio-
nen ska inte medföra skada 
eller olägenhet för männ-
iskors hälsa eller miljön.

Positiv Målet är nära att nås  men 
varierar från kommun till 
kommun

Tabell. Bedömning av måluppfyllelse från A2020

Uppföljning av A2020
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Arbetsskador ska minska 
till minst samma nivå som 
riksgenomsnittet för sam- 
tliga branscher i Sverige.

Positiv Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020.
Planerade styrmedel och 
åtgärder räcker inte till. 

Antalet olyckor inom  
avfallshanteringen med 
tredje person inblandad ska 
minst halveras.

Positiv Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020. Planerade 
styrmedel och åtgärder 
räcker inte till.

Avfallshanteringen i  
regionen ska utföras med 
hög kvalitet i förhållande 
till kostnad.

Ingen förändring Målet kommer att nås före 
2020.
Beslutade styrmedel och 
åtgärder är tillräckliga.

Minst 90 % av hushållen 
ska vara nöjda med avfalls-
hanteringen.

Positiv Målet är nära att nås.

Utveckla och tillvarata ny 
kunskap för att bibehålla en 
modern avfallshantering.

Positiv Målet kommer att nås före 
2020.
Beslutade styrmedel och 
åtgärder är tillräckliga.

Rätt kompetens och jämn 
åldersfördelning.

Positiv Målet kommer att nås före 
2020.
Beslutade styrmedel och 
åtgärder är tillräckliga.

Planer för att klimat- 
anpassa tillståndspliktiga 
anläggningar ska vara klara 
år 2015.

Positiv Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020.
Planerade styrmedel och 
åtgärder räcker inte till. 

Avfallshanteringen ska  
beaktas i alla skeden av 
samhällsplanerings- 
processen.

Positiv Målet är inte nära att nås.

Hög beredskap och  
kompetens för risk- och 
krishantering.

Positiv Målet är nära att nås.

Behandlings- och  
hanteringskapaciteten i 
avfallssystemen, inklusive 
förorenade massor ska vara 
säkrade.

Ingen förändring Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020. Planerade 
styrmedel och åtgärder 
räcker inte till.

Uppföljning av A2020



Göteborgsregionen minskar avfallet

126

www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
Kommunstyrelsen 2020-10-20 15 

   
   
KS § 224 Dnr 149/20  
   
Godkännande av upparbetade investeringskostnader för Pinans av-
loppsreningsverk 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019, § 125 att bygga ut det 
befintliga avloppsreningsverket Pinan på Hönö i enlighet med alternativ 1 som 
innebär en uppgradering av Pinans avloppsreningsverk i två etapper. Den 
första etappen innebär en ökning av kapacitet till ca 20 000 pe (personekviva-
lenter) och etapp 2 till ca 25 000 pe (personekvivalenter). Avloppsreningsver-
ket kompletteras även med en ny utloppsledning. 
 
På grund av att avloppsreningsverket nått sitt kapacitetstak med avseende på 
det tillstånd vi har idag måste vi söka nytt miljötillstånd hos Länsstyrelsen. Då 
denna process är tidskritisk har VA-enheten påbörjat arbetet med tillståndsan-
sökan, processutredning och genomförandestudie för nya ledningar. Detta ar-
bete medför kostnader som idag inte finns medräknade inom befintlig ram 
utan skall omfattas av den totala kostnaden för investeringsprojektet. 
 
Utifrån den antagna utbyggnadsplanen behöver politiken nu fatta beslut om 
ekonomiska ramar för projektet. En avrapportering med tillhörande tidplan 
håller på att tas fram och i samband med fullständig projektbudget kommer 
också en finansieringsplan tas fram.  
Kommunfullmäktige fattade 2018 beslut om investeringsmedel på 10,9 mkr för 
en ny biobädd på Pinans avloppsreningsverk då den gamla är på väg att kol-
lapsa. Förutsättningarna för avloppsreningsverket har sedan dess förändränd-
rats och ett nytt beslut har fattats att Pinan skall vara kvar och fortsätta utveck-
las för att möjliggöra fortsatt exploatering av kommunen.  
Omfördelningen av budgeten medför ingen extra kostnad utan rätt kostnad 
hamnar på rätt ställe i processen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. VA-enhetens totalt upparbetade kostnader fram till och med augusti 
månad som uppgår till 1 484 tkr godkänns.  

2. Utredningskostnader för utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk god-
känns upp till 10 mkr. Investeringen finansieras genom omfördelning 
från investeringsmedel Biobädd avloppsreningsverk Pinan.  
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Öckerö 2020-09-09 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Lisette Larsson 

Ärende: Godkännande av upparbetade investeringskostnader för  
Pinans avloppsreningsverk 

Diarienummer: 149/20 

 
Godkännande av upparbetade 
investeringskostnader för Pinans 
avloppsreningsverk 
 

Förslag till beslut 
1. VA-enhetens totalt upparbetade kostnader fram till och med augusti månad 

som uppgår till 1 484 tkr godkänns.  
2. Utredningskostnader för utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk godkänns 

upp till 10 mkr. Investeringen finansieras genom omfördelning från 
investeringsmedel Biobädd avloppsreningsverk Pinan.  

 
Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019, § 125 att bygga ut det 
befintliga avloppsreningsverket Pinan på Hönö i enlighet med alternativ 1 som 
innebär en uppgradering av Pinans avloppsreningsverk i två etapper. Den första 
etappen innebär en ökning av kapacitet till ca 20 000 pe (personekvivalenter) och 
etapp 2 till ca 25 000 pe (personekvivalenter). Avloppsreningsverket kompletteras 
även med en ny utloppsledning. 
 
På grund av att avloppsreningsverket nått sitt kapacitetstak med avseende på det 
tillstånd vi har idag måste vi söka nytt miljötillstånd hos Länsstyrelsen. Då denna 
process är tidskritisk har VA-enheten påbörjat arbetet med tillståndsansökan, 
processutredning och genomförandestudie för nya ledningar. Detta arbete medför 
kostnader som idag inte finns medräknade inom befintlig ram utan skall omfattas 
av den totala kostnaden för investeringsprojektet. 
 
Utifrån den antagna utbyggnadsplanen behöver politiken nu fatta beslut om 
ekonomiska ramar för projektet. En avrapportering med tillhörande tidplan håller 
på att tas fram och i samband med fullständig projektbudget kommer också en 
finansieringsplan tas fram.  



 
 

 

Kommunfullmäktige fattade 2018 beslut om investeringsmedel på 10,9 mkr för en 
ny biobädd på Pinans avloppsreningsverk då den gamla är på väg att kollapsa. 
Förutsättningarna för avloppsreningsverket har sedan dess förändrändrats och ett 
nytt beslut har fattats att Pinan skall vara kvar och fortsätta utvecklas för att 
möjliggöra fortsatt exploatering av kommunen.  
Omfördelningen av budgeten medför ingen extra kostnad utan rätt kostnad hamnar 
på rätt ställe i processen. 
 
Beredning 
Ärendet har inte beretts sedan tidigare. 
 
Ekonomi 
Ovanstående kostnader kommer tillsamman med utbyggnationen av 
avloppsreningsverket att påverka VA-taxan. Detta återkommer VA-enheten med 
årligen så som ett särskilt ärende. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller någon annan 
diskrimineringsgrund. 
 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet påverkar inte barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
För att Va-verksamheten skall kunna fortsätta arbetet med tillståndsansökan, 
processutredning och genomförandestudie för nya ledningar, behöver 
Kommunfullmäktige besluta om omfördeladelning av investeringsmedel. Detta för 
att Va-enheten skall kunna fortsätta arbetet samt att besluta om tillfällig ekonomisk 
investeringsram innan projektbudgeten och finansieringsplanen tagits fram. 
 
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten 
Johannes Wallgren Samhällsbyggnadschef 
Lisette Larsson VA-chef 
 
 
 
…………………………………………                                           …………………………………………… 
Anna Dannjé Brocker                                                          Johannes Wallgren 
Tf Kommundirektör                                                             Samhällsbyggandschef 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                             
Kommunstyrelsen 2020-12-02 24 

   
   
KS § 273 Dnr 187/20  
   
Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 2:200 m.fl. 
 
Ärende 
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och exploatörens åtagan-
den/fördelning av kostnader, tidplan m.m. samt är en förutsättning för detalj-
planens antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06 
Exploateringsavtal 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), för Öckeröalliansen, föreslår tilläggsyrkandet: ”med tillägget att 
avtalet kompletteras med en gatukostnadsersättning för del av kostnad för ut-
byggnad av ca 300 meter GC-väg.” 
Maria Brauer (S) föreslår avslag till förvaltningens förslag på beslut. 
Boel Lanne (MP) föreslår avslag till förvaltningens förslag på beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, dels Maria Brauers (S) och Boel Lannes (MP) förslag om avslag. Ordfö-
rande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag. Ordförande frågar sedan om Jan Utbults tilläggs-
yrkande kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 2:220 m fl antas, med tillägget att 
avtalet kompletteras med en gatukostnadsersättning för del av kostnad för ut-
byggnad av ca 300 meter GC-väg. 
 
Reservation 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig mot beslutet, till 
förmån för eget förslag, med motivering enligt protokollsanteckning nedan. 
Boel Lanne (MP) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Maria Brauer (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Hjälvik är ett känsligt naturområde med stora naturvärden på platsen och i 
de närmaste omgivningarna. Bland annat är den intilliggande badplatsen 
och nordvästra Öckerös strövområde, med vandringsleden och Hummervi-
ken ett för kommuninvånarna högt värderat rekreationsområde. 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2020-12-02 25 
   
   
KS § 273, fortsättning Dnr 187/20  
   
Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 2:200 m.fl. 
 

Vi socialdemokrater anser att området som föreslås inte är lämpligt för 
denna storskaliga byggnation. Området, om det måste ianspråktas för bygg-
nation, måste därför bestå av en småskalig bebyggelse med mycket stor hän-
syn till terrängens och naturens karaktär på platsen. 

Öckerö Socialdemokrater reserverar sig mot beslutet 

Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S)” 
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Öckerö 2020-11-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 2:200 m.fl.  
Diarienummer: 0187/20   

 

Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 
2:200 m.fl. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta exploateringsavtalet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och exploatörens åtaganden/fördelning 
av kostnader, tidplan m.m. samt är en förutsättning för detaljplanens antagande. 
 
Beredning 
Kommunens berörda avdelningar och exploatören har haft möjlighet att framföra 
synpunkter och önskemål. Avtalet är utformat för att passa förutsättningarna för 
genomförandet av aktuell detaljplan. 
 
Ekonomi 
- 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
- 
 
Barnrättsperspektiv 
- 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Avtalet följer gällande riktlinjer. 
 
 
Expediering av beslut 



 
 

 

Samhällsbyggnadsverksamheten 
 
Bilagor 
Exploateringsavtal 
 
 
Underskrift, datum 
 
 
 
 
 
…………………………                                                           ………………………… 
Johannes Wallgren                                                         Anna D Brocker 
Samhällsbyggnadschef                                                   T.f. kommundirektör 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                             
Kommunstyrelsen 2020-12-02 26 

   
   
KS § 274 Dnr SB 8/17  
   
Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 2:200 
 
Ärende 
Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 bostäder anpassade för seniorer vid 
Hjälviks badplats på Öckerö. I kommunens gällande bostadsförsörjningspro-
gram konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr 
det framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsför-
sörjningsprogrammet anger att trenden för kommunens befolkningsutveckling 
är tydlig. Andelen 65+ är 2020 cirka 25 % av befolkningen och prognostiseras 
öka till 30 % av befolkningen till år 2030. Prognosen beviljade hemtjänsttim-
mar tyder på en utveckling som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet 
av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande 
ålder.  
 
Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda 
boendemiljöer för kommunens äldre. Idag finns en stor del av befolkningen i 
villor med relativt låg tillgänglighet och alternativa bostäder är få. Kommunen 
vill därför arbeta för att underlätta för de äldre som söker en boendeform som 
är enklare att hantera och sköta om. I kommunen har ett tidigare projekt 
(Bovieran) genomförts vilket vänt sig till samma målgrupp. Projektet gav ett 
önskat resultat där merparten av dem som flyttade dit kom från villor i kom-
munen. Genom ett byggande enligt planförslaget möjliggörs för fler och till-
gängliga bostäder. Fler antal lägenheter breddar bostadsutbudet vilket är av 
stor vikt för kommunen där andelen villor är relativt hög. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-05 
- Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning  
- Planbeskrivning  
- Samrådsredogörelse  
- Granskningsutlåtande  
- Fastighetsförteckning  
- Trafikutredning, Ramböll, 2020-04-15  
- Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2016-09-20  
- Bergteknisk utredning, Ramböll, 207-03-03, rev 2018-01-15  
- VA-utredning, LMK, 2020-04-22  
- PM: nya anslutningar till Pinans reningsverk, 2020-11-02  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår avslag till förvaltningens förslag. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2020-12-02 27 

   
   
KS § 274, fortsättning Dnr SB 8/17  
   
Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 2:200 
 
Boel Lanne (MP) föreslår avslag till förvaltningens förslag. 
Kent Lagrell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Anders Kjellgren (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen tillstyrker antagandehandlingar daterade 2020-11-05 gäl-
lande detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 2:200  
2. Kommunstyrelsen delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna 
mindre redaktionella justeringar innan antagande i kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
3. Kommunfullmäktige antar rubricerad detaljplan med stöd av plan- och 
bygglagen 5 kap. 27 § (SFS 2010:900).  
 
 
Henrik Karlsson (KD) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig mot beslutet, till 
förmån för eget förslag, med motivering enligt protokollsanteckning nedan. 
Boel Lanne (MP) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget förslag. 
 

Protokollsanteckning 
Maria Brauer (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Hjälvik är ett känsligt naturområde med stora naturvärden på platsen och i 
de närmaste omgivningarna. Bland annat är den intilliggande badplatsen 
och nordvästra Öckerös strövområde, med vandringsleden och Hummervi-
ken ett för kommuninvånarna högt värderat rekreationsområde. 

Vi socialdemokrater anser att området som föreslås inte är lämpligt för 
denna storskaliga byggnation. Området, om det måste ianspråktas för bygg-
nation, måste därför bestå av en småskalig bebyggelse med mycket stor hän-
syn till terrängens och naturens karaktär på platsen. 

Öckerö Socialdemokrater reserverar sig mot beslutet 

Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S)” 
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Öckerö 2020-11-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre  

Ärende: Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 
2:200 

Diarienummer: SB 0008/17   

 

Antagande av detaljplan för bostäder vid 
Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 2:200  
 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tillstyrker antagandehandlingar daterade 2020-11-05 gällande detaljplan för 
bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 2:200 

2. Kommunstyrelsen delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre redaktionella 
justeringar innan antagande i kommunfullmäktige.   

3. Kommunfullmäktige antar rubricerad detaljplan med stöd av plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (SFS 
2010:900). 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 bostäder anpassade för seniorer vid Hjälviks badplats på Öckerö. I 
kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor 
som styr det framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet anger 
att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. Andelen 65+ är 2020 cirka 25 % av befolkningen 
och prognostiseras öka till 30 % av befolkningen till år 2030. Prognosen beviljade hemtjänsttimmar tyder på en 
utveckling som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet 
generellt ökar med tilltagande ålder. 

Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda boendemiljöer för kommunens 
äldre. Idag finns en stor del av befolkningen i villor med relativt låg tillgänglighet och alternativa bostäder är 
få. Kommunen vill därför arbeta för att underlätta för de äldre som söker en boendeform som är enklare att 
hantera och sköta om. I kommunen har ett tidigare projekt (Bovieran) genomförts vilket vänt sig till samma 
målgrupp. Projektet gav ett önskat resultat där merparten av dem som flyttade dit kom från villor i kommunen. 
Genom ett byggande enligt planförslaget möjliggörs för fler och tillgängliga bostäder. Fler antal lägenheter 
breddar bostadsutbudet vilket är av stor vikt för kommunen där andelen villor är relativt hög. 
 
Beredning 
 
Tidigare beslut  

• Beslut om planbesked: 2015-11-03 (KS § 349) och 2015-11-26 (KF § 121).   
• Beslut om samråd: 2017-06-20 (KS § 122)  
• Beslut om granskning 2020-05-26 (KS § 118) 
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Bakgrund  
Detaljplanen var på granskning under tiden 1 juni – 1 juli 2020. Planhandlingarna har under granskningstiden 
funnits tillgängliga på kommunens hemsida, kommunens anslagstavla och Öckerö bibliotek. Kungörelse om 
granskning har anslagits på kommunens anslagstavla och annonserats i Göteborgsposten och Torslanda-
tidningen.  
 
Totalt har 218 yttranden inkommit under granskningstiden, varav 188 stycken har lämnat ett gemensamt 
yttrande med namnlista. Synpunkter från granskningstiden och samhällsbyggnadsverksamhetens svar, och 
eventuell åtgärd med anledning av dessa, har sammanställts i ett granskningsutlåtande upprättad 2020-11-05.  
 
De största förändringarna efter granskningen är: 

- Rättelse av rittekniskt fel på plankartan 
- Planens syfte har justerats med aktuella siffror avseende andelen 65 + i kommunen idag och den 

prognostiserade ökningen fram till 2030.  
- Plankartan kompletteras med en administrativ bestämmelse om enskilt huvudmannaskap inom 

användning natur.  
- Plankartan har justerats så att strandskyddet återinträder inom kvartersmarken som ligger inom 100 

meter från strandlinjen norr ifrån. Byggrättens linje har anpassats efter strandskyddslinjen.  
- Planbeskrivningen kompletteras med information om att det kommer bildas en 

gemensamhetsanläggning för Hummerviksvägen och att det kan komma att bildas en 
gemensamhetsanläggning för allmän plats natur.  

- Planbeskrivningen förtydligas med vad som avses med att de risker för ras som finns på sikt inte är av 
den grad så att särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger. 

- Planbeskrivningen kompletteras med information om att kommunen och exploatören avser teckna ett 
exploateringsavtal, avtalets huvudsakliga innehåll och vad konsekvenserna blir av att planen delvis 
genomförs med stöd av ett exploateringsavtal.  

 

 
Ekonomi 
Plankostnader och tekniska utredningar förenade med planarbetet har bekostats av exploatör. Kostnaderna är 
reglerade i plankostnadsavtal mellan kommunen och exploatören. Exploateringsavtal kopplat till planens 
genomförande finns framtaget och reglerar huvudsakligen Öckerö kommuns och exploatörens ansvar avseende 
genomförandefrågor. Exploateringsavtalet föreslås antas av kommunfullmäktige tillsammans med rubricerad 
detaljplan.  
 
Exploateringen kommer öka trycket på en befintlig pumpstation, vilket innebär att den behöver uppgraderas, 
samlokaliseras med befintlig byggnad och förses med luktreducering för att undvika olägenhet för badgäster 
och boende. Kommunens VA-enhet kommer i den omfattningen det erfordras finansiera ovanstående. Avgifter 
för VA betalas enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. När förbindelsepunkt för VA är upprättad inträder 
betalningsskyldighet. Avsikten är att området läggs till i det kommunala verksamhetsområdet för VA. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Detaljplanen bedöms inte medföra en negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv eller ur någon annan 
diskrimineringsgrund.   
 
Barnperspektiv 
Bostäderna förväntas vända sig till en äldre målgrupp och lekmiljöer för barn bedöms inte vara aktuellt även 
om barn kan komma på besök för att träffa mor- och farföräldrar. Denna form av lek får då ske på annan 
lekplats. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet genom att anta detaljplanen med stöd av plan- och 
bygglagen 5 kap. 27 § (SFS 2010:900). 
 
Bedömning 
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Under arbetet med detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 2:200 har 
samhällsbyggnadsverksamheten gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en 
avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Detaljplanen har prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 
med 5 § förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 2010:900 4 
kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11§. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att ett genomförande av 
planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. Inga riksintressen eller andra områden med särskilda 
natur- eller kulturintressen bedöms påverkas negativt. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna 
överskrids.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att en utveckling i enlighet med planförslaget är lämplig och att 
detaljplanen uppfyller de kriterier som behövs för att den ska kunna antas.  
 
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 
 
Planhandlingar  

- Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning  
- Planbeskrivning  

 
Övriga handlingar  

- Samrådsredogörelse  
- Granskningsutlåtande  
- Fastighetsförteckning 

 
Utredningar  

- Trafikutredning, Ramböll, 2020-04-15  
- Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2016-09-20  
- Bergteknisk utredning, Ramböll, 207-03-03, rev 2018-01-15  
- VA-utredning, LMK, 2020-04-22  
- PM: nya anslutningar till Pinans reningsverk, 2020-11-02  
 

 
 
 

Underskrift 
 
 
 
 
---------------------------                                  ----------------------------- 
Anna Dannjé Brocker                                                   Johannes Wallgren  
 
Tillförordnad kommundirektör                                 Samhällsbyggnadschef  
 
2020-11___                                                                   2020-11___ 
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Skärmtak

Höjdkurvor

Uthus

Bostadshus

Transformatorstation

Gränspunkt

Rutnät

     2:200

Fastighetsbeteckning

ÖCKERÖ Traktnamn/Kvarterstraktnamn

Stödmur

Staket

Kärr

Belysningsstolpe

Ägoslagsgräns

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,  mätningsingenjör

Metria AB

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

UPPLYSNINGAR

Grundkarta för

Hjälvik, Öckerö kommun

Fastighetsskiktets aktualitet: 2020-04-27

Detaljskiktets aktualitet: 2020-04-27

4

5

        ga:3

Registernummer gemensamhetsanläggning

Kartskala 1:1000 (A2)

Registernummer samfällighet
       s:108

Avgränsning gemensamhetsanläggning

Rättighetsgräns

2,7
terränghöjd
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ILLUSTRATIONSKARTA

GRUNDKARTA

PLANKARTA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelse utan beteckning gäller för hela

planområdet. Siffra i parentes avser paragraf i plan- och bygglagens 4 kap. där bestämmelsen har sitt lagstöd.

Endast angiven användning och utformning är tillåten. (Uppträttad enligt 2010:900 SFS 2014:900)

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdetsgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ egenskapsgräns

ANTAGANDEHANDLING

Antagandehandlingarna består av:

- plankarta med bestämmelser, illustrationskarta och grundkarta

- naturvärdesinventering

- planbeskrivning

Övriga handlingar:

- fastighetsförteckning

- samrådsredogörelse

- granskningsutlåtande

KF antagande:

Laga kraft:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BESLUT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plan- bygg och miljöchef

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Upprättad 2020-05-18

Bostäder vid Hjälvik

Öckerö kommun, Västra Götalands län

Planarkitekt

Rikard Sporre Andreas Beutler

Antagandehandling

DETALJPLAN FÖR 

kvartersmark

Bostäder och bostadsanknuten verksamhet (5§)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utnyttjandegrad/omfattning

Maximal sammanlagd byggnadsarea (BYA) för bostadsbyggnad är 700 kvadratmeter. Härutöver

får balkonger och loftgångar uppföras. Byggnadsarean ska fördelas på minst tre byggnader (11§)

Maximal sammanlagd byggnadsarea (BYA) för komplementbyggnader är 40 kvadratmeter (11§)

TAKLUTNING

Golvnivå

Medelmarknivå

Principskiss för hur höjder och taklutning beräknas. Byggnads-, nock- och

totalhöjd beräknas efter markens medelnivå kring byggnaden.

BYGGNADS-

HÖJD

NOCK-

HÖJD

TOTAL-

HÖJD

Marken får inte förses med byggnad (11§)

Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 6,0 meter över medelmarknivå (11§ och 16§)

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4,0 meter (11§ och 16§)

Placering / utformning / utförande

Maximal gavelbredd är 9 m. Fasadlängd som överstiger 12 meter ska förskjutas i höjd eller bredd på

minst 0,5 meter (11§ och 16§)

Tak på huvudbyggnad ska utformas som sadeltak, vara i matt röd kulör och ha en huvudsaklig

nockriktning i nord-sydlig riktning. Taklutning ska vara minst 27 grader. (11§ och 16§)

Takkupor ska utformas med sadeltak, får uppta maximalt 

1

4

 av taklängden och ska ha minst 22 graders

taklutning. (11§ och 16§)

Ytterfasad, med undantag av suterrängvåning, ska kläs med stående träpanel i ljus kulör. (16§)

Suterrängvåning ska markeras med ett visuellt tungt material (16§)

Huvudbyggnads fönster på nordfasad får maximalt uppta 

1

3

 av fasadytan. Fönster bredare än 80 cm ska

brytas av med mittpost (16§)

Balkonger får ej glasas in och får maximalt vara 2.2 meter i djup och 3.2 meter i bredd (11§ och 16§)

Under nivån + 2,675 meter över kartans nollplan ska bebyggelse uppföras vattentätt eller skyddas av tät

barriär alternativt utformas för att tåla att översvämmas (12§ och 16§)

Markens anordnande

n

1

    Schaktning, sprängning eller uppfyllnader får inte ske (10§)

Utöver parkeringar för rörelsehindrade får max 0,7 parkeringsplatser per lägenhet anordnas (13§)

Skydd mot störningar

m

1

Översvämningsskydd får uppföras till en höjd av +3,2 meter över nollplanet (12§)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. (7§)

Utökad lovplikt

a

1

Marklov krävs för åtgärder som påverkar markens höjdläge eller innebär sprängning (15§ och 30§)

Strandskydd

a

2

 Strandskydd återinträder för ytor inom a

2

 (17§)

Strandskyddet är upphävt för strandskydd från Rördammen (17§)

Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från den dag då planen vinner laga kraft (21§)

Upprättad av Robin Sjöström, Tengbom

+0.0

Skala 1:1000 (A3), 1:500 (A1)

FÖRKLARING TILL 

Ny byggand med bostad

Strandskydd återinträder. ytan ska
utformas så att den inte är avhållande
för allmänheten.

Loftgång

Antal våningar inklusive
suterräng- och vindsplan

ILLUSTRATIONSKARTA

B

1

ÖVERSIKT

UPPLYSNING

Vid anläggningsarbeten som omfattar sprängning

ska bergsstabilliteten säkerställas i samband med

lovgivning. En bergteknisk besiktning daterad

2017-03-03 finns framtagen.

Uppförande av översvämningsskydd innebär

enligt miljöbalken markavvattning och dispens

och tillstånd krävs från Länsstyrelsen innan

uppförande.

III

Skala 1:1000 (A3), 1:500 (A1)

Skala 1:2000 (A3), 1:1000 (A1)

Transformatorstation (5§)

E

1

Endast komplementbyggnader får placeras (11§)

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

allmän plats med enskilt huvudmannaskap

Naturmark (8§)

NATUR

III

III

III

Grundkartans nollplan

Marknivå

Högsta nockhöjd i meter över grundkartans nollplan, härutöver får ventilationshuvar, 

skorstenar eller liknande uppföras (11§ och 16§)
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PLANPROCESSEN 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att lämna 
synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras.  
 
När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, 
såsom markanvändning i översiktsplanen.  

 

 
 
PLANFÖRFARANDE 
Till samrådet ansågs förslaget vara av begränsad betydelse, sakna större allmänt intresse och vara 
förenligt med kommunens översiktsplan. Kommunens bedömning var därför att planarbetet skulle 
bedrivas med ett standardförfarande i enlighet med PBL (2010:900 SFS 2014:900). Under samrådet har 
det visat sig att intresset för planarbetet var stort och det har engagerat många medborgare även 
utanför det direkta planområdet. Förslaget kan därför anses vara av större allmänt intresse och 
kommunen valde därför att till granskningen övergå till utökat förfarande enligt PBL (2010:900 SFS 
2014:900).   

 
PLANHANDLINGAR 
Antagandehandlingar består av: 

• Planbeskrivning (denna handling) 
• Plankarta med illustration, grundkarta och bestämmelser 

 
Övriga handlingar: 

• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
• Fastighetsförteckning 

 
Utredningar: 

• Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2016-09-20  
• Bergteknisk utredning Ramböll, 2017-03-03, rev 2018-01-15 
• VA-utredning, LMK, 2020-04-22 
• Trafikutredning, Ramböll, 2020-04-15  
• PM-Nya anslutningar till Pinans reningsverk, 2020-11-02 

 
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de 
förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen.  
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 bostäder anpassade för seniorer vid Hjälviks badplats på 
Öckerö. I kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram konstateras att de demografiska 
förändringarna är den faktor som styr det framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. 
Bostadsförsörjningsprogrammet anger att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. 
Andelen 65+ är 2020 cirka 25 % av befolkningen och prognostiseras öka till 30 % av befolkningen till år 
2030. Prognosen beviljade hemtjänsttimmar tyder på en utveckling som på ett påtagligt sätt kommer 
påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande ålder.  
 
Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda boendemiljöer för 
kommunens äldre. Idag finns en stor del av befolkningen i villor med relativt låg tillgänglighet och 
alternativa bostäder är få. Kommunen vill därför arbeta för att underlätta för de äldre som söker en 
boendeform som är enklare att hantera och sköta om. I kommunen har ett tidigare projekt (Bovieran) 
genomförts vilket vänt sig till samma målgrupp. Projektet gav ett önskat resultat där merparten av dem 
som flyttade dit kom från villor i kommunen. Genom ett byggande enligt planförslaget möjliggörs för fler 
och tillgängliga bostäder. Fler antal lägenheter breddar bostadsutbudet vilket är av stor vikt för 
kommunen där andelen villor är relativt hög. 
 
Planförslaget har under planarbetet minskats ner i omfattning för att i större grad motsvara 
omfattningen för den byggrätt för hotellbyggnad som finns idag. Befintlig byggrätt motsvarar en 
byggnadsarea på ca 700 m2 i en byggnadskropp. För att ta ner skalan på bebyggelsen regleras 
byggnadsarean till att delas upp på minst 3 byggnader. Byggnadshöjden är i linje med den befintliga 
byggrätten (6 meter). Nockhöjden i planförslaget innebär en sänkning jämfört med befintlig byggrätt. 
 
Utformningen föreslås bli enligt en klassisk bohuslänsk bostadshustradition med hög källare, ett fullt 
plan och en vindsvåning med förhöjt väggliv. Materialvalet styrs till klassiskt material i skärgården med 
trä i ljus kulör och där sockelvåningen markeras.  
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
LÄGE 
Planområdet är beläget på västsidan på 
Öckerö, söder om badplatsen Hjälvik och 
Norgårdsvägen, ca 1,8 km nordväst om 
Öckerö centrum.  

 
AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet omfattar cirka 0,8 hektar och ägs 
av privata markägare. Planen omfattar del av 
fastigheten Öckerö 2:200 och del av 2:198. 
Exploatören har tecknat avtal för den mark 
inom fastigheterna som ligger inom 
planområdet.   

 
Översiktskarta med planområdets läge  

Planområde 

Öckerö centrum 
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PLANFÖRHÅLLANDEN 
Översiktsplan 
I kommunens gällande översiktsplan för Öckerö 
kommun - utblick Öckerö (2018) anges:  
C Hjälvik - Området kan rymma ca 60 bostäder i form 
av flerbostadshus alternativt hotell på kort sikt. 
Bebyggelsens utformning och lokalisering ska vara 
sådan att allmänhetens tillgänglighet till kusten inte 
äventyras. Det är höjdskillnader i området vilket 
planarbetet bör eftersträva att bibehålla med hänsyn 
till riksintresse som bland annat värderar 
landskapsbild. 

 
Detaljplan 
En del av planområdet omfattas av byggnadsplan för 
del av Öckerö ö i Öckerö socken från 1949. Planen har 
inte en pågående genomförandetid. 
 
Inom fastigheten Öckerö 2:200 redovisar 
byggnadsplanen ett område betecknat med M 
(byggrätten är ca 700 m2 stor). Området får användas 
för restaurang- och hotelländamål. Inom området får 
byggnad inte uppföras till större höjd än 6,0 m. 
Byggnaden får uppföras till det antal våningar som den 
angivna hushöjden medger. Maximal taklutning är 30°. Väster om användningen M finns allmän plats - 
PARK.    
 
I den östra delen av planområdet gäller en byggnadsplan antagen 19 juni 1976 och redovisar parkmark. 
Planen har inte en gällande genomförandetid.  
 

 
Planområdets ungefärliga läge markerat med röd streckad linje. Planen från 1976 är 
i färg. Planen från 1949 är i svartvitt.  

 
Översiktsplanens karta med planområdets i 
område C  

1949 

1976 

Planområde 
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Planbesked 
För planärendet gäller två planbesked. Det första lämnades 2014-10-14 där kommunen ställde sig 
positiv till att pröva en utökad byggrätt för hotellverksamhet. 2015-11-26 lämnades ett nytt planbesked i 
ärendet där kommunens ställde sig positiv till att också pröva möjligheten för seniorboende. Efter att 
planarbetet startat har det under tidig avstämning med Trafikverket och Länsstyrelsen framkommit att 
en prövning av hotellverksamhet på platsen inte är lämplig med anledning av att påverkan på väg 155 
blir mer påtaglig jämfört med seniorboende.  

 
STRATEGISKA DOKUMENT OCH RIKTLINJER 
Översiktsplan 
I översiktsplanen fastställs att kommunens långsiktiga planering utgår från ett tillväxtmål om 80-120 
personer per år. Det innebär att minst 40-60 bostäder behöver byggas per år under 2020-2030. 
 
Bostadsförsörjningsprogram 
Öckerö kommun har ett bostadsförsörjningsprogram för 2021-2025. Bostadsförsörjningsprogrammet 
lägger fast inriktningen för hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på sikt.  

 
Bostadsförsörjningen ska inriktas för att så långt som möjligt förutse och tillgodose de behov av 
bostäder som uppkommer genom kommunens tillväxtmål och särskilda ansvar för vissa grupper. Enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet utgör andelen småhus i nuläget ca 90 % av bostadsbeståndet i 
kommunen. I första hand ska det därför ske ett byggande av flerbostadshus med lägenheter, i 
ägarrätter, bostadsrätter och hyresrätter i olika prislägen.  
 
I bostadsförsörjningsprogrammet konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr 
det framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet anger 
att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. Andelen 65+ är 2020 cirka 25 % av 
befolkningen och prognostiseras öka till 30 % av befolkningen till år 2030. Prognosen beviljade 
hemtjänsttimmar tyder på en utveckling som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av 
stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande ålder.  
 
Trafikstrategi 
Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument med helhetssyn, 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 trafikstrategin är hanteringen av sambanden mellan 
markanvändning, bebyggelse, trafiksystemet och människors val av transportsätt.  
 
Åtgärdsvalsstudie 155  
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. Öarna trafikeras av Trafikverkets vägfärjor via 
Hönöleden/väg 155 samt Björköleden. Färjorna angör vid Lilla Varholmens färjeläge där trafiken ansluter 
till väg 155. Trafiken på väg 155 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.  
 
Trafikverket har genomfört och är på väg att genomföra flera åtgärder 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 
infrastrukturbristerna. 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 förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 155 mellan Torslanda 
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(Amhult) och Öckerö. 
 
Trafikverkets målsättning är att genom fyrstegsprincipen identifiera åtgärder, och kombinationer av 
åtgärder, som skapar bättre tillgänglighet 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 

 
Särskilda hushållningsbestämmelser 
Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning 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 
tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för 
totalförsvaret.  
 
Miljökvalitetsnormer 
VATTEN 
Planområdets omgivande kustvatten – Göteborgs norra skärgårds kustvatten - omfattas av 
miljökvalitetsnormer för ytvatten.  
Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig. Denna vattenförekomst är samklassad med 
Göteborgs norra skärgårds kustvatten och Göteborgs södra skärgårds kustvatten som tillhör samma 
vattentyp. Dataunderlaget är otillräckligt för att tillämpa befintliga bedömningsgrunder, men den 
sammanvägda statusen för dessa vattenförekomster 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). 
Detta med anledning av ett nytt europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk, som tyder på att gränsvärdet 
överskrids i alla ytvatten.  
 
LUFT 
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 utpendlar från kommunen med bil vilket bidrar till utsläppen.  
 
Planområdet ligger långt ifrån ett område där gränsvärden överskrids. Mobilitetsåtgärderna som 
planeras att genomföras i samband med exploateringen kommer att leda till att påverkan från 
fordonstransporter hålls nere.  
 
Avloppssituationen vid Hönö Pinans reningsverk 
Kommunens VA-enhet har tagit fram ett PM daterat 2020-11-02 för att beskriva avloppssituationen 
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i kommunens reningsverk vid Hönö Pinan. I PM:et framgår det att kommunens bedömning är att 
detaljplan för Öckerö nya centrum, detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, detaljplan för 
Björkö 1:294 och Björkö 1:305 samt detaljplanen för Hjälvik Öckerö 2:200 kan antas utan risk för 
människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås. 
 
Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 (KF § 125) att Pinans ARV ska upprustas och byggas 
ut i två etapper till att kunna omhänderta 25 000 PE. Etapp 1 innebär en ökning till 20 000 PE och etapp 
2 till 25 000 PE. Reningsverket kommer även kompletteras med en ny utloppsledning.  
 
Strandskydd 
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd men ligger delvis inom 100 meter från strandlinjen och 
en prövning mot skäl för upphävande/dispens ska därför prövas. Se vidare under rubriken 
”Strandskydd” under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”. 
 
Skydd mot schaktning 
Norr om området finns ett förbud mot schaktning med stöd av 110 § Byggnadslagen. Förbudet ligger 
inte inom planområdet men påverkar Norgårdsvägen som är tillfarten till planområdet.  
 
Naturvårdsprogram 
Naturvårdprogrammet är en del i kommunens miljömålsarbete 
och är tänkt som ett underlagsmaterial till kommunens 
översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av Öckerö 
kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden 
inom kommunen. Inventeringarna omfattar landmiljöer och 
genomfördes under 2013 och 2014. 
 
Intill planområdet finns identifierade områden med höga 
naturvärden dessa är 22 Rördammen, 23 Öckerös västligaste 
uddar och 24 Hjälvik och Trollvik som innehar den högsta och 
den näst högsta klassningen.  
 
MARK OCH VEGETATION 
Naturinventering  
En naturvärdesinventering har utförts för planområdet av Naturcentrum, daterat 2016-09-20. 
Inventeringen visar att området domineras av ljungrika hällmarker med öppna, lavklädda hällar, 
torrängar och mindre buskage. I norr finns en mindre träddunge av igenväxningskaraktär. Utmed 
områdets västra kant finns öppna gräspartier med torrängar och ett mindre parti med frisk-fuktig mark. 
Området ligger inte inom skyddsvärt område så som strandskydd, riksintresse för naturvård m.fl. och 
inga naturvärdesarter finns noterade. Vid inventeringen noterades inga rödlistade arter men 
naturvårdsarter som murgröna. Totalt avgränsas två objekt med naturvärden, se bild nedan, båda 
bedöms tillhöra klass 3 (naturvärde). 
 

 
Naturvårdsprogram med 
planområde markerad med 
röd prick. 
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              Objekt med naturvärden inom det inventerade området. Bild: Naturcentrum 

 
Områdets höjdpunkt finns i den östra delen av planområdet med höjden +10 m. Denna består av ett 
berg med relativt höga branter. Centralt i området är marknivån lägre och sluttar åt norr mot 
badplatsen, här finns även områdets lågpunkt vilken ligger omkring +2 meter. I väster går marknivån 
något uppåt igen och når +4 meter. Väster om planområdet finns ytterligare ett berg med nivåer 
omkring + 11.  
 

 
Bild från områdets centrala del, badplatsen 
finns till höger. 

Bild med berget i området östra del. + 10 
meter.  
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Planområdet i förgrunden och Hjälviks 
badplats skymtas i bakgrunden.  

Planområdet sett från nordväst. Badplatsen 
ligger till vänster i bild.  

 
Geotekniska förhållanden 
Planområdet består av hällmarker med blottat berg och gräs-, moss- och slypartier samt buskar och 
mindre träd. En bergteknisk utredning är genomförd av Ramböll daterad 2017-03-03 med 
revideringsdatum 2018-01-15. 
 
Planområdet uppvisar till stor del god stabilitet, på sikt förekommer en något förhöjd rasrisk längs 
bergslänter i område 6, dock inte i den grad så att särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger. 
Nedanför vissa av slänterna ligger husbyggnader som begränsar utrymmet och åtkomsten, varför 
utrustning för bergarbeten måste anpassas till dessa förhållanden. 
 
