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Diarienummer: 2021-000125
Datum: 2022-03-03
TJÄNSTESKRIVELSE
Mikaela Danielsson
Översiktsplanerare
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Översiktsplan för Uddevalla kommun
2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals kommun inte har något att erinra
mot förslaget till Översiktsplan 2022 för Uddevallas kommun.

Sammanfattning
Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram,
Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022). Granskningstiden pågår
under perioden 31 januari- 31 mars 2022. Uddevalla kommun räknar med att
anta den nya översiktsplanen sommaren 2022.
Uddevalla kommuns vision som ”Hjärtat i Bohuslän” bygger på de tre
värdeorden Liv, Lust och Läge ger livskvalitet. Översiktsplan 2022 utgör en
koppling mellan kommunens långsiktiga vision samt den politiska
majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod.
ÖP2022 är en helt digital och interaktiv översiktsplan bestående av två delar,
en kartdel och en textdel. ÖP-kartan bygger på Boverkets ÖP-modell och
planens innehåll har delats i fyra kategorier; Utvecklingsinriktning, Mark- och
Vattenanvändning, Förhållanden av väsentlig betydelse och Kommunala
planeringsunderlag.
Uddevalla kommuns utvecklingsinriktning syftar till att i breda penseldrag
visa hur kommunen förhåller sig till sin omvärld samt hur kommunen vill
växa och utvecklas inom sitt geografiska område. Utvecklingsinriktningen
har delats in i två delar; Bebyggelsestruktur och Infrastruktur, och
innehåller kommunens ställningstaganden och planeringsprinciper beskrivna
både i text och visualiserade i en strukturbild.
Utvecklingen för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort hanterats inte inom
ramen för den kommuntäckande översiktsplanen utan redovisas mer
detaljerat i fördjupade översiktsplaner (FÖP). I översiktsplanen redovisas i
stället övergripande planeringsprinciper för Centralorten Uddevalla, Tätorten
Ljungskile samt Orter av lokal betydelse. Planeringsprinciperna är framtagna
för att skapa tydlighet kring var och vad kommunen prioriterar och erbjuder
kommunal service och är vägledande för beslut även inom FÖP områden.

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 1 av 3

8

Uddevalla kommun prioriterar stadsutveckling i stadens centrala delar och
västerut i centralorten Uddevalla. En förutsättning för detta är att hamnen och
andra verksamheter flyttas från sina nuvarande placeringar i de centrala
delarna av staden och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland.
För landsbygden prioriteras utredningsområden för sammanhängande
bebyggelse i de tre lokalorterna Hogstorp, Lane Fagerhult samt Lane-Ryr
Kyrkebyn tillsammans med ett kompletterande bebyggelsestråk som följer
kusten från Ljungskile i söder fram till bron över till Orust i norr. Grön
infrastruktur vävs in i föreslagen bebyggelse med större natur- och
friluftsområden i norr, söder, öst och i väst vilka möter blå infrastruktur och
dess högkvalitativa värden längs kusten.
Ett betydande tillskott av industri- samt verksamhetslokaler föreslås i
anslutning till de större kommunikationsstråken samt sydöst om Uddevalla
centralort i anslutning till väg 678. För utveckling av järnväg redovisas
markreserv för utbyggnad av Bohusbanans sträckning söder om centralorten
till dubbelspår samt en schematisk sträckning för föreslaget
utredningsområde av höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Göteborg.

Bedömning


Förslagen i ÖP 2022 har potential att påverka utvecklingen av Munkedals
kommun positivt.



Föreslagen markanvändning för natur och friluftsliv i den norra delen av
Uddevalla kommun stämmer väl överens med intentioner om
markanvändning i angränsande område i Munkedals kommun. Gällande
ÖP 14 pekar ut Herrestadsfjället som stort opåverkat område och
prioriterad naturmark. Bohusleden sträcker sig genom fjället och vidare in
i Uddevalla kommun. Bevarande av naturmark samt tillgänglig-görande
och utveckling av friluftsliv i området är frågor som Munkedals kommun
önskar fortsatt samverkan kring.



Munkedals kommun önskar samverka kring VA-utbyggnad i Saltkällan
samt föreslagen dricksvattenledning från Vänern via Vänersborg,
Uddevalla till Munkedal och vidare ut till kusten.



Munkedals kommun önskar fortsatt samverkan kring frågor som rör
infrastrukturkopplingarna; E6:an, Väg 832, Väg 787, Väg 829 samt Väg
2069.



Munkedals kommun ämnar verka för utbyggnad av dubbelspår längs
Bohusbanans norra sträckning (Uddevalla-Strömstad).



Inga förslag som tas upp i Översiktsplan 2022 bedöms påverka
Munkedals kommun negativt.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms för Munkedals kommun.

Hållbar utveckling – Social dimension
Barnrättsperspektivet, barnrättsperspektivet samt barns perspektiv lyfts på
ett tillfredställande sätt in i den pågående planeringen genom ett flertal
ställningstaganden under rubriken Barn och unga. Tillsammans med
intentioner om strategiskt arbete utifrån begreppet ”Vardagslivsperspektivet”
samt ”8-80 års perspektivet” bedöms den sociala hållbarheten i kommunen
stärkas, vilket långsiktigt även främjar uppväxtmiljön för barn och unga.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension
Föredömligt att de globala hållbarhetsmålen tydliggörs och kopplas till
tematiska strategiska ställningstaganden i kapitel två. Kommunen ser även
positivt på att de nationella målen har utvecklats och vävts in på ett tydligare
sätt inför granskning.

Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Kommundirektör
Beslutet skickas till:
Uddevalla kommun, kommunledningskontoret@uddevalla.se
Kommunsekreterare, för expediering
Kommundirektören, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för kännedom
Översiktlig planerare, för kännedom
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Tjänsteskrivelse
2021-12-16

Handläggare

Översiktsplanerare Amanda Windeman
Telefon 0522- 69 61 41
amanda.windeman@uddevalla.se

Översiktsplan 2022, granskning
Sammanfattning

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan
för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).
Översiktsplanen hittas på följande länk: https://karta.uddevalla.se/opgranskning
På grund av tekniska problem med Översiktsplanenen på länken ovan fungerar den
tidigast 31 januari, till dess att länken fungerar finns kartorna bifogat i
kartlagerdokument.
Granskningstiden är 31 januari- 31 mars 2022.
Förslaget skickades ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag,
förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till
grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare. Samråds tiden var 3maj15augusti 2021. Efter samrådet har alla inkomna synpunkter sammanställts i en
samrådsredogörelse där kommunen kommenterat de inkomna synpunkterna.
Samrådsversionen av översiktsplanen går att ta del av på följande länk:
https://karta.uddevalla.se/opsamrad
Nu har översiktsplanen omarbetats efter samrådet och skickas ut på granskning till
statliga myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, föreningar, näringsliv
och medborgare.
Efter granskningsperioden sammanställs och bemöts de inkomna synpunkterna i ett
granskningsutlåtande. Därefter omarbetas planförslaget en sista gång innan antagandet.
Kommunen räknar med att anta planen under sommaren 2022.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2021-12-16
Utdrag av samtliga texter-Uddevalla kommun ÖP 2022 Granskning, datum 2022-01-03
Samrådsredogörelse Uddevalla kommuns ÖP 2022, datum 2022-01-03
Kartlager Uddevalla kommuns ÖP 2022 Granskning, datum 2022-01-04
Kungörelse om granskning, datum 2021-12-14
Sändlista Översiktsplan 2022, granskning, datum 2021-12-16
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Dnr KS
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2021/00726

Tjänsteskrivelse
2021-12-16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samrådsredogörelsen
att skicka översiktsplan 2022 på granskning
Ärendebeskrivning