Utredningen anger att om sprängningsarbeten ska utföras inom planområdet upprättas inför detta en 
riskanalys med avseende på vibrationer som omfattar berörda fastigheter och konstruktioner. 
Sprängningsarbetet ska då anpassas och följas upp efter de maximala vibrationsvärden som riskanalysen 
anger. 
 

  
Karta med de delområden från den 
bergtekniska utredningen. 

Område 6 med uppsprucket berg i vertikala och 
horisontella riktningar. Rotsprängning     i 
vegetation i sprickorna kan skapa instabilitet. 

 
Markradon 
Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun med undantag av delar av Björkö. 
Kommunens radonundersökning visar på att detta område klassas som lågriskområde för markradon.  
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Bostadsbyggnad inom lågriskområde kan normalt utföras utan särskilda skyddsåtgärder utan att högsta 
tillåtna radonhalt kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Om 
det konstateras att marken innehåller radon kommer byggnader grundläggas radonsäkrat.   

 
Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenerande. Kunskap måste finnas om varifrån 
makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etcetera. Frågan om radonmätning på 
schaktbotten tas upp vid tekniskt samråd. 

 
FORNLÄMNINGAR OCH KULTURHISTORIA 
Det finns inga kända fornlämningar i området.  
 
BEFINTLIG BEBYGGELSE 
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Omkringliggande bebyggelse är villor i varierande storlek, 
från sommarstugor till större villor i 2 plan. Söder om planområdet ligger flera villor med suterräng åt 
söder.  
 

  
Villa väster om planområdet  Villor söder om planområdet 

 

  
Villor söder om planområdet Villor söder om planområdet 

  
  

Öckerö  
2:511 

Öckerö  
2:616 

Öckerö  
2:723 

Öckerö  
2:617 

Öckerö  
2:617 

Öckerö  
2:427 

Öckerö  
2:617 
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SERVICE 
Planområdet ligger på Öckerös västsida och mycket av samhällsservicen ligger inom 2,0 km från 
planområdet. Servicen är främst koncentrerad kring hållplatsen Öckerö hamn som ligger ca 1,8 km 
sydöst om planområdet. Här finns apotek, systembolag, kiosk, bibliotek och kommunhus. Närmaste 
mataffär finns 1,6 km sydöst om planområdet. Området är även välförsett med skolor. Närmaste 
hållplats för planområdet är Kärrviksvägens hållplats. 

 
Översiktskarta med funktioner, Ramböll. 
 
  

Planområde 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER 
Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 lägenheter anpassade för seniorer vid en fastighet intill Hjälviks 
badplats på Öckerö. De demografiska förändringarna i kommunen pekar på ett stort behov av bostäder 
med hög tillgänglighet som är anpassade för äldre. Genom ett byggande enligt planförslaget möjliggörs 
detta och fler antal lägenheter breddar bostadsutbudet för kommunen i stort.  
 
BEBYGGELSE 

 
Illustration, Kanozi arkitekter  

 
Detaljplanen möjliggör för uppförandet av ca 27 bostäder. Byggnaderna som möjliggörs är i tre våningar 
där den övre våningen delvis ligger integrerad i taket (vindsvåning) med förhöjt väggliv. Den undre 
våningen ligger i ett suterrängplan som visuellt ska markeras som en sockelvåning.  
 
Sammanlagd byggnadsarea för huvudbyggnader är reglerad till max 700 m2 vilket motsvarar gällande 
byggrätt för hotell/vandrarhem på platsen. Detaljplanen regerar att balkonger och loftgångar får 
uppföras utöver byggnadsarean på 700 m2. Istället för att bygga en byggnad med ett fotavtryck på 700 
m2 ska den delas upp i minst 3 byggnadsvolymer för att på så vis ta ner skalan. För att ytterligare minska 
skalan och knyta an till byggnation i bohuslänsk tradition regleras att maximal bredd på gavlar till 9 
meter. Längdfasader regleras till att de ska brytas upp om de överstiger en längd på 12 meter.  
 
Sammanlagd byggnadsarea för komplementbyggnader är 40 kvadratmeter, denna yta kan användas för 
cykelförråd, avfallshus och liknande. Det finns plusmark i nordväst och i söder där 
komplementbyggnader kan uppföras.  
 
Ett avstånd till beachvolleybollplanen styrs genom att bebyggelsen närmast planerna betecknas med 
prickmark där inga byggnader får uppföras. 
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Visualisering av projektet sett från nord, Kanozi arkitekter 
 

 
Sektion genom Öckerö 2:617, Kanozi arkitekter 
 
Högsta tillåtna nockhöjd är reglerat till +12,0 meter över grundkartans nollplan. (Nollplanet ligger nära 
normalt vattenstånd och utgår inte från omgivande markens nivå) Nivån är 0,5 meter lägre än villan på 
Öckerö 2:617 i söder. Det innebär även en sänkning från gällande byggrätt som ligger mer höglänt och 
som medger en byggrätt med en nockhöjd på mellan +15 och +16 meter. 
 
Byggnadshöjden regleras till 6 meter vilket är i linje med gällande byggrätt. Byggnadshöjden räknas från 
medelmarknivån kring byggnaden. Högsta nockhöjd på komplementbyggnader är 4 meter. 
 
Minsta taklutning på huvudbyggnad och takkupor regleras till 27 grader respektive 22 grader, takkupor 
får uppta maximalt en fjärdedel av taklängden. Nockriktningen på huvudbyggnaderna regleras till att 
huvudsakligen ligga i nord-sydlig riktning för att gavlarna ska vetta mot Norgårdsvägen. Huvudsakligen 
avser att riktningen på gaveln ska ligga närmare nord än öst eller väst och kan därför variera något för 
att inte ge ett för monotont yttryck och kunna anpassas till markens nivåer. Takkupor ska om de uppförs 
ha sadeltak. Taken på huvudbyggnaderna ska vara i en matt röd kulör för att ytterligare anknyta till en 
färgsättning som är vanligt förekommande i bohuslänska fiskesamhällen.  
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Visualisering av projektet sett från Norgårdsvägen, Kanozi arkitekter 
 
Byggnadernas materialval styrs till att vara i trä och i ljus kulör för att efterlikna det som finns i 
skärgården. Suterrängplanets fasad ska avvika från de övre planen för att sockeln ska bli markerad med 
ett visuellt tungt material. Exempel på material som avses är granitsten eller en rappad yta. 
 
För att ytterligare koppla till bohuslänsk tradition bör fönstersättningen i stora drag följa en vertikal 
linjering mellan våningsplanen och inte få en för stor andel glasyta av fasaden. I plankartan regleras 
fönstren på nordfasaden till att inte uppta mer än 1/3 av fasadytan och att bredare fönster än 80 cm ska 
brytas av med en mittpost. 
 
Balkongstorleken regleras till att maximalt vara 2,2 x 3,2 meter och dessa får inte glasas in. 
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FASADER 
Nedan visas fasader på byggander som ryms inom planbestämmelserna.  
 

  

 
Fasader Kanozi arkitekter 
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AVSTÅND TILL GRANNFASTIGHETER 

 
Karta med avstånd i meter mellan gräns för byggrätt (i den orangemarkerade ytan kan 
huvudbyggnader placeras) och intilliggande byggnader. 
 
SOLSTUDIE  
Det bedöms inte bli någon skuggpåverkan för befintliga bostäder med anledning av exploateringen. 
 

 
Solstudie för 25:e juni (omkring sommarsolståndet) Kanozi arkitekter 
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Solstudie för 20:e mars (omkring vårdagjämning) Kanozi arkitekter 
 

 
FRIYTOR  
Lek och rekreation 
Bostäderna förväntas vända sig till en äldre målgrupp och lekmiljöer för barn bedöms inte vara aktuellt 
även om barn kan komma på besök för att träffa mor- och farföräldrar. Denna form av lek får då ske på 
annan lekplats.  
 
Planområdet ligger på västra sidan av Öckerö med stora strövområden intill. Strax norr om planen finns 
även den kommunala badplatsen Hjälvik som är flitigt besökt sommartid med aktiviteter som 
beachvollyboll. Den nya byggnaden kan komma att påverka upplevelsen från badet eftersom platsen 
idag upplevs som relativt oexploaterad och ger intrycket att ligga väldigt ödsligt. Bedömningen är ändå 
att badets attraktivitet kvarstår och att boendet inte påverkar användningen av badplatsen på ett 
betydande sätt. I avvägningen mellan det allmänna intresset av att badet upplevs ligga långt från 
bebyggelse och det allmänna intresset av att skapa mer tillgängliga seniorbostäder bedöms intresset av 
bostäder som starkare. 
 
Naturmiljö 
Delar av marken tas i anspråk genom planförslaget. Inom området försvinner därmed naturmark med 
naturvärdesklass 3. Stora delar av området sparas även i söder och öster där ingen sprängning får ske. 
Platsen där murgrönan finns föreslås ingen exploatering, intill den föreslås dock en teknisk anläggning. 
Det har i planarbetet inte gått att konstatera om transformatorn kommer att påverka murgrönan. 
Transformatorstationen ges en yta på byggrätten som gör att den går att placera en bit från berget. 
Transformatorns placering intill berget bedöms dock vara lämpligt utifrån landskapsbildsperspektiv där 
den tekniska anläggningen kan ta visuellt stöd i det bakomliggande berget. 
 
TRAFIK 
Exploateringen bedöms inte ge en betydande påverkan på väg 155. Enligt till planen hörande 
trafikutredning, framtagen av Ramböll 2017-02-13, kommer exploateringen generera lite trafik på väg 
155, varav inget eller endast ett ringa tillskott i högtrafik.  De boende skulle sannolikt också göra 
mestadels lokala resor, främst med den samägda golfbilen och i de fall de reser med bil, samordna sina 
resor, både med andra boende samt för flera ärenden. Golfbilen är således en viktig mobilitetsåtgärd att 
inkludera i tjänsteutbudet för seniorboendet. För att boendekonceptet ska bli framgångsrikt är det 
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viktigt att sänka parkeringstalet för bostäderna från 1,2 till 0,7 (eller lägre), samt att avgiftsbelägga 
parkeringen med en kännbar avgift. Det lägre parkeringstalet motiveras också med att seniorer inte 
reser lika ofta som människor i arbetsför ålder. 
 
Planförslaget kommer att skapa flyttkedjor då äldre personer i villor som söker ett mer anpassat boende 
tros bli den främsta målgruppen för BoAktivt på Öckerö. Exploateringen kommer därigenom få till följd 
att fler familjer kan flytta in i de villor som frigörs. Då invånarantalet ökar kommer antalet bilresor blir 
fler. Inom ramen för detaljplanen går det inte att reglera eller hantera frågan om kommande 
trafikrörelser för boenden i de bostäder som det eventuellt flyttas ifrån.  
 
Ur ett strikt trafikalt perspektiv är det ett argument att inte bygga bostäder i området alls och 
därigenom hålla påverkan på väg 155 nere. Kommunen bedömer dock att det inte är ett hållbart sätt att 
resonera på då det låser in människor i en boendeform som inte är anpassad för dem. Detta kan i sin tur 
leda till att fler tvingas, och tidigare än nödvändigt, hamna på kommunens äldreboende alternativt att 
de flyttar till en annan kommun. I de båda senare alternativen kommer samma flyttkedjor att uppstå 
som vid en exploatering och därigenom skapa samma trafikalstring på väg 155.  
 
Nollalternativet är att bygga ut enligt gällande plan som medger en mindre byggnad för restaurang- och 
hotelländamål. En sådan byggnad bedöms också generera trafik. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Fram till norra delen av planområdet sker gång- och cykeltrafik i blandtrafik fram till Norgårdsvägen som 
har trottoarer på båda sidor om vägen. Kommunen arbetar idag för att skapa en cykelbana längs delar 
av Norgårdsvägen, denna når dock inte hela vägen ner till badplatsen. I samband med exploateringen 
föreslås gång- och cykelvägen längs med Norgårdsvägen förlängas och stärkas upp och därigenom nå 
både den nya exploateringen och badplatsen.  

 
Biltrafik 
Området nås från Norgårdsvägen och Hummerviksvägen. Då vägen kommer att trafikeras mer frekvent 
och med renhållningsfordon planeras Norgårdsvägens standard höjas fram till byggnaden. Ingen ny 
vändplats behöver anläggas utan renhållningsfordon kan använda befintlig vändplats vid Hummerviken.  
 
Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är Kärrsviksvägen, placerad ca 750 m sydöst om planområdet. Hållplatsen 
trafikeras av linje 290. Denna går med halvtimmestrafik under högtrafik och ca en gång i timmen övrig 
tid. Restiden in till centrala Göteborg är cirka en och en halv timme.  
 
Parkering 
Parkering föreslås ske på mark genom en öppen lösning. P-talet sätts som ett maxantal för att begränsa 
möjligheterna för bil. I plankartan finns en planbestämmelse som reglerar att det utöver parkeringar för 
rörelsehindrade får anläggas max 0,7 p-platser per lägenhet. Med omkring 27 lägenheter skapar det ett 
p-tal på 18,9 platser som avrundat uppåt blir 19 platser. 
 
För ett intilliggande planområde har Atkins tagit fram en trafikutredning som pekar på ett behov av 20 
cykelplatser per 1000 bruttoarea. Det är rimligt att cykelbehovet i detta läge skulle hamna på en 
liknande nivå om samma utredning gjordes för detta planområde. Målgruppen för den föreslagna typ av 
boende förväntas ha ett lägre cykelantal än genomsnittet men samtidigt så kan utrymmet behövas för 
t.ex. permobiler och elrullstolar.  
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Boarean är beräknad till ca 1785 kvadrat, detta tal är lägre än bruttoarean eftersom den inte räknar med 
t.ex. trapphus. En normalfördelning av boarea/bruttoarea i flerbostadshus är 1,25. Motsvarande boarea 
motsvarar då ungefär bruttoarean 2230 m2 vilket skulle ge ett cykelplatsbehov av ca 45 platser. Det 
finns stora möjligheter att parkera cyklar på fastigheten, en del av byggrätten för komplementbyggnader 
kan också inrymma cykelförråd.  
 
STRANDSKYDD 
Idag gäller inget strandskydd för området. En 
del av området närmast Norgårdsvägen ligger 
inom 100 meter från strandlinjen. Det finns 
även en del i sydväst som ligger inom 100 
meter från Rördammen som har strandskydd. 
När en ny detaljplan tas fram inom ett område 
som ligger inom 100 meter från stranden ska 
en omprövning ske mot sex särskilda skäl för 
dispens och upphävande av strandskydd enligt 
miljöbalken.  
 
De sex skälen är om marken: 
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 utvidgningen 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 angeläget intresse. 
 

 
Karta över idag gällande strandskydd. Den 
gröna linjen avser 100 meter från strandlinjen. 
Det rödskrafferade området är det generella 
strandskyddet och den blåskrafferande ytan 
avser utökat strandskydd upp till 300 meter.  

planområde 
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Grönstreckad linje avser ca 100 meter från strandlinjen. Blå linje avser uppskattad linje med det 
generella strandskyddet utifrån Rördammen. 
 
Grön yta 
För området i nordöst (inom 100 meter från strandlinjen, grön streckad linje ovan) kommer 
strandskyddet att inträda både på allmän plats och kvartersmark. Ytan inom kvartersmarken (grön yta) 
har enligt naturvärdesinventeringen inga höga naturvärden utan det intresse som ska bevakas är främst 
allmänhetens möjlighet att vistas på platsen. Inom kvartersmarken har byggnader undantagits från ytan 
genom så kallad prickmark. Ytan lämpar sig väl som förgårdsmark till bebyggelsen med gångvägar och 
parkering. Ytan ska dock utformas så att den inte upplevs avhållande för allmänheten.  
 
Skälen som en dispens kan grunda sig på är: 
Skäl nummer 5 - området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området. Det angelägna allmänna intresset är att tillskapa fler bostäder i nya 
boendeformer på Öckerö. Det skulle vara möjligt att exploatera platsen utan att inkräkta på 100-
meterszonen. Att inte utnyttja det gröna området på kartan skulle dock ge en mindre lämplig 
användning av platsen. Alternativa placeringar av parkeringar är till exempel genom att utföra större 
sprängningar så att parkeringar och byggnader kan förskjutas söder ut. Men frågan kring dispens bör 
istället ses utifrån om annan yta utanför strandskyddszonen kan utgöra förgårdsmark till bebyggelsen 
och inte om parkeringar kan placeras på annan yta. Lämpligheten i att använda den gröna ytan som 
förgårdsmark ligger i att den är placerad mellan Norgårdsvägen och bebyggelsen som föreslås uppföras. 
Det är därför en fråga om hur bostäderna försörjs och kopplas till anslutande väg vilket inte bedöms 
kunna tillskapas på samma sätt utanför område där strandskyddet inträder. Skäl för dispens bedöms 
härigenom föreligga vid ansökan om marklov. Inom område där strandskyddet inträder ges även 
möjlighet för att uppföra ett skydd mot höga vattenstånd. Intresset av att skydda bostäderna anses även 
det väga tyngre än strandskyddsintresset.  

 
Inom område där strandskyddet kommer att återinträda föreslås även en transformatorstation. Då 
anläggningen inte skapar en hemfridszon och är en allmännyttig anläggning bedöms det finnas skäl för 
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framtida dispens från strandskyddet. 
 
Blå yta 
För området i sydväst (strandskydd från Rördammen, blå yta på karta på föregående sida) bedöms skäl 
nummer 2- genom bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen vara tillämpbart. De 
bebyggda fastigheterna Öckerö 2:511 och 2:616 avskiljer området från strandlinjen. 
 
Den befintliga vändplatsen ingår inte i detaljplanen men är tänkt att utöver nuvarande nyttjande 
användas för sophämtning etc. Då Norgårdsvägen ligger inom 100 meter väster om området finns inget 
läge där en vändplats kan anordnas utanför strandskyddat område. Förslagsvis ska vändplatsen även 
fortsatt ha en enkel standard och smälta in väl i omgivningen. Skäl för att medge dispens från 
strandskyddet är nr 3- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Sammanvägd bedömning: 
Intresset av att ta planområdet i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Skälet för denna 
bedömning är:  

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.  
• Tillgängligheten till strandområdet försvåras inte.  
• Fri passage längs stranden enligt 7 kapitlet 18 f § miljöbalken påverkas inte.  
• Delar av området är avskild från strandlinjen genom bebyggelse. 

Planbestämmelser som anger var strandskyddet återinträder och var strandskyddet upphävs finns på 
plankartan. 
 
Länsstyrelsen har i samrådsyttrande meddelat att kommunen presenterat godtagbara skäl för att 
upphäva strandskyddet men har ändrat sin bedömning i granskningsyttrandet.  
 
ÖVERSVÄMNING 
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 översvämningsrisken 
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. 
 
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 2,9 meter, zon 2 mellan 2,9 och 3,4 meter och zon 1 över 3,4 
meter. I Öckerö kommun används höjdssystemet RH00 och skillnaden mellan höjdsystemen är ca 2,25 
dm. I planförslaget är alla höjdangivelser anpassade till RH00.  
 
I aktuellt förslag ligger de lägst placerade lägenheterna på nivå +2,675. Tillfartsvägen ligger som lägst på 

 
 

 
Matris från Stigande vatten, exploateringens 
bottenplan omfattar Helårsboende, 
besöksboende samt garage 
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nivå +2,0. Lågpunkten kan skapa problem för räddningstjänstens framkomlighet vid översvämning i 
området. Räddningstjänstens fordon kan ta sig fram i vatten som är upp till 0,5 meter och klarar där 
med nivåerna i zon 3. Vägen ligger utanför planområdet och skulle kunna höjas till nivån 2,4 för att 
garantera att räddningstjänsten kan ta sig fram till området. Utrymning av byggnaden är dock möjlig åt 
både väster eller söder där marken ligger inom zon 1.  
 
I planen finns en bestämmelse som anger att bebyggelse under nivå +2,675, ska utföras med en 
vattentät konstruktion alternativt tålas att översvämmas.  
 
Det finns en planbestämmelse m1 som anger att en vattentät barriär i form av en mur får anordnas till 
en höjd av +3,2 meter över nollplanet. Bestämmelsen möjliggör att ett skydd kan skapas för att i 
framtiden kunna säkra byggnaden för höga vattenstånd. 
 
Ett översvämningsskydd innebär en markavvattning och dispens och tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen 
innan uppförande. 
 
Skyfall 
Området bedöms inte vara känsligt vid skyfall. Grundläggningsnivån på byggnaden planeras att bli på 
2,675 meter och i nordost ligger vägen på omkring 2 meter. Planen påverkar inte någon bebyggelse 
nedströms. Vid anläggandet av dränering behöver området söder om byggnaden innehålla avskärmande 
diken så att vatten inte blir stående mot bygganden. Ingen planbestämmelse kring skyfall bedöms 
krävas.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Vatten och avlopp 

Planområdet är beläget utanför befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp. En VA-
utredning är framtagen av Sigma med beräkningar för samrådsförslaget med omkring 50 bostäder. I 
utredningen framkommer att det vattennätet bedöms klara den nya exploateringen. 
Avloppsledningen fram till pumpstationen behöver filmas innan påkoppling kan ske. Andra aspekter 
som föranleder att nätet inte klarar påkopplingen identifieras inte i utredningen.     

 

Befintliga VA-ledningar. Karta ur VA-utredning 
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Norr om området i Norgårdsvägen finns inga dagvattenledningar. Dagvattensystem är utbyggt i 
Norgårdsvägen öster om området och avleds via ledning i naturområdet ut till västerhavet. 
 
Värme 
Uppvärmning regleras inte i detaljplan. Exploatören har som avsikt att borra efter bergvärme. 

 
El och tele 
Området ska anslutas till Öckerö näts fiber som finns för befintliga fastigheter i närområdet. 
Resursbehov för el är ännu inte utrett och elleverantör är samrådspart. 
 
Avfall 
Ett avfallshus finns föreslaget längs Norgårdsvägen. Dragavståndet för sopkärlen blir mellan 5-10 meter 
vilket ligger i linje med de rekommendationer som Avfall Sveriges har där avstånd upp till 10 meter 
rekommenderas och 25 meter tolereras. 
 
Yta finns avsatt på plankartan som möjliggör för att miljörum kan uppföras ca 5 meter från 
uppställningsplats i enlighet med kommunens renhållningsordning. Om den alternativa placeringen, med 
längre dragavstånd, väljs kommer kärlen att behöva dras till tömningsplatsen på tömningsdagen. Vid 
bygglovsprövning är det krav enligt Boverkets Byggreler (BBR) på att avståndet från entre till 
avfallsutrymme inte ska överstiga 50 meter för flerbostadshus. Planbeskrivningen kompletteras med 
information om det. 
 
En alternativ placering av avfallshus som möjliggörs i detaljplanen är på gården söder om byggnaderna. 
Detta läge skulle ge tillgänglig gångväg inom 50 meter från trapphus men skulle ge ett längre 
dragavstånd än rekommendationen från Avfall Sverige. 
 
Avståndet till dagens återvinningstation är relativt kort men den kommer att öka i samband med att 
denna flyttar till Hönö Pinan.  
 
Grundläggning 
Grundläggning regleras inte i detaljplanen dock förekommer risk för bergras vilket måste hanteras under 
byggnationen. Se mer under rubriken ”bergteknisk besiktning”. 
 
KONSEKVENSBESKRIVNING 
Vid utarbetande av denna detaljplan har plan-, bygg- och miljöenheten gjort en lämplighetsprövning 
enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har 
detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning 
med mark och vattenområden m.m. 
 
Planområdet är av begränsad omfattning och inga riksintressen eller andra områden med särskilda 
natur- eller kulturintressen berörs. Redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest 
lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att 
miljökvalitetsnormerna överskrids.  
 
Ställningstagande till miljökonsekvenser 
Plan-, bygg och miljöenheten har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. 
Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara 
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uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger inte användning av detaljplaneområdet för ett av de ändamål 
som anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas. 
 
Plan-, bygg och miljöenheten har därmed bedömt att en miljöbedömning med en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd med 
länsstyrelsen i kommunsamråd 2017-04-03. Länsstyrelsen har också skrivit ett yttrande över 
behovsbedömningen daterat 2017-05-04 där de påtalar framförallt två frågor. Den första gäller 
påverkan på väg 155 och den andra frågan gäller strandskyddet som kan återinträda inom del av 
planområdet. I planen har trafikpåverkan på väg 155 belysts i en särskild trafikutredning som 
sammanfattas på under rubriken ”Trafik”. Det framgår av utredningen att föreslagen etablering skulle 
generera inget eller endast ett ringa tillskott av bilar i högtrafik på väg 155. Hantering av strandskyddet 
finns beskrivet under rubriken ”Strandskydd”.  
 
Nollalternativ 
Alternativet med att inte bebygga området är att gällande detaljplan kvarstår. Detta får till konsekvens 
att området byggs ut med ett mindre hotell/restaurang. Inget tillskott sker till bostadsbeståndet.  
 
GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Under följande kapitel går det att läsa om de frågor som är av vikt för genomförandet av detaljplanen. 
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 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. Genomförandekapitlet förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDPLAN 
För föreliggande plan gäller följande tidsplan: 
 
Samråd  2-3 kvartalet 2017 
Granskning 2 kvartalet 2020 
Antagande 4 kvartalet 2020 
Laga kraft 1 kvartalet 2021 (förutsätter att detaljplanen inte överklagas) 
 
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 fastighetsägaren har rätt 
till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 
 
ANSVARSFÖRDELNING INKLUSIVE HUVUDMANNASKAP 
Allmän plats i form av naturmark föreslås i den östra delen av planområdet. För naturmarken föreslås 
enskilt huvudmannaskap vilket är tradition på orten för naturmark. Området angränsar till 
intilliggande naturmark/parkmark med enskilt huvudmannaskap. 
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Ansvar för drift och underhåll av naturmarken föreslås hamna på den 
gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening som kan bildas genom detaljplanen. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
MARKÄGOFÖRHÅLLANEN 
Exploatören har tecknat avtal med ägarna för fastigheterna Öckerö 2:198 och 2:200 för de delar som 
ingår i detaljplaneområdet. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen 
hörande fastighetsförteckningen. 
 
INLÖSEN AV MARK 
Ingen mark behöver lösas in till följd av detaljplanen. 
 
FASTIGHETSBILDNING 
Del av Öckerö 2:198 och del av Öckerö 2:200 avses bilda en ny fastighet för bostäder.  
 
Ansökan om fastighetsbildning söks av exploatören. 
 
SERVITUT 
Inga nya servitut behöver upprättas. Under gemensamhetsanläggningen kommer det att bildas ett 
anläggningsservitut, dock inga enskilda servitut, fastighetsägare emellan, föranledda av planens 
genomförande.  
 
Det finns ett befintligt servitut för nödig väg till förmån för Öckerö 2:198 som skulle kunna tolkas in 
att belasta Öckerö 2:511. Servitutet kommer fortsatt gälla efter att detaljplanen antagits och vunnit 
laga kraft. Exakt vad som avses med nödig väg avgör lantmäteriet, eller sakägaren och exploatören i 
samförstånd. Vid en utbyggnad av området är avsikten att sakägarens rätt till nödig väg ska 
säkerställas.  
 
GEMENSAMHETSANLÄGGNING 
En gemensamhetsanläggning för område ”NATUR” med enskilt huvudmannaskap är möjlig att bilda. 
Om en gemensamhetsanläggning bildas bör det även övervägas att inkludera den allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap som finns i intilliggande byggnadsplan. 
 
Väster om planområdet finns Hummerviksvägen som ligger inom en byggnadsplan. Denna väg 
försörjer villor söder om planområdet men ingen gemensamhetsanläggning finns bildad. En 
gemensamhetsanläggning kan komma att bildas för Hummerviksvägen till förmån för nybildade och 
befintliga fastigheter inom området. Eftersom utfarten från exploateringsfastigheten föreslås ske mot 
väster. 
 
Det är senare lantmätaren som beslutar kring hur de olika fastigheternas fördelning av andelar i 
gemensamhetsanläggningen. Det bör även bildas en samfällighetsförening för förvaltning av 
gemensamhetsanläggningarna. 
 
LEDNINGSRÄTT 
Ingen ledningsrätt påverkas eller bildas av exploateringen.  
 
TEKNISKA FRÅGOR 
BEHOV AV TEKNISKA UTREDNINGAR 
Vid byggnation kommer det att krävas en bergteknisk utredning. 
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REDOVISNING AV TEKNISKA UTREDNINGAR 
Bergteknisk besiktning 
En bergteknisk besiktning, daterad 17-03-03 med revideringsdatum 2018-01-15, har genomförts av 
Ramböll. I utredningen konstateras att planområdet uppvisar till stor del god stabilitet, på sikt 
förekommer en något förhöjd rasrisk längs bergslänter i område 6, dock inte i den grad så att 
särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger. Nedanför vissa av slänterna ligger husbyggnader som 
begränsar utrymmet och åtkomsten, varför utrustning för bergarbeten måste anpassas till dessa 
förhållanden. 

 
Bergteknisk besiktning visar att rasrisk kan förekomma längs bergslänterna vid i område 6.  
 
Om sprängningsarbeten ska utföras inom planområdet upprättas inför detta en riskanalys med 
avseende på vibrationer som omfattar berörda fastigheter och konstruktioner. Sprängningsarbetet 
ska då anpassas och följas upp efter de maximala vibrationsvärden som riskanalysen anger.  
 
Hantering i detaljplanen 
Då den bergtekniska utredningen anger att inga särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger med 
avseende på bergblock regleras frågan inte genom planbestämmelser. I samband med byggnation och 
sprängning ska bergteknisk kompetens vara delaktig. Ansvaret för skötseln av naturmarken och även en 
eventuell framtida risk för bergblockras ligger på markägaren eller framtida 
gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening.   

 
Dagvattenutredning 
En dagvattenutredning har gjorts av Lindberg markkonsult daterad 20-04-22.  
 
Området är beläget intill badplatsen Hjälvik där recipienten är Göteborgs norra skärgårds kustvatten 
(vattenområdet). Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska 
uppnås till 2027. Planförslaget bedöms sammantaget inte medföra försämringar av vattenkvaliteten i 
omgivande kustvatten och bedöms därmed inte motverka att MKN kan uppnås inom uppsatta 
tidsramar.  
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Enligt Öckerö kommuns riktlinjer bör dag- och dränvattnet omhändertas lokalt i varje område så att 
det i möjligaste mån återförs till marken och bildar grundvatten. Förutsättningarna för infiltration 
och perkolation i området bedöms som begränsande då stora delar av befintliga markytor utgörs av 
berg med ett tunnare jordtäcke.  
 
För planerad byggnation föreslås åtgärder som innebär att utgående flöde från fastigheten inte ökar 
jämfört med den naturliga avrinningen vid ett 10-årsregn. Exakt fördelning mellan olika infiltrations-, 
perkolations- och fördröjningsåtgärder får bestämmas vid detaljprojekteringen. 

  
Förslag på lösning i dagvattenutredning 
 
I utredningen framkommer att en fördröjningsvolym på 27 m3 krävs för planområdet. För planerad 
byggnation föreslås åtgärder som innebär att utgående flöde från fastigheten inte ökar jämfört med 
den naturliga avrinningen vid ett 10-årsregn. Exakt fördelning mellan olika infiltrations-, perkolations- 
och fördröjningsåtgärder får bestämmas vid detaljprojekteringen. 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
EXPLOATERINGSAVTAL 
Ett exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas mellan kommun och exploatör. 
Exploateringsavtalet reglerar parternas åtaganden och skyldigheter i samband med genomförandet av 
planen. Exploateringsavtalet redogör för vad som ska genomföras och när det ska genomföras, samt vad 
som gäller om detaljplanen inte genomförs, även vem som bekostar och utför vad. 
 
VA 
Exploateringen kommer öka trycket på en befintlig pumpstation, vilket innebär att den behöver 
uppgraderas, samlokaliseras med befintlig byggnad och förses med luktreducering för att undvika 
olägenhet för badgäster och boende. Kommunens VA-enhet kommer i den omfattningen det 
erfordras finansiera ovanstående. Avgifter för VA betalas enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. 
När förbindelsepunkt för VA är upprättad inträder betalningsskyldighet. Avsikten är att området 
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läggs till i det kommunala verksamhetsområdet för VA.  
 
UTBYGGNAD AV VÄG  
I samband med exploateringen behöver standarden höjas på Norgårdsvägen med fokus på gång- och 
cykel. Exploatören kommer att vara med och delfinansiera en gång- och cykelväg på ca 200 meter 
från intilliggande idrottsplats till exploateringsområdet, i enlighet med tillägg till exploateringsavtal.  

Intill planområdet ansvarar och bekostar exploatören ombyggnad av Norgårdsvägen och 
Hummerviksvägen.  

 
PLANEKONOMI 
Detaljplanen bekostas av exploatörerna och kostnaderna är reglerade i ett plankostnadsavtal mellan 
kommun och exploatör. Ingen planavgift kommer att utgå vid bygglov. 
Exploateringen ska stå för alla kostnader som projektet medför. 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Handläggare är Rikard Sporre vid samhällsbyggnad på Öckerö kommun. Från Tengbom har Robin 
Sjöström medverkat. 
 
 
 
 
…………………………………………….   
Rikard Sporre   
Planarkitekt, Öckerö kommun    
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Inledning
Planens syfte är att möjliggöra för ett seniorboende med ca 27 bostäder vid 
Hjälviks badplats på Öckerö. I kommunens gällande bostadsförsörjningspro-
gram konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr det 
framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjnings-
programmet anger att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. 
Andelen 65+ var 2015 cirka 22 % och prognostiseras öka cirka 16 % till år 2020. 
Prognosen beviljade hemtjänst-timmar tyder på en utveckling som på ett påtag-
ligt sätt kommer påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet 
generellt ökar med tilltagande ålder.

Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda 
boendemiljöer för kommunens äldre. Idag finns en stor del av befolkningen i 
villor med relativt låg tillgänglighet och alternativa bostäder är få. Kommunen 
vill därför arbeta för att underlätta för de äldre som söker en boendeform som är 
enklare att hantera och sköta om. I kommunen har ett tidigare projekt (Bovieran) 
genomförts vilket vänt sig till samma målgrupp. Projektet gav ett önskat resultat 
där merparten av dem som flyttade dit kom från villor i kommunen. Genom ett 
byggande enligt planförslaget möjliggörs för fler och tillgängliga bostäder. Fler 
antal lägenheter breddar bostadsutbudet vilket är av stor vikt för kommunen där 
andelen villor är relativt hög.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2017-06-30 – 
2017-09-22. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. Kungörelse om samråd har anslagits 
på kommunens anslagstavla och annonserats i Torslanda tidningen och Göte-
borgsposten. Samrådsmöte genomfördes den 29 augusti i Öckerösalen i Öckerö 
kommunhus där ca 50 personer deltog.

Totalt har 350 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer: SB 0008/17).

Med anledning av det stora antalet inkomna synpunkter har kommunen ingen 
möjlighet att återkoppla svar genom denna samrådsredogörelse till varje och 
enskild person. Yttranden från myndigheter, förvaltningar, organisationer, fören-
ingar, företag och sakägare redovisas och besvaras enskilt. Yttranden från pri-
vatpersoner och via namnlistor och formulär sammanfattas och besvaras gemen-
samt, ämnesvis under rubriken ”Tematiska svar”. 
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Sammanfattning
Länsstyrelsen och Trafikverket lyfter i sina yttranden problematiken kring väg 
155 och anser utifrån rådande situation att ytterligare exploatering längs väg 155, 
på sträckan Gossbydal och västerut, bör avvakta åtgärder som visar på förbätt-
ringar i framkomligheten. Utifrån Länsstyrelsens prövningsgrunder påtalar de 
också vikten av att förtydliga om rasrisk förekommer och att en VA-utredning tas 
fram till granskningsskedet där det ska framgå om det centrala reningsverket har 
kapacitet att hantera spillvatten från den tillkommande bebyggelsen. Länssty-
relsen beskriver vidare att kommunen behöver beskriva hur möjligheterna att nå 
uppsatta MKN för vatten påverkas även med avseende på risk för ökad bräddning 
av spillvatten från reningsverket.   

De kanske vanligaste förekommande synpunkterna från sakägare och privatper-
soner rör byggnationens upplevda dominans, höjd, utformning och arkitektoniska 
värde. Flera andra vanliga frågor rör platsens lämplighet och byggnationens på-
verkan på landskapsbilden, den intilliggande badplatsen och platsens höga natur- 
och friluftsvärden . Det är också flertalet personer som påpekar att trafiksituatio-
nen inte är tillräckligt utredd samt att avståndet till kollektivtrafik och service är 
för långt. Flertalet personer och sakägare ifrågasätter kommunen argumentation 
för ett upphävande av strandskyddet. 

Utredningar
Följande utredningar har tagits fram, beställts eller kompletterats inför gransk-
ningsskedet.

• Bergteknisk utredning 

• Trafikutredning

• VA-utredning 

• Bedömning av reningsverket Pinan ARV kapacitet 

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas i samman-
fattad eller delvis sammanfattad form nedan, tillsammans med bemötande och 
eventuell åtgärd. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns i sin helhet i 
kommunens diarium under diarienummer 0008/17.  
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Planens syfte är att möjliggöra för ett seniorboende med ca 50 bostäder vid 
Hjälviks badplats på Öckerö.

Tillkommande bostäder har sin tillgänglighet via väg 155, en regional väg som 
redan idag har en dokumenterad bristfällig framkomlighet i särskilt västlig rikt-
ning under rusningstid. Vägen ingår i det prioriterade vägnätet för kollektivtrafik 
sam är också utpekad som en farligt gods led. All exploatering som planeras som 
påverkar denna väg utgör en mellankommunal angelägenhet. Även trafiksäkerhet 
är en fråga som måste beaktas. I dagsläget anser Länsstyrelsen att all exploate-
ring som tillför mer trafik på denna väg inte är önskvärd. Det krävs åtgärder för 
att underlätta trafiksituationen för alla som är berörda och är beroende av vägen. 
Trafikverket har på Länsstyrelsens begäran upprättat en promemoria (PM) som 
tydligt beskriver den aktuella situationen. PM:et daterat 2015-04-02 ref. TRV 
2015 / 26052 är bifogat. 

Vidare behöver planen förtydligas och justeras, i enlighet med vad som anges 
nedan, vad gäller prövningsgrunderna hälsa och säkerhet samt miljökvali-
tetsnormer.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet, mellankommu-
nala frågor och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Läns-
styrelsen. 

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.
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Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §

Mellankommunala frågor samt människors hälsa och säkerhet - Trafik

I Trafikverkets PM TRV 2015 / 26052 påtalas att väg 155 är kraftigt belastad och 
att vägens kapacitet överskrids under eftermiddagen vilket leder till köbildning 
i västlig riktning. Trafikverket har redan 2015-04-02 tagit ställning i frågan och 
anser det olämpligt att exploatera längs med vägg 155 innan trafiksituationen blir 
avhjälpt.

Trafikverket har lämnat ett yttrande (daterat 2017-08-31) över föreliggande plan. 
Se bifogat yttrande TRV 2017/67002. Trafikverkets bedömning är att bristerna i 
framkomligheten skapar restidsosäkerheter för busstrafiken och framförallt leder 
till bristande trafiksäkerhet och försämrad luftkvalitet. Trafikverket anser utifrån 
den rådande situationen att ytterligare exploatering längs väg 155 på sträckan 
Gossbydal och västerut bör avvakta åtgärder som visar förbättringar i framkom-
ligheten. 

Länsstyrelsen anser att den trafikutredning av Ramböll daterad 2017-02-13 (da-
terad 2017-04-27 av Öckerö) saknar analys av flyttkedjan som påverkar Öckerö 
kommun. Trafikutredningen har i sina slutsatser enbart tillgodoräknat bortfall av 
trafik av byggnationen, som enligt Länsstyrelsens bedömning realt påverkar yt-
terligare inflyttning i kommunen. Sekundäreffekten av föreslagna seniorbostäder-
na ger alltså andra effekter än de nedjusterade alstringstalen av seniorbostäderna. 
Resultat blir dock oavsett en ökning av trafikalstring på väg 155. 

Länsstyrelsen gör samma bedömning som Trafikverket och anser att exploatering 
enligt planförslaget kommer att alstra mer trafik i området vilket inte är en önsk-
värd situation i nuläget. Planarbetet behöver föregås av en konstruktiv diskussion 
mellan Öckerö kommun och Göteborg Stad. 