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan
för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).
Förslaget skickas nu ut på granskning till statliga myndigheter, kommunala bolag,
förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till
grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare.
Granskningen pågår under perioden 3 maj-15 augusti 2021. ÖP2022 är framtagen för att
vara en digital och interaktiv plan och nås via en länk (se nedan) och består av två delar:
1. Kartdelen, här finns karta och lagerhanterare med olika lager som kan tändas och
släckas. Kartan har även en del funktioner som exempelvis: skriv ut, rita på kartan samt
en sökfunktion.
2. Textdelen, här finns text som innehåller introduktion till planen, kommunens
ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till exempelvis riksintressen.
Vilka ställningstaganden som valts ut för att ingå i planen grundas på:
 Plan- och Bygglagen (PBL), det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan.
 Krav från Länsstyrelsen på vad som måste ingå för att de ska godkänna planen.
 Kommunala initiativ, det är till exempel fastställt i färdplanen att vardagsliv ska vara
ett fokusområde i planen (beslutat av Kommunstyrelsen).
När det varit möjligt är ställningstaganden i planen baserade på kommunala
styrdokument som är antagna och aktuella. Eftersom planen är digital, begränsas
omfattningen av text och för att läsa vidare i relevanta styrdokument finns dessa länkade
i texten där det står ”För vidare läsning: Länk ”
Efter granskningsperioden sammanställs och bemöts de inkomna synpunkterna i ett
granskningsutlåtande. Därefter omarbetas planförslaget en sista gång innan antagandet.
Kommunen räknar med att anta planen under sommaren 2022.
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Malin Krantz
Kommundirektör

Kungörelse om granskning skickas
Enligt sändlista

Anders Brunberg
Chef för avd. Hållbar Tillväxt
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Uddevalla kommuns

Översiktsplan 2022
– Granskning
Utdrag av samtliga texter

Uddevalla kommuns översiktsplan är interaktiv och finns på följande länk
ÖP - Uddevalla kommun

Granskning 31 januari –31 mars 2022

1
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Förord
Uddevalla är en attraktiv kommun vackert lokaliserad i hjärtat av Bohuslän med havet som en av våra
närmsta grannar. Här mellan fjäll och hav ska vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans med
invånare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle. Såväl i våra orter som på landsbygden ska det
finnas förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning.
Vår kommun är en välkommande kommun där våra invånare, både nuvarande och framtida, känner
sig trygga och har möjlighet att utveckla sig själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med
hög livskvalitet.
För att klara av att nå vår vision och uppnå en hållbar och välmående kommun måste vi planera
långsiktigt. Gemensam styrning och samlad planering ses som värdefullt för att bidra till trygga och
hälsosamma platser och bebyggda miljöer, ett levande civilsamhälle och näringsliv, god och
tillgänglig samhällsservice, brett utbud av kultur och ökad delaktighet i samhället som utvecklas i takt
med en växande befolkning.
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1. Introduktion
Uddevalla kommuns översiktsplan är interaktiv och finns på följande länk ÖP - Uddevalla kommun.
Uddevalla kommuns översiktsplan har som mål att vara en interaktiv och digital ingång till
kommunen. Det innebär att denna översiktsplan enbart är framtagen i digital form, både plankarta och
planbeskrivning återfinns i den digitala plattformen. Genom utskriftsfunktionerna går det att ladda ner
önskade delar som PDF, för att skriva ut både text och kartor.
Via den interaktiva kartan finns all text i översiktsplanen (läs mer under rubrik ”Digital ÖP”).
Dessutom finns ett dokument som innehåller utdrag av samtliga texter i översiktsplanen.

1.1 Varför en översiktsplan?
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP).
Planen ska redogöra för hur kommunen avser att använda, utveckla och bevara sina respektive markoch vattenområden i ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen ska vara aktuell och omfatta hela
kommunen, det vill säga kommunens alla mark- och vattenområden. Detta görs genom en mark- och
vattenanvändningskarta där varje områdes planerade användning framgår. Den ska visa inriktningen
och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och säkerställa en god hushållning av resurser.
Översiktsplanen syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
Översiktsplanen måste även redovisa för hur kommunen tar ställning till den redovisade
användningen av mark- och vattenområden samt riksintressen, mellankommunala frågor och gällande
miljökvalitetsnormer. Kommunen ska också redovisa hur den förhåller sig till relevanta nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Slutligen är det i
översiktsplanen kommunen ska redovisa hur kommunen planerar att hantera det långsiktiga behovet
av bostäder, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, risken för skador på den byggda
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt om
översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för
avvikelsen.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring
i en planeringsprocess som kräver samråd och insyn. Eventuella avsteg från översiktsplanen måste
motiveras. Enligt PBL ska planen aktualitetsprövas varje mandatperiod.
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1.1.1 Översiktsplan i Uddevalla – vad innebär det?
Översiktsplanens plats i kommunen

Uddevalla kommuns vision ”Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet” är kommunens
målbild, en önskvärd framtidsbild. Översiktsplanen visar i sin tur på den långsiktiga utvecklingen för
all mark- och vattenanvändning i kommunen och utgör en konkretisering av kommunens
visionsarbete i samhällsplaneringsfrågor. Översiktsplanen är ett strategiskt styrdokument för hela den
kommunala organisationen. Den ingår i kommunens styr- och ledningsmodell och är en koppling
mellan visionen och den politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod.

Syfte och mål
Uddevallas översiktsplan syftar till att med utgångspunkt i visionen fastställa och förmedla
kommunens långsiktiga intentioner för:
•
•

mark- och vattenanvändningen av hela kommunens yta
den kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den kommunala organisationen

Översiktsplanens avvägningar mellan kommunala och statliga markanspråk samt mellan utveckling i
olika områden och för olika ändamål prioriteras och motiveras utifrån hur de bedöms bidra till en
hållbar utveckling av hela kommunen. Översiktsplanen ska beskriva Uddevallas position, ambitioner
och ansvar i det regionala och nationella perspektivet. Översiktsplanen syftar också till att upprätta en
dialog om samhällsplanering mellan kommunen och människor som lever och verkar i Uddevalla för
att öka kunskapsutbytet och delaktigheten i samhällsutvecklingen. Översiktsplanen har därför ett
stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv för att kunna utgöra gemensamt
styrdokument för alla förvaltningar och bolag. Slutligen är ambitionen att uppnå en levande och
kontinuerlig översiktsplanering som kan hållas aktuell och relevant över tid.
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Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg
Kommunen kan även välja avgränsade geografiska områden att planera med en ökad detaljeringsgrad.
Detta innebär att kommunen gör fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) för specifika områden eller
för speciella sakfrågor, till exempel för vindkraft. Dessa kallas då för tematiska tillägg.
Uddevalla kommun har fördjupade översiktsplaner för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort där
utveckling för dessa områden konkretiseras. Dessa fördjupningar är en del av kommunens hela
översiktsplan men redovisas inte i detalj i rådande planförslag. De ska arbetas in i planförslaget i ett
senare skede.
Kommunen har också ett tematiskt tillägg för vindkraft i form av en vindbruksplan.

Uddevalla FÖP
Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan 2010
och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Den fördjupade
översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark och vatten ska
användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer utav en
viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett
genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga.
Enligt planen kommer staden att växa inifrån och ut samt västerut. En förutsättning för detta är att
hamnen och andra verksamheter flyttar från sin nuvarande placering i de centrala delarna av staden
och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i väster med undantag
för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet.
För vidare läsning: Uddevalla FÖP Centrala Uddevalla FÖP

Ljungskile FÖP
Översiktsplanen för Ljungskile är en fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan 2002 som
antogs av kommunfullmäktige i december 2007. I planen redovisas bland annat
bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter.
För vidare läsning: Ljungskile FÖP Lyckorna FÖP

Vindbruksplan
Uddevalla kommuns vindbruksplan är framtagen för att vara ett underlag för vindkraftsplanering.
Planen antogs av kommunfullmäktige i mars 2016. Som underlag till vindbruksplanen användes en
kommuntäckande dialogbaserad landskapsanalys. Vindbruksplanen syftar till att på ett överskådligt
och tydligt sätt presentera Uddevalla kommuns vindkraftsplanering för att ge ett praktiskt stöd åt
kommunens handläggare samt ge rekommendationer till vindkraftsexploatörer.
För vidare läsning: Vindbruksplan
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1.1.2 Kontinuerlig och digital översiktsplanering
Översiktsplanen i kommunens styrning
I Uddevalla är översiktsplanen ett kommungemensamt styrdokument för samtliga förvaltningar och
bolag och utgör därmed en koppling mellan kommunens vision och vidare ner till den politiska
majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod. På så vis stärks den röda tråden mellan
det dagliga partipolitiska kommunala arbetet och visionen om hur kommunen långsiktigt ska
utvecklas.

Digital ÖP
Uddevalla kommuns översiktsplan ska vara en interaktiv och digital ingång till kommunen. Det
innebär att denna översiktsplan enbart är framtagen i digital form, både plankarta och planbeskrivning
återfinns i den digitala plattformen. Genom utskriftsfunktionerna går det att ladda ner önskade delar
som PDF, för att skriva ut både text och kartor.
Den digitala översiktsplanen innebär nya kontaktvägar till kommunen. I den digitala plattformen finns
möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor genom att använda funktionen “Tyck till”. I denna
funktion kan både geografiskt kopplade och allmänna synpunkter lämnas.
Kartor i en traditionell översiktsplan blir snabbt inaktuella då exempelvis riksintressen ändras och
uppdateras. I denna digitala översiktsplan kommer därför kartlager som inte innehåller kommunal
planering utan ägs av exempelvis Länsstyrelsen eller andra myndigheter att uppdateras kontinuerligt.
Det innebär att översiktsplanen alltid visar aktuella kartlager.
”För vidare läsning:” I vissa fall finns denna text i anslutning till ett kapitel. Här listas vilka
ytterligare relevanta styrdokument som finns i kommunen och/eller vägledande dokument från
exempelvis myndigheter. Genom att klicka på länken öppnas dokumentet i ett nytt fönster. Länkarna
uppdateras kontinuerligt så att översiktsplanen alltid hänvisar till relevanta styrdokument.
Kartan bygger på en öppen källkodsplattform som gör den snabb vid zoomning och vid hämtning av
information från olika kartlager. Kartan är också anpassningsbar till den plattform du använder till
exempel dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Utvecklingen av kartan sker i samarbetet HAJK med ett flertal andra västsvenska kommuner.
Samtliga kommuner använder samma grundprogram i sina kartor.
För vidare läsning: Samarbetet HAJK
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1.1.3 Vilka trender i samhället tar planen höjd för?

Översvämning i Uddevalla 1990 (bild från Bohusläns digitala museum)

En översiktsplan ska hålla och planera för ett långt tidsperspektiv och denna plan tar sikte på år 2050.
Det Uddevalla vi kommer att se om 30 år är lika okänt för oss som år 2020 var för Uddevallabon år
1990. Mycket har hänt och mycket kan hända på 30 år och samhällets utveckling påverkas inte bara
av lokala, regionala eller nationella trender utan även av globala trender och utveckling.
Det går att urskilja några trender, riktningar och områden där vi kan förvänta oss en större förändring
som påtagligt kommer påverka vårt samhälle. Förändringar som översiktsplanen syftar till att möta
genom sina tematiska och geografiska ställningstaganden.
Uddevalla, Sverige och världen har genomgått och kommer försätta genomgå stora förändringar. Inte
minst vad gäller klimatförändringar, demografi, teknik och digitalisering, elektrifiering, krav på
välfärd, pandemi, kommunikation och arbetsmarknad.

Klimatförändringar
Klimatförändringarna är ett hot mot vårt samhälle. Utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka och som
följd kan detta riskera den globala uppvärmningen att öka med två grader. Utöver vad den globala
uppvärmningens konsekvenser innebär för ekosystem, vattentillgång och ökade risker för
naturkatastrofer, bedöms konsekvenserna bli allt mer påtagliga i framtiden. Klimatförändringar
kommer att påverka oss i form av extremväder där torka och skyfall blir allt vanligare.
Uddevalla med 27 mil kust och bebyggda områden nära havet berörs i hög grad av
klimatförändringar, speciellt i relation till en höjd havsnivå och översvämningsrisker vid extremt
väder. Det är förändringar som kommer påverka såväl vår fysiska infrastruktur och folkhälsa, som
möjlighet till exempelvis livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Uddevalla kommun behöver därför
rustas för att skapa ett motståndskraftigt och robust samhälle.

Demografi
Den demografiska strukturen i befolkningen har det senaste decenniet snabbt gått mot en allt mer
åldrande befolkning. Orsakerna är dels en minskad andel yngre på grund av lågt barnafödande, dels en
kontinuerligt ökande medellivslängd. Befolkningsförändringen innebär att andelen personer i
arbetsför ålder minskar vilket leder till en ökad försörjningsbörda – alltså att färre ska försörja fler. En
åldrande befolkning innebär också att arbetsgivare får svårare att hitta arbetskraft. Det finns vidare en
risk för ökade offentliga utgifter till följd av att äldre i regel är de största konsumenterna av vård och
andra välfärdstjänster.
10
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Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling som förväntas fortsätta. Utöver efterfrågan på
välfärdstjänster innebär den ett högre tryck på bostadsmarknaden och ett ökat behov av infrastruktur,
kommunikationer och annan kommunal service. Därför planerar kommunen för att möta de
samhällsutmaningar och möjligheter som detta innebär.

Teknik och digitalisering
Ny teknik och teknikutveckling skapar omvälvande förändringar i samhället. De snabba
samhällsförändringarna i en globaliserad värld gör att flexibilitet i stadsstrukturen blir väsentlig för att
Uddevalla ska kunna möta dessa. Utvecklingen går mot att allt som kan digitaliseras kommer att
digitaliseras. När teknik samverkar med dagens samhälle, tjänster och service, arbetssätt och så vidare
ökar vi förändringstakten ytterligare. Detta påverkar oss alla. Digitalisering och ny teknik påverkar
såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster och hur vi kommunicerar samt tar del av och engagerar oss i
samhället.
Förändringarna kommer med både möjligheter och utmaningar. Exempelvis kan det inom
utbildningsområdet skapa möjligheter att på ett bättre sätt anpassa utbildningen efter enskilda elevers
behov och förmåga.
Samtidigt innebär det en förändrad efterfrågan på kompetens och en förändrad arbetsmarknad. Detta
innebär att efterfrågan på vissa kompetenser och yrkesgrupper kommer försvinna och/eller utvecklas
till något nytt. En samhällsutmaning är också att personer som inte lyckas anpassa sig till ett digitalt
tekniksamhälle riskerar att hamna i ett utanförskap.

Elektrifiering av transportsektorn
Utvecklingen av autonoma fordon pågår och dessa kommer stegvis att utvecklas från assisterad
körning till mer utvecklad automatiserad körning. Helt autonoma fordon i alla miljöer kommer dock
att ta lång tid att utveckla. Fler och fler studier visar nu att autonom fordonstrafik inte leder till
minskad trafik utan istället till ökad trafik. Antalet fordon kan minska om dessa delas mellan flera
användare men trafikarbetet ökar genom att fordonen ständigt är i rörelse för olika typer av
transporter. I städer innebär detta bland annat en högre trafikbelastning på centrala gator och i
bostadsområden. Det blir även fortsatt en viktig utmaning att utveckla attraktiva kollektiva
resmöjligheter.

1.2 Uppdrag och metod
Färdplan mot ny översiktsplan
Färdplanen togs fram och antogs av kommunstyrelsen 2017 som ett startskott för arbetet med den nya
översiktsplanen. Färdplanen är en handlingsplan som vägleder i hur översiktsplanen ska organiseras,
ger förslag på innehåll samt hur översiktsplanen ska vara digital och kontinuerlig.
I färdplanen beslutades att förvaltningarna bidrar med representanter till projektets arbetsgrupper. De
bidrar också med resurser utifrån det behov som bedöms finnas under arbetets gång och som
efterfrågas av projektledningen med stöd av kommundirektörens ledningsgrupp.
Vidare redogörs delmomenten för framtagandet av en översiktsplan i form av dialog och samråd. En
övergripande tidsplan redovisas i färdplanen som sedan har reviderats under projektets gång.
I stora drag slår färdplanen fast att översiktsplanen i korthet ska vara och innehålla:
-

Gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag.
Stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv.
Hållbar utveckling ligger till grund för hela översiktsplanen.
Alla Uddevallabor ska kunna känna sig representerade och deras behov uppmärksammade.
Interaktiv digital ingång till översiktsplanen.
En levande och kontinuerlig översiktsplanering.

För vidare läsning: Färdplan mot ny Översiktsplan
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1.2.1 Internremiss
En internremiss genomfördes under större delen av 2020 då förslag till översiktsplan skickades ut till
samtliga förvaltningar, kommunala bolag och politiska partier representerade i kommunfullmäktige.
Syftet med internremissen var dels att återkoppla till de som tidigare deltagit i processen och dels att
samla in synpunkter innan samråd. Denna process innebar möjlighet att förankra och ytterligare
utveckla översiktsplanen innan samråd.
Remissvaren sammanställdes och nödvändiga ändringar i planförslaget genomfördes innan samråd.