Den rådande trafiksituationen är en viktig mellankommunal angelägenhet som 
Öckerö kommun tillsammans med Göteborg Stad behöver hantera. En trafik-
lösning och/eller åtgärder som underlättar trafiksituationen måste beslutas och 
finansieras innan mer trafikalstrande exploatering kan möjliggöras. 

Hälsa och säkerhet - Geoteknik 

Statens Geotekniska Institut (SGI) har lämnat ett yttrande (daterat 2017-08-22) 
över föreliggande plan. SGI:s yttrande som bifogas här i sin helhet.

Konsulten har bedömt de befintliga geotekniska säkerhetsaspekterna som till-
fredsställande för nu aktuellt planområde. SGI önskar ett förtydligande, då det i 
utredningen först står att rasrisk förekommer i område 6 samtidigt som det står 
att ingen rasrisk bedöms föreligga. 
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SGI ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig förutsatt 
att ovanstående fråga klarläggs i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder 
eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i 
planen. 

Länsstyrelsen delar SGI`s utlåtande och vill se ett förtydligande om rasrisk före-
kommer. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt hälsa och säkerhet

Den aktuella vattenförekomsten är Göteborgs norra skärgårds kustvatten 
(SE574160-113351). Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till 
att en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överträds. Med stöd 
av dagvattenutredningen, som beskriver dagvattenhantering bla med fokus på 
MKN, motiverar kommunen varför det bedöms att planen inte bidrar till att MKN 
för vatten överskrids. Kommunen behöver dock beskriva hur möjligheterna att nå 
uppsatta MKN för vatten påverkas även med avseende på risk för ökad bräddning 
av spillvatten från reningsverket. 

Länsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att en VA-utredning tas fram till 
granskningsskedet. Av VA-utredningen ska framgå om det centrala reningsverket 
har kapacitet att hantera spillvatten från den tillkommande bebyggelsen. Om så 
inte är fallet kan det innebära ökad bräddning av spillvatten från reningsverket. 
Recipient är vattenförekomsten Stora Kalvsund vars ekologiska status är klassad 
som måttlig till stor del beroende av övergödning. Kommunen behöver därför 
beskriva hur möjligheterna att nå uppsatta MKN för vatten påverkas även med 
avseende på risk för ökad bräddning av spillvatten från reningsverket. 

För att kunna planera för så pass många nya bostäder i kommunen är det nöd-
vändigt att vidta åtgärder så att kapaciteten i reningsverket ökar samt att led-
ningsnätet förbättras. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över reningsverket 
och ledningsnätet kan annars komma att förbjuda anslutning av fler bostäder till 
reningsverket alternativt förelägga om att åtgärder vidtas. (26 kap 9 § MB) 

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i 
övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

Översvämning

Planområdet ska planeras med hänsyn till ett förändrat klimat och därmed be-
höver även risken för skyfall hanteras. Hur området påverkas av, och eventuella 
åtgärder som kan krävas för att erhålla ett skydd mot ett skyfall bör beskrivas och 
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placering av byggnader ska ske med hänsyn till ytavrinningen. Planens påverkan 
på befintlig bebyggelse utanför planområdet ska också beaktas. 

I PM Dagvattenutredning har kontroll av ett 100-årsregn gjorts och där beskrivs 
att vidare utredning får ske i detaljprojekteringen vad gäller fördröjningsvolymer 
och höjdsättning. Länsstyrelsen anser att frågan borde vara utredd och klar i 
planskedet men råder kommunen till att som ett minimum skriva in en upplys-
ning på plankartan om att ett skyfallsscenario, motsvarande minst ett 100-års-
regn, ska beaktas vid den kommande projekteringen, för att frågan ska uppmärk-
sammas i bygglovsskedet.  

Risken för översvämning från havet är beskriven och åtgärder finns reglerade på 
plankartan. Byggnader under nivån 2,8 meter skyddas genom planbestämmelse 
om utformning. Möjligheten finns att på längre sikt även uppföra en mur för att 
skydda sig mot högre havsnivåer i framtiden. Länsstyrelsen anser däremot att 
kommunen inte bör låsa in en fast nivå för denna mur då framtida prognoser 
kanske innebär ett behov av högre skydd. 

Övrigt

Strandskydd

Strandskyddet återinträder när befintlig detaljplan upphävs. Länsstyrelsen 
noterar att strandskyddet avses upphävas i planområdet. Kommunen har angett 
godtagbara skäl enligt 7 kap 18 c miljöbalken.

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Markavvattning 

Åtgärder som utförs för att skydda mot vatten med avsikt att varaktigt öka en 
fastighets lämplighet för t ex bebyggelse innebär markavvattning. Att anlägga en 
vall eller annan anläggning i eller vid vattenområde som skydd mot vatten kan 
därför innebära markavvattning. Frågan att utreda om det krävs åtgärder som 
innebär markavvattning ska prioriteras i det fortsatta planarbetet och beskrivas 
i planhandlingen. I Västra Götalands län är markavvattning förbjuden och om så 
avses utföras krävs dispens och tillstånd från Länsstyrelsen. 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvens-
beskrivning tas fram. 
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Kommentar - väg 155 
Kommunen gör en annan bedömning än Länsstyrelsens och Trafikverket.  
I arbetet med att ta fram nya detaljplaner har kommunen fler frågor och 
intressen att hantera och väga än enbart en belastning på väg 155. 

Exempelvis har kommunen ett ansvar att tillgodose bostadsbehovet som är 
beskrivet i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Kommunen har också 
ett ansvar att bidra med bostäder i ett regionalt perspektiv, vilket Länssty-
relsen pekar på i ett flertal dokument, exempelvis ”Bostadsbehov, planerings-
läge och bostadsbyggande i Västra Götalands län”. Länsstyrelsen uppmanar 
även kommuner att ta fram bostadsförsörjningsprogram och följa dem. 
Länsstyrelsen har också uttryckt att de förväntar sig att Öckerö blir tydliga-
re med hur bostadsförsörjningsprogrammet ska ligga i linje med de nationel-
la målen om kraftigt ökat byggande av bostäder. 

Sedan samrådet genomfördes har andelen bostäder minskats ner i detaljpla-
nen från ca 50 til ca 25 bostäder. Kommunens bedömning är att det inte 
går att göra flera åtgärder inom ramen för denna detaljplan för att minska 
påverkan på väg 155. 

Enligt till planen hörande trafikutredning kommer exploateringen generera 
lite trafik på väg 155, varav inget eller endast ett ringa tillskott i högtrafik. 

Kommunen delar vidare inte Länsstyrelsens sätt att resonera kring flyttked-
jor. Länsstyrelsen talar indirekt om att låsa människor i boendeformer som 
inte är önskvärda, detta helt i strid med tanken om blandade boendeformer.

Kommentar - Reningsverket
Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 (KF § 125) att Pinans ARV 
ska upprustas och byggas ut i två etapper till att kunna omhänderta 25 000 
PE. Etapp 1 innebär en ökning till 20 000 PE och etapp 2 till 25 000 PE. Re-
ningsverket ska även kompletteras med en ny utloppsledning. 

VA-enheten har tagit fram ett PM där aktuellt planförslag och dess påverkan 
på reningsverket beskrivs. Kommunens samlade bedömning är att planför-
slaget ryms inom det tillstånd som finns för Pinans ARV.  

Kommentar - Övrigt 
Den bergtekniuska besktningen har kompletterats och förtydligats inför 
granskningen. 
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Plankartan justeras och möjliggör en högre översvämningsmur enligt Läns-
styrelsens råd. Nivåerna anpassas även till RH00 som är grundkartans 
höjdsystem. I samrådshandlingarna angavs höjdangivelser i höjdsystemet 
RH2000

En text om skyfall införs i planbeskrivningen. 

Plankartan kompletteras med en upplysning om att uppförande av över-
svämningsskydd enligt miljöbalken betraktas som markavvattning och att 
det krävs dispens och tillstånd från Länsstyrelsen för att uppföra översväm-
ningsskyddet.  

Lantmäteriet 

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att 
med stöd av detaljplanen genomföra erforderlig fastighetsbildning. 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Egenskapsbestämmelsen e1 är otydligt formulerad. Det är inte tydligt om största 
tillåtna byggnadsarea gäller inom området avgränsat av egenskapsgränser eller 
om hela planområdet avses. 

Kommentar
Egenskapsbestämmelse e1 utgår i granskningshandlingarna. 

Trafikverket 

Ställningstagande väg 155, Gossbydal - Lilla Varholmen 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har efterfrågat en beskrivning av  
trafiksituationen på väg 155 sträckan Gossbydal - Lilla Varholmen. Trafikverket 
har därför låtit ta fram PM ”Väg 155 -framkomligheten på sträckan Gossbydal - 
Lilla Varholmen”, bifogas. 

Ovan nämnda PM visar att vägens kapacitet överskrids under eftermiddagen, 
vilket leder till köer för trafiken i västlig riktning. Även under morgonrusningen 
är trafiken tät och ligger nära kapacitetstaket. I dagsläget uppstår dock inte några 
längre köer i östlig riktning.

Bristerna i framkomlighet skapar restidsosäkerheter för busstrafiken och leder  
framförallt till bristande trafiksäkerhet och försämrad tillgänglighet men bidrar 
även till bullerstörningar och sämre luftmiljö.
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Trafikverket Region Väst, Trafikverket Färjerederiet, Göteborgs Stad, Öckerö 
kommun och Västtrafik genomför under 2014/2015 en åtgärdsvalsstudie för att 
försöka hitta lösningar till de problem som beskrivs ovan. Studien tar sin ut-
gångspunkt i nationella och regionala mål samt de båda kommunernas framtagna 
trafikstrategier som pekar på nödvändigheten av en omfördelning av resor från 
bil till buss, cykel och gång.

Parterna som är delaktiga i studien är överens om att verka för att utreda och  
genomföra ett antal åtgärder både på kort och lång sikt. Åtgärderna kommer att 
följas upp enligt en gemensam uppföljningsplan som parterna ska enas om.

Trafikverket anser att det utifrån rådande trafiksituation är olämpligt att explo-
atera längs med väg 155, från Gossbydal och västerut, innan det finns tydliga 
indikationer på förbättringar i framkomligheten. 

Trafikverkets ställningstagande kan omprövas i samband med uppföljning av 
vidtagna åtgärder.

Kommentar
Avseende väg 155, se kommunens kommentar till Länsstyrelsen på sidan 
9-10. 

Statens Geotekniska Institut 

SGÌ s ställningstagande
Konsulten har bedömt de befintliga geotekniska säkerhetsaspekterna som till-
fredsställande för nu aktuellt planområde. SGI önskar ett förtydligande, då det i 
utredningen först står att rasrisk förekommer i område 6 samtidigt som det står 
att ingen rasrisk bedöms föreligga.

SGI ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig förutsatt 
att ovanstående fråga klarläggs i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder el-
ler restriktioner ska dessa på ett planteknisk godtagbart sätt säkerställas i planen.

Kommentar
Den bergtekniska besktningen har kompletterats och förtydligats inför 
granskningen.  
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Havs- och vattenmyndigheten 
Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig över rubricerade handling-
ar. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till aktuella 
handlingar.

Kommentar
Noterat. 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.

Kommentar
Noterat 

Sjöfartsverket 

Yttrande
Sjöfartsverket har inga synpunkter kring nu föreslagen detaljplan.

Kommentar
Noterat. 

Västtrafik

Yttrande 
Västtrafik har tagit del av ovan nämnda förslag till detaljplan.

Västtrafik har inget att erinra mot förslaget. 

Vi inser avståndet till kollektivtrafiken är längsta laget, 750 meter, men att det 
är bra att skapa arbetsplatser och boende för äldre på Öckerö gynnar ett hållbart 
samhälle och ett framtida minskat resbehov.

Planen innebär inte någon påverkan på befintlig kollektivtrafik.

Kommentar
Noterat. 
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SMHI

Framtida klimatet  
Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempel-
vis förväntas lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall öka och flödena i våra 
vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar. 
Stormar förväntas inte bli värre eller vanligare än vad de historiskt har varit. 
Havsvattennivån stiger men landhöjningen kompenserar till viss del den stigande 
nivån, mer i norra Sverige än i södra. Förändrade risker för översvämningar bör 
också tas hänsyn till. Mer information finns på SMHI:s hemsida  
https://www.smhi.se/klimat. 

Vi hänvisar också till de regionala klimatanalyserna för länen: 

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser 

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar in, utvecklar och 
tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om 
klimatanpassning. Centrumet finns vid SMHI och bedrivs i bred samverkan med 
aktörer inom klimatanpassningsområdet. Centrumet fungerar som en nod för 
kunskap om klimatanpassning och driver bland annat Klimatanpassningspo1ta-
len, www.klimatanpassning.se 

Kommentar
En text om skyfall införs i planbeskrivningen. 

Bohusläns museum
Kulturhistorisk bakgrund

Planområdet berör inte miljö som finns utpekad i kommunens kulturmiljöpro-
gram eller område uttaget som miljö av riksintresse för kulturmiljövård.

Utlåtande ur bebyggelseperspektiv

Förslaget bedöms inte komma att menligt påverka kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse eller kulturhistoriskt värdefullt landskapsavsnitt. Bohusläns museum 
har därmed inget att erinra mot planförslaget.

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv

Inga kända fornlämningar finns inom det aktuella planområdet Det aktuella om-
rådet är sedan tidigare inte bebyggt. Idag finns ett antal kända fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar registrerade på ön. Bland annat finns lämningar som 
husgrunder, tomtningar, maritimristningar och fyndplatser. Många lämningar 
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kan ofta knytas till de stora sillfiskeperioderna men också till senare tiders han-
del, fiske och sjöfart. Runt Öckerö och de närmaste öarna finns även uppgifter en 
mängd maritima lämningar som exempelvis uppgifter om förlista fartyg. 

Bohusläns museum anser en arkeologisk utredning bör utföras innan exploate-
ring. I syfte att klargöra om icke kända fornlämningar finns inom planområdet. 
En utredning som syftar till att klargöra om icke kända fornlämningar så som 
exempelvis tomtningar finns inom området.

Sammanfattning
Bohusläns museum bedömer att en arkeologisk utredning bör utföras inför explo-
atering i syfte att klargöra om icke kända fornlämningar finns inom planområdet. 
Bohusläns museum har inget att erinra sett ur ett bebyggelseperspektiv.

Kommentar
Kommunen har fört dialog med Länsstyrelsen efter samråd och Länsstyrel-
sens bedömning är att chansen att hitta fynd i området är liten. En arkeolo-
gisk utredning kommer därför inte utföras. 

Om exploatören trots ovanstående påträffar ett fornfynd eller en fornläm-
ning vid exploatering ska det anmälas till länsstyrelsen. 
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag

Miljöenheten

Yttrande 

Störningar 

Som det sägs i planbeskrivningen kommer bostäderna att påverka badplatsen då 
området omkring badplatsen idag upplevs som relativt oexploaterat. Men även 
badplatsen kommer troligtvis att påverka de boende. Särskilt sommartid vid fint 
väder då många människor söker sig till badplatsen och likaså på kvällar när tex. 
ungdomar grillar och spelar beachvolleyboll. Samtidigt vill kanske de boende 
sitta ute på sina terrasser/balkonger i lugn och ro. Det finns en stor risk att de 
boende då känner sig störda av de relativt höga ljudnivåer som kan uppstå. Om 
klagomålen är befogade är det enligt miljöbalken verksamhetsutövaren, i detta 
fall Kommunstyrelsen/Fritid- och kultur som kan behöva vidta åtgärder. 

Trafik

Enligt den trafikutredning som gjorts i samband med planen kommer exploate-
ringen generera lite trafik på väg 155, varav inget eller endast ett ringa tillskott 
i högtrafik. Miljöenheten har svårt att se detta då det är troligt att många av de 
boende fortfarande kommer att vara arbetande. Även planområdets läge i utkan-
ten av bebyggelse med relativ långt till närmsta affär (1,6 km) och övrig service 
såsom apotek, vårdcentral, bibliotek mm. (1,8 km) samt ca 750 meter till närmsta 
busshållplats uppmuntrar inte till att promenera eller åka kollektivt. Det stäm-
mer inte heller överens med Öckerö kommuns trafikstrategi som säger att 90% av 
framtida bebyggelse ska anläggas högst 300 meter från hållplatsläge/färjeläge. 
Det borde finnas bättre lägen för ett seniorboende närmre service och mataffärer 
och kollektivtrafiknära. För att minska bilåkandet är det viktigt att det finns väl 
fungerande alternativ till bilen innan inflyttning sker. Såsom tex. bra gång- och 
cykelvägar samt god kollektivtrafik till och från området. Detta saknas idag. 

Parkering 

I planbeskrivningen pratas endast om parkeringstal för bilar, men det saknas helt 
parkeringstal för cyklar. Det är viktigt att detaljplanen ger förutsättningar för 
cykling och att utrymmen för säker och trygg parkering för cyklar finns inom orå-
det. I tex. Göteborg och Malmö har man enligt respektive parkeringsnorm sagt 3 
och 2,5 cykelplatser per lägenhet inklusive besöksparkering, varav en plats per lä-
genhet ska vara vid entrén. För att främja cykel och kollektivtrafik ytterligare ska 
cykelparkeringar och hållplatser ligga närmre bostaden än bilparkeringarna. Att 
det ska vara lättare att ta cykeln än bilen är också är i linje med Öckerö kommuns 
miljömål som handlar om att öka antalet cyklande och gående.
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Parkeringstalet för bilar bör kunna sänkas ytterligare, särskilt med tanke på att 
det planeras för en bilpool.

Strandskydd

Miljöenheten är tveksam till om det särskilda skälet ”område som behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området” eller något annat av de 6 särskilda skäl som finns skulle vara 
tillämpbart på området i nordöst. 

När det gäller vändplatsen som ligger utanför detaljplanen inom strandskyddat 
område föreslås skäl nr. 3 ”behövs för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området” fungera som 
särskilt skäl. Detta bedömer miljöenheten inte är ett godtagbart skäl för att med-
ge dispens. Om man planerar för bostäder i ett område där enda möjliga lösning-
en för renhållningsbilarna att vända är att anlägga en vändplan inom strandskyd-
dat område så är kanske inte bostädernas placering rätt från början. 

Dagvatten

Det är viktigt att så stor del som möjligt av dag- och dränvatten omhändertas 
lokalt inom området. Det är gjort en bra översiktlig dagvattenutredning och det 
är viktigt att de förslag till åtgärder som nämns genomförs i planen. 

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för luft tas inte upp i planbeskrivningen. Miljökvalitetsnor-
mer för vatten tas upp men någon bedömning av vilken eventuell påverkan pla-
nen kan ha på miljökvalitetsnormerna sägs det ingenting om. 

Kommentar
Det finns idag inga fastställda riktvärden för hantering av buller från tex. 
idrottsplatser och badplatser. Det närmaste är Boverkets vägledning ”indu-
stri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning 
av bostäder”. Denna kan inte ligga till grund för bedömningen och utgöra 
skäl för planbestämmelser. 

Detaljplanen har identifierat konflikten mellan badet och boendet. I avväg-
ningen mellan behovet av fler bostäder och en till stor del orörd badplats 
bedöms behovet av bostäderna som större. Avståndet till strandkanten är 
omkring 100 meter, det är dock betydligt kortare avstånd till beachvolley-
bollplanerna.  

Även om det inte finns skäl till planbestämmelser med anledning av buller 
som styr utformningen av bostadshuset finns ett koncept framtaget. 
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I detta planeras lägenheterna att vara genomgående vilket gör att tyst sida 
kan uppnås. Den föreslagna bebyggelsen kommer att vara av dagens stan-
dard och ljudisolering inomhus bedöms vara goda. Enligt föreslaget koncept 
skapas en gemensam uteplats där ljudnivåerna bedöms bli goda.

Avseende trafik och ytterligare sänkt parkeringstal, se svar till ”Trafik” på 
sidan 39-40. 

Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare beskrivning om cykelbeho-
vet. 

Länsstyrelsen anser att kommunen har angett godtagbara skäl för upphä-
vande av strandskydd. Se sidan 9 i detta dokument. Med anledning av att 
förslaget omarbetats har frågan stämts av med länsstyrelsen igen innan 
samråd. Länsstyrelsen har meddelat att deras bedömning kvarstår även för 
det nya förslaget. 

Skrivelsen om vändplatsen utgår från planbeskrivningen då den inte längre 
är aktuell. Kretsloppsenheten och räddningstjänsten använder i dagsläget en 
asfalterad yta längre väster ut för att vända. Vägen norr om planområdet 
breddas för att säkerställa kretslopsenhetens och räddningstjänstens fram-
komlighet. 

Noterat angående dagvatten. 

Planbeskrivning kompletteras med ett avsnitt om MKN luft. Angående MKN 
vatten så är bedömningen att planförslaget inte kommer medföra försäm-
ringar av vattenkvaliteten i omgivande kustvatten och att planen därmed 
inte bedöms motverka att MKN vatten uppnås. 

GR - Göteborgsregionens kommunalförbund 

Yttrande 
GR avstår att yttra sig i ärende rörande detaljplaner för Hjälvik. 

Kommentar
Noterat. 
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Stadsdelsnämnden Västra Hisingen

Yttrande 
Stadsdelsnämnden Västra Hisingen avstår, liksom Byggnadsnämnden i Göteborg, 
från att yttra sig över detaljplanen. Från förvaltningens sida vill vi understryka 
vikten av att Öckerös kommun arbetar för att trafiksituationen inte förvärras 
längs väg 155 utan snarare förbättras i samband med nybyggnationen. I övrigt 
har vi inga synpunkter på detaljplanen.

Kommentar
Noterat. 
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Sakägare

Boende Öckerö 2:616
De boende på fastighet Öckerö 2:616 tycker att planförslaget står i konflikt med 
lämnat planbesked som säger att byggnation inte skall upplevas som domineran-
de och privatiserande.

Att bygga 55+ boende på denna plats menar de är olämpligt med tanke på det 
långa avståndet till kollektivtrafik.  

De påpekar att trafiksituationen inte är tillräckligt utredd och att Norgårdsvägen 
redan idag är belastad. 

Om Hjälvik bebyggs så menar de att kvaliteten på intilliggande badplats kom-
mer att försämras och att det står i konflikt med kommunens strategier gällande 
turism och en aktiv besöksnäring. Att exploatera vid Hjälviks badplats menar de 
också är en betydande försämring för friluftslivet. Naturmarken i området tycker 
de bör bevaras för kommande generationer. 

Kommentar
Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans, privatisering och storlek, se kommunens kommentar till 
”Byggnationens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” 
under rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38. 

Avseende trafik, se kommunens kommentar till ”Trafik” på sidan 39-40. 

Avseende påverkan på badplatsen, se kommunens kommentar till ”badplats” 
under tematiska svar på sidan 40.  

Boende Öckerö 2:511
Boende på fastighet Öckerö 2:511 tycker att den planerade byggnationen är för 
stor och att den inte smälter in i sin omgivning. De tycker att det är olämpligt att 
bygga såpass nära Öckerös största badplats. Den insynen som kommer bli ifrån 
byggnaden mot badplatsen menar de kommer bidra till att folk inte längre känner 
sig fria.  
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Kommentar
Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38. 

Avseende påverkan på badplatsen, se svar till ”badplatsen” under ”tematiska 
svar” på sidan 41. 

Boende Öckerö 2:617

Översiktsplan 05
Planförslaget är inte förenligt med ÖP 05 som anger platsen som idrott/turism 
och därför ska planarbetet inte bedrivas med ett standardförfarande enl. PBL . 

Trafik, kollektivtrafik och service 
Området är beläget för långt ifrån service och kollektivtrafik. I planbeskrivning-
en nämns inte Öckerö nya centrum utan det kallar man hållplats Öckerö hamn, 
beläget ca 2 km ifrån planområdet, man nämner inte heller att närmsta kollek-
tivtrafik hållplats ligger ca 750 m bort. Det betyder att det är svårt att ta sig till 
mataffär och övrig samhällsservice. 

Landskapsbild

Vi anser det direkt olämpligt att bebygga detta område. Ett seniorboende som är 
ca: 90 meter långt och 30 meter brett samt en höjd på över 18 meter passar inte in 
vid Hjälviks badplats. I planbeskrivningen beskrivs husen omkring planområdet 
som fler och större än va de är. I jämförelse med detta framstår planförslagets hus 
med upp till 4 våningar som en koloss och enligt texten i kommunens dokument 
skall det inte vara dominerande eller privatiserande (enligt kommunfullmäktiges 
protokoll 2015). 

Trafik
Projektet kommer att leda till ökad trafik på den redan hårt belastade Norgårds-
vägen och med sannolikhet även på väg 155. Ifrågasätter trafikutredningen då 
den exempelvis inte nämner något om den kraftiga trafiken på Norgårdsvägen 
vid de ofta förekommande idrottsevenemangen för ungdomar på Prästängens 
idrottsplatser. Det nämns inte heller att Norgårdsvägen är den näst mest belas-
tade vägen i kommunen. Trafikutredningen refererar till Öckerös trafikstrategi 
som har som mål att framtida bebyggelse ska planeras i kollektivtrafiknära lägen 
högst 300 m från hållplats/färjeläge, vilket är i linje med Trafikverkets norm. 
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Det förklaras under planbesked att seniorboende passar bättre än hotellverk-
samhet då seniorboende alstrar mindre trafik på 155 än vad en hotellverksamhet 
skulle göra. Detta ifrågasätts med hänvisning till en kandidatuppsats från Göte-
borgs universitet som pekar på att ”den största bidragande faktorn till det fram-
tida flödet på vägen inte tillkommer de hotell eller ökat antal turister till Öckerö, 
problemet med trafiken är på morgon och framförallt kvällen. Då förväntas inte 
hotellgäster eller turister åka”.   

Badplats 
Negativ påverkan på badplatsen, dels utifrån strandbesökarnas infallsvinkel då 
de kan känna sig iakttagna men också för seniorerna då de kan bli störda av bad-
platsen. 

Bostad 
Det är onödigt att redovisa andelen 65+ när boendet är avsett för 55+. Blir det 
semestervåningar strider förslaget mot riksintresset att bohuskusten inte skall 
bebyggas med semestervåningar i yttre skärgården, vilket skall sparas för det 
rörliga friluftslivet. 

Ifrågasätter att såpass stor del av marken blir ianspråktagen då endast en liten del 
av området tidigare föreslagits exploateras. 

Både svensk och utländsk forskning tyder på att flyttkedjor inte fungerar. 

Strandskydd
Projektet kräver upphävande av strandskydd. Skälen för dispens anges vara att: 
området behöver tas i anspråk för att tillvarata ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området. I ÖP 05 är det redan planerat för bostäder 
för den tillväxttakt som kommunen prognostiserat, så det finns inget behov, alltså 
inget allmänt intresse. 

I texten står det att det skulle vara möjligt att exploatera platsen utan att inkräkta 
på 100 meterszonen. En sådan exploatering skulle dock inte bli lika lämplig”. Ur 
vilket perspektiv lämpligheten bedöms borde ha diskuterats. 

Ifrågasätter konsekvensbeskrivningen som säger att detaljplanen inte är av all-
mänt intresse samtidigt som det används som argument för att upphäva strand-
skyddet. 

Övrigt 
Boende på Öckerö 2:617 ifrågasätter att det står i planbeskrivningen att befint-
lig plan inte har en gällande genomförandetid och att det inte kvarstår någon 
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byggrätt för hotellbyggnad samtidigt som det står att gällande plan medger en 
mindre byggnad för restaurang- och hotelländamål. 

Kommentar
Avseende planens förfarande och planens förenlighet med översiktsplanen, 
se svar till ”Övriga vanligt förekommande synpunkter” under ”Tematiska 
svar” på sidan 42-44.  

Avseende trafiksituationen, se kommunens kommentar till ”Trafik” under 
”Tematiska svar” på sidan 40. 

Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38. 

Avseende påverkan på badplatsen, se kommunens kommentar till ”badplats” 
under ”tematiska svar” på sidan 41. 

Avseende väg 155, se kommunens kommentar till Länsstyrelsen på  sidan 
9-10.   

Länsstyrelsen anser att kommunen har angett godtagbara skäl för upphä-
vande av strandskydd. Se sidan 9 i detta dokument. 

Gällande planer för området har ingen genomförandetid kvar. Planbeskriv-
ningen anger att det idag finns en byggrätt för restaurang- och hotellända-
mål. Skrivelsen som kommunen antar att den boende hänvisar till rör kom-
munens argumentation kring skäl för upphävande av strandskyddet. Här 
avses vad som skulle ske om strandskyddat område i nordöst skulle undan-
tas från planförslaget. Då skulle en remsa med hotelländamål utan byggrätt 
ligga kvar från den nu gällande planen. En viss justering i skrivelserna 
kring strandskydd kommer att ske då Länsstyrelsen anger att de accepterar 
kommunens skäl för upphävande av strandskyddet. 

Boende Öckerö 2:502

Yttrande
Hänsyn och respekt mot naturen och mot de boende på Öckerö och Hjälvik/
Hummerviken.

Låt inte pengarna styra. Låt det mänskliga och naturen få ta den plats som det 
är ämnat att göra. Motarbeta inte era egna ansträngningar att profilera öarnas 
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stora naturvärden. Jag och min familj vill inte att det byggs ett flervåningshus på 
marken vid Hjälvik.

Kommentar
Noterat. 

Boende Öckerö 2:502

Yttrande
Lägg undan planförslaget och gör istället Rördammen - Hjälviksområdet till 
Sveriges 34:e naturrum. I Sverige finns 33 naturrum enligt naturvårdsverket 
hemsida. De närmaste naturrummet ifrån Göteborg är Getterön i Varberg enligt 
Naturvårdsverket hemsida. Getterön är inte så fin natur som Rördammen -och 
Hjälviksområdet

Göteborgsområdet behöver ett naturrum  nära staden för att lyfta fram det håll-
bara samhället. Har talat med Naturvårdsverket och där säger man att initiativet 
skall komma ifrån kommunen till detta. Bidrag ifrån Naturvårdsverket och EU?

Det är uppenbart att invånarna här på Öckeröarna är intresserad och glädjer sig  
åt den skärgårdsnatur som finns kvar. Till detta är man mycket föreningsaktiva 
med gemenskap, idrottsaktiva med fotboll, ö-bolllen ishockey, skola och konstak-
tiva - konstrundan. tex. ”Namn Efternamn” på Hummerviksvägen och andra är  
stora naturälskare med sina intressen för fåglar, bin och  mycket mer.

Så låt Hjälvik bli en plats för natur, idrottsaktivitet (som det är idag)  konst och 
det hållbara samhället.  

Den föreslagna byggnation vill vi inte ha. Den blir stor, dominerande och otrevlig 
för alla badgäster vid stranden. 

Kommentar
Avseende platsens lämplighet, se svar till ”Närhet till service, kollektivtrafik 
och platsens lämplighet” under ”Tematiska svar” på sidan 40-41. 

Avseende byggnationens storlek och dominans, se kommunens kommentar 
till ” Byggnationens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbil-
den” under rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38. 
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Boende Öckerö 2:503

Yttrande
Planförslaget är på fel plats. En exploatering invid Hjälviks badplats är att förstö-
ra naturen, och denna badplats är välbesökt med mycket trafik. Naturmarken i 
området bör bevaras därför att det är en unik natur. Hjälviks badplats och plan-
området är ett viktigt område för rekreation. Jag vädjar till kommunens politi-
ker att lyssna på alternativ, mindre byggnation. Om mina åsikter inte kommer 
att respekteras känner jag att politikerna inte värnar om miljön. Om planen för 
området kommer bli en verklighet kommer jag bli orolig för all tung trafik. I öv-
rigt anser jag att alla politiker inte har vetskap om tex. höjden på byggnaden etc. 
Varför inte bygga på Björkö eller hamnplan Öckerö istället?  

Kommentar
Avseende platsens lämplighet, se svar till ”Närhet till service, kollektivtrafik 
och platsens lämplighet” under ”Tematiska svar” på sidan 40-41.    

Avseende natur och rekreation, se svar till ”Natur och rekreation” under 
”tematiska svar” på sidan 38-39. 

Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38.

Avseende trafiksituationen, se kommunens kommentar till ”Trafik” under 
”Tematiska svar” på sidan 39-40. 

Boende Fastighet Öckerö 2:584

Yttrande
Jag anser att hela planprojektet är överdimensionerat. Anpassningen till befintlig 
miljö är helt avsaknad då kringliggande bebyggelse består av 1 ½ plans villor. 

Maxhöjden bör därför sättas till två våningar och en våning till den övre delen.

Ett sådant här stort projekt stör ju rekreationsområdet Hjälvik som används av 
många Öckeröbor och turister. Stora aktiviteter sker där under sommarhalvåret.

Den tilltänkta exploatören har ju på andra håll kunnat bygga tvåvåningslängor 
varför då inte här?
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Kommentar
Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38.

Boende Öckerö 2:604

Yttrande
De sämsta delarna av planen anser jag vara att det är ett dåligt genomtänkt 
projekt. Att exploatera denna begränsade yta med största möjliga byggnation 
och dessutom skära av området för övriga är en otäck utveckling i ett för övrigt 
öppet naturområde i den yttre skärgården. Rädslan för att få en känsla av förort-
sområde eller gigantiskt hotellkomplex är stor oavsett vad kommun/tjänstemän/
politiker och entreprenörer än säger. Helt klart är att tjusningen med Hjälviks 
naturområde försvinner för all framtid. 

Jag ifrågasätter starkt detta bygge i första hand (och för framtiden) skulle till-
fredsställa ett behov för kommunens äldre? I så fall är dess placering fel, långt 
från kommunikationer och service. Och vem kan garantera att dessa bostads-
rätter i en andra omgång inte säljs vidare i rent spekulationssyfte? Vad vinner 
Öckerö kommun på att lämna över planeringen till Boaktivt? Hur kan Öckerö 
kommun tycka att detta bygge passar in i skärgårdsmiljön och så nära en natur-
skön och välbesökt badplats och rekreationsområde? 

Om markägarna så gärna vill sälja kan väll tillstånd till 3-4 villor lämnas som 
lyder inom detaljplanen för området? 

Kommentar
Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38. 

Avseende platsens lämplighet se svar till ”närhet till service, kollektivtrafik 
och platsens lämplighet” under ”tematiska svar” på sidan 40-41. 

Avseende synpunkt om vem bostäderna kommer säljas till, se kommunens 
kommentar till ”övriga vanligt förekommande synpunkter” under ”tematiska 
svar” på sidan 42-44.
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Boende Öckerö 2:723

Yttrande
Det är direkt olämpligt att bebygga detta område. Planförslaget strider mot flera 
gällande måldokument i Öckerö kommun. Ett seniorboende vid Hjälviksbadet är 
ett felaktigt projekt på fel plats. 

Planförslaget är inte förenligt med gällande ÖP05 och att planarbetet därför 
inte kan bedrivas med standardförfarande enligt PBL. Vad gäller att förslaget 
saknar större allmänt intresse menar den boende på fastighet Öckerö 2:723 att 
detta motsägs av argumentationen på sidan 20 i planförslaget för upphävande av 
strandskydd, där planförslaget bedöms vara ett angeläget allmänt intresse. 

Med tanke på tjänstemännens invändningar i samband med ansökan om plan-
besked är det anmärkningsvärt att kommunen tillstyrker framtagande av de-
taljplan för byggande av hotell alternativt seniorboende. Exempelvis förklaras det 
i planbeskedet att prövning av hotellverksamhet på platsen inte är lämplig med 
anledning av att påverkan på väg 155 blir mer påtaglig jämfört med seniorboende 
även fast kommunens egen gatuenhet var av motsatt åsikt i egen tjänsteskrivelse, 
diarienummer 0228/15. 

Detaljplaneförslaget är inte i linje med kommunens bostadsförsörjningsprogram. 
Behovet av bostäder utöver de som anges i bostadsförsörjningsprogrammet kan 
ifrågasättas eftersom kommunen till Länsstyrelsen 2016 redovisar en bostads-
marknad i balans. Vidare så har Hjälvik inte ett kollektivtrafiknära läge, ligger 
långt från de centrum som finns, och att planen inte har ett större allmänt intres-
se.

Att redovisa kommunens andel av 65+ när målgruppen för Boaktivts seniorbo-
ende är 55+ menar de boende på fastighet Öckerö 2:723 är irrelevant. Om de-
taljplaneförslaget vinner laga kraft finns inget i planbestämmelserna som kräver 
att det skall byggas seniorbostäder, utan bara de ytor, höjder etc. som får utnytt-
jas för bebyggelse. Aktiva seniorers behov av distriktssköterska torde vara lågt, 
och att låta kommuninvånare köra förbi vårdcentralen är ett urbota dumt förslag. 

Det bör förklaras varför kommunen har frångått skrivelse i gällande byggnads-
plan från 1976 där en stor andel av planområdet är betecknad som allmän plats-
mark med skälet att marken inte är lämplig att bebyggas. Vidare bör det förklaras 
varför kommunen anser att kommunens bästa badplatser (dit Hjälviks badplats 
bör räknas) inte längre anges som skyddsvärda från närbelägen störande bebyg-
gelse, vilket anges i gällande byggnadsplan. Bedömningen att badets attraktivitet 
kvarstår och att boendet inte påverkar användningen av badplatsen på ett be-
tydande sätt är med stor sannolikhet orealistisk. Projektet kommer att menligt 
inverka på kommunens enda handikappanpassade badplats.  
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Av beskrivningen av befintlig bebyggelse får man lätt intrycket att omkringlig-
gande hus är både fler och större än de verkligen är. Detta förtydligas då bilderna 
på den befintliga bebyggelsen är tagna i ögonhöjd medan bilder på planerad bygg-
nation är tagna i fågelperspektiv. 

Boende på fastighet 2:723 ifrågasätter den trafikutredning som gjorts. Exempel-
vis nämner trafikutredningen inte något om den kraftiga trafiken på Norgårdsvä-
gen vid de ofta förekommande idrottsevenemangen för ungdomar på Prästgård-
sängens idrottsplatser, inte heller att Norgårdsvägen fram till Kärrsviksvägen 
också kommer att vara tillfartsled för boende i det samtidigt med Hjälvik plane-
rade Norra Brevik. Norgårdsvägen tål inte den ökade belastning som exploatering 
av Hjälvik och Norra Brevik innebär. 

Boende på fastighet 2:723 uttrycker att flyttkedjor inte fungerar och hänvisar till 
svensk och utländsk forskning.  

Kommunen säger emot sig själv i planbeskrivningen när kommunen på sidan 18 
skriver att gällande plan medger en mindre byggnad för restaurang- och hotellän-
damål, men på sidan 4 skriver att planen inte har en gällande genomförandetid 
samt att det på sidan 20 står att det inte kvarstår någon byggrätt för hotellbygg-
nad. 

Boende på fastighet 2:723 ifrågasätter skälen och argumentationen kring att upp-
häva strandskyddet.  

Boende på fastighet 2:723 menar att en vändplats för sopbilar inte behöver ligga 
vid vattnet. Vidare uttrycker hen att sophämtning kan skötas inom föreslaget 
planområde. 

Kvartersmark kan stängslas in och bli ett ”gated community” i detta projekt inte 
enbart den tropiska inomhusträdgården. 

Det beskrivs inte hur räddningstjänsten skall kunna få tillgänglighet. Finns det 
räddningsväg till samtliga huskroppar? 

Kommentar
Anvseende detaljplanens förfarande, förenligheten med kommunens över-
siktsplan, vem som bostäderna kommer säljas till, se svar till ”Övriga vanligt 
förekommande synpunkter” under ”Tematiska svar” på sidan 42-44. 

Avseende förenligheten med kommunens bostadsförsörjningsprogram, se 
svar till ”Övriga vanligt förekommande synpunkter” under ”Tematiska svar” 
på sidan 42.  

Avseende trafiksituationen, se kommunens kommentar till ”Trafik” under 
”Tematiska svar” på sidan 39-40. 
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Se kommunens kommentar till Länsstyrelsen angående väg 155 på sidan 
9-10. 

Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38. 

Synpunkten angående att positivt planbesked lämnats trots invändningar 
från tjänstepersoner noteras och synpunkten vidarebefordras till kommun-
styrelsen.  

Planen möjliggör för ”bostadsanknuten verksamhet” vilket innebär att ex-
empelvis lokaler för distriktssköterska,  fotvård eller massage kan uppföras 
inom planområdet. Dessa är främst tänkta att sörja de boende inom planom-
rådet. Verksamheten/verksamheterna kommer inte vara av den omfattning-
en att den/de kommer konkurrera med vårdcentralen på Öckerö. 