1.2.2 Boverkets ÖP-modell
Boverket har tagit fram en modell för hur kommuner kan ta fram, visualisera och använda begrepp i
en översiktsplan. Förhoppningen är att bedömningen av planerna ska underlättas om samtliga
kommuner i Sverige använder sig av mallen. Kommunernas planer kan också jämföras mot varandra
och föras samman för att uppnå en enklare regional översiktsplanering.
I framtagandet av översiktsplanen har Uddevalla kommun i stora drag utgått från Boverkets ÖPmodell. Vissa avsteg såsom förändring av namn, definition och innehåll har gjorts för att anpassa
modellen till förutsättningarna som råder i kommunen.
Översiktsplanens innehåll fördelas i modellen på tre aspekter; - Utvecklingsinriktning, - Mark- och
Vattenanvändning, - Riksintressen, LIS och andra värden (i denna plan ”Förhållanden av väsentlig
betydelse”).

Utvecklingsinriktning
I aspekten utvecklingsinriktning illustreras kommunens utveckling och samband mellan olika
strukturer i grova drag i form av en strukturbild. Utsatta strukturer är valda för att tydliggöra att det
inte handlar om kartläggning av befintlig struktur, utan snarare om att lyfta prioriteringar
mellan de viktigaste strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga utveckling.

Mark- och vattenanvändning
Hela kommunen delas in i olika områdestyper beroende på användning. Översiktsplanen ska redovisa
avsedd användning av mark- och vattenområden. Användningen består av tio områdestyper där denna
plan använder sig av följande sex: Sammanhängande bostadsbebyggelse (i denna plan ”Orter”),
Landsbygd, Verksamhet och industri, Natur och friluftsliv, Transportinfrastruktur och Vatten.
De tre områdestyper som inte används i denna plan är: Grönområde och park, Mångfunktionell
bebyggelse och Teknisk struktur. Eftersom denna översiktsplan inte behandlar Uddevalla centralort
eller Ljungskile tätort är inte Grönområde och park samt Mångfunktionell bebyggelse applicerbar.
Kommunens tekniska infrastruktur hanteras som planeringsunderlag.

Förhållanden av väsentlig betydelse
Aspekten knyter an till Plan- och bygglagens bestämmelse om att kommunen ska redovisa i
översiktsplanen hur man avser att ta hänsyn till allmänna intressen, riksintressen, areella näringar,
miljökvalitetsnormer samt hälsa och risker vid beslut om användningen av mark och vatten.
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1.3 Utgångspunkter och centrala begrepp
I detta kapitel redovisas vilka vägledande begrepp och teorier, mål och andra styrande dokument som
varit grunden i arbetet med att ta fram denna plan. Utgångspunkterna är allt från kommunala mål t.ex.
vision och miljömål till nationella mål och FN:s globala mål.

1.3.1 Vision
Uddevalla kommuns vision
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet
Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling.
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.
Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva
och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan.
Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i
kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen
av hav, fjäll och fjord.

1.3.2 Nationella, regionala och kommunala mål
Nationella mål
De nationella målen fastställs av regeringen och det är kommunernas ansvar att i översiktsplanen
planera efter mål som berör hållbar utveckling enligt Plan- och bygglagen. Uddevalla kommun har
valt att arbeta med de nationella mål som är relevanta för fysisk planering utpekade av Boverket.
Målen som har bearbetats inom ramen för Uddevallas översiktsplan är:
• Transport och infrastruktur • Krisberedskap • Miljö
• Landsbygd, livsmedel och areella näringar • Kulturmiljö • Funktionshinder
• Cirkulär ekonomi • Klimat • Vatten • Friluftsliv • Jämställdhet • Folkhälsa
• Digital infrastruktur • Arbete mot segregation • Bostäder och samhällsplanering
• Arkitektur • Näringsliv • Regional utveckling • Energi och energidistribution
För vidare läsning: Nationella mål - PBL kunskapsbanken - Boverket

Nationella miljökvalitetsmålen
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom
områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och
klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de
globala hållbarhetsmålen. Ett av miljömålen – god bebyggd miljö – syftar till att uppnå hållbar
utveckling i den byggda miljön genom att ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter vägs in.

Regionala mål
De nationella miljökvalitetsmålen har brutits ner till regionala miljömål av länsstyrelsen tillsammans
med Västra Götalandsregionen (VGR) och på lokal nivå för kommunen. I de regionala målen finns
koppling till Klimat 2030:s mål om en fossiloberoende region 2030.
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och
utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar,
möjligheter och utmaningar och vad regionen tillsammans med alla kommuner, kommunalförbund,
näringslivsorganisationer, föreningar, länsstyrelsen gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. De
omfattar flera olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur,
miljö och delaktighet.
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Kommunala miljömål
Kommunerna har en mycket viktig roll i miljömålsarbetet, som innebär att översätta nationella och
regionala miljömål till kommunala miljömål och åtgärder. Uddevalla kommuns arbete med att nå de
nationella miljökvalitetsmålen sker genom kommunens sex övergripande miljömål som antagits av
kommunfullmäktige:
1. Uppmuntra och inspirera
Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med
medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv.
2. Skapa förutsättningar
Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål
konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen.
3. Planera hållbart
Uddevalla kommun ska bedriva en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsplanering samt
ha god hushållning med natur och kulturresurserna.
4. Ställa krav
Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av
varor och tjänster där så är möjligt.
5. Var energimedveten
Uddevalla kommun ska främja en minskad energianvändning och öka andelen förnybar energi.
6. Tänk på hur du reser
Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.

1.3.3 Centrala begrepp
Hållbar utveckling

Social hållbarhet är målet, ekonomisk hållbarhet är medlet för att nå målet och ekologisk hållbarhet ett villkor.

14
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En hållbar samhällsutveckling innebär ett samhälle där både nuvarande och kommande generationer
kan få sina behov tillgodosedda, där långsiktig balans råder för såväl människa som natur. Detta
synsätt på hållbar utveckling innebär en samhällsplanering som utgår från människors olika behov och
bidrar till delaktighet i samhället. En hållbar samhällsutveckling ur ett socialt, ekonomiskt och
ekologiskt perspektiv ska prioriteras. Den sociala hållbarheten är målet, den ekonomiska
hållbarheten medlet för att nå målet och den ekologiska hållbarheten ett villkor för att uppnå såväl
social som ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna av hållbarhet stärker varandra i ett långsiktigt
perspektiv och ska ses som en helhet.
Social hållbarhet innebär att Uddevalla i samhällsplaneringen utgår från och fördelar resurser utifrån
nuvarande och kommande invånares olika behov för att därigenom skapa ett tryggt, jämlikt,
hälsofrämjande och inkluderande samhälle.
Ekonomisk hållbarhet innebär att Uddevalla kommun ska verka för att både kommunen och andra
aktörer i samhällsplaneringen hushållar med mänskliga och materiella resurser för att använda dem
där de långsiktigt bidrar till störst samhällsnytta samtidigt som den ekonomiska tillväxten stärks.
För ekologisk hållbarhet ska Uddevalla i samhällsplaneringen långsiktigt ta tillvara naturens resurser
och tjänster utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur.
Ur ett miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och minska negativ påverkan på
miljön för att värna ekosystemen.
Dessa tre perspektiv utgör en gemensam helhet och det är viktigt att det sker en samverkan dem
emellan.

Vardagslivsperspektiv
Genom att anlägga ett vardagslivsperspektiv i samhällsplaneringen sätts människan i sin närmiljö i
fokus för hur samhället ska utvecklas. Vilka behov uppstår i olika människors vardagsliv och vad
behöver finnas i närheten av där människor oftast befinner sig för att underlätta vardagen? Närhet
eller god tillgänglighet till service, kollektivtrafik, skola, arbetsplatser, rekreation och fritidsaktiviteter
för så många människor som möjligt skapar ökad jämlikhet och delaktighet i samhället samtidigt som
det främjar en hållbar livsstil med färre transporter och ett ansvarsfullt nyttjande av samhällsservice.
Förtätning av bostäder och service i redan bebyggda områden skapar också mer utrymme för
sammanhängande naturområden och rekreation i omgivningen.