Avseende skrivelse om detaljplanens genomförandetid, se svar till boende på 
Öckerö 2:617 på sidan 21-22. 

Länsstyrelsen anser att kommunen har angett godtagbara skäl för upphä-
vande av strandskydd. Se sidan 9 i detta dokument. 

Avseende skrivelsen om vändplatsen, se kommentar till Miljöenheten på 
sidan 16-17. 

Avseende en privatisering av området se svar till ”Byggnationens storlek, 
höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under ”Tematiska svar 
på sidan sidan 36-38.  
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Organisationer och politiska partier

Miljöpartiet de gröna
Miljöpartiet värnar om klimatsmart planering och den orörda naturen på Öck-
erööarna. 

Miljöpartiet Öckerö är mycket kritiskt mot planerna på ett så kallat seniorboende 
vid Hjälvik. 

Vi anser det synnerligen oklokt att bygga för äldre långt från den dagliga service 
äldre är beroende av. I det långa loppet kommer det bli oerhört dyrt för kommu-
nen eftersom det just är kommunen som har huvudansvar för vård och omsorg 
för äldre. Att då förlägga boende så långt från dagligvaruhandel, vårdcentral, 
apotek,kommunhus, bibliotek mm så att till och med den bara något fysiskt ned-
satta personen inte själv kan ta sig dit vittnar om dålig planering. Den perifera 
placeringen gör också att besökande blir beroende av bil för att nå sina nära och 
kära, något som står i strid med planerna på att minska biltrafik.

Miljöpartiet Öckerö anser att det vore väsentligt mycket bättre att utnyttja nya 
Öckerö centrum eller den mark som frigörs när Ankaret och Minnesten rivs för 
placering av boende för seniorer.

Som andra skäl till detta ställningstagande är att vi värnar om bevarandet av 
orörd natur och naturmiljön kring det populära badet i Hjälvik.

Kommentar
Angående trafiksituationen och närhet till service se svar till ”Trafik” under 
”Tematiska svar” på sidan 39-40.

Planuppdraget upprättas i linje med de politiska beslut som fattats kring 
planbesked och beslut om samråd. Inom ramen för detta planarbete ingår 
inte att studera lämpligheten för att bebygga seniorbostäder vid Ankaret och 
Minnessten. 

Öckerö Ö-råd

Synpunkter 
1. 

Området är idag ett stycke tämligen orörd natur som skänker en känsla av att 
komma ut i det fria. Inte bara badande utan människor som promenerar på 
slingan njuter av omgivningarna. En byggnation av nu planerat utseende skulle 
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dominera miljön och totalt ta bort känslan av att vara ute i naturen. Besökare vid 
badplatsen kommer troligen istället att uppleva obehag av att känna sig iakttagna 
från boende i komplexet.

2. 

Byggnadens storlek samt att den kommer att ligga nära vägen och ha en avsevärd 
höjd kommer att ”privatisera” miljön. Att befinna sig nära en så imponerande 
huskropp kommer att upplevas som om man gör intrång på privat område vid 
passage.

Båda dessa intryck; dominerande och privatiserade har tidigare i KF proto-
koll 2015 klart uttalats skall undvikas vid framtida byggnation.

3. 

Avstånd till vårdcentral, livsmedelsbutik, systembolag och busshållplats torde 
innebära att boende i det nu planerade komplexet inte kommer att kunna gå till 
sitt mål eller en ens till närmaste busshållplats ca 750 m bort dvs inte nyttja 
kollektivtrafik. Viljan att nyttja flexlinjen till busshållplatsen medför en planering 
och obekvämlighet som förmodligen många vill undvika. Utan tvekan kommer 
istället ärenden att företas med eget fordon vilket kommer att öka trafiken. Detta 
inom ett badplatsområdet där inte minst barn kommer att röra sig fritt. 

Avståndet till all form av service och som följd av detta en ökad trafik inom ett 
badplatsområde är ett starkt skäl att inte bebygga området med hus för 55+ och 
kanske inte alls.

4. 

Enda tillfarten till Hjälvik är via Norgårdsvägen. Denna väg är redan idag hårt 
trafikerad med t ex skakningar inomhus i fastigheter längs vägen. Skulle dessut-
om planer för byggnation i Norra Brevik realiseras kommer trafiksituationen att 
förvärras. I området förekommer dessutom ofta sportevenemang varvid trafi-
ken kraftigt ökar. Samma ökning kan ses under vackra sommardagar då antalet 
badande ofta blir stort. Det finns inte heller längs hela vägens sträckning GC-väg 
vilket ytterligare ökar risken för olyckor. 

Trafikutredning för närområdet (inte bara påverkan på väg 155) är nödvändig 
innan vidare planering av byggnation sker. Situationen är inte sådan att trafiklös-
ningar kan komma ”längs resans gång” vilket har uttryckts av kommunpolitiker.

Frågor
A. 

Sedan 1949 finns på del av den nu gällande tomtmarken tillstånd för att uppföra 
hotell/ pensionat av en mindre storlek, av ritningar att döma ca 8x12 m samt 6 m 
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högt. På var sida om tomten finns parkområde/allmän platsmark utmärkta. Dess-
utom är byggrätten på själva tomten starkt begränsad då huskroppen är omgiven 
av s k prickmark vilken har restriktioner för nyttjande.  
Tanken hos dåvarande beslutsfattare verkar ha varit att möjliggöra uppförande av 
en diskret byggnad, omgiven av grönytor och som väl smälte in i omgivningarna. 
Den tanken borde överförts till dagens planer.

De två omgivande markområdena har sedermera försålts/avtalats bort med 
exploatör. Denne vill hårdexploatera den befintliga marken genom byggnation i 
stort sett ut till samtliga markavgränsningar. Utformningen av konceptet följer 
en redan färdig mall och är inte på något vis anpassad till den miljö som finns i 
Hjälvik.

Enligt PBL 8 KAP 9 § skall ”byggnader placeras och utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads-eller landskapsbilden och till natur-och kulturvär-
den på platsen.”

B. 

Landskapet runt detaljplanetomten klassa med höga naturvärden. Detaljplanen 
från 1949 och även planbeskedet 2014 talar om hotell-och restaurangverksamhet. 
En sådan affärsverksamhet är tillfällig, delvis säsongsbetonad, vilket i mindre 
utsträckning skulle belasta intilliggande skyddsvärda områden. 
Ett permanent boende med 100-talet personer kommer att på ett helt annat sätt 
innebära nyttjande/slitage på dessa skyddsvärda områden. 

Fråga: finns planerade åtgärder för att säkerställa information/riktlinjer på hur 
dessa skyddsvärda områden får användas ?

C.

Hänvisningen till undantaget 5 i strandskyddsbestämmelserna , området ”behö-
ver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan till-
godoses utanför området”, uppfattar Ö-rådet kunna tolkas på ett helt annat sätt. 
Det allmänna intresset är snarare att behålla området i sitt nuvarande skick till 
glädje för badande, promenerande och besökande allmänhet! Viss kan ett senior-
boende placeras på annan plats, kanske t o m borde placeras på annan plats med 
närhet till service av olika slag, förslagsvis inom nya Öckerö Centrum. 

Fråga: delar Länsstyrelsen kommunens uppfattning om vilket intresse som bör 
prioriteras?

D. 

Vid andra ärenden i kommunen där bygglovsansökan innehållit pool har kommu-
nens Va -enhet meddelat att poolen inte får fyllas med kommunalt vatten.
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Fråga: hur ställer sig Va-enheten till fyllnad av planerad pool inom seniorbo-
endet? Skall poolen möjligtvis fyllas med havsvatten ? Behövs inte i sådana fall 
tillstånd ?

E. 

Området tangerar en tänkt gräns för Yttre Skärgården enligt kommunens 
kulturmiljö program. Denna gräns är inte en exakt uppritad linje enligt vad Ö-rå-
det kan läsa sig till. Under alla omständigheter är området beläget i en känslig, 
kustnära del av ön Öckerö och borde omfattas av samtliga de hänsyn som skall 
tas i sådana områden, till gagn för naturen, människor och deras upplevelser av 
omgivningen. Sådana hänsyn finns i angivna i kap 2 PBL och i 4 KAP MB.

Avslutningsvis vill Öckerö Ö-råd påpeka att det främst är den okänsliga, avvi-
kande utformningen och storleken av de föreslagna byggnaderna som vi inte ser 
positivt på. En annan planlösning gällande dessa faktorer och en bättre anpassad 
arkitektonisk utformning som bättre passar in i miljön skulle kunna uppföras.

Kommentar
Avseende trafik och närhet till kollektivtrafik, se kommunens kommentar till 
”Trafik” och ”närhet till service och kollektivtrafik” under ”Tematiska svar” 
på sidan 40-41. 

Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38.

Länsstyrelsen anser att kommunen har angett godtagbara skäl för upphä-
vande av strandskydd. Se sidan 9  i detta dokument. 

Planförslaget har omarbetats och innhåller inte längre någon yta för simbas-
säng. 

Planområdets östra del är i granskningshandlingarna utpekade som natur-
mark. 

I kommunens naturvårdsprogram del 2 ”åtgärdsplan” anges att Öckerö 
kommun ska ta en aktiv roll i bevarandet och utvecklandet av den biologiska 
mångfalden i kommunen, bl.a. genom att avsätta resurser för naturvårds-
arbetet så att framtida generationer får uppleva en lika stor artrikedom och 
spännande miljö. Det finns för Hjälvikområdet inga konkreta riktlinjer för 
hur de skyddsvärda områdena får/ska användas. Kommunen har ansökt och 
beviljats bidrag för en restaurering av Rördammen i samarbete med om-
kringboende och ideella krafter i kommunen. 



Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 & 2:200   
|   Samrådsredogörelse 2020-05-15   |   Dnr 0008/17

Sida 34/45

Exploatören har meddelat att den avser att i samband med exploatering ge 
ett frivilligt bidrag till naturvården kring Rördammen. 

Öckeröarnas Naturskyddsförening 
Öckeröarnas Naturskyddsförening har tagit del av utställningsmaterial för 
Hjälvik och lämnar följande svar, vilket även är detsamma som för Norra Brevik. 

För Öckeröarnas Naturskyddsförening är det en självklar uppgift att värna de 
något större områden som fortfarande är tämligen orörda. Speciellt ömmar vi 
för strandnära mark som inte är exploaterad. Just hav/strand är de områden som 
allmänt hyser störts biologisk mångfald. Vattenmiljön och de arter som lever där 
är ofta beroende av den närliggande stranden och tvärtom. Det är därför viktigt 
att strandremsan inte är alltför smal.  

Föreningen har också människors välbefinnande i fokus, och det är uppenbart att 
människor uppskattar att kunna röra sig fritt nära stränder. Alltför näraliggande 
bebyggelse påverkar starkt den naturupplevelse det är att vandra längs havsstran-
den. 

Det är också uppenbart att om man förlägger bostadsbyggande i områden där 
kollektivtrafiken inte är säkerställd för framtiden, leder det till ett samhälle som 
är starkt bilberoende. Öckeröarnas Naturskyddsförening har inget emot att be-
folkningen i Öckerö kommun ökar, men anser att det skall göras i områden som 
har tät kollektivtrafik och genom förtätning av redan bebyggda områden.

Kommentar
Länsstyrelsen anser att kommunen har angett godtagbara skäl för upphä-
vande av strandskydd. Se sidan 9  i detta dokument. 

Avseende trafik, närhet till kollektivtrafik och platsens lämplighet, se kom-
munens kommentar till ”Trafik” och ”närhet till service och kollektivtrafik” 
under ”Tematiska svar” på sidan 39-41. 

Angående synpunkter om rekreation se kommunens kommentar till ”Natur 
och rekreation” under tematiska svar på sidan 38-39.
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Företag

Göteborg Energi AB
Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del av ovan nämnda samråd och 
lämnar följande synpunkter. 

Göteborg Energi GothNet AB
Gothnet inga ledningskonflikter och inget att erinra. 

Kommentar
Noterat. 

Ellevio AB 

Yttrande 
Med hänvisning till översända handlingar i rubricerat ärende, får vi meddela 
följande. 

I närheten till aktuellt område, söder ut, har vi befintliga 6kV jordkabelledningar 
samt 0,4kV jordkabelledningar söder om området i anslutning till Hummerviks-
vägen samt dess förlängning upp till Norgårdsvägen. 

För att klara områdets tillkommande elförsörjning krävs ny(a)  
nätstation(er)/transformatorstation(er) inom planområdet för att tillgodose öns-
kat behov. Minsta horisontella avståndet mellan nätstation och närmsta bygg-
nadsdel får ej understiga 5 meter.  
Vi önskar tilldelning av E-område med tillfartsmöjlighet på lämplig plats inom 
planområdet. Gärna i anslutning till parkeringsområde, teknikhus, servicebygg-
nad eller liknande. Utöver ny nätstation/transformatorstation tillkommer då även 
nya 6kV och 0,4kV jordkablar till dessa. 

Vi önskar även i god tid att bli kontaktade av exploatören för eventuell samord-
ning och samförläggning i området. 

Om befintlig anläggning måste flyttas eller ändras, tillfälligt eller permanent, får 
den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. För att vi ska 
kunna genomföra en eventuell flytt måste vi få tillgång till ny lämplig placering 
samt erhålla nödvändiga tillstånd. 
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För uppgift om befintliga ledningars läge vänligen använd Ledningskollen. Det är 
en kostnadsfri webbtjänst för ledningsanvisning, som nås via www.ledningskol-
len.se. 

För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget. 

Kommentar
Ellevio tilldelas ett E-område för transformatorstation. 

Tematiska svar 
Nedan redovisas de synpunkter som återkommer i flertalet inkomna synpunkter. 
Rubrikerna är rangordnade utifrån de vanligast förekommande synpunkterna.

Byggnationens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden
Förslaget stämmer väldigt dåligt överens med det beslut som fattades av kom-
munfullmäktige i november 2015. I beslutsunderlaget står det följande:

”De behandlade fastigheternas natursköna läge bör beaktas och en framtida de-
taljplan bör se över byggnadernas lokalisering, storlek och utformning. Det är av 
stor vikt att byggnaderna inte upplevs som privatiserande och dominanta i områ-
det”. 

Det förslag som presenteras står i direkt konflikt med denna skrivning. Den 
tänkta bebyggelsen är för hög och för dominerande. Att hela området blir kvarter-
smark innebär en total privatisering av aktuellt område. 

Det går inte att exploatera fler delar av Öckerö utan att förstöra det vackra som 
finns kvar. 

Utformningen av byggnationen påminner om forna Östtyskland och Sovjet. En 
betong koloss passar inte in. Denna arkitektur hör inte hemma i skärgården. 
Varför kan man inte bygga byggnader som påminner en om att man är i skärgår-
den istället? Hade byggnationen bättre anpassats till landskapet och miljön så 
hade det kunnat vara ett bra förslag. Kommunens kulturmiljöprogram anger att 
man skall ta hänsyn till den befintliga omgivningen när man kompletterar bebyg-
gelsen. Det anges också att den yttre skärgården ska hållas fri från exploatering. 
Planförslaget strider i högsta grad mot kulturmiljöprogrammet i detta avseende. 

Planen tar inte hänsyn till det som anges i PBL 2 kap. 3 §: 
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Planläggning enligt denna lag skall med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden 
bla. främja:

1. En ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyg-
gelse, grönområden och kommunikationsleder. 

Planen tar inte heller hänsyn till det som anges i PBL 8 kap. 9 §: 

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Tomten ska anordnas så att: 1. Naturförutsättningar så långt möjligt 
tas till vara 2. Betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte upp-
kommer 

Kommentar
Planförslaget har sedan samråd omarbetats och minskats ner i omfattning. 
Volymen har minskats ner från en största byggnadsarea på 3450 m2 till 
en största byggnadsarea på 700 m2. Därutöver möjliggörs för 40 m2 kom-
plementbyggnad som ska nyttjas för avfallshantering och för cykelgarage. 
Antalet lägenheter har sedan samrådet minskats ner från ca 50 lägenheter 
till ca 27 lägenheter. Höjden på byggnationen sänks från en högsta tillåten 
nockhöjd över nollplanet på +18,2 meter till +12 meter. Byggnationen delas in 
i tre stycken byggnadskroppar med gavelmotiv placerade mot badplatsen. 

Omfattningen av byggnationen utgår ifrån gällande plan avseende bygg-
nadsarea. Högsta tillåtna nockhöjd på aktuellt förslag är ca 3 meter lägre än 
vad byggrätten i gällande plan möjliggör för.   

Utformningen av byggnationen har sedan samrådet omarbetats. Det nya 
förslaget hämtar inspiration ifrån bohuslänsk bostadshustradition med 
exempelvis sadeltak i röd matt färg, ljus träfasad och en tydligt markerad 
sockelvåning. 

Den tilltänkta byggnationen kommer i viss mån att påverka landskapsbilden 
och upplevelsen av badplatsen. Kommunen anser dock att det nya föreslaget 
i mindre utrsträckning påverkar badplatsen. Kommunens bedömning är att 
badplatsen fortsatt kan nyttjas för sitt ändamål. 

Kommunens bedömning är att hänsyn tagits till 2 kap. 3 § och 8 kap. 9 § PBL 
(plan- och bygglagen). 
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I kulturmiljöprogrammet anges att landskapstypen mellanskärgård om-
fattar alla tätorter i Öckerö kommun förutom nordöarna. Föreslaget plan-
område angränsar till befintlig tätortsbebyggelse i sydlig, västlig och östlig 
riktning.  Det anges också i samma program att landskapstypen mellan-
skärgård omfattas av detaljplaner. Planområdet för detaljplan Hjälvik om-
fattas sedan tidigare av två stycken detaljplaner. Kommunens bedömning är 
att planförslaget inte strider mot kommunens kulturmiljöprogram. 

Viss privatisering av området kommer ske då marken blir ämnad för bostä-
der. I och med att volymen minskats ner med 2750 m2 lämnas större ytor 
oexploaterade. Vidare pekas den östra delen av detaljplanen ut som allmän 
plats naturmark på plankartan i det nya förslaget.  

Natur och rekreation
Naturmarken bör bevaras. Den direkta närheten till Rördammen och dess unika 
natur gör så kraftig exploatering helt förkastlig. Det är ett nationellt intresse att 
hålla den yttre skärgården fri från exploatering. Slopa detaljplanen för Hjälvik 
och gör Rördammen/Hjälviksområdet till Sveriges 34:e naturrum.  

Det behövs områden för avkoppling och samvaro i vardagen. En exploatering av 
området skulle innebära att ett populärt promenadstråk förstörs.

Har ett beaktande av miljökompensation enligt miljöbalken gjorts? Man bör ock-
så göra en fördjupad utredning över ett helår vilka djur som rör sig i det planerade 
området. 

Det öppna kustlandskapet är värdefullt för invånarnas möjligheter till rekrea-
tion, för besöksnäringens attraktionskraft och är en unik tillgång för kommunen. 
Kommunerna har ett ansvar för att kulturmiljön och kulturarvet tas tillvara i 
den fysiska planeringen, bland annat vid förändringar som ny- eller ombyggnad 
av enskilda byggnader och förändringar av hela miljöer. Att göra en sådan skarp 
förändring i landskapsarkitekturen är alltför ovarsamt. Planförslaget bidrar till 
en försämrad ö-känsla. 

Kommentar
Kommunen instämmer i att det är av stort intresse att hålla den yttre skär-
gården fri från exploatering. Planområdet är beläget inom landskapstyp 
”mellanskärgård” och påverkar således inte landskapstypen yttre skärgård.
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Kommunfullmäktige i Öckerö kommun beslutade 2015-11-26 (KF § 121) att ge 
positivt planbesked för att pröva möjligheten för att uppföra ett seniorbo-
ende. En naturinventering är utförd inom planområdet och det bedöms inte 
finnas så höga naturvärden att området är olämpligt för bebyggelse. Plan-, 
bygg- och miljöenheten har inte inom ramen för detta projekt till uppdrag att 
undersöka lägen för nya naturrum, utan arbetar utifrån kommunfullmäkti-
ges beslut från 2015. 

Kommunen bedömer inte att det finns sådana naturvärden på platsen att mil-
jökompensation så som det hanteras i miljöbalken krävs. 

En exploatering av området kommer i viss mån att påverka rekreationsom-
rådet Hjälvik. Kommunens bedömning är dock att detta är acceptabelt då 
det fortsatt kommer finnas goda möjligheter till rekreation vid Rördammen 
och Hummerviken åt väst och sydväst samt vid Trollviken och Stångefjäll 
norr om planområdet. 

En naturvärdesinventering har i  ett tidigt skede tagits fram av Naturcen-
trum AB. Syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera 
naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område.   
En helårsutredning över vilka djur som rör sig i området kommer därför inte 
tas fram. 

Angående påverkan på landskapsbild se kommunens kommentar till ”bygg-
nationens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
”tematiska svar” på sidan 36-38.   

Trafik
Trafiksituationen är otillräckligt utredd. Norgårdsvägen är redan idag belastad 
med trafik bland annat till badplatsen, idrottsplatsen och Kärrsviks återvinnings-
station. Möjligheterna att bredda vägen måste anses som obefintliga. En utbygg-
nad av området skulle innebära en kraftigt ökad belastning av vägen och leda till 
en på sikt ohållbar situation.  På sommaren står bilar parkerade hur som helst 
längs vägen från Göstahallen till Hummerviken. Parkeringen vid idrottsanlägg-
ningen räcker inte till.  

Att det skulle bli 0,7 bilar per lägenhet är inte rimligt. Den generationen som är 
tänkt att bo i bostäderna använder mer än 1 bil per person. Det är inte realistiskt 
att tro att en bilpool skulle minska bilanvändandet.

Hur påverkan på väg 155 skall kunna minskas måste redovisas. Det räcker inte 
att hänvisa till en åtgärdsvalsstudie. Har färjetrafiken kapacitet att hantera denna 
ökningen av trafik? 

Planförslaget är inte förankrat i kommunens trafikstrategi där följande anges: 
”För utbyggnad ska kunna ske på ett långsiktigt hållbart sätt bör byggnation ske i 
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kollektivtrafiknära lägen, om inte bör kommunens gång- och cykelvägar ha bättre 
standard och utbredning än i dagsläget”. 

Kommentar
Planförslaget för Hjälvik avviker delvis från kommunens trafikstrategi som 
anger att 90 procent av all nybyggnation ska planeras inom 300 meter ifrån 
närmaste hållplatsläge. Närmaste hållplatsläge ligger ca 750 meter ifrån 
planområdet, vilket är relativt långt. 

I planförslaget regleras parkeringstalet till 0,7 p-platser per lägenhet och 
boendet kommer ha tillgång till en samägd golfbil för lokala resor. 

En gång- och cykelväg är planerad längs Norgårdsvägen från Valemossen 
till Rördammsvägen. I samband med exploatering av Hjälvik föreslås att 
en gång- och cykelväg anläggs norr om Norgårdsvägen som kan samman-
kopplas med planerad gång- och cykelväg vid Rördammsvägen. Kommunen 
bedömer därför att avsteget ifrån kommunens trafikstrategi är acceptabel. 
Att en gång- och cykelväg anläggs bedöms också förbättra parkeringssitu-
ationen vid Hjälvik på sommaren då det förbättrar möjligheten får kommu-
nens invånare att gå eller cykla till badplatsen.  

Med hänvisning till ovan nämnda bedömer kommunen att angivet parke-
ringstal på 0,7 p-platser per lägenhet är rimligt. 

Angående väg 155 och färjetrafikens kapacitet, se kommunens kommentar 
till Länsstyrelsen på  9-10.

Närhet till service, kollektivtrafik och platsens lämplighet 
Det är direkt olämpligt att exploatera denna plats. Kommunen bör hitta en annan 
plats som ligger närmre service och kollektivtrafik. Eftersom marken på öarna är 
starkt begränsade är det en absolut nödvändighet att fokusera på realistiska och 
klimateffektiva lösningar. Byggnation måste ske på de område där hållbarhet och 
respekt kan stå i fokus. Kommunens politiker bör stoppa detta projekt. Kan inte 
kommunen istället uppföra ett seniorboende på Minnessten, Ankaret eller Öckerö 
nya centrum?  

Med tanke på det långa avståndet till kollektivtrafik är platsen olämplig för bygg-
nation av ett 55+ boende. Att bygga seniorboende är positivt men inte att placera 
det avsides och bidra till segregation. 
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Kommentar
Närmaste busshållplats ligger ca 750 meter ifrån planområdet vilket är rela-
tivt långt. Bostadsrättsföreningen kommer ha tillgång till en samägd golfbil 
som möjliggör och bidrar till mer planerade och samordnade resor och färre 
spontana resor. En gång- och cykelväg är planerad längs Norgårdsvägen 
från Valemossen till Rördammsvägen. I samband med exploatering av 
Hjälvik föreslås att en gång- och cykelväg anläggs norr om Norgårdsvägen, 
som kan sammankopplas med planerad gång- och cykelväg vid Rördamms-
vägen. En utbyggnad av gc-väg bedöms ge goda möjligheter till att använda 
cykel för lokala resor och för att ta sig till närmaste hållplats. 

Kommunfullmäktige i Öckerö kommun beslutade 2015-11-26 (KF § 121) att ge 
positivt planbesked för att pröva möjligheten för seniorboende. Under sam-
rådet har det inte inkommit sådana synpunkter och ändrade förutsättningar 
att området bedöms som olämpligt för bebyggelse. Planuppdraget upprättas 
i linje med de politiska beslut som fattats kring planbesked och beslut om 
samråd. Inom ramen för detta planarbete ingår inte att studera lämplighet-
en för att bebygga seniorbostäder vid Ankaret, Minnessten eller Öckerö nya 
centrum.

För synpunkt som segregation se svar till ”övriga vanligt förekommande 
synpunkter” under ”tematiska svar” på sidan 42-44. 

Badplatsen 
Det är viktigt att bevara badplatsen. Det är en viktig mötesplats där människor 
i alla åldrar träffas. Att bygga så pass stort i närheten av kommunens enda kom-
munala och handikappanpassade badplats är olämpligt. Den typ av exploatering 
som föreslås kommer upplevas som en kvalitetsförsämring av badplatsen och står  
i konflikt med kommunens strategier gällande turism och en aktiv besöksnäring. 

Med tanke på byggnationens närhet till badplatsen så kommer badplatsens besö-
kare känna sig övervakade när de är där. 

Kommentar
Se kommentar till ”natur och rekreation” och  under ”tematiska svar” på 
sidan 38-39. 

Strandskydd
För genomförandet av aktuellt planförslag krävs dispens från aktuellt strand-
skydd. Då den äldre planen upphävs och ersätts av en ny detaljplan återinträder 
ett strandskydd om 100 meter som delvis berör den nya planen och byggnationen.
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Ett av de argument som används som skäl för dispens och upphävande av strand-
skydd är: ”Det är ett angeläget allmänt intresse”. Hur kan en privat exploatering 
av denna platsen vara ett angeläget allmänt intresse? 

Kommentar
Länsstyrelsen anser att kommunen har angett godtagbara skäl för upphä-
vande av strandskydd. Se sidan 9. 

Avseende att det är ett angeläget allmänt intresse att tillskapa seniorbostä-
der, se svar till ”övriga vanligt förekommande synpunkter” nedan.  

Övriga vanligt förekommande synpunkter
Planen är inte förenlig med kommunens översiktsplan eller bostadsförsörjnings-
program.

Kommunens politiker bör stoppa detta projekt. Kan inte kommunen uppföra ett 
seniorboende på exempelvis Minnessten, Ankaret eller Öckerö nya centrum istäl-
let?  

Vi ställer oss frågande till skrivelsen: ”Förslaget är av begränsad betydelse och 
saknar allmänt intresse” 

Dessa bostäder kommer inte säljas till äldre i kommunen som behöver bostäder 
utan till kapitalstarka människor från andra kommuner. Det är en stor risk att 
bostäderna kommer bli sommarboende för dessa kapitalstarka människor. Är det 
något som behöver byggas så är det billigare bostäder för unga. Prioritera bostä-
der för ungdomar istället. 

Ett flertal personer uttrycker att det är fruktansvärt att kommuninvånarna inte 
fått möjlighet att bedöma planen tidigare. Att folkvalda representanter befinner 
sig så långt fram i beslutsprocessen som dessutom står i direkt motsats till etable-
rade riktlinjer (se kulturmiljöprogrammet och kulturminnesprogrammet. Detta 
menar många leder till ett stort misstroende mot tjänstepersoner och politiker. 
De menar att misstroendet kommer att öka om planen antas. Ett antal personer 
hävdar också att det förekommer jäv bland kommunens politiker. 

Skulle man kunna göra en undersökning bland kommuninvånare hur man vill bo 
när man blir äldre?

Har reningsverket kapacitet att hantera all tillkommande bebyggelse? 

En miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning borde upprättas. 



Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 & 2:200   
|   Samrådsredogörelse 2020-05-15   |   Dnr 0008/17

Sida 43/45

Kommentar
Planens förfarande ändras från standardförfarande till utökat förfaran-
de, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 § 3 st. och proposition 
2013/14:126, då det under samrådet uppmärksammades att planförslaget är 
av intresse för allmänheten. Sedan planförslaget var föremål för samråd har 
Öckerö kommun antagit en ny översiktsplan. Planförslaget har stöd i kom-
munens nya översiktsplan. 

Kommunfullmäktige i Öckerö kommun beslutade 2015-11-26 (KF § 121) att ge 
positivt planbesked för att pröva möjligheten för seniorboende. Under sam-
rådet har det inte inkommit sådana synpunkter och ändrade förutsättningar 
att området bedöms som olämpligt för bebyggelse. Planuppdraget upprättas 
i linje med de politiska beslut som fattats kring planbesked och beslut om 
samråd. De krav som anges för detaljplaneprocessen i plan- och byggla-
gen är uppfyllda. Den formella dialogen med medborgare sker i samrådet, 
genom samrådshandlingen, där alla ges möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget. Inom ramen för detta planarbete ingår inte att studera lämplighet-
en för att bebygga seniorbostäder vid Ankaret och Minnesten. 

Att planförslaget är av betydande intresse för allmänheten betyder att 
planförslaget berör en större krets än den som underrättas om planförsla-
get i egenskap av sakägare eller boende i eller i anslutning till planområ-
det. Att det är ett angeläget intresse för kommunen att tillskapa boende för 
äldre anges i kommunens bostadsförsörjningsprogram och är kopplat till 
att andelen 65+ är prognosticerad att öka med cirka 16 procent fram till år 
2020. Kommunens bedömning är att planförslaget är i linje med kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. 

Frågor kring eventuellt jäv regleras inte i detaljplan.

Angående reningsverkets kapacitet, se kommunens kommentar till Länssty-
relsen på sidan 9-10.   
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Kommunen kan i väldigt liten utsträckning styra vem som får köpa eller 
hyra en bostad eller inte. Genom ÖFAB (det kommunala bostadsbolaget) kan 
kommunen dock påverka produktion och förvaltning på den lokala bostads-
marknaden. Kommunen kan i samband med markanvisning av egen mark 
ställa krav på innehåll. Plan- och bygglagen medger dock inte möjligheten 
att styra upplåtelseformer, dvs, hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Det 
kommunala bostadsbolaget kan dock säkerställa behovet av hyresrätter och 
bostäder till grupper med särskilda behov. Inom Hjälvik och det här plan-
förslaget är det dock privata exploatörer som äger och bygger ut området 
och kommunen kan därför inte påverka vem som bosätter sig i området. 
Kommunens instrument för att stimulera rörelse på bostadsmarknaden och 
bostadsbyggande är därför att planlägga mark för bostäder i olika former 
(flerbostadshus, radhus, småhus o.s.v.).  Detta är också ett av kommunens 
planinstrument för att förebygga segregation.

I detaljplaneprocessen ingår att ta fram en behovsbedömning. Syftet med 
behovsbedömningen är att säkerställa huruvida planförslaget innebär en 
betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunens bedömning är att förslaget 
inte innebär betydande påverkan på miljö och att en miljökonsekvensbe-
skrivning därför inte behöver upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens 
åsikt, se Länsstyrelsens yttrande på sidan 9.   

Revidering av förslaget
Till följd av inkomna yttranden har planförslaget reviderats. De största föränd-
ringarna i planförslaget efter samråd är:

• Största tillåtna byggnadsarean sänks från 3450 m2 till 700 m2. 

• Högst tillåtna nockhöjd justeras ned från + 18,2 meter till + 12 meter. 

• Utformningsbestämmelser införs på plankartan för att uppnå en byggnation 
som hämtar inspiration ifrån traditionell bohuslänsk bostadshustradition. 

• Planområdets östra del pekas ut som allmän plats naturmark. 

• Plankartan kompletteras med ett E-område för en transformatorstation.  

• Plankartan justeras och möjliggör för en högre översvämningsmur.

• Plankartan kompletteras med en upplysning om att uppförande av översväm-
ningsskydd enligt miljöbalken betraktas som markavvattning och att det 
krävs dispens och tillstånd från Länsstyrelsen för att uppföra översvämnings-
skyddet 
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• Planbeskrivningen kompletteras med nya illustrationsbilder som redovisar 
byggnationen ifrån gatunivå. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en text om skyfall 

• Planbeskrivningen kompletteras med avsnitt om MKN luft

• Höjd angavs i samrådshandlingarna i höjdsystem RH2000. Öckerö kommun 
använder höjdsystem RH00. Samtliga höjdangivelser har därför justerats ned 
i plankartan med 10-20 cm. Justeringen innebär endast en korrigering i diffe-
rensen mellan de olika höjdsystemen. 

 

Samhällsbyggnadsverksamheten 2020-05-15

……………………………………………    ……………………………………………

Rikard Sporre                                Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Inledning
Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 bostäder anpassade för seniorer vid 
Hjälviks badplats på Öckerö. I kommunens gällande bostadsförsörjningspro-
gram konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr det 
framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjnings-
programmet anger att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. 
Andelen 65+ var 2015 cirka 22 % och prognostiseras öka cirka 16 % till år 2020. 
Prognosen beviljade hemtjänsttimmar tyder på en utveckling som på ett påtag-
ligt sätt kommer påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet 
generellt ökar med tilltagande ålder.

Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda 
boendemiljöer för kommunens äldre. Idag finns en stor del av befolkningen i 
villor med relativt låg tillgänglighet och alternativa bostäder är få. Kommunen 
vill därför arbeta för att underlätta för de äldre som söker en boendeform som är 
enklare att hantera och sköta om. I kommunen har ett tidigare projekt (Bovieran) 
genomförts vilket vänt sig till samma målgrupp. Projektet gav ett önskat resultat 
där merparten av dem som flyttade dit kom från villor i kommunen. Genom ett 
byggande enligt planförslaget möjliggörs för fler och tillgängliga bostäder. Fler 
antal lägenheter breddar bostadsutbudet vilket är av stor vikt för kommunen där 
andelen villor är relativt hög.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 1 juni – 1 juli 
2020. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens hemsida, 
på kommunens anslagstavla samt Öckerö bibliotek. Kungörelse/underrättelse om 
granskning har anslagits på kommunens anslagstavla och annonserats i Göte-
borgsposten och Torslanda-tidningen. 

Totalt har 218 yttranden inkommit under granskningsstiden, varav 188 stycken 
har lämnat in ett gemensamt yttrande med namnlista. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 0008/17).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen och Trafikverket lyfter i sina yttranden problematiken kring väg 
155 och förordar att en mellankommunal överenskommelse kommer till stånd 
mellan Öckerö kommun och Göteborgs stad. Överenskommelsen behöver hantera 
vilket exploateringsutrymme som finns kopplat till kapaciteten på väg 155 utifrån 
föreslagna åtgärder på kort sikt. Dessutom behöver överenskommelsen hantera 
uppföljning av den verkliga trafikutvecklingen på väg 155. Länsstyrelsen med-
delar även, med hänvisning till striktare rättspraxis, att de ändrat sin hållning 
om strandskyddet sedan samrådsyttrande. Kommunen behöver påvisa att det 
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angelägna intresset att tillskapa bostäder vid Hjälvik inte kan tillgodoses utanför 
området. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver ta fram en lokaliseringsut-
redning som visar detta. I ett reviderat yttrande påtalar Länstyrelsen de erhållit 
information om att kommunen delgetts nya belatsningsuppgifter från 2019 och 
vill ta del av dessa för att säkerställa att föreslagen exploatering, tillsammans 
med nu antagna detaljplaner inom kommunen, ryms inom det tillstånd som rå-
dande reningsverk har. 

Lantmäteriet yttrar sig om att planbeskrivningen och plankartan behöver kom-
pletteras och revideras på ett antal punkter. De lämnar även förslag på ett antal 
redaktionella förändringar. 

De kanske vanligast förekommande synpunkterna från sakägare och privatperso-
ner rör platsens lämplighet, huruvida seniorer kommer bo i bostäderna eller inte, 
områdets naturvärden, planområdets avstånd till kollektivtrafik och service samt 
påverkan på badplatsen. 

Granskningsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under granskningsperioden redovisas nedan 
i sammanfattad eller delvis sammanfattad form, tillsammans med kommunens 
svar och eventuell åtgärd. Personnamn, fastighetsbeteckningar eller adresser ang-
es inte i utlåtandet. Samtliga synpunkter finns i sin helhet i samhällsbyggnads-
verksamhetens diarium under diarienummer 0008/17. 
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör mellankommunala frågor samt 
att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 
inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Mellankommunala frågor

Länsstyrelsen ska överpröva kommuners beslut, om beslutet kan antas innebära 
att regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 
som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt. (11 kap 10 § PBL 
(2010:900)). I proposition Ny plan- och bygglag 1985/86:1 s 801 anges avseende 
ovan angivna prövningsgrund att en prövning på denna grund torde normalt 
komma att aktualiseras av länsstyrelsen endast i de fall där de inblandade kom-
munerna på något sätt är oense.

Väg 155 upplevs idag vara hårt belastad, med framkomlighets- och trafiksäker-
hetsproblem som resultat. Öckerö kommun och Göteborgs stad behöver gemen-
samt ta ansvar för konsekvenserna av planering som påverkar nuläget för väg 155.

I ”Förtydligande och inbjudan till dialog avseende planeringsförutsättningar 
för väg 155, Gossbydal – Lilla Varholmen” , diarienummer 400-10450-2019, så 
förordar Länsstyrelsen att en mellankommunal överenskommelse behöver tas 
fram mellan Öckerö kommun och Göteborgs stad gällande vilken exploatering 
och trafikalstring som kan tillåtas på väg 155 innan det finns tydliga indikationer 
på förbättringar i framkomligheten eller att åtgärder finns utredda och är finan-
sierade.
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Än så länge finns det inga åtgärder på plats som förbättrar kapaciteten och trafik-
säkerheten för väg 155. I ÅVS arbetet för Väg 155 Torslanda-Öckerö kommer man 
under hösten att ta fram vilka åtgärder som skulle kunna genomföras på kort sikt 
fram tills dess att man är överens om den långsiktiga lösningen för väg 155. Här 
ser Länsstyrelsen och Trafikverket att det finns en möjlighet att fatta en mellan-
kommunal överenskommelse.

En sådan överenskommelse behöver hantera vilket exploateringsutrymme som 
finns kopplat till kapaciteten på väg 155 utifrån föreslagna åtgärder på kort sikt. 
Dessutom behöver överenskommelsen hantera uppföljning av den verkliga trafik-
utvecklingen på väg 155. Trafikverket gör bedömningen att en sådan överenskom-
melse kan finnas på plats innan årsskiftet, det vill säga år 2020.

Den nu föreslagna mellankommunala överenskommelsen får sträcka sig fram 
till dess att ÅVSen i sin helhet är klar, dvs år 2022. Efter år 2022 kommer det att 
krävas en ny överenskommelse utifrån den inriktning som ÅVSen resulterar i på 
lång sikt.

Inom ramen för pågående ÅVS-arbete så erbjuder sig Trafikverket att ta fram en 
överenskommelse mellan Öckerö, Göteborg, Trafikverket och andra berörda par-
ter. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2020-06-26.

Länsstyrelsen och Trafikverket anser att detaljplanen kan antas under förut-
sättning att det finns en underskriven överenskommelse som visar på lösningar 
i den grad att det potentiella trafiktillskottet som kan antas generas av aktuell 
detaljplan kan hanteras.

Strandskydd

Länsstyrelsen meddelade i samrådsyttrandet 2017-09-06 (Diarienummer 402-
23645-2017) att kommunen har angett godtagbara skäl enligt 7 kap 18 c miljöbal-
ken. Rättspraxis har därefter blivit striktare. Kommunen behöver nu påvisa att 
det angelägna allmänna intresset inte kan tillgodoses utanför området.

Nyttan och behovet av att ta området i anspråk ska därefter väga tyngre än 
strandskyddsintresset. Länsstyrelsens uppfattning är att då planområdet ligger i 
anslutning till Hjälviks badplats som är av stor betydelse för allmänheten så blir 
denna analys särskilt viktig. Därav ändra länsstyrelsen sin hållning från sam-
rådsyttrandet till granskningsyttrande och strandskydd blir en prövningsgrund.

Enligt situationsplanen på sid. 28 i granskningsskrivelsen kommer strand-
skyddslinjen i norr att gå över naturmarken i planområdets nordöstra del, över 
parkeringsytan för det östra bostadsblocket samt över halva grönytan framför 
det mittersta bostadsblocket. Föreslagen bebyggelses parkeringsplats benämns i 
granskningsskrivelsen ”förgårdsmark med mark för parkering och möjliggörande 
för komplementbyggnader t.ex. Attefallshus”.
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I planområdets sydvästra del finns en kil som ligger inom strandskyddszon för 
Rördammen i söder. Denna kil ligger direkt norr om enbostadshusen söder om 
planområdet. Kilen i planområdets sydöstra del anges i planen förbli ”orörd na-
tur”.

Länsstyrelsen anser att för kvartersmark för väg, parkeringsplats, allmän plats, 
naturmark och liknande, bör strandskyddet inte upphävas, då dessa områden 
även fortsättningsvis kommer att vara allemansrättsligt tillgängliga. Strandskyd-
det kan istället hanteras genom dispensprövning. Dispens bör sökas, och erhållas, 
innan planen antas. För att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden anser Länsstyrelsen att strandskyddet inte bör 
upphävas i planområdet. Länsstyrelsen anser att det strandskyddade området i 
den norra delen av planområdet i anslutning till Hjälviks badplats är av stor bety-
delse för allmänheten.

Inom strandskydd är det förbjudet att uppföra nya byggnader, samt anläggningar 
som hindrar eller avhåller allmänheten. Det är även förbjudet att vidta åtgärder 
som väsentligen förändrar livsvillkoren för växter och djur. För att strandskyddet 
ska kunna upphävas eller dispens medges krävs särskilda skäl. Länsstyrelsen 
delar inte kommunens bedömning att särskilda skäl föreligger i det aktuella fallet. 
Planen kan därmed komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Särskilt skäl 
Kommunen anger att 5:e skälet i 7 kap. 18 c § miljöbalken utgör ett tillämpbart 
särskilt skäl, ”området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utan området”. Kommunen anser att 
tillskapande av fler bostäder i nya boendeformer utgör ett angeläget allmänt 
intresse och att det 5:e särskilda skälet kan vara ett särskilt skäl för dispens eller 
upphävande av strandskydd inom planområdet. Praxis från de senaste åren visar 
dock att höga krav ställs på kommunen att visa att det allmänna intresset inte 
kan tillgodoses utanför området (exempelvis utanför strandskydd).

Alternativ lokalisering 
Kommunen behöver därför ta fram en lokaliseringsutredning som visar detta. 
Länsstyrelsen anser att en lokaliseringsutredning bör påvisa:

1. Förklara varför det är ett angeläget allmänt intresse som ger långsiktiga 
fördelar åt samhället att en bilparkering och komplementbyggnader behöver 
anläggas inom strandskyddszonen. 

2. Vilka andra platser förutom den av kommunen valda platsen för parkering 
och komplementbyggnader är möjliga eller i vart fall inte orimliga att bygga 
på för att tillgodose behovet? Alternativa platser ska i första hand sökas utan-
för strandskydd - men även platser inom strandskydd, där påverkan på dess 
syften blir mindre än på den valda platsen, kan behöva studeras. Platserna 
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bör översiktligt redovisas i en karta. Den geografiska omfattningen för utred-
ningen bör avgöras sett utifrån det behov som ska tillgodoses. Ställningsta-
gande om geografisk avgränsning bör motiveras tydligt av kommunen. Kom-
munen kan ta hjälp av sin översiktsplan men observera att kraven på att visa 
att åtgärden inte kan lokaliseras utanför den valda platsen är långtgående, se 
punkt 3 och 4. Ställningstagande behöver motiveras tydligt av kommunen.

3. Vilka möjligheter, risker och konsekvenser det finns med att bygga på de val-
da platserna. För varje plats som vid närmare analys förkastas, behöver detta 
motiveras. En viss minskning av omfattningen för det som ska byggas behö-
ver också övervägas om det gör platsen möjlig från övriga aspekter. Om en al-
ternativ lokalisering skulle medföra orimliga merkostnader kan detta beaktas. 
Ställ den valda platsen mot det/de minst omöjliga/orimliga alternativen. Vid 
jämförelsen behöver graden av huvudalternativets skada på strandskyddets 
syften vägas in. Ju större skada på strandskyddet, desto högre krav på att 
annan lokalisering inte är möjlig. Inom huvudalternativet behöver också al-
ternativa utformningar (disposition av planområdet) som kan minska skadan 
på strandskyddet studeras. Länsstyrelsen har förståelse för att kommunen 
vill undvika flytt av det östra bostadsblocket söderut då detta skulle innebära 
sprängning vilket kan orsaka ytterligare skada och påverkan på naturmiljön.

4. Hur väger intresset av att ta området i anspråk för parkering, komplementhus 
och grönyta tyngre än strandskyddsintresset? Nyttan och behovet av att ta 
området i anspråk ska här väga tyngre än strandskyddsintresset. Även om 
inga möjliga alternativ finns, kan vägningen mot områdets skyddsvärden i 
vissa fall leda till att det ändå inte finns förutsättningar att upphäva strand-
skyddet.

Synpunkter på granskningshandlingen

Geoteknik - risk för ras

Av de reviderade underlagen framgår att de risker för ras som finns ”på sikt” inte 
är av ”den grad så att särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger”. 

Dessa formuleringar är tvetydiga. Kommunen bör förtydliga vad som avses med 
”på sikt” och hur ”graden” av risk ska tolkas i planbeskrivningen. I beaktande vid 
riskbedömningen bör då tas att den aktuella risken (på sikt) föreligger i Natur-
mark, och vid verkställande av transformatorstation också där planen medger 
byggnation av sådan i direkt anslutning till den aktuella bergslänten. Se SGIs 
yttrande, daterat 2020-06-23

Reviderat granskningsyttrande
Länsstyrelsen har per den 2020-06-29 lämnat ett yttrande över föreliggande
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plan. Länsstyrelsen avser med detta yttrande att revidera föregående yttrande 
vad gäller prövningsgrunden ” Hälsa och Miljökvalitetsnormer för vatten” enligt 
nedan. 

Länsstyrelsen ansåg i granskingskedet att föreslagen exploatering rymdes inom 
det befintliga avloppsreningsverket kapacitet. Detta enligt de uppgifter som kom-
munen i planhandlingarna hänvisade till som framgick av PM: Nya anslutningar 
till Pinans reningsverk.

Anledningen till att Länsstyrelsen nu vill revidera granskningsyttrande är att 
Länsstyrelsen har erhållit information om att kommunen delgetts nya belast-
ningsuppgifter från 2019 och vill ta del av dessa för att säkerställa att föreslagen 
exploatering, tillsammans med nu antagna detaljplaner inom kommunen, ryms 
inom det tillstånd som rådande reningsverk har. PM: Nya anslutningar till Pinans 
reningsverk behöver därmed uppdateras så att även belastningsuppgifter från 
2019 ingår.

Kommentar - Mellankommunala frågor
Planförslaget har sedan samråd minskats ner i omfattning för att i större 
grad motsvara omfattningen av den byggrätt för hotelländamål som finns 
i gällande plan. Befintlig byggrätt motsvarar en byggnadsarea på ca 700 
m2 i en byggnadskropp. Nollalternativet med ett hotell med ungefär samma 
omfattning skulle också innebära en påverkan på väg 155. 

Arbetet med ÅVS pågår och ambitionen är att en mellankommunal överens-
kommelse mellan parterna kommer att träffas. Öckerö kommun anser dock 
att detaljplanen kan antas även om en sådan överenskommelse ännu inte 
kunnat nås innan planens antagande. Ställningstagandet görs mot bakgrund 
av att det till planhandlingarna hör en trafikutredningen som anger att till-
skottet till trafikflödet på väg 155 är 1 fordon/dygn i maxtimmen i den mest 
belastade riktningen med anledning av exploateringen. Samt att gällande 
plan möjliggör för en byggrätt som även den skulle generera trafik på väg 
155. Kommunen anser att tillskottet av exploateringen är marginellt och att 
det inte ska påverka överenskommelsen.

Kommentar - Strandskydd
Noterat. Plankartan har justerats så att strandskyddet återinträder inom 
kvartersmarken som ligger inom 100 meter från strandlinjnen norr ifrån. 
Byggrättens linje har anpassats efter strandskyddslinjen. Strandskyddet 
upphävs inom ytan där strandskyddet återinträdder från Rördammen.  
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Kommentar - Geoteknik
Se svar till SGI på sidan 15. 

Kommentar - Hälsa och miljökvalitetsnormer för vatten (reviderat 
granskningsyttrande)
Samhällsbyggnadsverksamheten har uppdaterat PM: nya anslutningar till 
Pinans reningsverk med aktuella belastningsuppgifter. Kommunen bedömer 
att aktuellt förslag tillsammans med nu antagna detaljplaner ryms inom det 
tillstånd som finns för reningsverket på Pinan. 

Trafikverket 

Yttrande 
Trafikverket noterar att antalet bostäder i detaljplanen har minskat från ca 50 till 
27 i granskningsskedet.

Trafikverkets tidigare synpunkter och krav kvarstår och grundas utifrån Tra-
fikverkets ställningstagande 2015-04-02 (diarienummer TRV 2015/26052) 
”Ställningstagande väg 155, Gossbydal – Lilla Varholmen” (se bilaga). Trafikver-
ket anser inte att kommunen har visat att planens trafiktillskott är försumbart. 
Utredningar gjorda som en del av ÅVS väg 155 Torslanda – Öckerö visar att även 
relativt små tillskott av trafik kan leda till att kölängder och tillföljande problema-
tik ökar kraftigt.

Sedan samrådsyttrandet skrevs har Länsstyrelsens skrivelse om förtydligande 
om redan fattade beslut 2019-03-18 (diarienummer: 400-10450-2019) ”Förtyd-
ligande och inbjudan till dialog avseende planeringsförutsättningar för väg 155, 
Gossbydal – Lilla Varholmen” tillkommit (se bilaga). Här förordar Länsstyrelsen 
att en mellankommunal överenskommelse ska tas fram mellan Öckerö och Gö-
teborg gällande vilken exploatering och trafikalstring som kan tillåtas på väg 155 
innan det finns tydliga indikationer på förbättringar i framkomligheten eller att 
åtgärder finns utredda och är finansierade.

Än så länge finns det inga åtgärder på plats som förbättrar kapaciteten och trafik-
säkerheten för väg 155. I ÅVS arbetet för väg 155 kommer man under hösten att 
ta fram vilka åtgärder som skulle kunna genomföras på kort sikt fram tills dess 
att man är överens om den långsiktiga lösningen för väg 155. Inom ramen för 
pågående ÅVS-arbete så erbjuder sig Trafikverket att ta fram en överenskommelse 
mellan Öckerö, Göteborg, Trafikverket och eventuellt andra berörda parter.

En sådan överenskommelse behöver hantera vilket exploateringsutrymme som 
finns kopplat till kapaciteten på väg 155 utifrån föreslagna åtgärder på kort sikt. 
Utgångspunkten för överenskommelsen grundas i befintliga ställningstaganden 
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av Länsstyrelsen och Trafikverket (se bilagor). Dessutom behöver överenskom-
melsen hantera uppföljning av den verkliga trafikutvecklingen på väg 155. Tra-
fikverket gör bedömningen att en sådan överenskommelse kan finnas på plats 
innan årsskiftet, det vill säga hösten år 2020.

Innan en sådan överenskommelse är klar anser Trafikverket att detaljplanen inte 
kan antas. 

Trafikverket ser fram emot fortsatt dialog och arbete gällande överenskommel-
sen!

Kommentar
Se svar till Länsstyrelsen på föregående sida. 

Lantmäteriet

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

Planbestämmelse finns men beteckning saknas i plankartan

Bland planbestämmelserna finns bestämmelsen ”Bostäder och bostadsanknuten 
verksamhet” med beteckningen B1, beteckningen saknas dock på det gulfärgade 
området i kartan, vilket innebär att området saknar användning. Detta är inte 
tillåtet enligt PBL och behöver åtgärdas. 

Planbestämmelse om enskilt huvudmannaskap saknas

I planbeskrivningen anges att det är enskilt huvudmannaskap som ska gälla för 
planen och i listan över planbestämmelser finns en rubrik ”allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap”. Däremot saknas den administrativa planbestämmelse 
om enskilt huvudmannaskap som krävs för att det ska vara enskilt huvudman-
naskap. Detta innebär att det är oklart vad som gäller. Det finns en risk för att 
huvudregeln i PBL kickar in - att det är kommunalt huvudmannaskap eftersom 
den administrativa bestämmelsen om enskilt huvudmannaskap saknas.

Bildande av gemensamhetsanläggning 

Detaljplanen ska på samma sätt som den omgivande byggnadsplanen ha enskilt 
huvudmannaskap för allmänna platser. Vid enskild huvudmannaskap är det me-
ningen att det vid genomförande av detaljplanen ska bildas gemensamhetsanlägg-
ningar för skötsel av de allmänna platserna. För att en gemensamhetsanläggning 
ska kunna bildas behöver det minst vara två deltagande fastigheter.

I planbeskrivningen anges att det är den planerade bostadsrättsföreningen som 
ska ansvara för framtida drift och underhåll av den allmänna platsen, benämnd 
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NATUR i plankarta. Detta bygger kanske på en tanke om att NATUR-marken 
LM2020/011673-0003 2020-06-18 kommer ingå i samma fastighet som kvarter-
smarken. Om det bildas en fastighet för exploateringsändamål kan både allmän 
plats och kvartersmark ingå, medan när en fastighet nybildas för bostadsändamål 
är det dock så att Lantmäteriet normalt sett inte skapar en ny fastighet med både 
kvartersmark och allmän plats. Eftersom det förefaller som att det egentligen inte 
är helt nödvändigt att det till att börja med blir en förvaltare till NATUR-marken 
måste detta markområde troligtvis inte heller ingå i en exploateringsfastighet. 
Därför är det inte självklart att NATUR-marken kommer att ingå i bostadsrätts-
föreningens fastighet och frågan är då med vilken rätt de skulle sköta den allmän-
na platsen.

I området är det som sagt enskilt huvudmannaskap även i den omgivande bygg-
nadsplanen och det skulle kunna bli så att en gemensamhetsanläggning bildas för 
skötsel av allmän plats både inom den aktuella detaljplanen och byggnadsplanen. 
Det bör därför införas någon skrivning i planbeskrivningens genomförandedel 
om att gemensamhetsanläggning för allmänna platsmark kan komma att bildas.

Utfart från planområdet 

I planbeskrivningen anges under rubriken ”Biltrafik” på sidan 18/28 endast att 
området nås från Norgårdsvägen. Genom de illustrationer som finns i planbe-
skrivningen och illustrationskartan kan det konstateras att både den planerade 
parkeringsyta som ligger längst i väster samt den väg som är illustrerad söder om 
den nya bebyggelsen ska trafikförsörjas via Hummerviksvägen. Lantmäteriet har 
inte hittat någon notering om det finns en gemensamhetsanläggning för denna 
väg. Eftersom utfart till Hummerviksvägen verkar vara aktuellt behöver kommu-
nen komplettera planbeskrivningen om hur vägen sköts idag och hur rätten till 
utfart via vägen kan lösas vid plangenomförandet samt hur trafiken längs Hum-
merviksvägen påverkas av exploateringen. Se även skrivningen om bildande av 
gemensamhetsanläggningar på allmän plats ovan.

Ska exploateringsavtal tecknas? 

I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas, men 
för Lantmäteriet förefaller det som en sådan situation där det är vanligt att så 
sker. Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 
3 st. PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen.
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Delar av planen som skulle kunna förbättras

I planbeskrivningen saknas innehållsförteckning

I planbeskrivningen saknas en innehållsförteckning. Det underlättar betydligt för 
en läsare att hitta i planbeskrivningen ifall kommunen kompletterar handlingen 
med en sådan. 

Flera rubriker utan inledande stor bokstav bland planbestämmelserna 

På ett flertal ställen bland planbestämmelserna saknar första ordet i rubrikerna 
stor bokstav (versal). Planen ger ett proffsigare intryck om kommunen fixar till 
detta innan antagandet.

Olika namn på detaljplanen på de olika handlingarna 

I planbeskrivningen och i den senaste varianten av underrättelse kallas detaljpla-
nen ”Detaljplan för Bostäder vid Hjälvik, BoAktivt, del av Öckerö 2:198 & 2:200” 
medan i plankartan anges endast namnet ”Detaljplan för Bostäder vid Hjälvik”. 
Det är lämpligt att kommunen anger samma namn för planarbetet på alla hand-
lingar.

Notering om minst 22 graders lutning på takkupor

I planbeskrivningen beskrivs på sidan 14/28 vilka regler som gäller för takkupor. 
I denna beskrivning nämns inget om att takkupornas sadeltak enligt planbestäm-
melsen även har krav på att ha minst 22 graders lutning.

Kommentar 
• B1 låg i granskningshandlingen under en ”hatch”. Plankartan uppdateras 

så att B1 syns. 

• En administrativ bestämmelse om enskilt huvudmannaskap införs för 
användning natur. 

• Planbeskrivningen kompletteras med text om att en gemensamhetsan-
läggning för allmän plats natur kan komma att bildas. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om hur Hummerviks-
vägen sköts idag och hur rätten till utfart via vägen kan lösas vid plang-
enomförandet, samt hur trafiken längs vägen påverkas av en exploate-
ring. 

• Parterna avser teckna ett exploateringsavtal. Planbeskrivningen kom-
pletteras med den huvudsakliga informationen och konsekvenserna av 
att planen delvis genomförs med stöd av ett exploateringsavtal. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en innehållsförteckning. 
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• Rubrikerna kompletteras med stor bokstav. 

• Handlingarna justeras så att de har samma namn. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om minsta lutning på 
takkuporna.

Statens geotekniska institut

Yttrande
Statens geotekniska institut (SGI) har från Öckerö kommun erhållit rubricerad 
detaljplan. SGIs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, 
erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundlägg-
nings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

SGI har tidigare lämnat synpunkter avseende oklarhet gällande rasrisk (2017-06-
30). Revidering A i underlag 3 avser att komplettera utredningen med avseende 
på dessa synpunkter.

Av de reviderade underlagen framgår att de risker för ras som finns ”på sikt” inte 
är av ”den grad så att särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger”. SGI anser 
att dessa formuleringar är tvetydiga med tanke på de bedömningar kommunen 
har att göra i planläggningsarbetet.

SGI har inget annat underlag att göra egna bedömningar på och inser att man kan 
tolka slutsatserna från den bergtekniska besiktningen som att de risker som kan 
uppstå med avseende på befintlig bergslänt under byggnationens livstid är accep-
tabla. Om kommun och länsstyrelsen gör annan tolkning än denna, så bör det 
ske ett tydliggörande av vad som avses med ”på sikt” och hur ”graden” av risk ska 
tolkas i planbeskrivningen. I beaktande vid riskbedömningen bör då tas att den 
aktuella risken (på sikt) föreligger i Naturmark, och vid verkställande av trans-
formatorstation också där planen medger byggnation av sådan i direkt anslutning 
till den aktuella bergslänten.

SGI vill även lyfta frågan om hur kommunen avser att utöva tillsyn över de risker, 
med avseende och blockinstabilitet i konstruerade bergslänter, som kan tänkas 
skapas i byggskedet. Permanenta sådana slänter behöver vara långsiktigt stabila 
och eventuellt underhållsbehov för geokonstruktioner av denna typ behöver ha 
en ansvarstilldelning på lämplig huvudman, i första hand kommunen. SGI har i 
övrigt inga synpunkter på fortsatt planläggning.

Kommentar
Planbeskrivningen förtydligas med vad som avses på sikt och hur graden av 
risk ska tolkas. 
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Utredningen visar att det inte föreligger någon risk idag. I samband med 
sprängningar vid byggnation kommer exploatören anlita en bergtekniskt 
sakkunnig för att dels hantera riskerna inom kvartersmarken, men även för 
att hantera risken för påverkan på berg intill kvartersmarken. 

Naturmarken föreslås med enskilt huvudmannaskap och det blir den kom-
mande gemensamhetsanläggningen/samfällighetsföreningen som ansvarar 
för drift och underhåll av naturmarken och där med även ansvarar för 
eventuell framtida risk för blocknedfall. Utredningen visar inte på att det 
föreligger någon risk i nuläget som kan hanteras inom ramen för exploate-
ringen.

Naturvårdsverket

Yttrande 

Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende. 

Kommentar
Noterat. 

SMHI

Yttrande
SMHI har tagit del av rubricerad underrättelse, granskning av detaljplan för bo-
städer vid Hjälvik, och har inga synpunkter. 

Kommentar

Noterat. 
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag

Kretsloppsenheten

Yttrande
På sidan 23 i planbeskrivningen står det: 

”Två avfallshus finns föreslagna längs Norgårdsvägen. Dragavståndet för 
sopkärlen blir mellan 5-10 meter vilket ligger i linje med de rekommendationer 
som Avfall Sveriges har där avstånd upp till 10 meter rekommenderas och 25 
meter tolereras. Alla bostäder har lägre avstånd än 50 meter mellan entré och 
avfallsrum, dock gör höjdskillnaden på platsen att det kommer vara trappor 
längs denna väg. Det kommer finnas alternativ väg att gå utan trappor men den 
överstiger 50 meter. 

En alternativ placering av avfallshus som möjliggörs i detaljplanen är på går-
den söder om byggnaderna. Detta läge skulle ge tillgänglig gångväg inom 50 
meter från trapphus men skulle ge ett längre dragavstånd än rekommendatio-
nen från Avfall Sverige. Avståndet till dagens återvinningsstation är relativt 
kort men den kommer att öka i samband med att denna flyttar till Hönö Pinan.”

I renhållningsordning för Öckerö kommun fastställs att det får vara högst 5 meter 
från fordonets uppställningsplats och hämtningsställe. 

För en- eller flerfamiljshus samt verksamheter med plastbehållare gäller följande: 
på tömningsdagen ska behållaren stå max 5 meter från tomtgräns eller hämt-
ningsfordonets uppställningsplats. Handtaget och hjulen ska vara vända utåt. 
Längre dragavstånd kommer inte att accepteras. 

Kommentar
Yta finns avsatt på plankartan som möjliggör för att miljörum kan uppföras 
ca 5 meter från uppställningsplats i enlighet med kommunens renhållnings-
ordning. Om den alternativa placeringen, med längre dragavstånd, väljs 
kommer kärlen att behöva dras till tömningsplatsen på tömningsdagen. Vid 
bygglovsprövning är det krav enligt Boverkets Byggreler (BBR) på att av-
ståndet från entre till avfallsutrymme inte ska överstiga 50 meter för flerbo-
stadshus. Planbeskrivningen kompletteras med information om det. 
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Räddningstjänsten

Yttrande
Räddningstjänsten uttrycker att de inte har något att invända emot förslaget som 
det ser ut nu. Vägen är bred och det finns gott om brandposter.

Kommentar
Noterat. 

Fritid och kultur

Yttrande
Området för detaljplanen har närhet till publika områden såsom beachvolley-
bollplaner, badplats med offentliga toaletter, strövområden och slingor. Under 
sommartid är det ofta mycket folk i rörelse,  ibland högljutt och trafik som kan 
upplevas som störande. 

Redan idag är det flera kringboende som har åsikter avseende störande trafik, 
musik och liknande sent om kvällarna. Platsen är mycket populär att samlas på 
sommartid.

Kommentar
Noterat. 

Stadsbyggnadskontoret Göteborg 

Yttrande
För Göteborgs vidkommande har det betydelse om de nya bostäderna genererar 
ökad trafik på väg 155 Hjuviksvägen. Vägen är idag hårt belastad i högtrafik. 
Västra Götalandsregionen, VGR, har beställt en åtgärdsvalsstudie av Trafikverket 
vars syfte är finna en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och förbin-
delsen mellan Göteborg och Öckerö. Åtgärdsvalsstudien ska avge slutrapport i 
juni 2021.

Enligt den trafikutredning som gjorts i planarbetet skulle anläggandet av senior-
boendet inte generera någon betydande trafik på väg 155, varav inget eller endast 
ett ringa tillskott i högtrafik. I projektet ryms också mobilitetsåtgärder som t.ex. 
att erbjuda de boende tillgång till en golfbil för att kunna göra korta resor inom 
kommunen. P-talen föreslås bli låga (0,7) och de gemensamma parkeringsplatser-
na ska avgiftsbeläggas.
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Andelen äldre ökar i Öckerö kommun och i bostadsförsörjningsprogrammen 
betonas vikten av att åstadkomma bostäder särskilt anpassade för äldre. Öckerö 
kommun antar att projektet kommer att skapa flyttkedjor när äldre personer som 
idag bor i småhus och som söker ett mer anpassat boende kan flytta till de plane-
rade seniorbostäderna. Den föreslagna exploateringen kommer därigenom få till 
följd att fler familjer kan flytta in i de villor som frigörs. Det i sin tur leder till att 
det totala antalet bilresor riskerar att bli fler och öka trängseln på väg 155 Hju-
viksvägen. 

Både Öckerö kommun och Göteborgs stad deltar aktivt i arbetet med åtgärdsvals-
studien för väg 155, såväl på politisk nivå som på tjänstemannanivå. Vi hoppas att 
det ska bidra till att Öckerö kommun kan växa på ett hållbart sätt.

I övrigt har vi inga synpunkter på detaljplanen i Hjälvik, Öckerö. 

Kommentar
Se kommunens kommentar till länsstyrelsen på sidan 10. 

Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen

Yttrande
Sedan samrådet genomfördes har en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) påbörjats. Den leds 
av Trafikverket. I ÅVS medverkar Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), 
Öckerö kommun och Göteborgs stad (stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, 
stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen). Inga beslut 
om åtgärder är fattade ännu. Givet att beslut fattas omkring år 2022 kan alter-
nativen (fast förbindelse mellan Torslanda och Björkö- Öckerö; fortsatt färjedrift 
och utbyggnad av väg 155) vara utredda, finansierade och genomförda i spannet 
2030–2035. 

ÅVS är inte klar och ev. åtgärder kommer inte att genomföras innan byggnationen 
påbörjas; planen följer inte Öckerös kommun egen trafikstrategi ang. närhet till 
kollektivtrafik; den genomförda trafikutredningen omfattar inte de bostäder som 
det flyttas ifrån.   

Med bakgrund i det ovan sagda hyser förvaltningen en oro för att trafiksituatio-
nen kommer att försämras. Förvaltningen vill understryka vikten av att Öckerös 
kommun arbetar aktivt för att trafiksituationen inte förvärras längs väg 155 utan 
snarare förbättras i samband med nybyggnationen. 

Utöver trafiksituationen har förvaltningen inga synpunkter. 
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Kommentar
Se kommunens kommentar till länsstyrelsen på sidan 10. 

Sakägare

Sakägare 1

Yttrande
Yttrande anser att området är och bör fortsätta vara ett naturområde. Personen 
uttrycker vidare att marken närmast Hummerviksvägen är våtmark som bör be-
varas och att det i marken finns sandödla med status: hänsynskrävande/sårbar.

Yttranden anser därför att marken ej ska bebyggas. Om kommunen inte tar 
hänsyn till detta så bör ändå sandmarken som den västra delen av det planlagda 
området består av ej bebyggas.

Kommentar
Området är idag till viss del planlagd för hotellverksamhet. Nollalternativet 
är inte att det är naturmark. En naturinventering är utförd inom planområ-
det och det bedöms inte finnas så höga naturvärden att området är olämpligt 
för bebyggelse. I planområdets östra del finns en murgröna som är skydds-
värd. Området som murgrönan är belägen inom är i aktuellt förslag utpekat 

som naturmark.

Sakägare 2

Yttrande 

Yttranden menar att Hjälvikområdet är ett mycket unikt naturområde som bör 
bevaras. 

Personen tycker att kommunen ska ta initiativ till upprättandet av ett naturrum i 
området. Hen beskriver vidare att området engagerar många för dess, natur, växt- 
och djurliv. Personen beskriver att den fridlysta sandödlan har setts i området. 
Yttranden menar att seniorbostäder istället bör placeras i Öckerö hamn. 

I en kompletterande text skickade personen in ett utdrag ur låten ”Änglamark” av 
Evert Taube till kommunen. 
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Kommentar
Kommunfullmäktige i Öckerö kommun beslutade 2015-11-26 (KF § 121) att 
ge positivt planbesked för att pröva möjligheten för seniorboende. Under 
granskningen har det inte inkommit sådana synpunkter och ändrade förut-
sättningar att området bedöms som olämpligt för bebyggelse. Planuppdra-
get upprättas i linje med de politiska beslut som fattats kring planbesked och 
beslut om granskning. Inom ramen för detta planarbete ingår inte att stude-
ra lämpligheten för att bebygga seniorbostäder vid Öckerö nya centrum eller 
något annat område.

En naturinventering är utförd inom planområdet och det bedöms inte fin-
nas så höga naturvärden att området är olämpligt för bebyggelse. Plan-, 
bygg- och miljöenheten har inte inom ramen för detta projekt till uppdrag att 
undersöka lägen för nya naturrum, utan arbetar utifrån kommunfullmäkti-

ges beslut från 2015.

Sakägare 3

Yttrande 
Yttranden anser att trafiksituatio-
nen på Norgårdsvägen redan idag är 
belastad med trafik bland annat till 
badplatsen och idrottsplatsen. Om 
området byggs ut skulle det innebära 
en kraftigt ökad belastning av vägen 
och väg 155 då de som kommer bo 
där kommer ha 10 år till pension. 
Till yttrandet har personerna bifogat 
en bild (se bild till höger). Yttranden 
beskriver att det dagen bilden togs 
var 76 bilar och 4 husbilar från vänd-
platsen och ut till Hummerviken. De 
beskriver även att parkeringen vid Göstahallen är välfylld varje helg. 

Yttranden menar att området är olämpligt för byggnation med tanke på det långa 
avståndet till service och kollektivtrafik. De uttrycker vidare att byggnationen 
kommer påverka badplatsen negativt och att den kommer upplevas som dominant 
gentemot badplatsen. Yttranden beskriver att lyktstolpen på bifogad bild (se ovan) 
är 8 meter. Om nockhöjden på komplementbyggnaderna på 4 meter åt söder över-
stiger nockhöjden på byggnaden på fastighet Öckerö x:xxx motsätter sig perso-
nerna komplementbyggnaderna.  

Bifogad bild till yttrandet
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Vidare uttrycker personerna att förslaget står i konflikt med kommunens strate-
gier gällande turism och en aktiv besöksnäring och att badplatsen är viktig för 
gemenskapen samt att den är viktig då den är handikapanpassad. De vädjar till 
kommunens politiker att inse turismens betydelse.   

Yttranden tycker att naturmarken ska bevaras och att fastighet Öckerö 2:198 ska 
bevaras som parkmark. 

Personerna uttrycker slutligen att det kommer bli semestervåningar och att det 
istället ska byggas mindre lägenheter för yngre. 

Kommentar
Avseende väg 155, se kommunens svar till Länsstyrelsen på sidan 10. 

För att minska bilanvändandet i området har parkeringstalet reglerats till 
0,7 p-platser per lägenhet. De boende kommer ha tillgång till en samägd gol-
fbil och en cykelpool med eldrivna cyklar och lastcyklar som kan nyttjas för 
lokala resor. De boende bedöms i de fall de reser med bil, samordna sina re-
sor, både med andra boende samt för flera ärenden. De boende bedöms inte 
heller vara lika bundna av att resa under dygnets mest belastade timmar. 
Fritids- och inköp/serviceresor kommer sannolikt förläggas under lågtrafik. 
En gång- och cykelväg är planerad längs Norgårdsvägen från Valemossen 
till Rördammsvägen. Att en gång- och cykelväg anläggs bedöms förbättra 
parkeringssituationen vid Hjälvik på sommaren då det förbättrar möjlig-
heten får kommunens invånare att gå eller cykla till badplatsen. Nollalter-
nativet (att gällande detaljplan fortsätter gälla) är en hotellverksamhet med 
samma exploateringsgrad som aktuellt förslag. En utbyggnad enligt gällan-
de plan skulle även den innebära viss trafikökning. Sammantaget bedöms 
påverkan på Norgårdsvägen som acceptabel. 

Kommunen bedömer att avståndet till service och kommunikationer kan 
accepteras med hänvisning till ovan nämnda.   

Planförslaget har sedan samråd minskats ner i omfattning för att i större 
grad motsvara omfattningen för den byggrätt för hotellbyggnad som finns 
idag i gällande plan. Befintlig byggrätt motsvarar en byggnadsarea på ca 
700 m2 i en byggnadskropp. För att ta ner skalan på bebyggelsen regleras 
byggnadsarean till att delas upp på minst 3 byggnader. Byggnadshöjden är 
i linje med den befintliga byggrätten (6 meter). Nockhöjden i planförslaget 
innebär en sänkning jämfört med befintlig byggrätt med ca 3 meter. Kommu-
nen bedömer att nuvarande förslag inte kommer att upplevas som dominant. 
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Byggnationen har sedan samråd placerats längre söderut i förhållande till 
badplatsen för att minska påverkan på badplatsen. I avvägningen mellan 
behovet av fler bostäder och en till stor del orörd badplats bedöms behovet 
av bostäder som större. Kommunen gör bedömningen att badplatsen fortsatt 
kan nyttjas för sitt ändamål. 

Avseende eventuell komplementbyggnad i söder: beroende på var komple-
mentbyggnaden placeras kan höjden komma att överstiga nockhöjden på, i 
yttrandet angiven fastighet. Avståndet mellan befintlig byggnation och yta 
avsatt för komplementbyggnad varierar dock mellan 20 - 30 meter. Befintli-
ga fastigheter bedöms därmed inte påverkas nämnvärt.    

Kommunen kan i väldigt liten utsträckning styra vem som får köpa eller 
hyra en bostad eller inte. Genom ÖFAB (det kommunala bostadsbolaget) kan 
kommunen dock påverka produktion och förvaltning på den lokala bostads-
marknaden. Kommunen kan i samband med markanvisning av egen mark 
ställa krav på innehåll. Plan- och bygglagen medger dock inte möjligheten 
att styra upplåtelseformer, dvs, hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Det 
kommunala bostadsbolaget kan dock säkerställa behovet av hyresrätter och 
bostäder till grupper med särskilda behov. Inom Hjälvik och det här planför-
slaget är det dock privata exploatörer som äger och planerar att bygga ut 
området och kommunen kan därför inte påverka vem som bosätter sig i om-
rådet. Kommunens instrument för att stimulera rörelse på bostadsmarkna-
den och bostadsbyggande är att planlägga mark för bostäder i olika former 
(flerbostadshus, radhus, småhus o.s.v.). Exploatören meddelar fortsatt att 
avsedd målgrupp är seniorer och att seniorer boende i kommunen kommer 
ges förtur till bostäderna. 

Kommunen bedömer inte att planförslaget kommer påverka besöksnäringen 
negativt. 

Övriga synpunkter noteras. 

Sakägare 4

Yttrande

1. Yttranden menar att boende för äldre bör placeras i Öckerö centrum av själv-
klara skäl. Personen anser att utskickat planförslag inte uppfyller de mest 
grundläggande kraven när det gäller boende för äldre som hiss, ändamålsen-
liga trappor och närhet till kollektivtrafik.

2. Personen uttrycker att miljön i och runt Hjälvik är känslig och klassas som 
naturvårdsområde. Vidare beskriver personen att länsstyrelsen beviljat 
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bidrag för att bevara och utveckla dammen. Personen menar att det pga att 
byggnationen ligger på lägre nivå än vattenytan i dammen samt att berget har 
dåligt skick finns risk att dammen töms på vatten. Byggnationen bör därför 
placeras så långt norrut som möjligt. Argumentet med volley-boll-banan an-
ser personen är enkel att åtgärda genom att flytta banan. 

3. Personen ställer sig frågande till varför det finns bestämmelse om minst tre 
huskroppar på plankartan.  

4. Personen uttrycker att hen kommer drabbas av insyn i sovrummet pga att 
prickad mark omvandlas till kvartersmark. 

Yttranden beskriver att kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult, i början av 
augusti 2019 varit i kontakt med de närboende. Hen beskriver att Jan Utbult ville 
ha ett möte och förhandla om vad de närboende kunde acceptera mot att de inte 
var aktiva på sociala medier. Mötet ägde rum den 18 augusti 2019 och personen 
som yttrar sig var på plats.  

Yttranden beskriver att Jan Utbults uppfattning och inställning var att, om man 
har erhållit ett positivt planbesked så skall det byggas och inget annat. Personen 
undrade vart demokratin tagit vägen. Personen bifogade i yttrandet minnesan-
teckningar med punkter från mötet: 

- Finns en byggrätt - ok! ca 700 m2 - ok

- Vill man flytta placeringen mot norr - ok 

- Smärre justeringar mot öster/väster - ok 

- Atrium byggnad söder om huvudbyggnad för trädgård/pool eller liknande. Inget 
svar - vill se ritningar. Något stort och högt är inte aktuellt. 

- Två våningar och vind totalt 11 meter nockhöjd. 

- Gestaltningsprogram ska exploatören bekosta. 

-Gröna lungor dels mot öster dels mellan befintlig bebyggelse och tänkt byggna-
tion. 

- Minimera omfattningen av kvartersmark som krävs runt tänkt bebyggelse. Allt 
för att få med ett barnperspektiv så att man fortfarande kan springa i bergen och 
djurlivet får en chans att överleva. 

Personen upplever att hen och de närboende blivit lurade när de sett gransknings-
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förslaget.    

Kommentar
1. Avseende varför inte andra områden studerats, se svar till ”sakägare 2” på 
sidan 20 

I samrådsförslaget var byggnationen tydligare anpassad för seniorboende. 
Efter samrådet har projektet minskats ner i omfattning för att tillgodose 
inkomna yttrande om byggnationens storlek och påverkan på badplatsen. 
Många av de funktioner som är vanligt förekommande i ett seniorboende, 
som exempelvis den gemensamma vinterträdgården, har därför utgått ur 
förslaget. Aktuellt förslag kommer att uppföras i enlighet med gällande 
byggnormer. Ytan där loftgångarna är belägna är planerade för att kunna 
inrymma hiss. 

2. Avseende områdets naturvärden, se svar till ”sakägare 1” på sidan 19.

3. Bestämmelsen om att byggnationen ska delas upp i minst 3 huskroppar är 
för att minska skalan på bebyggelsen. 

4. Avståndet mellan gräns för byggrätt och intilliggande byggnader varierar 
mellan ca 24 meter - 34 meter. Jan Gehl, professor i arkitektur och stadspla-
nering, redovisar i boken ”Cities for people (2010)” vad människor uppfattar 
och avläser på olika avstånd med avseende på mänskliga kontakter. Enligt 
Gehl minskar möjligheterna till kontakt på avstånd större än 13 - 14 meter 
och på avstånd över 25 meter kan man endast skönja yviga rörelser. Med 
med hänvisning till ovanstående bedömer kommunen inte att planförslaget 
kommer innebära någon betydande insyn på befintliga byggnader.   

Övriga synpunkter noteras. 

Sakägare 5  

Yttrande
Yttranden uttrycker att merparten av de punkter som framfördes under samrådet 
fortsatt är aktuella, även om granskningsförslaget är helt omarbetat. 