8 och 80-perspektiv
Hur ser livet ut för en 8- respektive 80-årig Uddevallabo?
Frågan belyser en arbetsmetod som utgår från att om både 8-åriga barn och 80-åriga äldre kan röra sig
med enkelhet, är trygga och kan leva ett gott liv så är samhället inte bara väl anpassat för dessa
grupper utan ger också god livskvalitet för alla samhällsgrupper. Metoden utgår från
stadsbyggnadsfrågor och lägger ett särskilt fokus vid närmiljö och trafik. För att ett 8-årigt barn ska
kunna röra sig fritt i sin närmiljö behöver trafiksituationen vara säker och ge goda förutsättningar att
gå och cykla samtidigt som den behöver upplevas trygg för föräldrarna. För många äldre innebär
begränsningar i kroppens rörelseförmåga att deras liv begränsas. En stadsmiljö som uppmuntrar och
ger goda förutsättningar för ett rörligt liv, kan innefatta avsaknad av fysiska hinder i gatumiljön och
en väl utbyggd kollektivtrafik. Huvudsyftet och tesen i arbetssättet är dock inte att skapa en närmiljö
som enbart är god för 8- och 80-åringar, utan att skapa en närmiljö som är god för alla.
Utgångpunkten för detta är att exempelvis ha en god kollektivtrafik och ett väl utbyggt gång- och
cykelvägnät som gynnar alla invånare.
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1.3.4 Medborgardialog
Under mars–april 2018 genomförde projektet för ny översiktsplan 6 medborgardialoger runt om i
kommunen. Syftet var att få medborgarnas tankar och synpunkter om sin närmiljö, och att ta med
resultatet in i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Dialogmötena hölls i Lane, Bokenäset,
Backamo, Skredsvik, Åh och Dalaberg med 20–50 deltagare på respektive ställe. I samband med
dialogen på Dalaberg genomfördes också en dialog på den närliggande fritidsgården. Kommunens
ungdomssamordnare genomförde även en dialog med en grupp unga kvinnor i gruppen Girl Equal
Uddevalla.
Det som kom fram på mötena sammanställdes i stora kartor. Därefter har inspelen använts i arbetet
med nya politiska riktningar och finns med som bakgrundsmaterial i arbetet med översiktsplanen.
Resultaten från dialogmötena våren 2018 sammanfattas i kvaliteter och brister som framkom vid
respektive möte:

Lane 13 mars

Bokenäset 20 mars

Backamo 22 mars

Skredsvik 5 april

Åh 11 april

Dalaberg 18 april

16

Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter

29

1.3.5 Agenda 2030

FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030

”Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030
med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda
världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa
ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att
förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt
samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv
omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det
globala systemet.” (Regeringen: Handlingsplan Agenda 2030)
Kommunen en viktig aktör för att uppnå målen i Agenda 2030. Det är främst kommuner som har
möjlighet att utveckla samhället på en lokal nivå. Kommunen har valt att ha Agenda 2030 som en
utgångspunkt i arbetet med ny översiktsplan.
I framtagandet av översiktsplanen har Agenda 2030 legat som en grund i majoriteten av processer.
Bland annat har:
•
•
•
•

personer till arbetsgrupper valts ut för att innehålla kompetens inom samtliga mål
workshops genomförts för att belysa hur målen påverkar den fysiska planeringen
målen legat som grund i framtagandet och innehållet i planens ställningstaganden
material om Agenda 2030 använts som inspiration

För vidare läsning: Regeringens ”Handlingsplan Agenda 2030” Glokala Sverige
Agenda 2030 delegationens slutbetänkande Globala målen
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1.3.6 Landskaps- och havskaraktärsanalys
En dialogbaserad landskapskaraktärsanalys genomfördes 2012 som underlag för kommunens
Vindbruksplan. Denna analys uppdaterades och fördjupades 2018, främst med en havskaraktärsanalys
och med sociala aspekter inför arbetet med översiktsplanen.
Landskapskaraktärsanalysen fokuserar på dagens landskap, funktioner, värden och identitet med
utgångspunkt i det kulturhistoriska och biologiska arvet i landskapet. Analysen av landskapets
karaktärsdrag och de värden som den berörda befolkningen tillskriver landskapet, är en viktig
vägledning för vilka områden som kan samverka med eventuella förändringar och i vilka områden det
finns risk för konflikter mellan förändringar och landskapets värden.
Landskaps- och havskaraktärsanalysen används även för genomförandet av översiktsplanens
miljökonsekvensbeskrivning.
För vidare läsning: Landskaps- och havskaraktärsanalys

1.4 Ord och begrepp
Fräknestranden
FÖP
Havstensstrand
Nationella mål
Orter av lokal betydelse

PBL
Planeringsprinciper
Sammanhängande bebyggelse
Strategiska
Ställningstaganden
Strukturbild
Ta hänsyn till
Tysta områden
Utvecklingsinriktning
VA-försörjning
Värdetrakt

Värna
ÖP-modell

Det geografiska området väster om E6 mellan Ammenäs och Ulvesund.
Fördjupad översiktsplan, en FÖP kan tas fram för ett geografisk avgränsat område där
kommunen vill öka detaljeringsgraden i planeringen.
Det geografiska området mellan Sundsandvik, Rotviksbro, Lanesund och Utby.
Regeringens politiska målområden med beslutade mål vilka översiktsplanen ska förhålla sig
till och arbeta mot deras måluppfyllelse.
Innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av ortskaraktär. Den är
tätare bebyggd av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller liknande kan
förekomma.
Plan- och bygglagen, denna lag reglerar översiktsplanen.
På en övergripande nivå samla vilken inriktning kommunen har som ambition att utveckla
och bevara i olika bebyggelsestrukturer.
Tätare bebyggelse i orter eller på landsbygd av permanenta bostäder. Kan innehålla viss
handel, besöksmål eller liknande.
Kan ses som översiktsplanens strategier.
Kartbild som visualiserar utvecklingsinriktningen i grova drag.
Beakta, respektera.
Innebär områden som är fria från buller. Det är särskilt naturområden och områden med stora
upplevelsevärden.
Visar kommunens prioriteringar av utveckling för bebyggelse, natur och friluftsliv samt
kommunikationer på lång sikt.
Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt
dagvattenhantering.
är ett område med särskilt höga ekologiska värden som har en väsentligt högre täthet av
värdekärnor för djur- och växtliv än vad som finns i övriga delar av det omgivande
landskapet.
Skydda.
Boverkets modell för framtagande, innehåll, begrepp och visualisering av en översiktsplan.
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2. Kommunala ställningstaganden
Uddevalla kommun har tagit ställning till olika ämnesområden. I detta kapitel redovisas dessa
strategiska ställningstaganden på en övergripande nivå som ska vara vägledande i den kommunala
planeringen. Vilka ställningstaganden som finns i planen utgår ifrån:
•
•
•
•

Plan- och bygglagen (PBL), det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan till exempel
mark- och vattenanvändning
Översiktsplanen ska vara en överenskommelse mellan stat och kommun som möjliggör
kommande utveckling
nationella mål från regeringen
kommunala initiativ, exempelvis är det fastställt i färdplanen att vardagsliv ska vara ett
fokusområde i översiktsplanen

Dessa har tagits fram i samarbete med samtliga förvaltningar i kommunen. Ställningstagandena är
framtagna med hjälp av befintliga styrdokument, vägledande dokument från bland annat
Länsstyrelsen, nationella mål och Agenda 2030.
Formatet för ställningstaganden är ett steg i att tydliggöra kommunens övergripande ställningstagande
till både fysiska områden och generellt i verksamheten. Därför finns inte löpande texter på samma sätt
som i tidigare översiktsplaner. Istället finns ”för vidare läsning” som hänvisar och länkar till de
befintliga beslutade kommunala dokument som är relevanta för ställningstagandet. Detta är ett sätt att
hålla översiktsplanen aktuell då dessa länkar till dokumenten enkelt kan uppdateras utan att påverka
översiktsplanen.
De strategiska ställningstagandena delas upp i två huvudkapitel:
1. Tematiska strategiska ställningstaganden
redovisar kommunens förhållningssätt vad gäller vägledande ställningstaganden för frågor
som inte är direkt kopplade till en specifik markanvändning
2. Geografiska strategiska ställningstaganden
redovisar kommunens förhållningssätt vad gäller mark- och vattenanvändning