1. Yttranden menar att planförslaget inte är i linje med kommunens bostads-
försörjningsprogram. Personerna menar att det i programmet finns tydliga 
riktlinjer för hur bostäder inom gruppen 65 + ska utformas, exempelvis med 
hiss och närhet till kommunal service och kommunikationer, och att dessa 
riktlinjer inte uppfylls i planförslaget. Som exempel nämns att hissar inte är 
redovisade på plankartan, att det är ca 750 meter till allmänna kommuni-
kationer och att flexlinjen är indragen. Yttranden uttrycker vidare att det är 
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oklart om Boaktivt fortsatt har seniorer som målgrupp. Personerna menar att 
Boaktivts bostäder inte är rätt lösning om kommunen verkligen värnar om 
sina vårdkrävande åldringar. Kommunen hade exempelvis kunnat använda 
sig fullt ut av vad lydelsen i PBL 4 kap. 11§ som det refereras till på plankar-
tan. Personerna menar då att kommunen kunde reglerat andelen lägenheter 
av olika slag i bostäderna och lägenheternas storlek. Genom att kommunen 
inte använder sig av den möjligheten men inför möjligheten att bygga mer än 
tre huskroppar har det skapats en möjlighet för en skrupelfri exploatör bygga 
något helt annat än det som beskrivs i planhandlingarna.

2. Yttranden uttrycker att kommunpolitikernas löften om att detaljplanens 
maximala byggnadsarea inte skulle sätta större ”fotavtryck” än vad gällande 
plan medger ej har hållits. Genom att arean för loftgångar och balkonger lyfts 
ur byggnadsarean och att komplementbyggnader tillåts är arean åtminstone 
20 procent större än de 700 m2 som var oprickad mark i den gamla planen. 
Personerna uttrycker vidare att 50 procent av föreslagen byggnation är belä-
gen på Öckerö 2:198 som i gällande plan är allmän plats, PARK.  Yttranden 
menar att den totala byggnadsarean inklusive loftgångar, balkonger och kom-
plementbyggnader ska bantas ned till max 700 m2 eller att det inte byggs alls 
vid Hjälvik. Om det nödvändigtvis ska byggas anser personerna att den gamla 
byggrätten ska återaktualiseras. 

3. Yttranden menar att de som inte kommer kunna parkera vid bostäderna istäl-
let kommer ställa sig vid parkeringen vid fotbollsplanen. Parkeringsavgiften 
vid fotbollsplanen bör därför vara högre året runt. Yttranden anser att den 
föreslagna golfbilen är ett dåligt genomtänkt förslag då golfbilar oftast saknar 
sidoväggar och därmed inte är anpassade för sämre väder. Yttranden ut-
trycker att byggrätten som finns för komplementbyggnader är för liten för att 
inrymma tillräckligt många cykelplatser. De uttrycker vidare att både cyklar 
och golfbilar behöver stå inomhus för att inte rosta sönder eller korrodera av 
saltvindarna. Yttranden menar att de äldre som bosätter sig i Hjälvik sanno-
likt kommer att bli isolerade.

4. Personerna menar att kommunen i PM inte använt aktuella siffror i beräk-
ningarna av kapaciteten i Pinans avloppsreningsverk. De uttrycker att nyare 
siffror fanns vid framtagandet av PM som inte går i linje med den förväntade 
trenden som beskrivs i PM.  Data från 2019 visar att peMax vara 16585, vilket 
personerna menar borde innebära att det inte finns utrymme ens för Öckerö 
Nya Centrum. Personerna ställer sig frågande till varför kommunen ska kläm-
ma in Hjälvik då tillståndet för reningsverkets överstigs under sommaren. 

5. Yttrandena menar att skrivelsen om vändplatsen och strandskydd på sidan 21 
i planbeskrivningen är fullständigt meningslös och att den inte har något med 
planförslaget att göra.  
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6. Personerna uttrycker att det i planbeskrivningen beskrivs att servitut inte 
behöver upprättas och att det inte nämns något om det servitut som belastar 
Öckerö 2:198 i form av rätt till utfart över fastigheten. 

7. Yttranden påpekar att det på plankartan finns en bestämmelse, m1, som 
anger att en vattentät barriär får anordnas, men att detta innebär markav-
vattning och att dispens och tillstånd skall sökas hos Länsstyrelsen innan 
uppförande. Personerna beskriver att det i norra delen av planområdet, enligt 
VA-utredning 2020-04-22, mot Norgårdsvägen (höjd +2.1m) finns områden 
om ca 500m2 med höjdangivelser under +2.0m. Personerna menar att dessa 
områden är under större delen av året vattenfyllda, men torra under somma-
ren. Att torrlägga dem för att anlägga p-platser och trädgård menar de borde 
innebära markavvattning i Miljöbalkens mening. 

Yttranden uttrycker att det finns ett behov av lägenheter för ungdomar och barn-
familjer i Öckerö kommun, men även för seniorer som vill flytta från sina hus. De 
uttrycker vidare att om skälet för att flytta är att husen har mindre tillgänglighet 
innebär detta inte att de passar för ungdomar eller barnfamiljer, eller att de har 
råda att köpa husen. De ställer sig därför frågande till om det startas en flyttkedja 
i kommunen så att ungdomar och barnfamiljer kan få bostäder. 

Personerna menar att bostäderna i Hjälvik inte erbjuder det som seniorer enligt 
undersökningar vill ha, god tillgänglighet, närhet till social service och allmänna 
kommunikationer. De menar att Öckerö nya centrum lämpar sig bättre för den 
typen av bostäder. Yttranden menar att merparten av bostäderna i Hjälvik san-
nolikt blir semesterbostäder om de byggs, vilket inte ökar bostadsbeståndet för 
kommuninvånarna. Personerna ställer sig frågande till vad politikerna säger om 
det blir så. 

Avslutningsvis menar personerna att det finns all anledning att avvakta med 
exploatering tills kommunen har en bättre totalbild på befolkningsutvecklingen 
och bostadsbehovet, speciellt med anledning av coronapandemin, vars effekter på 
samhället inte kan förutses i dagsläget.  
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Kommentar
1. Kommunen gör bedömningen att förslaget har stöd i kommunens bostads-
försörjningsprogram. Det övergripande målet och visionen i programmet är 
att kommunen ska möjliggöra för åretruntboenden i en variation av boen-
deformer och att byggnationen av högre bostadshus ska underlättas. Med 
anledning av kommunens befolkningsutveckling pekas seniorer och äldre 
ut som en grupp som ska prioriteras. Efter granskning av aktuell detaljplan 
har kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats. Detaljplanens syfte 
har uppdaterats med aktuella siffror avseende andelen 65 + i kommunen 
idag, samt en prognostiserad procentsats för år 2030. Det övergripande 
målet och visionen är fortsatt densamma. 

Avseende vem som kommer bo i bostäderna, se svar till ”sakägare 3” på 
sidan 21-22. 

2.  Samhällsbyggnadsverksamheten arbetar utifrån kommunfullmäktiges 
beslut om planbesked från 2015-11-26 (KF § 121) samt kommunstyrelsens 
beslut om granskning från 2020-05-26 (KS § 118).   

Att balkonger och loftgångar undantas möjliggör för att dessa kan uppföras 
på under 3 meters höjd. Om t.ex. en balkong placeras högre än så medräknas 
den inte i byggnadsarean. Kommunen ser ingen anledning till att balkongen 
på våning 3 kan uppföras men inte på våning 2. 

3. Avseende trafik och föreslagna mobilitetsåtgärder, se svar till ”Sakägare 
3” på sidan 21-22. 

4. Avseende reningsverkets kapacitet, se svar till länsstyrelsen på sidan 11. 

5. Skrivelsen om befintlig vändplats och strandskydd  finns med pga. att 
renhållningsfordonen vänder där, samt att det var en fråga under samrådet 
med anledning av att vändplanen inte finns inom detaljplanens område.

6. Avseende servitut, se svar till Lantmäteriet på sidan 14 och ”sakägare 6” 
på nästa sida.  

7. Dispens för markavvattning krävs enligt miljöbalken för att uppföra en 
vattentät barriär enligt bestämmelse m1. Den vattentäta barriären bedöms 
ej behöva uppföras för ens i framtiden när vattenståndet förändrats. I en de-
taljplan är det endast möjligt att reglera sådant som har stöd i fjärde kapitlet 
plan- och bygglagen. En upplysning finns därför istället med på plankartan 
om att dispens och tillstånd krävs från länsstyrelsen innan barriären upp-
förs. För övriga åtgärder bedöms det inte krävas dispens för markavvatt-
ning. 

Övriga synpunkter noteras. 
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Sakägare 6 

Yttrande
Yttranden anser att fastighet Öckerö 2:198 aldrig varit aktuell för bebyggelse då 
marken är planlagd som parkområde. Personerna beskriver att de genom servitut 
har rätt till nödig väg över Öckerö 2:198. De beskriver vidare att fastighet Öckerö 
2:198 hittills varit allmän platsmark för tillfart till deras hus och att de alltid kört 
in norrifrån. Yttrandena beskriver att ingång till bostaden sker från norr med bo-
stadsyta i bottenvåningen. Personerna menar att de inte kommer kunna ta sig in 
i huset som tidigare om planförslaget inte ändras. De beskriver vidare att de, pga 
av hälsoproblem, behöver ta sig in ifrån norr och att det endast är ifrån norr som 
de kan komma ut när de behövt ambulanstransport. De menar att planförslaget 
därför bör ändras så att de fortsatt kan ta sig till huset ifrån norr. 

Yttranden anser att projektet är för stort och att det kommer ta över hela områ-
det. De menar att Hjälviksområdet är mycket omtyckt och att planförslaget kom-
mer negativt påverka området samt att det är ett övergrepp på miljön. Personerna 
anser att det hade passat bättre med radhusliknande bebyggelse där gällande 
byggrätt ligger och att den västra delen ska förbli parkmark.  

Yttrande påpekar att trafiksituationen på Norgårdsvägen redan är ansträngd och 
att förslaget kommer innebära situationen blir näst intill ohållbar. Avslutningsvis 
uttrycker de att politikerna ska ta sitt ansvar och tänka på framtida generationer. 

Kommentar
Servitutet kommer fortsatt gälla efter att detaljplanen antagits och vunnit 
laga kraft. Exakt vad som avses med nödig väg avgör lantmäteriet, eller 
sakägaren och exploatören i samförstånd. Vid en utbyggnad av området är 
avsikten att sakägarens rätt till nödig väg ska säkerställas. Som förtydligan-
de har planbeskrivningen kompletterats med text om ovanstående.   

Avseende byggnationens storlek och omfattning samt trafiksituationen på 

Norgårdsvägen, se svar till sakägare 3 på sidan 21-22. 

Sakägare 7

Yttrande
Sakägaren uttrycker att den håller med om miljöenhetens samrådsyttrande om 
seniorboendets placering vad gäller närhet till service och kommunikationer. Det 
långa avståndet kommer medföra ökad biltrafik. 

Personen menar att Norgårdsvägen är mycket smal och att vägen nått sin max-



Sida 30/46

Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 & 2:200  
|  Granskningsutlåtande 2020-11-05  |   Dnr SB 0008/17

kapacitet. Hen uttrycker att även seniorer har bilar och att en del kanske kommer 
att arbete medan andra kan behöva hemtjänst. Planförslaget kommer därför 
innebära en ökad biltrafik. Personen menar att parkeringstalet på 0,7 är i un-
derkant och att det är tveksamt om äldre personer är villiga att ge upp sina bilar 
för en allmän bilpool som behöver bokas i förväg.  Personen uttrycker vidare att 
området vid Hjälvik är en naturskön oas för allt från surfare till sommarbadare. 
Ökad biltrafik till området är därför inte önskvärd och det finns inte tillräckligt 
med parkeringar. Att enbart bygga en cykelväg kommer inte räcka för att minska 
biltrafiken. Personen ställer sig frågande till var seniorerna ska parkera sina bilar. 

Personen anser att föreslagen byggnation inte passar in i miljön och att den är 
mycket högre än befintlig byggnation. 

Kommentar
Avseende områdets avstånd till service och kommunikationer samt trafik, se 
svar till ”sakägare 3” på sidan 21-22.

Avseende byggnationens storlek och omfattning, se svar till ”sakägare 3” på 
sidan 21-22. 

Sakägare 8

Yttrande
Sakägarna överklagar planförslaget, som skäl menar de att förslaget strider mot 
kommunens mål med att vara en attraktiv kustkommun.  

Bebyggelsens storlek och förhållandet till gällande plan

Yttranden menar att bebyggelsen är för stor och att planförslaget överstiger de 
700 m2 som planen från 1949 medgav samt att höjden vida överstiger gällande 
plan. De uttrycker att tomten som innehåller 27 lägenheter inte tidigare är mar-
kerad som byggtomt. Personerna uttrycker att marken som tas i anspråk i gällan-
de plan är parkområde och prickad mark som nu föreslås bli kvartersmark som 
exploatören kan sätta stängsel runt. Intrycket från badplatsen kommer bli störan-
de.  Personerna uttrycker vidare att kommunen på sidan 20 i planbeskrivningen 
skriver att det blir väldigt mycket sprängningar.

Strandskydd 

Sakägarna uttrycker att marken som tas i anspråk varit strandskyddad och att 
ny dispens krävs att upphäva ett strandskydd om 300 meter. Personerna menar 
att förslaget inskränker på strandskyddet. De anser att förslaget inskränker på 
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strandskyddet om kommunen förutsätter att renhållningsfordonen skall vända i 
naturen på Strandskyddat område.

Personerna ställer sig frågande till om kvaliteten på vändplatsen som det hänvi-
sas till är av godkänd beskaffenhet. De anser att det är olämpligt att renhållnings-
fordonen vänder inom strandskyddat område och att det krävs strandskyddsdis-
pens för det. 

Yttranden anser att förslaget inte kan betraktas som seniorboende då det pla-
neras för utvändiga loftgångar och trappor och då det saknas invändig hiss. De 
menar att det som beskrivs i planbeskrivningen på sidan 3 och 12 om utformning 
endast finns med för att slippa installera hiss i husen. De menar att loftgångar och 
trappor inte lämpar sig för målgruppen eller områdets klimat. 

Trafik 

Yttranden menar att kommunen inte uppfyller kraven i kommunens Trafikstrate-
gi om det byggs så långt ifrån kommunikationer. De påpekar att det i strategins 
riktlinjer står att det inte bör vara mer än 300 meter till närmaste kollektivtrafik-
plats . Yttranden påpekar att man måste ha väldigt livlig fantasi eller vara dum på 
riktigt för att tro att såpass många personer ska samsas om en gemensam golfbil. 
Personerna menar att de boende kommer att ha minst en bil per hushåll. Yttran-
den beskriver att de boende i området har minst 1 bil per hushåll. 

Yttranden påpekar att trafiksituation på Norgårdsvägen idag är ansträngd, bland 
annat pga olika evenemang på sommaren. De menar att vägen är så pass smal att 
det inte går att mötas på vägen och att det är trafikkaos på sommaren. De ut-
trycker oro för hur det blir den dagen utryckningsfordon behöver ta sig fram. 

Yttranden anser att Rördammen och Öckerös västligaste uddar samt Hjälvik och 
Trollvik bör ha ett sammanhängande stråk där djur kan röra sig. Yttranden be-
skriver att området är väldigt välbesökt som natur- och rekreationsupplevelse och 
att det är olämpligt att bygga så pass nära området.  

Flyttkedjor 

Yttranden uttrycker att de planerade bostäderna kommer bli för dyra för att re-
sultera i att det startas flyttkedjor. 

Insyn

Yttranden menar att de kommer få insyn från den nya byggnationen då den är 
stor och placerad nära intill deras tomt. 

Övrigt

Yttranden ställer sig frågande till vilka kommersiella intressen som styr kommu-
nens tjänstepersoner. 
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Kommentar
Detaljplanen kan i detta skede inte överklagas. Efter att kommunen har fat-
tat beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan beslutet överklagas 
till mark- och miljödomstolen.

Avseende byggnationens storlek och omfattning, trafik och vem som kommer 
bo i bostäderna, se svar till ”sakägare 3” på sidan 21-22. 

Avseende att bostäderna inte bedöms vara seniorbostäder och insyn, se svar 
till ”sakägare 4” på sidan 24. 

Texten som yttranden hänvisar till på sidan 20 i planbeskrivningen är en 
del av argumentationen kring strandskyddet. Att placera byggnationen eller 
parkeringarna ytterligare söderut skulle innebära mer sprängningar. Visst 
sprängningsarbete kommer dock krävas för byggnationen. 

En privatisering kommer ske av delar av området då det planläggs som 
kvartersmark bostad. I planområdets östra del, som är planlagd som allmän 
plats natur, kommer det fortsatt vara möjligt att korsa området på befintlig 
gångstig ner mot badplatsen. 

Avseende strandskydd, se Länsstyrelsens yttrande på sidan 7 och kommu-
nens kommentar på sidan 10. 

Avseende att tillskapa ett sammanhängande stråk för djur, se svar till 
”sakägare 2” på sidan 20

Övriga synpunkter noteras. 

Sakägare 9

Yttrande 
Yttranden tycker att det är mycket märkligt att kommunen tar det stora negativa 
intresset vid samrådet som ett skäl att gå vidare med ett utökat förfarande i stäl-
let för att lägga ner hela projektet. 

Planförslaget 

Yttranden anser att planförslaget föll platt till marken redan på samrådsmötet 
då kommunstyrelsens dåvarande ordförande förklarade att Öckerö kommunen 
inte kan reglera vem som kan bosätta sig i de planerade bostäderna. Personerna 
uttrycker att det inte heller finns några indikationer på att Bo aktivt fortsatt avser 
att sälja bostäderna till seniorer. Personerna frågar när Öckerö kommun hade 
tänkt upplysa sin sagda målgrupp om detta. 
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Yttranden anser att det inte är relevant att prata om bostadsförsörjningsprogram-
met då kommunen inte äger rätten att fördela bostäderna. 

Personerna ställer sig frågande till hur det kan göras en uppskattning av trafikpå-
verkan på väg 155 med vetskap om Bo aktivts försäljningside. 

Yttranden anser att ett reviderat planförslag bör tas fram där det framgår varför 
det är så viktigt att bygga bostäder i Hjälvik. 

Kommentar
Avseende vem som kommer bo i bostäderna, se svar till ”sakägare 3” på 
sidan 21-22. 

Avseende påverkan på väg 155, se kommunens svar till Länsstyrelsen på 
sidan 10. 

Sakägare 10 

Yttrande
Yttranden motsätter sig detaljplanen för bostäder vid Hjälvik då de anser att den 
är missvisande och förledande. Personen ställer sig frågande till hur kommunen 
kan tolka motståndet vid samrådet som något annat än att en överväldigande 
majoritet är emot förslaget. 

Yttranden menar att det är mycket missvisande att kommunen beskriver planför-
slaget som anpassat för seniorer. Personen menar att alla flerbostadshus som föl-
jer gällande byggnormer kan klassas som anpassade för seniorer men att det inte 
är samma sak som ett seniorboende. Yttranden anser inte att ett seniorboende 
ska placeras så långt från kommunikationer och service som Hjälvik är. Personen 
ställer sig frågande till om Bo aktivt fortsatt avser sälja bostäderna till seniorer. 

Personen anser, i och med att kommunen inte kan styra vem som bosätter sig i 
bostäderna, att planens syfte borde ändras till: ”Planens syfte är att möjliggöra 
för ca 27 lyxbostäder med bästa utsikt till högstbjudande vid Hjälviks badplats på 
Öckerö”. Personen menar att allt annat är förledande av kommunens invånare. 

Yttranden menar att det är orimligt att anta att det räcker med 07, bilar per 
bostad pga boendets placering i förhållande till service och kommunikationer. 
Personen menar att de som fortfarande är i arbetsför ålder troligtvis kommer ha 
mer än en bil.  Personen ställer sig frågande var 19 parkeringar ska få plats och att 
det inte syns på plankartan.  
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Kommentar
Avseende att bostäderna beskrivs som seniorbostäder, se svar till ”sakägare 
4” på sidan 25. 

Avseende vem som kommer bo i bostäderna, parkeringstalet, avstånd till 
service och kommunikationer samt trafik, se svar till ”sakägare 3” på sidan 
21-22. 

På plankartan finns en illustrationsritning där samtliga parkeringsplatser 
redovisas. Placeringen av parkeringsplatser har i antagandehandlingen 
justerats något med anledning av Länsstyrelsens ändrade ställning till ett 
upphävande av strandskyddet. 

Sakägare 11

Yttrande
Yttrande påpekar att deras samrådsyttrande inte berörts i önskvärd utsträckning. 
Personerna menar att kommunen försökt tona ner oönskade synpunkter genom 
att bunta ihop så många kommuninvånares synpunkter inom ett specifikt områ-
det till ”Tematiska svar”.  

Yttranden uttrycker att deras ursprungliga uppfattning om planförslaget kvarstår 
och att de inte är ensamma om att betrakta det som ett felaktigt projekt på fel 
plats. Personerna anser därför att planförslaget snarast bör dras tillbaka.

Personerna anser att det, utöver övriga kommuninvånares kritiska beskrivningar 
av alla betydande olägenheter, finns ett antal punkter att framföra. 

Yttranden ställer sig frågande till om kommunen och Bo aktivt har samma mål-
grupp. Personerna menar att det finns stor risk att projektet blir en helt misslyck-
ad seniorsatsning. De beskriver att det av utskicket ”underrättelse” framgår att 
det är kommunens invånare som avses som tilltänkta bostadsägare. Personerna 
påpekar att det inte nämns något om seniorer på BoAktivts hemsida vilket det 
gjort tidigare. 

Yttranden ställer sig frågande kring kommunens beslut om att inte skicka ut 
planförslaget på ett nytt samråd. Personerna menar att de ändringar som gjorts 
är väsentliga enligt och att ett nytt samråd därför bör genomföras i enlighet med 
PBL 5 kap 18 § 3 st.  

Yttranden påpekar att kommunen har planmonopol och att kommun bör arbeta 
med långfristiga tidplaner för samhällsutvecklingen. De menar att en exploa-
tör likt BoAktivt har ett betydligt kortare tidsperspektiv och att det därför är 
viktigt att kommuninvånares och kommande generationers intressen vägs in. 
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Personerna uttrycker att kommunal planering ska utgå från kommuninvånarnas 
behov och önskemål. 

Yttranden uttrycker avslutningsvis att planprojektet bör läggas ner och istället 
undersöka lämpligheten i att bygga seniorbostäder på någon annan plats.  

Kommentar
Med anledning av det relativt stora antalet samrådsyttranden valde kom-
munen att sammanfatta inkommna yttranden tematiskt för att göra sam-
rådsredogörelsen mer läsbar. Kommunens bedömning är att huvuddragen i 
samtliga yttranden framkom under kapitlet ”tematiska svar”. 

Avseende vem som kommer bo i bostäderna, se svar till ”sakägare 3” på 
sidan 21-22. 

Kommunen bedömer inte att förslaget ändrats på ett sådant sätt mellan 
samråd och granskning att ett nytt samråd krävs. Samhällsbyggnadsverk-
samheten bedömer att kommunen har uppfyllt vad som anges i PBL 5 kap 
18§ 3 st genom att efter samrådet ändra planens förfarande till utökat förfa-
rande samt genom att kungöra förslaget vid granskning. 

Övriga synpunkter noteras. 

Organisationer och politiska partier

Öckerö Ö-råd

Yttrande
Öckerö Ö-råd framför att de ser positivt på att kommunen tagit till sig av kritiken 
från samrådet avseende byggnationens storlek, höjd och arkitektoniska framto-
ning. De anser att granskningsförslaget är bättre anpassat till platsen vad gäller 
skala och form samt att byggnaderna på ett bättre sätt knyter an till lokal bygg-
nadstradition 

Nedan redovisas Öckerö Ö-råds synpunkter på granskningsförslaget: 

1. Ö-rådets styrelse uttrycker att de tycker det är beklagligt att det politiska 
löftet, som framförts under av ledande politiker under planprocessen, om att 
förslaget ej ska överstiga den totala byggnadsarean i gällande plan. Aktuellt 
förslag bedöms överstiga de 700 m2 som gällande plan möjliggör för med ca 
15-25 procent. Ö-rådet styrelse anser därför att planförslaget ska omarbetas 
avseende byggnadsarean. 
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2. Ö-rådet uttrycker att det långa avståndet till service och kommunikationer 
kommer innebära att ärenden företas med eget fordon. Det är olämpligt med 
ökad trafik inom ett badplatsområde där inte minst barn rör sig fritt. Avstån-
det till kommunikationer och service samt den ökade trafiken vid badplatsen 
menar Ö-rådet är starka skäl för att inte bebygga området. 

3. Ö-rådet anser att kommunens strategi med lågt parkeringstal för att minska 
trafikpåverkan kan fungera i mer centra lägen, med närhet till väl fungeran-
de kollektivtrafik. Men i detta fall rör det sig om ett planområde långt från 
service och kollektivtrafik. Ö-rådet anser att det inte känns realistiskt att anta 
att en gemensam golfbil kommer upplevas som ett fullvärdigt alternativ till en 
egen bil i hushållet. Ö-rådet uttrycker att det låga parkeringstalet riskerar att 
innebära att de boende parkerar på ej avsedd plats. 

4. Ö-rådet påpekar att Hjälvik är en av Öckerö kommuns mest besökta bad-
platser och att det inte bara är under några intensiva veckor i Juni, Juli och 
Augusti. Badplatsen besöks frekvent under hela sommarhalvåret, även kvälls-
tid. Det finns en uppenbar risk att aktiviteter på badplatsen stör de boende i 
föreslagen byggnation. Ö-rådet menar att det kan vara en källa för en framti-
da konflikt om buller. 

5. Ö-rådet uttrycker att Norgårdsvägen, som är den enda tillfartsvägen till 
området, redan idag är relativt hårt belastad. Ett genomförande av planen 
kommer att innebära att biltrafiken på Norgårdsvägen ökar. Ö-rådet anser att 
planen inte bör antas innan det är utrett hur en GC-bana kan anläggas längs 
hela Norgårdsvägen.

Slutsatser:

Ö-rådet är väl införstådda med att det finns ett behov av nya bostäder i kommu-
nen, inte minst lägenheter för ungdomar, men även för gruppen 55+ vilket kan 
generera flyttkedjor som ger yngre familjer tillgång till befintliga hus. Men ö-rå-
det anser med hänvisning till synpunkterna ovan inte att platsen i Hjälvik är den 
lämpligaste för anläggande av lägenheter för 55+. De västra delarna av Öckerö bör 
behandlas varsamt och det förefaller som det finns andra platser där 55+ boende 
skulle vara bättre placerat och därmed högre prioriterade för byggnation. Tex på 
någon av rivningstomterna efter skolorna Ankaret och Minnessten, eller inom 
området för Öckerö nya centrum. Dessa platser ligger alla närmare kollektivtrafik 
och serviceutbud än det föreslagna området i Hjälvik och torde därför vara högre 
prioriterade för byggnation. Ö-rådet förordar därför att kommunen avvaktar med 
en exploatering i Hjälvik som på många sätt är ett känsligt område.

Kommentar
Avseende politiska löften, se svar till ”sakägare 5” på sidan 26.
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Avseende avstånd till service och kommunikationer, parkeringstalet, gc-väg, 
påverkan på Norgårdsvägen och badplatsen, se svar till ”sakägare 3” på 
sidan 21-22. 

Avseende andra områdens lämplighet, se svar till ”sakägare 2” på sidan 20

Företag

Ellevio

Yttrande
Med hänvisning till översända handlingar i rubricerat ärende, får vi meddela 
följande. 

I samrådsredogörelsen syns att Ellevios synpunkter från samrådet beaktats. Vi 
önskar i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och sam-
förläggning i området. 

För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget. 

Kommentar
Noterat. 

Privatpersoner

Privatperson 1

Yttrande
Yttranden anser att planförslaget inte är anpassat för äldre. Personerna menar 
att bostäder för äldre bör placeras när service och kommunikationer och planeras 
med hiss eller i markplan. 

Om det måste byggas i området anser personerna att byggnationen ska anpassas 
till markens utformning som sluttningshus i form av radhus, parhus eller enbo-
stadshus. De uttrycker vidare att bostäderna istället bör vara tillgängliga för de 
som önskar bo där oavsett ålder.  
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Kommentar
Avseende vem som kommer bo i bostäderna, se svar till ”sakägare 3” på 
sidan 21-22.  

Avseende att bostäderna inte bedöms vara anpassade för seniorer, se svar 
till ”sakägare 4” på sidan 24. 

Föreslagen byggnation kommer att uppföras för att ta höjdskillnaden inom 
området. 

Privatperson 2 

Yttrande
Yttranden motsäger sig planförslaget då det är en plats som många ungdomar vis-
tas på under vår och sommar och då det kan bli ganska högljutt, vilket de menar 
kommer bli ett störande moment för de boende. 

Personerna anser att det ska byggas, om det nu måste, billiga lägenheter för yng-
re. De påpekar att den äldre befolkning förväntas öka i Öckerö kommunen och att 
kommunen därför ska satsa på yngre personer. De menar att bostäder för senior 
istället ska placeras nära service. Personerna förslår att bostäderna placeras vid 
före detta Minnesstensskolan istället.

Kommentar
Avseende påverkan på badplatsen, se svar till ”Sakägare 3” på sidan 21-22. 

Avseende förslag om att placera bostäderna vid för detta Minnesstensskolan 
och att istället bygga för yngre, se svar till ”sakägare 2” på sidan 20

Privatperson 3

Yttrande
Yttranden anser att all mark väster och norr om idrottsarenan bör lagskyddas 
mot all mänsklig åverkan för kommande generationer. 

Personen menar att projektet är provocerande och att den känner en djup sorg 
och depression kring projektet. Hen anser att området är ett livsnödvändigt 
området för naturupplevelser och fritidsliv. Personen menar vidare att skär-
gårdsområdet kommer att skändas och att det är oåterkalleligt, samt att det bör 
betecknas som ett miljöbrott. Vidare anser personen att uppförandet av ett fler-
bostadshus i området visuellt skadar de befintliga landskapsvärdena. Yttranden 
uttrycker att miljöbalken med sina detaljerade föreskrifter har tillkommit därför 
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att näringslivsbehoven och bostadsförsörjningen ständigt hotar och ödelägger 
naturvärden och samtidigt negligerar de demografiska rättigheterna. Hen menar 
att miljöbalken är till för att skydda människorna naturen och miljön. Personen 
uttrycker att Öckerös naturskydd inte är förhandlingsbart och att det alltid ska 
väga tyngst. Hen menar att delar området redan tidigare skadats genom olämplig 
byggnation.

Yttranden uttrycker att översiktsplanens syfte enligt PBL bl.a. är att redovisa 
allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om mark. Den lokala opinionens 
reaktion speglar allmänna intressen, viss hänsyn måste tas vid beslut om mark- 
och vattenområden. Yttranden uttrycker att det i ett detaljplaneprojekt ingår att 
utföra och presentera en konsekvensbeskrivning. Personen menar att kommu-
nens argumentation inte lyfter några negativa aspekter utan endast att projektet 
är viktigt och att det därför måste genomföras. Hen uttrycker att tjänstepersoner 
ska ha en neutral ställning och tydligt redovisa för- och nackdelar. Yttranden ut-
trycker att den vädjat till Länsstyrelsen att helt ta över de fysiska åtgärderna inom 
Öckerö och att de ansvariga omyndigförklaras. 

Personen menar att Öckerös politiker och ”expansionskarriärister” alltid age-
rat envist och insiktslöst gentemot restriktiva önskemål från allmänheten. Hen 
ställer sig frågande till om det är brist på sysselsättning i kommunhuset som gör 
att det med hämna mellanrum dyker upp sådana tokiga förslag som exempelvis 
Hjälvik. 

Yttranden anser att hänsynstagande inte tagits till allmänna rättsprinciper och 
att planbeskrivningen inte innehåller en rättsprocess beträffande lämplig mar-
kanvändning. Personen menar att lokaliseringen av förslaget snarare handlar 
om att dom blivande boende ska ha nära till havet samt att det otvivelaktigt är av 
markspekulativa skäl. Hen menar att ”gamla fiskare” inte vill ha havsutsikt, utan 
att de bara vill glömma kala berg. Att äldre personer ska bo i ett område utsatt för 
exempelvis hårda stormar anser yttranden är olämpligt. Personen menar att pro-
jektet inte handlar om äldrevårdsomsorger och att hen ställer sig tveksam till om 
socialkontoret eller hemtjänsten varit delaktiga i planeringen.  Personen menar 
att flerbostadshusbebyggelse istället passar bättre på Björkö. 

Kommentar
Avseende naturvärden, se svar till ”sakägare 1” på sidan 19.  

Avseende byggnationens påverkan på närområdet, se svar till ”Sakägare 3” 
på sidan 21-22. 
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En lämplighetsprövning har gjorts enligt 2 kap PBL samt en avvägning 
enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kom-
munens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med 
mark och vattenområden m.m. Kommunen gör bedömningen att planför-
slaget inte riskerar innebära en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen 
meddelade genom sitt samrådsyttrande 2017-09-06 att de delar kommunens 
bedömning. 

Avseende att studera lämpligheten för att bebygga seniorbostäder på Björkö, 
se svar till ”sakägare 2” på sidan 20

Privatperson 4 

Yttrande
Yttranden menar att parkeringstalet inte är realistiskt och att det finns risk att 
det skapas fler parkeringsplatser både inom området samt att parkering sker på 
närliggande platser istället. Personen menar att det borde motverka syftet att 
minska biltrafiken. 

Personen ställer sig frågande till varför det är just äldre som redan är bosatta i 
kommunen som kommer att ha drivkraft och ekonomisk möjlighet att flytta in i 
bostäderna. Hen menar att den äldre befolkningen kommer öka ytterligare om 
seniorer som inte redan bor i kommunen kommer flytta in i bostäderna. 

Yttranden påpekar att planförslaget överskrider tidigare politiska löften om max-
imal byggyta. Hen anser att byggnadsarean bör korrigeras till de 700 m2 som 
befintlig plan tillåter. 

Helst vill personen att området inte bebyggs alls då badplatsen och beachvolley-
bollplanen är en samlingsplats för ungdomar på sommaren. Personen menar att 
det kan vara ganska högljutt och att ungdomarna riskerar att drivas bort från 
platsen. 

Yttranden anser att VA-utredningen verkar ytterst begränsad. Hen menar att 
projektet och bostäderna kan drabbas negativt om det visar sig att avloppsnätet 
är undermåligt. 

Avslutningsvis anser yttranden att avståndet till service borde göra platsen 
olämplig för exploatering.

Kommentar
Avseende parkeringstalet, avstånd till service och kommunikationer samt 
vem som kommer bo i bostäderna, se svar till ”sakägare 3” på sidan 21-22. 
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Avseende politiska löften, se svar till ”sakägare 5” på sidan 26. 

Enligt framtagen VA-utredning bedöms VA-nätet klara av tillskottet som 
planförslaget innebär. Kommunen avser teckna ett exploateringsavtal med 
exploatören för att reglera kostnader, rättigheter och skyldigheter avseende 
VA. Exploatören kommer stå för de kostnader som projektet medför.  

Privatperson 5 

Yttrande
Yttranden anser att det finns många delar i planförslaget som är värda att känna 
sig tveksam inför. 

Lokalisation 

Personen anser att det aktuella området i Hjälvik aldrig borde blivit aktuellt för 
byggnation. Hen menar att gällande plan ser helt annorlunda ut och att ett hotell 
skulle komplettera friluftslivet i området. Hen menar att avsikten i gällande plan 
var att fortsatt ge allmänhet en möjlighet att röra sig fritt samt att byggrätten 
omges av allmän platsmark. Personen menar att aktuellt planförslag bryter mot 
intentionen i gällande plan genom att tillskapa kvartersmark och begränsa all-
mänhetens tillträde.  

Personen anser att byggnationen kommer påverka badplatsen negativt och att 
känsla av frihet kommer att förstöras. 

Översiktsplan

Yttranden anser kommunen när den beslöt om ny översiktsplan borde ha undan-
hållit de västra delarna av öarna och aktuellt förslag från bebyggelse. 

Seniorboende

Yttranden menar att det beskrivs att det ska byggas ett seniorboende men att rit-
ningarna säger något annat. Väderutsatta loftgångar och avsaknad av hiss menar 
personen indikerar på svårigheter för äldre personer att ta sig in och ut ur husen. 

Personen menar att det långa avståndet till service och kommunikationer kom-
mer innebära en ökad trafik till och från området. Hen menar att det finns obe-
byggda tomter nära centrum på Öckerö som lämpar sig bättre för denna typ av 
boende. 

Vallöfte

Yttranden påpekar att det i senaste valet gavs ett politiskt löfte om att byggnader-
na inte skulle överstiga tidigare tillåtna 700 m2. Personen uttrycker att man av 
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aktuella ritningar kan misstänka att ytan om 700 m2 överstigs med åtminstone 
20-25%. Personen påpekar att loftgångar enligt Boverket ska ingå i byggnadsare-
an men att arean från loftgångarna lyfts ur byggnadsarean i aktuellt förslag. 

Behov av bostäder

Yttranden uttrycker att kommunen behöver tillskapa nya bostäder. Hen menar 
dock att det är stor risk att de planerade bostäderna inte kommer köpas av boende 
i kommunen och att flyttkedjor därför inte startas. Personen menar att projektet i 
värsta fall innebär att badplatsen blir otrivsam, att inga flyttkedjor startas, att de 
som köper seniorlägenheterna inte är bokförda i kommunen och att kommunen 
därför inte får mer skatteintäkter. 

Nära högt klassade naturområden

Yttranden påpekar att det finns naturområden, både norr och söder om det aktu-
ella området, med hög naturvärdesklass. Hen menar att belastningen på natur-
området och skyddsvärda arter kommer att öka med ca 27 nya året-runtbostäder. 

Personen menar att det kommer krävas omfattande sprängningar. Hen ställer sig 
frågande till om det verkligen inte får ske någon sprängning i öst och syd, och om 
det stämmer överens med ritningarna. Hen ställer sig också frågande hur Rör-
dammen i så fall påverkas. 

Avslutningsvis uttrycker personen att byggnation i Hjälvik berövar nuvarande 
och framtida generationer en uppskattad plats för friluftsliv och rekreation och 
att det inte borde tillåtas

Kommentar
I och med att fastigheten planeras som kvartersmark bostad kommer en 
privatisering ske av området. Gällande plan möjliggör dock för hotellända-
mål vilket även det innebär att fastigheten privatiseras. Den östra delen av 
planområdet är i aktuellt planförslag planlagd som allmän plats natur vilket 
ger allmänheten tillträde. Inom allmän plats natur finns en gångstig som 
sträcker sig från byggnationen söder om aktuellt förslag ner mot badplat-
sen. Gångstigen ligger i gällande plan inom kvartersmark för hotelländamål.  

Avseende ökad trafik, vem som kommer bo i bostäderna och påverkan på 
badplatsen, se svar till ”sakägare 3” på sidan 21-22. 

Avseende att bostäderna inte bedöms vara anpassade för seniorer, se svar 
till ”sakägare 4” på sidan 24. 

Avseende att studera lämpligheten för att bebygga seniorbostäder på Björkö, 
se svar till ”sakägare 2” på sidan 20.
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Avseende synpunkt om vallöfte, se svar till ”Sakägare 5” på sidan 26. 

Avseende områdets naturvärden, se svar till ”sakägare 1” på sidan 19.

Planbestämmelse ”n1 - schaktning, sprängning eller uppfyllnader får inte 
ske” säkerställer att ytan i söder inte får sprängas. I den östra delen av 
planområdet är marken planlagd som allmän plats natur, vilket hindrar att 
sprängning sker. 

Övriga synpunkter noteras. 

Namnlista (undertecknad av 188 personer)

Yttrande
Öckeröbor. 

Vill vi ha det så här med höga hus precis framför Öckerös finaste badplats? Där 
det finns handikappbad, beachvolleyplan och plats för rekreation och fritidsak-
tiviteter. Ett område där många småbarnsfamiljer samlas för bad och picknick, 
promenader och lekmöjligheter. 

Vad händer då när ett litet barn springer ut på vägen med mycket ökad trafik. 

Var med och delaktig och stoppa denna stora byggnation framför Hjälviks bad-
plats, så att vi räddar framtiden för friheten kring detta område. 

Lämna denna talong i brevlådan på adress ”xxxxxxx”. 

Kommentar
Noterat. 

Övriga

Bohusläns museum

Utlåtande
Öckerö kommun har enligt uppgift (sidan 15 samrådsredogörelse) samrått med 
Länsstyrelsen angående arkeologisk utredning inom planområdet. Eftersom 
Länsstyrelsen bedömt att ingen arkeologisk utredning erfordras har Bohusläns 
museum inget att erinra emot detaljplanen. 
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Om fynd eller fornlämning påträffas vid markarbeten ska Länsstyrelsen kontak-
tas. 

Kommentar
Noterat. 
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Revidering av förslaget
Till följd av inkomna yttranden har planförslaget reviderats. De största föränd-
ringarna i planförslaget efter granskning är: 

• Rättelse av rittekniskt fel på plankartan 

• Planens syfte har justerats med aktuella siffror avseende andelen 65 + i kom-
munen idag och en prognostiserad ökning fram till 2030.

• Plankartan kompletteras med en administrativ bestämmelse om enskilt hu-
vudmannaskap inom användning natur. 

• Plankartan har justerats så att strandskyddet återinträder inom kvartersmar-
ken som ligger inom 100 meter från strandlinjnen norr ifrån. Byggrättens 
linje har anpassats efter strandskyddslinjen. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om minsta lutning på tak-
kuporna. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om att det kommer bildas 
en gemensamhetsanläggning för Hummerviksvägen och att det kan komma 
att bildas en gemensamhetsanläggning för allmän plats natur.  

• Planbeskrivningen förtydligas med vad som avses med att de risker för ras 
som finns på sikt inte är av den grad så att särskilda åtgärder eller restriktio-
ner föreligger. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om att kommunen och ex-
ploatören avser teckna ett exploateringsavtal, avtalets huvudsakliga innehåll 
och vad konsekvenserna blir av att planen delvis genomförs med stöd av ett 
exploateringsavtal. 
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2016-09-20 Naturvärdesinventering 

	  
Naturcentrum AB har, på uppdrag av Ramböll Sverige AB, genomfört inventeringar av 
naturvärden och skyddsvärda arter i planområdena 2-200 och 2-198, Öckerö kom-
mun. Inventeringen genomfördes 2016-07-08 och resulterade i avgränsning av två 
naturvärdesobjekt tillhörande naturvärdesklass 3, vilka presenteras i rapporten jämte 
befintligt underlagsmaterial rörande planområdena.  
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1 Uppdrag och metoder  
På uppdrag av Ramböll Sverige AB har Naturcentrum AB genomfört en inventering av naturvär-
den inför upprättande av detaljplan för planområdena 2-200 och 2-198, Öckerö kommun. Planom-
rådet framgår av karta 1 och är beläget på västsidan Öckerö, söder om badplatsen Hjälvik. 

I ett första skede har uppgifter om hotade arter, skyddsvärda områden mm sökts fram från Natur-
vårdsverkets samt Skogsstyrelsens karttjänster och från ArtPortalen.  

Inventering genomfördes vid ett fältbesök i området den 8 juni 2016. Naturvärdesbedömning har 
skett enligt bilaga 1. 

2 Sammanfattning av inventeringsresultatet 
Det inventerade området är beläget på västra Öckerö, direkt söder om badplatsen i Hjälvik. Områ-
det domineras av ljungrika hällmarker med öppna, lavklädda hällar, torrängar och mindre buskage. I 
norr finns en mindre träddunge av igenväxningskaraktär. Utmed områdets västra kant finns öppna 
gräspartier med torrängar och ett mindre parti med frisk-fuktig mark.  

Det inventerade området ligger inte inom skyddsvärt område så som strandskydd, riksintresse för 
naturvård m fl och inga naturvärdesarter finns noterade i befintligt underlagsmaterial. Vid invente-
ringen noterades inga rödlistade arter men naturvårdsarten murgröna. 

Totalt avgränsas två objekt med naturvärden (bild 1), båda bedöms tillhöra klass 3 (naturvärde).  

3 Naturvärdesinventering 

 

Bild 1. Objekt med naturvärden inom det inventerade området. 
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Naturvärdesobjekt: 1 
Naturtyp: Hällmark 
Skyddsvärda arter och strukturer: Hällmarkerna placeras i naturvärdesklass tre eftersom de utgör 
en speciell, delvis kulturskapad hedmiljö. Naturtypen är emellertid mycket vanlig i Bohusläns kust-
trakter. En naturvårdsart noterad; murgröna. 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – naturvärden 

 
Beskrivning: Hällmarksmosaik med öppna berghällar och partier med växtlighet dominerad av 
ljung och olika gräsarter samt buskvegetation. Berghällarna är klädda med olika blad- och skorpla-
var. I området förekommer för naturtypen typiska kärlväxter som kärleksört, stensöta, kråkbär, liten 
blåklocka, fårsvingel, flockfibbla och rotfibbla. I mindre fuktsvackor växer bl a ängsull, knapptåg 
och diverse starrarter. I områdets sydvästra del noterades blodnäva. Noterbart är att sandstarr före-
kommer rikligt i princip hela området. Busk- och trädskiktet är varierat med arter som en, rönn, 
brakved, nypon, slån, hagtorn, björk, oxel, asp, tall och olika videarter. I områdets nordvästra del 
förekommer rikligt med körsbär. Murgröna, som är fridlyst i Västra Götalands län, klättrar uppför 
berget i nordöst. Området nyttjas av fasan, enligt muntlig uppgift från boende. Den förhållandevis 
blomrika miljön gynnar insekter som t ex fjärilar. Vid fältbesöket noterades kamgräsfjäril, hedblå-
vinge och slåttergräsfjäril. 

 

Bild 2. Det inventerade området sett från väster. I förgrunden ses partier med torrängar, bortom dessa 
tar ljungrika hällmarker vid.  
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Bild 3. I hällmarksmosaiken förekommer blomrika partier, vilket gynnar bl a fjärilar som hedblåvinge. 
Förekomsten av blodnävan i områdets sydvästra del indikerar mark med kalkinnehåll. 
    
 
Naturvärdesobjekt: 2 
Naturtyp: Torrängar 
Skyddsvärda arter och strukturer: Kalkgynnad flora 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – naturvärden 

 
Beskrivning: Torräng med delvis kalkgynnad flora. Noterade kärlväxter är gulkämpar, getväppling, 
gulmåra, harklöver, vitknavel, käringtand, rödklint, skogslök, backnejlika, småborre, rockentrav, 
bockrot, renfana. Hedblåvinge och mindre tåtelsmygare noterades vid fältbesöket. 
 

Bild 4. Torrängar i områdets västra del.  
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Bild 5. Getväppling, backnejlika och småborre trivs på öppen, gärna kalkrik mark. 	  

4 Artskyddsförordningen och dess arter 
Arter som är upptagna i artskyddsförordningen är i många fall upptagna i EU:s art- och habitatdi-
rektiv (rådets direktiv 92/43/EEG). Detta direktiv är till för att säkra den biologiska mångfalden 
genom bevarandet av livsmiljöer och arter inom EU. Målet är att alla livsmiljöer och arter ska ha en 
positiv bevarandestatus. Art- och habitatdirektivet består av två huvuddelar: det ekologiska nätver-
ket Natura 2000 och artskydd. Natura 2000 behandlar speciellt utsatta arter och deras livsmiljöer 
och dessa livsmiljöer och arter finns upptagna i bilagorna I respektive II i direktivet. De är sedan 
implementerade i svensk lagstiftning via förordningen om områdesskydd (bilaga 3) i miljöbalken 
och upptagna i artskyddsförordningen (bilaga 1, angivna med B). 

Den vid inventeringen noterade arten murgröna är fridlyst i Västra Götalands län enligt artskydds-
förordningen 8 §, vilket innebär att det är förbjudet att, avsiktligt eller oavsiktligt, plocka, gräva upp 
eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, samt att ta bort eller skada frön eller 
andra delar. Med att skada arten avses även åtgärder som på ett indirekt sätt skadar arten genom att 
exempelvis de hydrologiska förhållandena på artens växtplats förändras. Förbudet gäller även vid 
exploatering. 
 

5 Referenser 
ArtPortalen (www.artportalen.se)  
Artskyddsförordning (2007:845) Svensk författningssamling 2007:845 
Gärdenfors, U. (red.) 2010: Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
Naturvårdsverket 2009: Handbok i artskyddsförordningen. Del 1 – Fridlysning och dispenser. Naturresurs-

avdelningen. 
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/Skogsstyrelsen: 
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor 
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Bilaga 1. Naturvärdesinventering 

Naturvärdesinventering	  	  
Syfte	  
Naturvärdesinventering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda 
naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats kartera områden med naturvärden inom ett 
aktuellt område. Resultatet kan t ex användas som underlag för kommunal och regional planering, 
tillståndsärenden mm. Naturvärdesinventering kan göras översiktlig över större områden, t ex en 
hel kommun eller mer fördjupat och noggrant inom mindre och begränsade områden. Metoden är 
utarbetad efter samma principer och riktlinjer som gäller för Naturvårdsverkets, länsstyrelsens och 
Skogsstyrelsens inventeringar t ex ängs- och hagmarksinventering och nyckelbiotopsinventering 
och är anpassad så att resultat från dessa inventeringar kan vägas in. 

Förarbete	  
Tillgängligt underlagsmaterial från länsstyrelse, skogsstyrelse och kommun sammanställs och analy-
seras. Uppgifter om hotade eller i övrigt skyddsvärda arter inhämtas från Artdatabanken och Art-
portalen.  

Inventering	  
Biotoper som under förarbetet misstänks kunna hysa naturvärden besöks i fält. Inventeringen inne-
bär i huvudsak identifiering, avgränsning och beskrivning av skyddsvärda biotoper. Dessa biotoper 
värderas enligt en 3-gradig skala (se Naturvärdesbedömning). Avgränsning av varje område görs 
med utgångspunkt från ekologiskt funktionella gränser. 

Vid inventeringen eftersöks särskilt naturvärdesintressanta arter som signalarter och rödlistade arter 
samt allmänna biotopstrukturer som kan ligga till grund för bedömning och värdering av varje bio-
top. Biotopinventeringen innefattar inte någon fullständig inventering av arter. Enskilda rödlistade 
arter eller signalarter kan förbises. För bästa resultat rekommenderas att inventering utförs under 
vegetationssäsong april–oktober. Inventering kan i de flesta fall även utföras andra tider men be-
dömningarna blir mer osäkra.  

I de fall sjöar och vattendrag omfattas görs bedömningar endast med utgångspunkt från vad som 
kan uppfattas från land. Undersökningar under vattenytan ingår ej såvida inte särskild överens-
kommelse träffats kring detta.  

Signalarter	  och	  rödlistade	  arter	  
Med signalarter menas arter som indikerar högre naturvärden. Där signalarter påträffas är sannolik-
heten stor att andra skyddsvärda eller rödlistade arter också förekommer. Med rödlistade arter avses 
sådana som enligt specifika kriterier bedöms löpa risk att försvinna från Sverige. Sveriges officiella 
lista över rödlistade arter har fastställts av Naturvårdsverket. De rödlistade arterna indelas i olika 
kategorier utifrån utdöenderisk. 
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Hotkategorier: RE – Försvunnen (Regionally Extinct) 
 CR – Akut hotad (Critically Endangered) 
 EN – Starkt hotad (Endangered) 
 VU – Sårbar (Vulnerable) 
 NT – Missgynnad (Near Threatened) 
 DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 

Kategorin DD innehåller arter som misstänks vara hotade eller missgynnade men där utdöenderis-
ken inte gått att bedöma. Dessutom finns, utanför listan, kategorierna LC – Livskraftig (Least Con-
cern) för arter som inte kan placeras i någon av ovanstående kategorier samt NE – Ej bedömd (Not 
Evaluated). 

Resultat	  
Biotopkarteringen presenteras med kartor där områden med naturvärden redovisas. I text ges kort 
beskrivning till varje område. Beskrivning innehåller en textsammanfattning av varje områdes värde, 
känd förekomst av rödlistade eller andra särskilt intressanta arter samt områdets naturvärde enligt 
en 3-gradig skala.  

Naturvärdesbedömning	  	  
Här presenteras Naturcentrums metod för att klassificera miljöer med utgångspunkt från deras 
biologiska och ekologiska värden – ”naturvärdesbedömning”. Det är naturligtvis ingen exakt veten-
skap utan baserar sig på värdering av artinnehåll, strukturer och objektets ålder mm. I varje enskilt 
fall måste en lång rad aspekter bedömas, värderas och vägas mot varandra, men med den nationella 
skalan som utgångspunkt. Vid naturvärdesbedömningen värderas biotoper i olika klasser. Höga 
klassningar betyder att naturvärdet kan vara av nationell dignitet. En viss naturvärdesklass innebär 
inte automatiskt ett visst skydd. För att ett område skall vara skyddat krävs särskilda beslut eller 
förordnanden. Vissa områden med naturvärden är skyddade enligt lag, t ex naturreservat eller bio-
topskydd, men huvuddelen saknar formellt skydd. Däremot är det brukligt att man så långt som 
möjligt tar hänsyn till områden med naturvärden vid såväl samhällsplanering som vid skogs- och 
jordbruk.  
 
Naturvärdesbedömningar gäller alltid för de förhållanden och med den kunskap som var känd vid 
inventeringstillfället. Ny kunskap eller ändrade förhållande kan hypotetiskt innebära att ett områdes 
värde eller avgränsning kan ändras. Ett område som bara konstaterats ha ”naturvärden” (skall läsas 
att objektet har minst ”naturvärden”) kan ha höga naturvärden eller unika naturvärden. Det kan 
bero på hur väl undersökt det är, om inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. 
 
Vid värderingen är områdenas biologiska värden mest betydelsefulla. Det biologiska värdet bedöms 
i första hand med utgångspunkt från vilka arter eller artgrupper som noterats eller sedan tidigare är 
kända, men även med utgångspunkt från förekomst av viktiga ekologiska strukturer (vilket kan vara 
viktiga förutsättningar för krävande arter). I de fall geologiska värden ingår i bedömningen anges 
detta särskilt. 
 
Betydelse för friluftsliv ingår inte i ”naturvärdesbedömningen”. Om ett område har betydelse för 
friluftsliv anges det däremot separat som en tilläggsinformation.  
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Naturvärden	  
En grundläggande fråga vid naturvärdesbedömning är att avgöra om ett område har naturvärden 
eller ej. Områden med ”naturvärde” avser miljöer som har större betydelse för djur och växter än 
vårt vanliga produktionslandskap (åkrar, brukade skogar och tätorter). Det kan t ex handla om ett 
vattendrag, en våtmark, ett öppet dike, en åkerholme, ett äldre eller ovanligt skogsbestånd, en sten-
mur eller ett gammalt träd. Dessa områden har betydelse för variationen i landskapet och det är 
viktigt för biologisk mångfald att denna typ av områden ej blir färre utan snarare tvärtom. 

Objekt som åtnjuter ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11 § och förordning 
(1998:1252) om områdesskydd 5 § bör betraktas som naturvärden. Av praktiska skäl kan dock inte 
alla sådana mindre områden redovisas. 

Ett område som konstaterats ha ”naturvärden” kan också ha höga naturvärden eller till och med 
unika. Det kan bero på vilken kunskap man hunnit skaffa sig, hur väl undersökt området är, om 
inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. Vid en översiktlig inventering kan en van fältin-
venterare relativt snabbt identifiera de flesta miljöer med naturvärden. Genom fördjupade invente-
ringar av arter och strukturer kan man konstatera vilka områden som dessutom hyser höga eller 
kanske till och med unika naturvärden. 

 

Höga	  naturvärden	  
Om man kan konstatera att området hyser livskraftiga bestånd av så kallade signalarter (arter med 
särskilda miljökrav) eller innehåller viktiga ekologiska strukturer har området höga naturvärden. 
Gemensamt för många områden med höga naturvärden är att de har värden som är svåra eller 
omöjliga att få tillbaka - om de försvinner. Sådana här miljöer har till viss del omfattats av natur-
typsvisa inventeringar som ordnas i Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och Jord-
bruksverkets regi, men långt ifrån alla områden är kända.  

Objekt	  med	  naturvärden	  

Det	  enskilda	  området	  har	  betydelse	  på	   lokal	   (kommun)	  nivå	  och	  för	  spridning	  av	  arter	  och	  för	  
variation	  i	   landskapet.	  En	  förutsättning	  för	  att	  de	  nationella	  miljömålen	  skall	  kunna	  uppfyllas	  är	  
att	  arealen	  av	  områden	  med	  naturvärden	  inte	  minskar,	  utan	  snarare	  ökar.	  	  

Objekt	  med	  höga	  naturvärden	  

Dokumenterad	  förekomst	  av	  viktiga	  strukturer	  och/eller	  arter.	  God	  förekomst	  av	  signalarter	  eller	  
viktig	   ekologisk	   funktion.	   Ovanliga	   naturtyper.	   Förutsättningar	   för	   röd-‐listade	   arter.	   Viktiga	  
spridningscentra	   och	   värdekärnor.	   Oftast	   svåra	   att	   återskapa.	   Det	   enskilda	   området	   har	   stor	  
betydelse,	  åtminstone	  på	  regional	  (län)	  nivå.	  

Objekt	  med	  unika	  naturvärden	  

Mycket	  god	  förekomst	  (många	  olika	  arter	  eller	  stora	  populationer)	  av	  signalarter	  samt	  förekomst	  
av	   rödlistade	  arter,	   eller	  mycket	  viktig	   ekologisk	   funktion.	  Mycket	  viktiga	   spridningscentra	  och	  
värdekärnor.	   Sällsynta	   naturtyper.	   Dessa	   områden	   är	   oftast	   mycket	   svåra	   att	   återskapa.	   Det	  
enskilda	  området	  har	  mycket	  stor	  betydelse	  på	  regional	  och	  nationell	  nivå	  (Sverige).	  Det	  finns	  få	  
motsvarigheter	  i	  regionen	  och	  landet.	  	  
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Exempel på områden med höga naturvärden är t ex naturliga ängs- och betesmarker, nyckelbioto-
per i skogen, opåverkade våtmarker, naturskogar mm. Hit hör också livsmiljöer enligt EU:s habitat-
direktiv med gynnsam bevarandestatus.  

Områden med höga naturvärden bör betraktas som ”Mark- och vattenområden som är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt enligt miljöbalken 3 kap 6 §”. Stöd för en sådan tolkning finns bl a 
i förarbetena till naturresurslagen. Sådana områden skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan skada naturmiljön. 

En förutsättning för att de nationella miljömålen skall kunna uppfyllas är att områden med höga 
naturvärden bevaras och sköts på ett sätt så deras värden består.  

Unika	  naturvärden	  
I vissa fall kan det vara önskvärt att skilja ut de allra mest värdefulla områdena. Vi kallar dem områ-
den med unika naturvärden. Till denna grupp hänför vi bl a livsmiljöer med livskraftiga bestånd av 
hotade eller rödlistade arter. Det kan också vara miljöer med lång historisk kontinuitet eller särskilt 
stor ekologisk betydelse t ex viktiga reproduktionsområden, rastplatser eller växtmiljöer. Det kan 
vara viktiga kärnområden inom en större miljö med höga naturvärden. Det kan också vara en större 
miljö med få motsvarigheter i regionen. 
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Naturvärdesbedömningen  som  visas   i   värdepyramiden  ovan  bygger  på  erfarenhet  och  allmänna,   veder-
tagna  naturvårdsprinciper.  Figuren  är  bredast  vid  basen  och  smalast  vid  toppen.  Detta  belyser  att  de  mil-
jöer  som  återfinns  längst  upp  i  pyramiden  är  sällsyntare  än  sådana  som  finns  längre  ner  i  pyramiden.  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

klass III 

klass II 

klass I 

Höga eller unika naturvärden 
motsvarar “ekologisk särskilt 
känsliga områden ” enligt MB och 
PBL (motsvarar nyckelbiotoper 
enligt Skogsstyrelsen eller klass 
1–2 i äldre inventeringar av 
länsstyrelsen). Ofta förekommer 
av en eller flera rödlistade arter. 
Dessa miljöer är ofta svåra eller 
omöjliga att återskapa.

BILAGA - värdepyramid (natur) 

Områden med naturvärden som inte 
kunnat konstateras som höga. Har 
ändå stor betydelse på lokal nivå och 
för spridning av arter och variation i 
landskapet. Motsvarar klass 3–4* i 
äldre inventeringar av länsstyrelsen.

“NATURVÄRDEN” 

“HÖGA NATURVÄRDEN” 

“UNIKA
NATURVÄRDEN”

Produktionslandskap (>80% av kommunens yta). 
Rationellt och modernt inriktad skogs- och jord-
bruksmark, städer, vägar och tätorter.

“LÄGRE NATURVÄRDEN”

* i enskilda fall klass 
2 i våtmarksinventer-
ingen eller lövskogs-
inventeringen
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Detaljplan för Bostäder och Hotell vid Hjälvik
Del av Öckerö 2:200 och 2:198
Bergteknisk besiktning

1. Inledning

På uppdrag av Öckerö kommun har Ramböll Sverige AB utfört en bergteknisk besiktning inom
området för detaljplan för bostäder och hotell vid Hjälvik.

Besiktningen utfördes den 3 februari 2017. Syftet med besiktningen var att identifiera
förekommande rasrisk samt ge åtgärdsförslag.

Planområdet omfattar del av fastigheterna Öckerö 2:200 och 2:198 och det område som
planbeskedet är lämnat för, se Figur 1.

Figur 1. Planområdet omfattar fastigheterna Öckerö 2:200 och 2:198.

2. Områdesbeskrivning

2.1 Allmänt
Planområdet består av hällmarker med blottat berg och gräs-, moss- och slypartier samt buskar och
mindre träd.

2.2 Geologi
Berggrunden domineras av gnejs av sedimentärt ursprung (Stora Le Marstrand-formationen).
Gnejsen är ställvis bandad med ljusa band med kvarts/fältspat varvat med mörkare glimmerrika
band som ofta är småskaligt veckade. Foliationen stryker huvudsakligen i sydostlig–nordvästlig
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riktning med en brant stupning 70-90°, men det förekommer även medelbranta foliationsplan i
nordöstlig riktning, samt vertikala plan med öst-västlig riktning.

3. Resultat

I föreliggande rapport har detaljplaneområdet delats in i nio delområden. Hällarna är synliga i dessa
områden och resten av området är täckt av växtlighet, se Figur 2.

Figur 2. Figuren visar delområde 1-9 inom det aktuella detaljplaneområdet.

3.1 Område 1
Område 1 domineras av en bergslänt i den sydvästra delen av planområdet som är under 1m hög, se
Figur 3 och Figur 4. På etagerna växer sly, buskar, mindre träd och murgröna som sträcker sig ner
över kanterna. Ett tydligt sprickplan finns med strykning 48°N och stupning 60°V. Ingen risk för ras
föreligger.
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Figur 3. Flack bergslänt sydöst om tomt 2:198.

Figur 4. Flat berghäll med höjd cirka 1m, foto taget åt söder.

På toppen av bergslänten finns det sprickytor, lösa små block, gräs och buskar.  Foliationen stryker
huvudsakligen i sydostlig–nordvästlig riktning med en brant stupning 70-90°. Ett tydligt sprickplan
finns med strykning 80°N och stupning 42°S, se Figur 5. Berget bedöms vara stabilt och enligt erhållna
planritningar är planerad bebyggelse på erforderligt avstånd. Rasrisk är låg i det här området. Den
här berghällen sluttar mjukt nedåt 1–2 meter åt söder- och nordsidan, se Figur 4och Figur 6. Ett
tydligt sprickplan finns med strykning 80°N och stupning 32°N.
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Figur 5. Berghäll med sprickytor och synlig foliationen. Foto taget åt öster.

Figur 6. Berghällen sluttar mjukt nedåt 1–2 meter åt nord. Foto taget åt söder.

3.2 Område 2
Område 2 består delvis av moss- och gräsbeväxta, rundade småhällar, se Figur 7 och Figur 8.
Inom området finns även mindre träd. Ett tydligt öppet sprickplan finns med strykning 44°N och
stupning 90°, se Figur 8. Bergslänten har en medelbrant sluttning. Hällen uppvisar ingen
rasbenägen blockighet och bedöms som stabil.
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Figur 7. Område 2 består delvis av små, mjuka, mossbevuxna hällar. Foto taget åt öster.

Figur 8. Platå som kantas av lägre, mjuk berghäll.

3.3 Område 3
Område 3 utgörs av en liten höjd/platå omringad av lägre rundade berghällar, samt en cirka 3
meter hög brant ner mot fastigheter 2:617, se Figur 9 och Figur 10, som avslut på den bergplatå
som utgör område 3. Småträd och sly förekommer samt mindre ormbunkssnår. Berget är moss-
och gräsbeväxt. Berget breder ut sig i en längre, plan och mjuk häll åt väst och nordöst. Det finns
många sprickytor i berghällarna. Ett sprickplan finns med strykning 360°N och stupning 80°Ö, se
Figur 9. Ställvis är det svårt att avgöra hur uppsprucket berget är. Bergslänten har en medelbrant
sluttning och rasrisken är relativt låg.
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Figur 9. Lägre berghällar vid fastigheter 2:617.

Ett tydligt sprickplan finns med strykning 90°N och stupning 80°, se Figur 10.

Figur 10. Plana, låga hällar i område 6. Foto mot öster.

3.4 Område 4
Område 4 utgörs av mindre, rundade hällar samt moss- och gräsbeväxta, korta träd och buskar, se
Figur 11. Berget bedöms vara stabilt och enligt erhållna planritningar är planerad bebyggelse på
erforderligt avstånd. Berget är beklätt med mossa men ser inte uppsprucket ut. Ingen stabilitetsrisk
bedöms föreligga i dagsläget.
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Figur 11. Område med träd, ormbunkssnår och mindre berghällar. Foto taget åt öst.

3.5 Område 5
Område 5 utgör den sydöstra delen av planområdet (se Figur 1). Området utgörs av en cirka 3
meter hög brant ner mot fastighet 2:603 som avslut på den bergplatå som utgör område 5, se
Figur 12. Det finns sprickor och små lösa block av berghällen. Det finns moss- och gräsbeväxta,
korta träd och buskar på norra sidan av berghällen, vid släntfot. Sprickor och etager är gräs- och
ormbunksbeklädda. Ett tydligt sprickplan finns med strykning 82°N och stupning 70°S, se Figur 13.
Viss skivighet noteras på den branta bergslänten. Ställvis är det svårt att avgöra hur uppsprucket
berget är. Rasrisken bedöms vara låg.

Figur 12. Brant ner mot fastighet 2:603.
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Figur 13. Uppsprucken berghäll vid fastigheter 2:603. Foto taget mot sydöst.

Vid en berghäll i den nordöstra delen av området finns en uppsprucken berghäll. Ett tydligt
sprickplan finns med strykning 82°N och stupning 70°S, se Figur 14.

Figur 14. Uppsprucken berghäll.

3.6 Område 6
Område 6 domineras av en bergslänt i den nordöstra delen av planområdet. Berghällen har en 6-7
meter, 85°N brant vägg ner mot vägen och är uppdelad i etager, se Figur 15. På etagerna växer sly,
buskar och mindre träd. Bergsluttningen består av uppsprucket berg med vertikala och horisontella
sprickor. Ett tydligt sprickplan finns med strykning 342°N och stupning 70°SV. Rasrisken bedöms som
låg, men då berghällen är relativet hög kan på sikt en förhöjd rasrisk föreligga då rotsprängning från
vegetation kan skapa instabilitet.
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Figur 15. Uppsprucket berg i vertikala och horisontella riktningar. Rotsprängning i vegetation i
sprickorna kan skapa instabilitet.

3.7 Område 7
I delområde 7 är berget beväxt med träd och täckt av vegetation såsom mossa, vilket försvårar en
bedömning av rasrisken. Det ligger mossbeklädda block vid släntfoten, se Figur 16. Eftersom berget
täcks av mycket vegetation är en rasriskbedömning svår, men risken bedöms som låg.

Figur 16. Mossbeklädda block och bergslänt med vegetation i delområde 7.

3.8 Område 8
Område 8 består av moss- och gräsbeväxta, rundade småhällar, se Figur 17. Inom området finns även
mindre träd. Det här området är en fortsättning av berget med slänt mot norr (från område 3 till
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område7). Ett tydligt sprickplan finns med strykning 340°N och stupning 82°Ö. Bergslänten har en
medelbrant sluttning och rasrisken är relativt låg.

Figur 17. Mindre, plana och mjuka berghällar.

3.9 Område 9
Område 9 är den centrala delen av planområdet och består delvis av moss- och gräsbeväxta, korta
träd och rundade småhällar, se Figur 18. Det finns även ett par lägre, plana hällar. Eftersom berget
täcks av mycket vegetation är en rasriskbedömning svår, men risken bedöms som låg.

Hus 2:617
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Figur 18. Område 9 består delvis av små, mjuka, mossbevuxna hällar.

Ett tydligt sprickplan finns med strykning 168°N och stupning 80°Ö, se Figur 19.

Figur 19. Sprickytor på plana hällar.

4. Slutsats och rekommendationer

Planområdet uppvisar till stor del god stabilitet, på sikt förekommer en något förhöjd rasrisk längs
bergslänter i område 6, dock inte i den grad så att särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger.
Nedanför vissa av slänterna ligger husbyggnader som begränsar utrymmet och åtkomsten, varför
utrustning för bergarbeten måste anpassas till dessa förhållanden.

Om sprängningsarbeten ska utföras inom planområdet upprättas inför detta en riskanalys med
avseende på vibrationer som omfattar berörda fastigheter och konstruktioner. Sprängningsarbetet
ska då anpassas och följas upp efter de maximala vibrationsvärden som riskanalysen anger.
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VA-utredning BoAktivt Öckerö 
 

Bakgrund och syfte 
 
På uppdrag av BoAktivt i Sverige AB har Lindberg Markkonsult upprättat en översiktlig utredning för 
hantering av dagvatten inom område för planerad byggnation av bostäder i Öckerö kommun. Arbete 
pågår med detaljplan för bostäder vid Norgårdsvägen. 
 
Dagvattenutredning begränsas av området för planerad ny exploatering och innehåller förslag till åtgärder 
för dagvattenhantering för området. 
 
Alla uppgifter i denna PM ska kontrolleras och anpassas vid detaljprojekteringen för området. 
 
Syftet med dagvattenutredningen är att översiktligt beräkna dimensionerande flöden och 
utjämningsbehov för området samt redovisa förslag på hantering av dagvatten vid ny exploatering. 
 
 

Befintliga förhållanden 
 
Området är beläget i nordvästra delen av Öckerö vid Norgårdsvägen inom fastigheterna Öckerö 2:198 
och Öckerö 2:200. Båda fastigheterna är obebyggda. 
Området avgränsas av Hummerviksvägen i väster, bergsområde i öster, befintlig bebyggelse utmed 
Hummerviksvägen i söder samt av Norgårdsvägen i norr. Norr om Norgårdsvägen finns ett naturområde 
med badstrand. 
 

Topografiska förhållanden 
Inom områdets östra och sydöstra del finns högpunkter med marknivå på drygt +10, därifrån sluttar 
marken mot norr och Norgårdsvägen med marknivå + 2. Marken består huvudsakligen av berg i dagen. 
I områdets västra del sluttar marken från söder till norr och består av strandäng, låg vegetation med 
inslag av berg i dagen 
 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGUs jordartskarta består fastigheten till största delen av urberg med ett mindre område i nordväst 
med postglacial sand. 
 

Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattenströmningar i jordlagren och grundvattennivåer inom exploateringsområdet är okända. 
 

Dagvattenavledning 
Dagvattenavledning sker genom naturlig avrinning i lågpunkter från söder mot norr. 
 
Befintliga förhållanden, se bilaga 1. 
Avrinningsområdet omfattar ca 0,7 ha.  
 

Befintliga ledningar 
Norr om området i Norgårdsvägen finns inga dagvattenledningar.  
Dagvattensystem är utbyggt i Norgårdsvägen öster om området och avleds via ledning i naturområdet ut 
till västerhavet. 
 
 

Exploatering 
 
Inom området planeras för byggnation av bostäder.  
I bilaga 2 framgår läget på föreslagen bebyggelse 
 



PM VA-utredning  Sid 4/ 9 

BoAktivt Öckerö 

  VA-utredning BoAktivt Öckerö    
    

 
 

Dagvattenhantering 
 
Enligt Öckerö kommuns riktlinjer bör dag- och dränvattnet omhändertas lokalt i varje område så att det i 
möjligaste mån återförs till marken och bildar grundvatten, i enlighet med principen om god hushållning 
med naturresurser. 
 

Koncentrationstid och avrinning 
Avrinningen baseras på nederbördsintensiteten för ett 10-årsregn enligt Svenskt vatten P104. 
Klimatfaktor 1,2 
 
För beräkning av koncentrationstid (den tid det tar för vattnet att rinna genom området och som 
bestämmer regnintensiteten) har följande värden använts: 
 
Mark  0,1 m/s  
Dike 0,5 m/s 
Ledning i allmänhet  1,5 m/s 
 
Koncentrationstid längd, m tid,s 
Mark 60 600 = 10 min vilket ger i10  = 274 l/s ha 
 
Avrinningen från området beräknas enligt formel 
Qdim = i Ar * 1,2 
 
i  nederbördsintensiteten baserad på koncentrationstiden  

Ar  reducerade arean (arean A * avrinningskoefficient ϕ) 
1,2 klimatfaktor 
 
Nedan redovisas avrinningsberäkningar. 
 
Z-värde 24 enligt Byggforskningens rapport R18:1979 
 

Som avrinningskoefficient ϕ har använts (Svenskt Vatten P90): 
Flack tätbevuxen skogsmark.  0-0,1 
Odlad mark, gräsyta, ängsmark mm  0-0,1  
Kuperad bergig skogsmark 0,1 
Asfaltyta 0,8 
Stensatt yta med grusfogar 0,7 
Tak 0,9 
Sedumtak 0,3 
 
Befintliga förhållanden 

Deltagande yta A, ha ϕ Ar, ha 

Gräsyta, ängsmark 0,07 0,05 0,04 

Kuperad bergig skogsmark 0,6 0,2 0,12 

 0,67  0,125 

 
Avrinning Qdim bef = i10 * Ar * 1,2 = 228 * 0,1 * 1,2 = 34 l/s 
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Föreslagen markanvändning vid ny exploatering 
 

Deltagande yta A, ha ϕ Ar, ha 

Gräsyta, ängsmark 0,14 0,1 0,01 

Kuperad bergig skogsmark 0,26 0,2 0,05 

Takyta 0,09 0,9 0,08 

Stensatt yta med grusfogar 0.04 0,7 0,03 

Asfaltyta 0.14 0,8 0,11 

 0,67  0,28 

 
Avrinning Qdim förslag = i10 * Ar * 1,2 = 228 * 0,28 * 1,2 = 77 l/s 
 
Kontroll 100-årsregn = i100 * Ar * 1,2 = 489 * 0,28 * 1,2 = 164 l/s 
 
 

Fördröjningsvolym 
Beräkning av erforderlig magasinsvolym för dimensionerande regn enligt VAV P90 med avtappning på 35 
l/s (Qdim bef), klimatfaktor 1,2 och deltagande area vid ny exploatering ger en erforderlig 
fördröjningsvolym på 27 m³. 
 

Framtida markanvändning 
Fördröjningsbehov för dagvatten vid ny exploatering med bostäder har beräknats med följande 
markanvändning i förhållande till fastighetens areal. 
 
Hårdgjorda ytor 27% 
Tak 13% 
Naturmark med ytligt berg 38% 
Grönytor 22%  
 
 

Förslag till åtgärder 
 
Förutsättningarna för infiltration och perkolation i området bedöms som begränsande då stora delar av 
befintliga markytor utgörs av berg med ett tunnare jordtäcke. Närmare förutsättningar får utredas vidare 
efter att geoteknisk undersökning utförts. 
För planerad byggnation föreslås åtgärder som innebär att utgående flöde från fastigheten inte ökar 
jämfört med den naturliga avrinningen vid ett 10-årsregn. 
Exakt fördelning mellan olika infiltrations-, perkolations- och fördröjningsåtgärder får bestämmas vid 
detaljprojekteringen. 
 
Föreslagen dagvattenhantering, se bilaga 2. 
 
 

Öppet magasin 
Dagvatten från den del av takytorna som inte utförs med sedumtak föreslås tas om hand genom 
avledning till dräneringsledning med en relativt liten kapacitet. Dräneringsledningen ansluts till 
dräneringsstråk med dagvattenintag. Vid kraftigare regn stiger vattnet i översvämningsdiket som då 
fungerar som ett öppet fördröjningsmagasin. 
Fördröjningsvolymen har beräknats till 0,08 m³/m. 
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Exempel på utformning av dräneringsstråk, öppet magasin med dagvattenintag (P105) 
 
 

Täckt magasin 
Dagvattnet från takytor och parkeringsytor föreslås avledas genom fördröjningsmagasin. 
Magasinen utförs med dagvattenkassetter alt. dimensioneras för att kunna fördröja minst ett 10-årsregn. 
Fördröjningsvolymen har beräknats till ca 16 m³. 
 

 
Dagvattenmagasin med dagvattenkassetter (Uponor) 
 
Dagvatten från naturmarksslänter, blivande bergskärning i öster föreslås hantera via ett avskärande 
dräneringsdike med relativt liten kapacitet kringfylld med krossmaterial för att uppnå fördröjningsvolym. 
Fördröjningsvolymen har beräknats till 1 - 2 m³. 
 
 

Dagvatten för bevattning 
Förutsättningarna för att magasinera dagvatten och använda för bevattning utreds i detaljprojekteringen. 
För bevattning av växtbäddar utomhus är ett tänkbart system Savaq 160 city. 
Fördröjningsvolymen har beräknats till ca 0,3 - 0,5 m³. 
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Bevattningssystem typ Savaq 160 city (Savaq) 
 
 
 
 

Sammanställning fördröjning 
 

Deltagande yta m³ 

Öppet dräneringsmagasin 8 

Fördröjningsmagasin parkering 18 

Fördröjningsmagasin övrig yta 1-2 

Ev bevattningssystem 0,3-0,5 

Summa 27,3 – 28,5 

  

 
Erforderlig fördröjningsvolymen har beräknats till 27 m³. 
 
 

Utloppsbrunn 
Före utsläpp till kommunal ledningen regleras dagvattnet i en separat utloppsbrunn. Maximalt utflöde vid 
ett 10-årsregn är ca 35 l/s. 
 
 
 
Dagvattenrening 
 
Området är beläget strax söder om naturområdet med dess badplats Hjälvik där recipienten är Göteborgs 
norra skärgårds kustvatten (vattenområdet).  
 
 

Reningskrav 
Enligt den senaste klassningen av den ekologiska statusen för aktuellt vattenområde måttlig vilket beror 
på övergödning. Vattenförekomsten anses vara starkt påverkad av Nordre samt Göta älv. 
Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till 2027. Det är 
tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk status 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. 
 
Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god ytvattenstatus med avseende på kvicksilver och 
polybromerade difenyleter (PBDE) enligt den senaste klassningen. Halterna av kvicksilver och PBDE i 
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fisk bedöms överskrida EU:s gränsvärden i samtliga vattenförekomster i Sverige. Det går inte att avgöra 
inom vilken tid det är möjligt att minska halterna. I nytt förslag till miljökvalitetsnorm omfattas 
vattenförekomsten därför av ett generellt undantag i form av ett mindre strängt krav för kvicksilver och 
PBDE. Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk status. De nuvarande halterna av 
kvicksilver och PBDE (december 2015) får dock inte öka. 
 
Enligt Öckerö kommuns riktlinjer bör dag- och dränvattnet omhändertas lokalt i varje område så att detta i 
möjligaste mån återförs till marken och bildar grundvatten, i enlighet med principen om god hushållning 
med naturresurser. Om möjligt ska dagvattnet renas. 
 
 

Befintlig rening 
Dagvattnet från området avleds idag i huvudsak på mark till öppna diken. På detta sätt fördröjs och 
renas dagvattnet med hjälp av vegetationen i diken. 
 
 

Planerad rening 
På markytorna eftersträvas avrinning via grönytor innan uppsamling i krossdiken och ledningar och renas 
därmed med hjälp av vegetationen i grönytorna. 
 
Takvattnet från takytor föreslås avledas via grönytor till drändike alternativt fördröjningsmagasin av typ 
kassetter där viss sedimentering och rening sker innan avledning till dagvattenservisen. 
 