2.1 Tematiska strategiska ställningstaganden
Uddevalla kommuns tematiska strategiska ställningstaganden som redovisas i detta kapitel är
kopplade till allmänna intressen och vägleder kommunens verksamheter i frågor som inte är direkt
kopplade till en specifik markanvändning. Dessa ställningstaganden är istället vägledande för hela
kommunens verksamhet.
I framtagandet av översiktsplanen har ett arbete genomförts för att skapa ställningstaganden som är
relevanta och användbara för samtliga förvaltningar. Syftet är att skapa ett mer sektorsövergripande
arbetssätt som inkluderar alla förvaltningar, funktioner och perspektiv som annars står långt från den
översiktliga planeringen.
I detta kapitel redovisas kommunens ställningstaganden i tre avsnitt:
Boende och framtidsberedskap, God livsmiljö samt Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt.
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2.1.1 Boende och framtidsberedskap
I detta avsnitt finns Uddevalla kommuns ställningstaganden som avser långsiktig bostadsförsörjning
samt kommunens service till invånare, företagare och besökare. Avsnittet omfattar bland annat
markberedskap samt vatten- och avloppsförsörjning. Här finns också ställningstaganden med
långsiktiga perspektiv på hur kommunen planerar att möta upp för en föränderlig omvärld och
klimatförändringarna. I detta avsnitt förhåller vi oss till nationella målsättningar avseende
Krisberedskap, Bostäder och samhällsplanering, Vatten och Klimat.

2.1.1.1 Bostäder
Uddevalla kommuns bostadsförsörjning ska skapa en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där
människors bostadsbehov och efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot detta.
Kommunens bostadsförsörjning och boendemiljöer bidrar till ökad folkhälsa, trygghet och integration
som ger alla människor en, ur social synpunkt, god livs- och boendemiljö. Olika former av boende ska
utvecklas och anpassas för att bättre kunna möta ett varierat och föränderligt behov såväl nu som i
framtiden.
I Uddevalla kommun ska…
… ny samlad bebyggelse av bostäder lokaliseras i centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile i
första hand alternativt i utpekade områden för orter av lokal betydelse samt sammanhängande
bebyggelse.
… bostadsbyggandet vara en central del i samhällsutvecklingen mot attraktiva och hållbara
livsmiljöer som förutsätter fungerande infrastruktur, tar hänsyn till natur och miljö, service och
kommunikationer samt skapar förutsättningar för trygghet, rekreation och kulturliv.
… bostadsförsörjningen planeras både med ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv för att täcka
behoven av alla bostadsformer.
… kommunen skapa blandad bebyggelse och bostadsområden med varierande upplåtelse- och
boendeformer som bidrar till att ge fler människor möjlighet att få tillgång till ett ändamålsenligt
boende.
… bostadsbyggandet förhålla sig till och utvecklas tillsammans med platsens identitet samt värna om
befintliga kultur- och naturvärden. Kultur- och naturvärden ska kunna tillgängliggöras och användas.
… grupper med särskilda behov och som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden ges särskilda
insatser för att tillförsäkra tillgången till bostad.
… särskilda boenden förläggas i bostadsområden och vara utformade så att de ger möjlighet till
deltagande i samhället.
… kommunen verka för att tillgodose en variation av trygga bostadsformer för att möta behoven hos
en åldrande befolkning.
… kommunen verka för att skapa förutsättningar för innovativa boenden som möter efterfrågan på
varierade hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper.

För vidare läsning: Bostadsförsörjningsprogram Uddevalla FÖP Ljungskile FÖP
Plan Integration 2030
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2.1.1.2 Lokalförsörjning
Uddevalla kommuns lokalförsörjning tillskapar långsiktigt ändamålsenliga lokaler för kommunens
verksamheter så att de kan ge god service till medborgarna utifrån sitt verksamhetsuppdrag.
Lokalförsörjningen ska erbjuda flexibla lokaler som kan samnyttjas mellan olika verksamheter och
användas för olika ändamål och av olika målgrupper över tid. Detta ska ske genom ett hållbart
samhällsbyggande som ger alla människor en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med mark,
vatten, naturresurser och energi främjas.
I Uddevalla kommun ska…
… lokalförsörjningen utgå från strategisk placering med hänsyn till behov över lång tid samt god
tillgänglighet för olika transportslag med särskilt fokus på kollektivtrafik, gång och cykel.
… fokus ligga på låga drifts- och underhållskostnader.
… en dialog upprätthållas med externa aktörer om lokalanvändning, för att på så vis säkra tillgången
till lokaler även på platser där kommunen själv inte har lokaler.
… ett kommunalt helhetsperspektiv tas i planeringen för en flexibel användning av kommunala
lokaler för att möjliggöra samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra aktörer och
civilsamhället.
… kommunen skapa förutsättningar för innovativa kontorslösningar och framtidens arbetsplatser.

För vidare läsning: Lokalförsörjning

2.1.1.3 Strategisk markberedskap
Markfrågor är en central del i kommunens långsiktiga utveckling. De styr kommunens möjligheter till
utveckling såväl kortsiktigt som långsiktigt och påverkar kommunens framtid. Resonemanget kring
kommunens markberedskap kommer över tid löpande att anpassas, förändras och utvecklas i enlighet
med kommunens utveckling, rådande konjunktur och förutsättningar både på lokal och nationell nivå.
Den strategiska markberedskapen beskriver, långsiktigt, i vilken riktning kommunen bör växa och
utvecklas, hur den kommunala marken ska förvaltas och förädlas samt var kommunen bör förvärva
respektive sälja mark.
Uddevalla kommun ska…
… aktivt agera för att kunna förvärva mark som är av strategisk betydelse för kommunen, både på
kort och lång sikt för att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya och
utökning av befintliga bostadsområden, industri- och verksamhetsområden, kommunala
verksamhetslokaler och naturmiljöer.

För vidare läsning: Markanvisningspolicy 2013 Riktlinjer för markanvisning 2022 (under revidering)
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2.1.1.4 Vatten och avlopp
Den kommunala VA-planeringen (Vatten och avlopp) ger en heltäckande och långsiktig planering och
beskriver hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt
verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och
rening samt dagvattenhantering. Kommunen har tagit fram VA-översikt, VA-strategi och VA-plan.
VA-planen innehåller handlingsplaner för genomförande av åtgärder.
Uddevalla kommun har idag tillstånd för avloppsreningsverket Skansverket och kontinuerlig
uppföljning sker av utsläppen utifrån tillståndet.
Både ytvatten- och grundvattenresurser i Uddevalla kommun används för dricksvattenförsörjningen
till kommunens invånare. Ytvatten som nyttjas är Köperödssjöarna med Bäveån, Risån och Öresjö,
som används för allmän dricksvattenförsörjning för större delen av kommunen. Grundvatten nyttjas i
vissa delar av kommunen för allmän dricksvattenförsörjning lokalt.
I Uddevalla kommun ﬁnns ett drygt 40-tal kustnära tätbebyggelseområden som ibland har problem
med bristande uttagsmöjligheter av dricksvatten och saltvatteninträngning i dricksvattentäkter. I dessa
områden råder en känslig balans mellan tillrinning och uttag av sött vatten. Vid för stora uttag av
vatten kan saltvatten tränga in i beﬁntliga vattentäkter och försämra vattenkvaliteten för lång tid
framöver. Dricksvatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet kan ändå ﬁnnas i närområden till
omvandlingsområden.
Grundvattenutredning Bokenäset (COWI AB, 2015) visar att flera av områdena behöver nya
dricksvattenlösningar innan vidare omvandling sker till permanentbebyggelse, förtätning och
planläggning så att befintlig vattentillgång inte äventyras. I större delen av Bokenäset ﬁnns problem
med lokalt förhöjda ﬂuoridhalter i dricksvattnet från borrade brunnar. Vid enstaka kompletterande
bebyggelse bör problemet lösas genom egen rening av ﬂuorid i dricksvattnet. Innan förtätning sker
inom tätbebyggelseområdena ska fluoridhalterna undersökas.
Vattenskyddsområden finns för de allmänna vattentäkterna samt för vissa, men inte alla, potentiella
dricksvattenresurser inom kommunen.
I Uddevalla kommun ska…
… alla fastigheter som har bedömts lämpliga för bebyggelse och med behov av vatten- och
avloppsförsörjning ha tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som
uppfyller gällande krav.
… dagvatten ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs och kommunen ska vara en god
förebild genom att arbeta för en hållbar dagvattenhantering.
… all ny- och ombyggnation avsätta ytor för dagvattenhantering där det behövs.
… utbyggnadsplaner för områden som idag inte har kommunalt vatten och avlopp följa gällande VAutbyggnadsplan och Vattenförsörjningsplan.
... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras
och skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat.

För vidare läsning: VA-planering för Uddevalla kommun Grundvattenutredning Bokenäset (COWI
AB, 2015)
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2.1.1.5 Klimatanpassning
Kommunen står inför flera utmaningar när det gäller anpassning till klimatförändringen som pågår
och som inte kan förhindras i framtiden.
De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Enligt FN:S
klimatpanels (IPCC) klimatexperter innebär det följande:
•
•
•

Jordens medeltemperatur ökar
Havsytan stiger
Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för såväl översvämningar som torka

Den största temperaturökningen förväntas ske under vintern. Det varmare klimatet innebär också att
vegetationsperioden för växter förlängs. Intensiv nederbörd i form av skyfall förväntas öka relativt
kraftigt. Med tanke på den ökande temperaturen innebär det att nederbörden mer sällan kommer att
falla som snö. Möjligen sker också förändringar vad gäller risker för ras, skred och erosion. Många av
de risker och problem som uppmärksammas finns i hög grad redan idag men förvärras av
klimatförändringarna. Det innebär att anpassningsåtgärder som utförs i närtid många gånger också får
effekt redan nu.
Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat klimat, t.ex. genom ökad smittorisk, ”nya” insekter och
ökad risk för värmeböljor. Riskgrupperna i samhället under värmeböljor är bland annat äldre, kroniskt
sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida, personer med psykiatriska sjukdomar
och personer som tar vissa mediciner eller som tidigare haft hjärtinfarkt. Extra sårbara är människor
som vistas mycket inomhus eftersom många byggnader och deras ventilationssystem är gjorda för ett
svalare klimat.
Den största utmaningen är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet. Det gäller att ta
hand om det dagvatten som åligger VA-huvudmannen eller kommunen enligt var tids gällande praxis
utan att översvämning sker av mark eller av anslutna fastigheter.
Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får
man räkna med att avrinning sker ovan markytan. För dessa regnhändelser bär kommunen ansvaret
för att först och främst bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till följd av
översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan minskas eller
upphöra. Kommunen arbetar fram en klimatanpassningsplan där åtgärder på såväl nybebyggelse som
befintlig bebyggelse tas fram.
Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, elförsörjning, begränsningar i
framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer. I publikationen
P110 anges att återkomsttiden bör vara minst 100 år vid säkerställande att skyfallshändelser kan tas
om hand.
Klimatanpassning innebär att rusta kommunen och olika verksamheter för de nya utmaningar som en
ökad uppvärmning ger. Klimatanpassning medför minskad sårbarhet för klimatrelaterade händelser
och att ta tillvara möjligheter för att utveckla en långsiktigt hållbar kommun. Arbetet kan gälla
planering av bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem. Andra exempel
är rutiner inom vård och omsorg, metoder inom lant- och skogsbruk eller säkerhetsfrågor inom
elförsörjning.
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I Uddevalla kommun ska…
… grönytor, träd, våtmarker och annan växtlighet bevaras och utvecklas för att sänka temperaturen,
erbjuda väderskydd och absorbera skyfall.
… utryckningsvägar och andra förutsättningar för utryckningsfordon säkerställas för en säker
krisberedskap.
… kommunala lokaler, verksamheter och boenden vara anpassade för extrema väder och temperaturer
för att säkerställa medborgarnas hälsa.
… förebyggande tvärsektoriellt arbete som tar ett helhetsgrepp kring hur olika grupper påverkas olika
mycket av klimatförändringarnas effekter bedrivas avseende boendekvalitet, resande, tillgänglighet
och trygghet i de offentliga miljöerna.
… förebyggande arbete med lösningar som motverkar väderförhållandens påverkan på
transportinfrastrukturen bedrivas.
… vi bygga klimatanpassat på ett sätt som integrerar ekosystemtjänster och hanterar risker från skred,
ras och skyfall.
… den tekniska försörjningen planeras med hänsyn till behoven som ökade påfrestningar i
väderförhållanden skapar.
… viktiga samhällsfunktioner placeras strategiskt i områden med låg risk för påverkan av ett förändrat
klimat.
... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras
och skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat.
... klimatanpassad planering bidra till en struktur som gör att människor har nära till arbetsplatser,
samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, cykla och åka kollektivt hellre
än att ta bilen.
… ingen ny bebyggelse, förutom enklare byggnationer, tillkomma i områden med stor risk för
översvämning. Riskbedömningen görs utifrån samhällsnytta, risk för människors hälsa och säkerhet
samt ekonomisk skada.
… ny bebyggelse i central- och tätorten klimatsäkras, exempelvis genom att bygga
översvämningsskydd eller att bebyggelsen placeras på en säker nivå. Samhällsviktiga anläggningar,
högprioriterade stråk och utrymningsvägar ska skyddas.
… ytor för omhändertagande av stora mängder dagvatten vid översvämningar samt vid kraftiga regn
planläggas.
… vid stadsplanering hänsyn tas till följande risker:
• Högvatten i havet. Dimensionerande händelse: 200 års återkomsttid.
• Nederbörd/skyfall. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat regn med 100 års
återkomsttid.
• Höga flöden i vattendrag. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat 200-årsflöde.
• Höga grundvattennivåer. Risken för stigande grundvattennivåer behöver beaktas.

För vidare läsning: Svenskt Vatten P110 Riskhanteringsplan Uddevalla 2022 - 2027
Bilaga Mål och åtgärdstabell tillhörande beslutad Riskhanteringsplan för Uddevalla 2022-2027
Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker (boverket.se)
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2.1.1.6 Samhällskrisberedskap
Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera
krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets
funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet
och mänskliga fri- och rättigheter. Samhällskrisberedskap består av fyra delområden: Höjd beredskap,
Krisberedskap, Säkerhetsskydd samt Brottsförebyggande verksamhet och trygghet. I Uddevalla
kommun bör arbetet med samhällskrisberedskap ske i samverkan med andra aktörer.

Höjd beredskap
Höjd beredskap avser kommunens verksamhet och förberedelser när det gäller höjd beredskap,
skymningsläge och väpnad konflikt. Kommunens uppdrag är i princip detsamma som under fredstid
men bedrivs med andra förutsättningar, både praktiskt och legalt.
Det är av stor vikt för räddningstjänsten och försvaret att ha alternativa vägar för framkomlighet under
händelser av olyckor eller annan typ av beredskap om huvudvägnätet skulle bli oframkomligt.
Uddevalla kommun ska…
… ha en planering avseende höjd beredskap. Tyngdpunkten ska ligga på skydd av civilbefolkningen,
drift av egen verksamhet och stöd till Försvarsmaktens verksamhet.
… inom kommunens yta, planera till stöd för totalförsvarets transporter. Kommunen ska använda
nationella underlag som stöd för sin planering och applicera detta i ett lokalt perspektiv. Hänsyn till
regionala risker ska återfinnas i planeringen.
... planera för och försäkra sig om att kommunen har en robust tillgänglighet avseende att strategiska
vägar ska hållas öppna såsom alternativ till riksväg 44, exempelvis Kärranäsvägen.