 
Planförslaget bedöms sammantaget inte medföra försämringar av vattenkvaliteten i omgivande 
kustvatten och bedöms därmed inte motverka att MKN kan uppnås inom uppsatta tidsramar. 
 
 

100-årsregn 
 
Kontroll har även gjorts vilka konsekvenser ett 100-årsregn får på området. 
Ett 100-årsregn innebär ett flöde från tomten på 170 l/s vilket ger en extra volym av 52 m³ på 10 min (164 
l/s – 77 l/s). 
I detaljprojekteringen får vidare utredas hur erforderliga fördröjningsvolymer och höjdsättning bör 
utformas för att hantera flöde vid ett 100-årsregn. 
 
 

VA-lösning 
 
Planerade områden skall anslutas till kommunalt VA-nät. Kapaciteten på befintligt nät bedöms vara 
tillräckligt för att klara planerad byggnation. Dock måste kapaciteten på befintlig spillvattenpumpstation 
kontrolleras. 
 
Förslag till va-lösning, se bilaga 2. 
 
 

Vatten 
 
Planområdet innebär en tillkommande belastning motsvarande ca 54 pe (personekvivalenter), baserat på 
2,0 pe/lgh. Vattenbehovet beräknas med en medelförbrukning på ca 170 l/p.d. Medeldygnsförbrukningen 
beräknas till 0,1 l/s och maximala förbrukningen qdim under dygnet till 2,3 l/s. 
 
Fastigheten ansluts till Öckerö kommuns befintliga ledning norr om fastigheten. 
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Släckvatten 
 
Släckvattenförbrukningen dimensioneras för områdestyp A1, flerfamiljshus lägre än 4 våningar. 
Släckvattenkrav 10 l/s.  
Befintlig brandpost finns ca 80 m öster om fastigheten, se bilaga 2, och uppfyller de krav på avstånd 
enligt räddningstjänstens Råd och anvisning nr:110 Räddningstjänstens insatstid och förmåga.  
 

Spillvatten 
 
Planerade bostäder föreslås anslutas till kommunalt VA-nät.  
Fastigheten föreslås anslutas med ny servis till befintlig ledning norr om fastigheten. 
Spillvattnet avleds vidare ned till kommunens bef spillvattenpumpstation. 
Självfallsledningen ned till befintlig spillvattenpumpstation bedöms ha tillräcklig kapacitet. 
Pumpstationens kapacitet bör dock kontrolleras för det tillkommande flödet från exploateringen. 
Eventuellt måste pumparnas kapacitet ökas vilket kan ske genom att exempelvis byta pumphjul alternativt 
byta pumpar. 
 
VA-systemets omfattning inom exploateringsområdet framgår av bilaga 2. 
 
Dag- eller dränvatten får ej anslutas till spillvattenledning. 
 

Dagvatten 
 
Dagvattnet föreslås anslutas med ny servis till befintlig ledning norr om fastigheten. 
 
 
 
 

Referenser 
 
Svenskt Vatten P90. Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Svenskt Vatten. 
 
Svenskt Vatten P104. Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Svenskt Vatten. 
 
Svenskt Vatten P105. Hållbar drän- och dagvattenhantering. Svenskt Vatten. 
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1. Bakgrund och syfte 

Öckerö kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för bostäder vid Hjälvik. 

Kompletteringen av bebyggelsen med både bostäder och verksamheter kommer 

att leda till ökade trafikflöden till/från/inom Öckerö kommun, från boende, 

besökande eventuella anställda samt varuleveranser.  

 

Syftet med denna trafikutredning är att belysa de trafikala effekterna av 

detaljplanen och föra ett resonemang kring hur trafikalstringen kan minimeras 

genom att minska resbehoven och vilka åtgärder som kan vidtas för att främja ett 

mer hållbart resande. Utredningen ska också översiktligt belysa hur planen 

påverkar trafiksituationen på väg 155.  

2. Förutsättningar   

Utredningsområdet är beläget vid Hjälvik, på den västra sidan av Öckerö, längs 

med Norgårdsvägen (väg 1129). Planen kommer att medge byggnation av 

lägenheter söder om Norgårdsvägen.  

 

 

Figur 1: Utredningsområdet (röd markering).  

Bildkälla: © OpenStreetMaps bidragsgivare 

 

Exploatören Bo Aktivt är inriktade på att bygga ca 30 lägenheter för seniorer, 

enligt ett koncept där boendet inkluderar tillgänglighet till viss service i 

bostadshuset, till exempel hemleverans av matvaror. Därtill finns tankar om att 

erbjuda golfbil för kortare resor inom kommunen. Kostnaden för användningen 

fordonen skulle kunna inkluderas i boendeavgiften. Utöver golfbilen erbjuds också 

en cykelpool med eldrivna cyklar och lastcyklar.  
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2.1 Service 
Planområdet ligger i ett naturskönt läge, i direkt närhet till rekreationsmöjligheter. 

I övrigt finns det inget serviceutbud i anslutning till planområdet. Avståndet till 

närmaste mindre matbutik (ICA Nära) är cirka 1,4 km och närmaste större 

matbutik (ICA Supermarket) ligger cirka 3,5 km från planområdet. Avståndet till 

dagens centrumbebyggelse, där apoteket, bankomat, kommunhuset, bibliotek, 

Systembolaget och en restaurang ligger, är knappt 1,8 km.  

 

 
Figur 2: Serviceutbud. 
Bildkälla: © OpenStreetMaps bidragsgivare 

 

I Hönö Klåva (som är beläget drygt 5 km söder om planområdet) återfinns 

merparten av kommunens resterande serviceutbud i dagsläget, exempelvis hotell, 

ICA Nära Alexius Livs 

ICA Supermarket Hönö 

Postombud  

Kommunhus, bibliotek 

Apotek, bank, bankomat, 

Systembolaget 

 

Vårdcentral 

Vårdcentral 

Färjeläge 

Färjeläge 

Mer service 

återfinns främst i 

Hönö Klåva,  Bank 

Lunchrestaurang & café 

Lunchrestaurang & café 

Restaurang & pub 

Planområde Öckerö centrum 
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restauranger, XL-byggvaruhus och ytterligare en mataffär. Framöver kommer 

dock serviceutbudet att förbättras på Öckerö. Kommunen arbetar med en 

detaljplan för Öckerö centrum där en ny centrumbildning med 350 bostäder 

(merparten i flerbostadshus) och verksamheter ska anläggas i direkt anslutning till 

hamnen. Verksamheterna ska utgöras av kontor, handel och hotell, där 1500 av 

totalt 7500 m2 planeras för en större livsmedelsbutik. 

2.2 Kollektiv- och biltrafik 
Centrala Öckerö trafikeras idag av en busslinje (290) som angör ett tiotal 

hållplatser längs Hällsviksvägen, Norgårdsvägen, Kärrsviksvägen, Breviksvägen, 

Ekelundsvägen och Hönövägen. Hållplatserna som är belägna närmast 

utredningsområdet heter Kärrsviksvägen och Olvonvägen och ligger drygt 600 

respektive 1000 m från området.  

 

3: Kollektivtrafik, linjesträckning och hållplatser för ordinarie kollektivtrafik och 
flexlinjen. 

Källa: Västtrafik, Öckerö kommun och © OpenStreetMaps bidragsgivare. 
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Linje 290 trafikerar sträckan Burö-Göteborg och omvänt, med en avgång var 

tjugonde minut i högtrafik och halvtimmestrafik övrig tid. Linjen följer 

pendlingsströmmen varför hållplatserna Norgård-Ekelundsvägen och 

mellanliggande hållplatser inte trafikeras alls mellan klockan 14-20 i riktning mot 

Göteborg, samt endast med enstaka oregelbundna turer i riktning mot Burö på 

förmiddagen.  

 

All fordonstrafik som ska till/från Öckerö kommun reser via Lilla Varholmen och 

väg 155. År 2014 kom cirka 8 100 fordon med färjorna från Öckerö kommun till 

Lilla Varholmen, varav 1000 via Björköleden och 7100 via Hönöleden. I högtrafik 

kör 70 % i den ena riktningen och 30 % i den andra. I maxtimmen åker cirka 500 

fordon per timme på Hönöleden i den mest belastade riktningen. Detta motsvarar 

0,045 bilresor i timmen per invånare (i högtrafik), i den mest belastade 

riktningen. Högst belastning på väg 155 uppstår på eftermiddagen, i riktning mot 

Lilla Varholmen. 

2.3 Kommunala mål – Öckerö kommuns trafikstrategi 
Öckerö kommun antog år 2015 en trafikstrategi där man gör en genomlysning av 

trafiksituationen och sätter tydliga mål för trafikutvecklingen inom kommunen.  

 

Strategin sätter tre mål för utvecklingen till år 2025, med ett antal tillhörande 

satsningar:  

 

Mål 1: Levande skärgårdskommun – 

hela kommunen ska leva 

• Utveckla kollektivtrafiken på 

land och till sjöss så att den blir 

ett attraktivt alternativ till 

bilen. Det ska gå att åka 

kollektivt mellan Hönö Klåva 

centrum och Öckerö centrum 

utan väntetid på Pinan. 

 

• Planera framtida bebyggelse i 

kollektivtrafiknära lägen – 90 

% av bebyggelsen anläggs 

högst 300 meter från 

hållplatsläge/färjeläge. 

 

 

 

 

Mål 2: Människan i centrum 

• Öka andelen gående och 

cyklande till 33 % (22 % RVU 
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2011). 

 

• Öka andelen kollektivtrafik av de motoriserade personresorna till  

o Totalt 25 % (11 % RVU 2011) 

o Pendling 40 % (30 % RVU 2011) 

 

• Minska antalet olyckor till 15 per år (30 olyckor per år i snitt 2004 – 

2014). 

 

• Öka andelen medborgare som tycker att trafiksäkerheten är god eller 

mycket god till 70 % (23 % Kritik på teknik 2013). 

 

Mål 3: Utveckla centra 

• Utveckla hamnarna till mötesplatser genom att skapa noder med väl 

utbyggd infrastruktur för samtliga trafikslag. 

 

• Öka andelen som bor och arbetar i kommunen till 45 % (40 % 2012). 

 

I trafikstrategin anges också att ett övergripande trafikprogram ska utvecklas, i 

vilket det bland annat ska finnas en gång- och cykelplan, en hastighetsplan, en 

trafiksäkerhetsplan, en parkeringsplan, en kollektivtrafikplan och en mobility 

managementplan. I skrivande stund är ingen plan helt färdigställd och antagen. 

Arbete pågår dock med att ta fram en trafiksäkerhetsplan samt en parkeringsplan. 
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3. Trafikalstring: resultat bostäder 

I utredningen har trafikalstringar för två bostadsscenarier genomförts, med hjälp 

av Trafikverkets alstringsverktyg. Alstringen beräknas utifrån schabloner för hur 

mycket olika typer av bostäder genererar i olika miljöer. Planområdet är beläget i 

utkanten av tätortsbebyggelsen på Öckerö och kommunen är en liten 

skärgårdskommun med en i huvudsak lantlig karaktär, med inslag av mindre 

tätortsbebyggelse. Med anledning av de lokaliseringsalternativ som är valbara i 

alstringsverktyget, har två alstringar genomförts för lägenhetsboendet; en med 

lokaliseringen i mindre tätort i kommunen och en på landsbygden. Alstringen har 

beräknats för 30 lägenheter, med totalt 54 boende. Övriga ingångsvärden för 

beräkningen, exempelvis gällande tillgängligheten till kollektivtrafik, service och 

standard på gång- och cykelnätet, är desamma. En redogörelse för samtliga 

ingångsvärden återfinns i bilaga 1. 

 

Verktygets beräkningar utgår ifrån att fördelningen av resor från bostäder 

resulterar i 35 % arbetsresor, 23 % inköp/serviceresor och 42 % fritidsresor, samt 

att persontätheten i varje fordon är följande: 

• 1,2 personer per bil för arbetsresor 

• 1,4 personer per bil för inköp/serviceresor 

• 1,5 personer per bil för fritidsresor 

 

I tätortsscenariot för boende alstras totalt 153 resor/dygn. I landsbygdsscenariot 

för boende alstras totalt 154 resor/dygn. Färdmedelsfördelningen för resorna 

framgår av figur 4 nedan.  

Lokaliseringsalternativet landsbygd ger framför allt ett högre antal bilresor och 

lägre antal resor med kollektivtrafik och till fots, än i tätortsscenariot. 

 

 

Figur 4: Trafikalstring för 58 lägenheter med totalt 104 boende, i respektive 
lokalisering. 

 

80
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I tätortsscenariot alstras 80 bilresor/dygn, vilket motsvarar en uppskattad 

årsdygnstrafik1 (ÅDT) om 59 bilar, då verktyget beräknar att det i genomsnitt 

reser 1,36 personer/bil. I landsbygdsalternativet alstras totalt 100 bilresor/dygn, 

vilket ger en uppskattad ÅDT om 74 bilar.  

3.1 Påverkan på väg 155  
I normalfallet beräknas att cirka 10 % av det totala fordonsflödet reser i 

maxtimmen. Mot bakgrund av att riktningsfördelningen i maxtimmen på väg 155 

är 70/30, beräknas landsbygdsalternativets uppskattade ÅDT om 74 bilar och 

tätortsalternativets 59 bilar, totalt ge följande tillskott till trafikflödet på väg 155:  

 

Tillskott av fordon i maxtimmen 

på väg 155 
I mindre tätort På landsbygden 

Totalt (10 % av det totala 

antalet bilar) 
+ Cirka 6 fordon + Cirka 8 fordon 

varav 70 % i den mest  

belastade riktningen 
+ Cirka 4 fordon + Cirka 6 fordon 

 

Om man istället utgår från att 0,045 bilresor i timmen per invånare (i högtrafik) 

sker i den mest belastade riktningen2, ger bostädernas 54 boende följande tillskott 

till trafikflödet i maxtimmen i den mest belastade riktningen på väg 155: 

 

Tillskott av fordon i maxtimmen 

på väg 155 
I mindre tätort På landsbygden 

I den mest belastade riktningen 

(0,045*54) 
+ Cirka 3 fordon + Cirka 3 fordon 

3.2 Parametrar som bidrar till lägre påverkan från seniorboendet 
Resultatet av trafikalstringarna ovan gäller generellt för bostäder. Bostäderna som 

planeras vid Hjälvik utgörs dock av seniorbostäder, vilket innebär att ovanstående 

påverkan på väg 155 behöver justeras ned av olika anledningar. 

 

Alstringsverktyget utgår ifrån att 35 % av resorna som företas från bostäder 

utgörs av arbetsresor. Dessa utgår helt i fallet för seniorboendet, vilket bidrar till 

att tillskottet till trafikflödet på väg 155 blir betydligt lägre. Utan 35 % arbetsresor 

skulle cirka 52 bilresor genereras i tätortsalternativet och cirka 65 bilresor i 

landsbygdsalternativet. Detta skulle motsvara cirka 38 respektive 48 fordon/dygn. 

De flesta resorna som kommer att genomföras av de boende bedöms vara lokala 

och det regionala resandet bedöms bli lågt, cirka 10 %, vilket resulterar i 4 

respektive 5 fordon/dygn på väg 155. Då det är svårare att undvika 

rusningstrafiken under återresan från en regional resa kan cirka 25 % av de 

regionala resorna antas ske i maxtimmen (i den mest belastade riktningen). Detta 

resulterar i en belastning på väg 155 om ytterligare 1 fordon. 

 
1 det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn, axelpar per dygn 
eller gående och cyklister per dygn. 
2 Se kapitel 2.2. 
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Därtill är seniorer inte lika bundna av att resa under dygnets mest belastade 

timmar på samma sätt som den yrkesarbetande delen av befolkningen. Detta gör 

att de fritids- och inköp/serviceresor som sker sannolikt kommer att förläggas 

under lågtrafik i möjligaste mån, då det ger en möjlighet att undvika köerna till 

färjan. 

 

Boendekonceptet för Bo Aktivt bedöms bidra till att sänka resbehovet både inom 

kommunen och till/från Göteborg. Bland annat genom tillgången till service i huset 

(leverans av matkasse) och ett lägre resbehov generellt.  

 

Vidare kommer tillgången till golfbil att bidra till ett lägre resande med bil 

generellt sett, då boende kommer använda golfbilen istället för bil. Golfbilen har 

goda förutsättningar för att bli en attraktiv aspekt av boendekonceptet, då de ger 

fördelarna av att ha tillgång till ett fordon samtidigt som användarna undviker 

nackdelarna med privat bilägande. Två viktiga parametrar för att golfbilen ska bli 

framgångsrik är att avgiftsbelägga parkeringen med en kännbar avgift och sänka 

parkeringstalet för bostäderna. Vidare möjliggör boendekonceptet för samåkning 

då det uppmuntrar till social samvaro mellan de boende. 

 

I dagsläget har Öckerö kommun 1,2 som parkeringsnorm, men i arbetet med 

detaljplanen för nya Öckerö centrum används 0,7 som p-tal för bostäderna vid 

Skärhamnsås. Eftersom seniorer reser mindre än människor i arbetsför ålder 

bedöms 0,7 också vara ett rimligt p-tal för seniorbostäderna vid Hjälvik. Detta 

skulle innebära att boendet behöver innehålla 21 p-platser (varav en är avsedd för 

golfbilen och fem för besöksparkering). Antalet besöksparkeringar kan hållas lågt 

då det finns en stor besöksparkering vid idrottsplatsen i nära anslutning till 

boendet.  

 

Sammantaget bidrar detta på följande sätt till antalet bilresor på väg 155: 

• Med frånvaron av arbetsresor bedöms tillskottet till trafikflödet på väg 155 

kunna sänkas till 1 fordon/dygn i maxtimmen, i den mest belastade 

riktningen.  

• Tillgången till service avlastar väg 155 ytterligare då behovet av att resa 

in till Göteborg för serviceärenden minskar.  

• Tillgången till golfbil, lägre p-tal och uppmuntran till social samvaro 

bedöms leda till ökad samåkning och att de boende planerar sitt resande i 

större utsträckning, vilket ger ett lägre tillskott till trafikflödet på väg 155. 

4. Slutsats 

Anläggandet av seniorboendet skulle generellt sett generera lite trafik på väg 155, 

varav inget eller endast ett ringa tillskott i högtrafik. De boende skulle sannolikt 

också göra mestadels lokala resor, främst med den samägda golfbilen och i de fall 

de reser med bil, samordna sina resor, både med andra boende samt för flera 

ärenden. Golfbilen är således en viktig mobilitetsåtgärd att inkludera i 
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tjänsteutbudet för seniorboendet. För att boendekonceptet ska bli framgångsrikt 

är det viktigt att sänka parkeringstalet för bostäderna från 1,2 till 0,7 (eller lägre), 

samt att avgiftsbelägga parkeringen med en kännbar avgift. Det lägre 

parkeringstalet motiveras också med att seniorer inte reser lika ofta som 

människor i arbetsför ålder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     2020-11-02 

PM: Nya anslutningar till Pinans reningsverk 
Sista december 2017 var 12 923 personer folkbokförda i Öckerö kommun. Öckerö 
kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan 1969 med en 
årsmedelökning om 97 invånare per år. Kommunen har som mål att öka med ca 100 
invånare per år. Med anledning av att reningsverket har ett tillstånd som medger 
14 000 pe finns anledning att revidera mål om befolkningsökning de närmaste 10 
åren, eller till dess kommunen har reningsverk som kan ta emot det som tillförs enligt 
givna tillstånd. 
 
Tabell 1 visar befolkningsutvecklingen i kommunen. De senaste tio åren, 2009-2019, 
har befolkningen i snitt ökat med 62 personer per år. 
 
Tabell 1 Källa: SCB 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Invånare 12292 12449 12487 12539 12574 12645 12682 12773 12923 12945 12916 

 
Överskridanden av tillstånd (pe) för de senaste fem åren visas i tabell 2 nedan.  
 
Tabell 2 Källa: Va-enhetens mätningar 

År Tillfällen peMax Datum överskridande 
2014 1 16 107 24-jul 
2015 4 16 926 01-apr, 08-jul, 23-jul, 

05-aug 
2016 3 14 535 22-mar, 01-jul, 13-jul 
2017 0 12 408  
2018 0 11 923  
2019 4 16 586 12-jun, 03-jul, 11-jul, 

19-aug 
 
Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2014-2019 varierat i maxvärde, 
se tabell 2. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet av fortsätt arbete 
med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för kommunen. Va-enheten 
har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för detta arbete. 
 
Antal besökande till kommunen har ökat. Beläggningen på kommunens gästhamnar 
har sedan 2014 varit relativt konstant om ca 25 000 båtar per år medan nyttjande av 
ställplatser har ökat och förväntas öka ytterligare framgent.  Enligt tabell 2 är 10 av 
de 12 överskridanden under föregående fem år i turistsäsongen juni-augusti.  
 
De senaste åren har tillfört organiskt material minskat. Detta kan ha att göra med att 
kommunen i maj 2017 startade en kampanj för att samla in fett, sammanlagt har        



5 238 kg fett samlats in sedan starten 2017 fram till  och med september 2020.              
Kommunen har alltid haft ett förbud mot avfallskvarnar. 
 
I gällande detaljplaner finns byggrätt för 43 villor på privat mark. Kommunen utgår 
ifrån att det flyttar in fyra personer i varje villa och dessa ansluter då med (4*43) 172 
pe till Pinan. Därutöver är samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning att behovet 
av att utveckla Öckerö centrum är överordnat annan utveckling i kommunen.  
 
Enligt exploatören för detaljplan för Öckerö nya centrum, kommer det i snitt bo 1,8 
personer per lägenhet i Öckerö nya centrums 400 möjliga bostäder. Maxbeläggning 
på det hotell som medges i detaljplanen är 120 gäster. Detta sammanlagt tillför 840 
pe. 
 
En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10 
bostäder som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket 
motsvarar 18 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter blir 
den verkliga ökningen 7*1,8=13 pe 
 
Detaljplanen för Björkö 1:294 och 1:305 tillåter bostäder och centrumbebyggelse. 
Antagandet för belastningen för Pinans reningsverk bedömer jag till ca 210 pe.  
 
Detaljplanen för Hjälvik Öckerö 2:200 tillåter bostäder. Den tänkta bebyggelsen är 27 
lägenheter. Om vi håller oss till samma uppskattning som tidigare 1,8 personer per 
lägenhet blir den tillkommande belastningen på Pinans avloppsreningsverk 
1,8*27=49 pe 
 
 
Tabell 3 Uträkning av tillåtna anslutningar till Pinan 

11 215 (peMax 2020) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8 
boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe 
från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan)+210  
(antal pe för tillkommande bostäder och annan verksamhet för Björkö 1:294 och 
Björkö 1:305) + (planen för Hjälvik Öckerö 2:200) 49= 12 499 pe. 

 
 
Max belastningen för Pinans avloppsreningsverk 2020 har tagits fram enligt NFS 
2016:6 , Rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. 
 
Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av 
organiskt material. Därmed är det kommunens bedömning att detaljplan för Öckerö 
nya centrum, detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan ,detaljplan för Björkö 1:294 
och Björkö 1:305 samt detaljplanen för Hjälvik Öckerö 2:200 kan antas utan risk för 
människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås. 
 
 



 
Öckerö kommun 2020-11-02 
 
Johannes Wallgren   Lisette Larsson 
Verksamhetschef samhällsbyggnad                        Enhetschef  Va 
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Ordförandebeslut - Detaljplan för bostäder vid
Hjälvik, del av Öckerö 2=L98 och 2=2OO

Kommunstyrelsens ordförande får i brådskande ärenden fatta beslut för
kommunstyrelsens räkning med stöd av sin delegationsordning ärende r.ro och 6

kup. $ 39 kommunallagen.

Beslut

Kommunstyrelsens ordförande beslutar om följande tillägg till planbeskrirmingen

"Exploatören kommer att vara med och delfinansiera en gång- och cykelväg på ca

zoo meter från intilliggande idrottsplats till exploateringsområdet, i enlighet med

tiilägg till exploateringsavtal. "

öckerö zozo-tz-og

Jan Utbult
Kommunstyrelsens ordförande
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 268 Dnr KS 80/20  
   
Ej verkställda beslut SOL och LSS kvartal två och tre 
 
Ärende 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och 
inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte 
verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten 
om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommun-
fullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker 
rapportering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-09-30 visar att Socialnämnden, under 
andra och tredje kvartalets rapporteringstillfällen, har tio ärenden att anmäla 
där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om 
insats.  
 
Rapportering för perioden 2020-04-01 - 2020-09-30 visar att Socialnämnden 
har totalt tio ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas sen-
ast tre månader efter beslut om insats. Sex ärenden som rapporterats är insat-
ser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Fyra 
ärenden som rapporterats är bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-10-22, § 55 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-10-15 
Bilaga 2: Utveckling IVO statistik 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapportering för kvartal två och tre, period 2020-04-01 - 2020-09-30, visar 
att Socialnämnden har totalt tio ärenden att anmäla där insatsen inte kunnat 
verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Sex 
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS), och fyra ärende gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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Öckerö 2020-10-28 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Klara Ivarsson  

Ärende: 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, period 
2020-04-01 - 2020-09-30 

Diarienummer: 0062/20   

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 
period 2020-04-01 - 2020-09-30 
 
Förslag till beslut 
Rapportering för kvartal två och tre (period 2020-04-01 - 2020-09-30) visar att Socialnämnden har 
totalt tio ärenden att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut 
om insats har godkänts. Sex ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), och fyra ärende gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärendet  
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom 
skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. Rap-
portering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO 
sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan person-
uppgifter.  
 
Rapportering för perioden 2020-04-01 - 2020-09-30 visar att Socialnämnden har totalt tio ärenden 
att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
 
Expediering av beslut 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden 2020-10-22 3 

   
   
SN §  55 Dnr: SOC 0062/20  
   
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för andra 
och tredje kvartalet, period 2020-04-01 - 2020-09-30 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om be-
viljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommu-
ner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har IVO möjlig-
het att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäk-
tige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till 
Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-09-30 visar att Socialnämnden, under andra och 
tredje kvartalets rapporteringstillfällen, har tio ärenden att anmäla där insatsen inte har 
kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Rapportering för perioden 2020-04-01 - 2020-09-30 visar att Socialnämnden har totalt 
tio ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre månader efter 
beslut om insats. Sex ärenden som rapporterats är insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Fyra ärenden som rapporterats är bistånd 
enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-10-15 
Bilaga 2: Utveckling IVO statistik 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering för kvartal två och tre, period 2020-04-01 - 2020-09-30, visar att Social-
nämnden har totalt tio ärenden att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast 
tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Sex ärenden gäller beslut enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och fyra ärende gäller be-
slut enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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KS § 221 Dnr KS 155/20  
   
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2021 
 
Ärende 
En förteckning över sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av 
respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Antalet sammanträden har fastställts med hänsyn till andra politiska möten, 
de ekonomiska prognoserna som behöver behandlas i nämnd samt övriga 
nämnders sammanträden. Vid behov kan sammanträden läggas till eller ställas 
in. 
 
Den godkända sammanträdesplanen kommer att publiceras på kommunens 
hemsida för att allmänheten ska kunna ta del av informationen och bättre 
kunna följa med i beslutsprocesserna. 
 
Parallellt med framtagandet av sammanträdesplanen tas en plan för facklig 
samverkan fram (FSG och CSG). 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24 
Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2021 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen godkänns.  
Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens strategimöten godkänns.  
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige godkänns. 
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Öckerö 2020-09-24 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 

Diarienummer: KS 155/20 

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 
 

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
 

1. Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige godkänns. 
2. Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen godkänns.  
3. Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens strategimöten godkänns.  

 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i punkt 1. 
 
Ärende 
En förteckning över sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av 
respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Antalet sammanträden har fastställts med hänsyn till andra politiska möten, de 
ekonomiska prognoserna som behöver behandlas i nämnd samt övriga nämnders 
sammanträden. Vid behov kan sammanträden läggas till eller ställas in. 
 
Den godkända sammanträdesplanen kommer att publiceras på kommunens 
hemsida för att allmänheten ska kunna ta del av informationen och bättre kunna 
följa med i beslutsprocesserna. 
 
Parallellt med framtagandet av sammanträdesplanen tas en plan för facklig 
samverkan fram (FSG och CSG). 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
 



 
 

 

 
 
 
Bedömning 
Sammanträdesplanen har utarbetats i samråd med ekonomienheten, HR-enheten 
och controller. 
 
Bilaga 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Kommunrevisionen 
Verksamhetschef samhällsbyggnad 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
                     
Tannaz Ghaderi                                                              Anna Dannjé Brocker 
Juridik- och kanslichef                                                 Tf kommundirektör 
 
 



 

 
 
 

 
 

TIDSPLAN NÄMNDSPROCESS 2021 
KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Beslutsorgan Ärende BEREDNING UTSKICK 
KALLELSE SAMMANTRÄDE  

KS  Torsdag 7/1 kl.  09:00 Tisdag 12/1  Tisdag 19/1 kl. 09:15 

KF  Onsdag 20/1 Torsdag 21/1 Torsdag 28/1 kl. 18:15 

KS 
Bokslutsberedning 
2020 totalt 
kommunen 

Tisdag 9/2  kl. 09:00 Tisdag  16/2      Tisdag 23/2 kl. 09:15 

KS 
PLANERINGSDAGAR Budget 2022   24-25/2  

KF  Onsdag 25/2 Torsdag 25/2 Torsdag 4/3 kl. 18:15 

KS Bokslut 2020 beslut, 
budgetdirektiv beslut Tisdag 9/3 kl. 09:00 Tisdag 16/3 Tisdag 23/3 kl. 09:15 

KF 
Bokslut 2020 
(bolagstämma ÖFAB 
och ÖRAB) 

Onsdag 31/3 Torsdag 8/4 Torsdag  15/4 kl. 18:15 

KS 

KS nämnd dialog 
budget/uppdrag 2022, 
KS förvalt uppfölj per 
mars 

Onsdag 14/4 kl. 09:00 
 Tisdag 20/4 Tisdag 27/4  kl. 09:15 

KS strategidag  Onsdag 14/4 kl. 09:00 Tisdag 11/5 Tisdag 18/5  kl. 09:15 

KS 

KS nämnd beslut 
budget/uppdrag 2022, 
Uppf per mars totalt 
kommun 

Onsdag 12/5 kl. 09:00 Tisdag 18/5 Tisdag 25/5 kl. 09:15 

KF  Onsdag 26/5 Torsdag 27/5 Torsdag 3/6  kl. 18:15 

KS 

Budgetdialog 2022, 
Uppföljning per maj KS 
vht + totalt kommun 
(ej nämndsbeh) 

Onsdag 9/6 kl. 09:00 Tisdag 15/6 Tisdag 22/6  kl. 09:15 

KS Budget 2022 Tisdag 17/8 kl. 09:00 Tisdag 24/8 Tisdag 31/8  kl. 09:15 



 
 
 
   

KF Budget 2022 Onsdag 1/9 Torsdag 2/9 Torsdag 9/9 kl. 18:15 

KS STRATEGIMÖTE  Tisdag 17/8 kl. 09:00 Tisdag 7/9 Tisdag 14/9  kl. 09:15 

KS KS förvalt uppfölj per 
augusti Tisdag 14/9 kl. 13:00 Tisdag 21/9 Tisdag 28/9 kl. 09:15 

 
KS 

Delårsbokslut, Budget 
2022 info 
(höstprocess) 

Tisdag 5/10 kl. 09:00 Tisdag 12/10 Tisdag 19/10 kl. 09:15 

KF Delårsbokslut Onsdag 20/10 Torsdag 21/10 Torsdag 28/10 kl. 18:15 

KS Budget höst 2022 
beslut Torsdag 28/10 kl. 09:00 Tisdag 2/11 Tisdag 9/11  kl. 09:15 

KF Budget höst 2022 
beslut Onsdag 10/11 Tisdag 11/11 Torsdag 18/11 kl. 18:15 

KS Budgetanvisning 2023 
Uppf per okt KS vht Tisdag 16/11 kl. 09:00 Tisdag 23/11 Tisdag 30/11  kl. 09:15 

KF  Budgetanvisning 2023 
beslut Onsdag 1/12 Torsdag 2/12 Torsdag 9/12  kl. 18:15 

KS Uppf per okt totalt 
kommunen Måndag 6/12 kl. 09:00 Tisdag 7/12 Tisdag 14/12  kl. 09:15 
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KS § 260 Dnr KS 138/20  
   
Revidering av kommunstyrelsens reglemente i samband med orga-
nisatorisk flytt av Fritid och kultur 
 
Ärende 
Då kommunfullmäktige fastställt förslag om beslut att genomföra en organisa-
torisk flytt av verksamheten Fritid- och kultur från kommunstyrelsens förvalt-
ning till förvaltningarna socialnämnden och barn- och utbildning krävs som ett 
led i detta en revidering av kommunstyrelsens reglemente.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Reglementet för Kommunstyrelsen revideras i enlighet med förslag. 
2. Bestämmelserna i Kommunstyrelsens reglemente träder i kraft den 1 januari 
2021. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén 
Ärende: Revidering av kommunstyrelsens reglemente  
Diarienummer: KS 0138/20   

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente i 
samband med organisatorisk flytt av Fritid och 
kultur 
 

Förslag till beslut 
1. Reglementet för Kommunstyrelsen revideras i enlighet med förslag. 
2. Bestämmelserna i Kommunstyrelsens reglemente träder i kraft den 1 januari 

2021. 

Ärendet (sammanfattning) 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer förslag om beslut att 
genomföra en organisatorisk flytt av verksamheten Fritid- och kultur från 
kommunstyrelsens förvaltning till förvaltningarna socialnämnden och barn- och 
utbildning krävs som ett led i detta en revidering av kommunstyrelsens reglemente.  
 
Beredning 
I kommunstyrelsens reglemente finns ett antal ansvarsområden som idag fördelas 
till Fritid- och kulturverksamheten att hantera. Vid en organisatorisk flytt av 
verksamheten från kommunstyrelsen till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden behöver således reglementet revideras och ansvarsområden tas 
bort.  
 
I enlighet med förslaget om omorganisation föreslås därför följande punkter tas bort 
från kommunstyrelsens reglemente. 
 
§2 p. 26:  

- ”Inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, 
mål, inriktning, omfattning och kvalitet ange mer detaljerade mål och 
ekonomiska förutsättningar för förvaltning och verkställighet av de uppgifter 
som ingår i området som berör fritid och kultur.”  



 
 

 

 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
Bedömning 
Föreslagna förändringar är nödvändiga i samband med att uppdragen inom fritid- 
och kulturverksamheten organisatoriskt flyttas från kommunstyrelsen till 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.  
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsens diarium 
Kommundirektör 
 
Bilagor 
- 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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KS § 261 Dnr KS 196/20  
   
Revidering av socialnämndens reglemente i samband med organisa-
torisk flytt av Fritid och kultur 
 
Ärende 
Eftersom kommunfullmäktige beslutat att genomföra en organisatorisk 
flytt av verksamheten fritid- och kultur från kommunstyrelsens förvalt-
ning till socialnämndens förvaltning och barn- och utbildningsnämndens 
förvaltning krävs som ett led i detta en revidering av socialsnämndens 
reglemente. 

Vid en organisatorisk flytt av fritid- och kulturverksamheten från kom-
munstyrelsen till socialnämnden behöver reglementet revideras. I enlig-
het med förslaget om omorganisation föreslås därför följande punkter 
läggas till i reglementet: 

§1  

• Drogförebyggande arbete 

Föreslagna förändringar är nödvändiga i samband med att uppdragen 
inom fritid- och kulturverksamheten organisatoriskt flyttas från kom-
munstyrelsen till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 20202-12-01 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Reglementet för Socialnämnden revideras i enlighet med förslag. 

2. Bestämmelserna i Socialnämndens reglemente träder i kraft den 1 ja-
nuari 2021. 
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KS § 262 Dnr KS 195/20  
   
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente i sam-
band med organisatorisk flytt av Fritid och kultur 
 
Ärende 
Eftersom kommunfullmäktige beslutat att genomföra en organisatorisk flytt av 
verksamheten fritid- och kultur från kommunstyrelsens förvaltning till social-
nämndens förvaltning och barn- och utbildningsnämndens förvaltning krävs 
som ett led i detta en revidering av barn- och utbildningsnämndens regle-
mente. 

Vid en organisatorisk flytt av fritid- och kulturverksamheten från kommunsty-
relsen till barn- och utbildningsnämnden behöver reglementet revideras. I en-
lighet med förslaget om omorganisation föreslås därför följande punkter läggas 
till i reglementet: 

§1  

• Fritidsgårdsverksamhet 
• Biblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslag (2013:801) 
• Allmän kulturverksamhet 
• Demokrativerksamhet inriktat mot ungdomar  

Föreslagna förändringar är nödvändiga i samband med att uppdragen inom 
fritid- och kulturverksamheten organisatoriskt flyttas från kommunstyrelsen 
till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 2020-12-02 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
 

1. Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras i enlighet med 
förslag. 

2. Bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente träder i 
kraft den 1 januari 2021. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
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KS § 269 Dnr KS 134/20  
   
Redovisning av lokalt partistöd 2019 
 
Ärende 
Enligt regler för kommunalt partistöd för Öckerö kommun ska en mottagare av 
partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i kommunallagen. Redovisning har in-
kommit från samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-04 
Moderaternas redovisning av partistöd 2019 
Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2019 
Liberalernas redovisning av partistöd 2019 
Kristdemokraternas redovisning av partistöd 2019 
Miljöpartiets redovisning av partistöd 2019 
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2019 
Vänsterpartiets redovisning av partistöd 2019 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Redovisningarna noteras till protokollet. 
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KS § 270 Dnr KS 174/17  
   
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020 
 
Ärende  
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa motioner och medborgarförslag som är anmälda men ännu ej 
slutligt besvarade i kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäk-
tiges ordinarie sammanträden.  
 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesva-
rade motioner och medborgarförslag, daterad den 18 november 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-08 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
2020 

Diarienummer: KS 0174/17 

 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2020 
 

Förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
  
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
  
Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år 
redovisa motioner och medborgarförslag som är anmälda men ännu ej slutligt 
besvarade i kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesvarade 
motioner och medborgarförslag, daterad den 18 november 2019. 
 
Ekonomi 
Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte påverka jämställdhet eller diskriminering. 
 
Barnrättsperspektiv 
Ärendet påverkar inte barns rättigheter. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnads diarium 



 
 

 

Socialnämndens diarium 
Barn- och utbildningsnämndens diarium 
 
Bilagor 
Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2019. 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
Datum 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker 
Tf kommundirektör 
Datum  
 
 



Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag, 
november 2020 
 

Motion rörande publicering av motioner och medborgarförslag på kommunens hemsida, MP 2016-04-21 
Motion angående friskvård för seniorer, S 2019-04-25 
Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, S 2019-09-05 
Medborgarförslag om stöd till naturstig på Källö-Knippla 2019-09-05 
Motion om att påskynda klimatåtgärder i Öckerö kommun, MP 2019-10-24 
Motion om åtgärder mot matsvinn, V 2019-11-21 
Motion om att införa mål för ekologisk mat, MP 2019-12-12 
Motion om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s k gåfartsområde, S 2019-12-12 
Motion om att införa parkeringsavgifter och initiera p-däck på Burö, MP 2019-12-12 
Motion om utbildning i barnkonventionens innehåll, S 2019-12-12 
Motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom 
Öckerö kommun, S/MP 

2019-12-12 

Motion angående cykelparkering på Björkö, V 2019-12-12 
Medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö 2019-12-12 
Motion om gångöverfart till Burö, S 2020-02-27 
Medborgarförslag rörande SFI-undervisning i kommunens egen regi 2020-05-07 
Medborgarförslag om besparingar rörande T/S Gunilla 2020-06-11 
Medborgarförslag om förarintyg för fritidsbåtar 2020-06-11 
Medborgarförslag om anläggande av laglig vägg för graffiti 2020-09-10 
Motion rörande seniorkort inom kollektivtrafiken, V Inkom 2020-

10-06 
Medborgarförslag om att införa funktionen syn- och hörselinstruktör i Öckerö kommun Inkom 2020-

10-08 
Motion rörande mer tydlig styrning vid försäljning av mark/fastigheter i kommunens ägo, SD Inkom 2020-

10-12 
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