Krisberedskap
Kommunen har enligt lagen om extraordinarie händelser ett utpekat ansvar att planera för, leda och
samordna större krishändelser inom kommunens geografiska yta. Kommunens uppgifter innehåller
analyser av risker, planering och övning.
Uddevalla kommun ska…
… ha en god förmåga att förebygga, hantera och följa upp större krishändelser inom kommunens
geografiska yta. Planeringen ska främst rikta sig mot händelser där samhällsviktiga system riskeras.
Stor vikt ska läggas vid försörjningsfrågor som värme, vatten och elkraft samt vid arbete mot social
oro.
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Säkerhetsskydd
Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos
myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota
verksamheten. Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet
eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden.
Uddevalla kommun ska…
… ha ett väl utbyggt skydd avseende säkerhetskyddshot. Detta ska ske både på strategisk och operativ
nivå. Det grundläggande förhållningsättet ska vara att information som är känslig eller har stor
betydelse för den lokala, regionala eller nationella säkerheten ska hanteras och förvaras med högsta
möjliga sekretess.
… lägga stor vikt vid att information som i fientligt syfte kan användas av främmande makt, erhåller
ett högt skydd mot spridning och förvanskning.
… arbeta för att skyddet mot extremistiska organisationer ska vara centralt i alla former av
säkerhetsskydd då detta innebär ett hot mot de demokratiska processerna.
... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Brottsförebyggande verksamhet och trygghet
Kommunen har genom Brottsförebyggande rådet ett samordnande ansvar för trygghetsfrågor inom
kommunen. Trygghetsfrågor är extremt viktiga för att skapa en attraktiv miljö för invånarna att vistas,
etablera eller bosätta sig i.
Uddevalla kommun ska…
… beakta trygghetsfrågor i all form av samhällsutveckling. Detta ska ske dels i planeringsstadiet, dels
i vidareutveckling av redan befintliga områden.
… ha ett väl strukturerat och utvecklat nätverk för att kunna arbeta brottsförebyggande och
trygghetsskapande oavsett samhällsprocess.

För vidare läsning: Risk och sårbarhetsanalys 2021

2.1.2 God livsmiljö
I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som berör våra kultur- och naturmiljöer
samt energi- och miljöfrågor. Ställningstagandena handlar bland annat om att bevara och värna
befintliga miljöer, utvecklandet av miljöer och förutsättningar för att skapa en positiv utveckling i
kommunen. I detta avsnitt förhåller vi oss till Nationella mål gällande, Kulturmiljö, Transport och
infrastruktur, Miljö, Friluftsliv, Arkitektur, Energi och energidistribution, Regional utveckling,
Landsbygd, livsmedel och areella näringar.
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2.1.2.1 Kulturvärden och kulturmiljö
I Uddevalla kommun ska kulturmiljöer och kulturarv, arkitektur och kulturell infrastruktur användas,
utvecklas och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Kommunens kulturarv och
kulturmiljö är lokala resurser för nutid och framtid.
Våra utomhusmiljöer är något vi alla delar i ett samhälle. Områden mellan husen, platser, torg eller
rekreationsområden skapar våra gemensamma utrymmen. Här möts människor, natur, djur och kultur
och skapar förutsättningar för delaktighet i samhället. Därför är det av stor vikt att arkitekturen kan
fånga stadens mångfald, med människan i fokus, så att våra gemensamma ytor formas med omsorg
för att bli tilltalande, trygga och tillgängliga för alla. Speciellt bottenvåningar, fasader och andra
fysiska objekts utformning påverkar platsens identitet.
I Uddevalla kommun ska…

Kulturarv och kulturmiljö
… kulturarvet vara tillgängligt och angeläget för alla, väl omhändertaget och nyttjat som resurs för
lokal och regional utveckling.
… kulturarvet göras tillgängligt och angeläget genom fortlöpande dialog, arrangemang och
informationsinsatser.
… tillkommande förändringar i markanvändning och byggnation konsekvent bedömas utifrån ett
hållbarhets- och kulturhistoriskt perspektiv samt förhålla sig och anpassas till befintliga kulturmiljöer.
... kustlinjen hållas öppen och tillgänglig för allmänheten. Ny bebyggelse ska planeras så att siktlinjer
nära stränder ska bibehållas och för att närheten till vattnet ska kunna upplevas.
... ingrepp som skadar naturmiljön minimeras eftersom naturmiljön är en viktig del av kulturmiljön.
Bebyggelse ska anpassas till terrängen och platsen.
…beslut om rivning alltid motiveras.

Arkitektur
… arkitektur av hög kvalitet tillåtas vara ett självklart inslag i vår vardagsmiljö för att gynna en
positiv rumsupplevelse som skapar nyfikenhet och trivsamhet.
… utveckling ske med god omsorg om arkitektur och gestaltning. Ny bebyggelse ska alltid förhålla
sig till omgivningen, den befintliga platsen och dess identitet.
… arkitektur inte bara behandla enstaka byggnader utan även omfatta och definiera mellanrummen i
såväl offentliga miljöer som andra gestaltade livsmiljöer.

Kulturell infrastruktur
… en god kulturell infrastruktur säkras som värnar en mångfald av kulturuttryck och underlättar
förflyttningen mellan det kulturella uttryckets avsändare till dess mottagare.
… det fria och ideella kulturlivet ges goda förutsättningar att verka i en kulturell infrastruktur.
… förutsättningar för offentlig konst skapas.
… kommunala verksamheter finnas i stadsrum och miljöer som är tillgängliga och attraktiva för
utövandet av kultur.
… såväl besökare som invånare få kulturella intryck bara genom att vistas i kommunen.

För vidare läsning: Kulturmiljövårdsprogram
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2.1.2.2 Ekosystemtjänster och naturvård
Ekosystemtjänsterna kan definieras som vår naturs ekosystems tjänster, både indirekta och direkta, till
människans överlevnad och välmående. Det är därför av vikt att vi värnar om och planerar för de
gröna och blå strukturerna i vår kommun. Det är främst kommunen som har verktyg att gynna den
biologiska mångfalden för att skydda våra ekosystem.
Ekosystemtjänster har olika funktioner och dess tjänster kan delas in i fyra kategorier:
• Försörjande: livsmedel, dricksvatten, naturresurser m.m.
• Reglerande: temperatur, buller, klimat, reningsfunktioner m.m.
• Kulturella: friluftsliv, kultur, välbefinnande, besöksnäring, god livsmiljö m.m.
• Stödjande: biologiska mångfald, olika typer av kretslopp, fotosyntes m.m.
Biotopskyddsområden är områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer
för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda, exempelvis en stengärdsgård
eller åkerholmar.
Det finns två typer av biotopskyddsområden, dels generella biotopskyddsområden där skyddet gäller
rent generellt, dels särskilt beslutade biotopskyddsområden som kan beslutas av Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen eller kommunen.
Inom biotopskyddsområden är det förbjudet att bedriva verksamheter eller vidta en åtgärd som kan
skada naturmiljön inom området.
I Uddevalla kommun ska…
… sociala, kulturella och historiska värden, såsom grönytor i och nära bebyggelse, hanteras särskilt i
planerings- och utvecklingsprocesser.
… sjöar och vattendrag skyddas och utvecklas för biologisk mångfald, rekreation, friluftsliv och som
långsiktig resurs för många viktiga näringar genom insatser kopplat till information, tillsyn och fysisk
planering.
… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och
kompenseras om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära anslutning
till den plats där de förlorades.
… kommunen arbeta för att öka den biologiska mångfalden i kommunens vattenförekomster, särskilt i
Bäveån och Byfjorden.
... ekosystemtjänsternas samhällsnyttor och samband med varandra och sin omgivning identifieras,
värderas och synliggöras i planerings- och utvecklingsprocesser.
… ekosystemen förstärkas och utvecklas i bebyggda miljöer för att säkerställa hälsosamma och
hållbara livsmiljöer.
…områden som omfattas av biotopskydd i första hand undvikas men om en lokaliseringsprövning
visar att området är det mest lämpliga för den aktuella exploateringen kan ansökan om dispens från
biotopskyddet bli aktuellt.

För vidare läsning: Naturvårdsrapport
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2.1.2.3 Hållbara resor
Andelen hållbara resor med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka i Uddevalla kommun.
Centralorten Uddevalla är ett delregionalt utbildnings- och arbetsmarknadscentrum och ett av Västra
Götalandsregionens utpekade pendlingsnav för kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska vara ett verktyg
för fortsatt utveckling av stad och landsbygd i kommunen. Den ska vara tillgänglig och attraktiv, bidra
till en inkluderande och jämlik samhällsutveckling där alla resenärsgrupper beaktas och bidra till
minskad miljö- och klimatpåverkan.
I Uddevalla kommun ska…
… samhällsplaneringen vid planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och
verksamhetsområden utgå från möjligheter till hållbara resor.
… kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet förbättras genom prioritering av framkomlighet
och trygghet, med hänsyn till en mångfald av resbehov.
… stationer och knutpunkter bidra till att stärka vardagsresandet såväl lokalt som regionalt och
utvecklas till att bli prioriterade samlingspunkter i orter och samhällen. De ska utvecklas och utformas
så att de upplevs som trygga, tillgängliga och orienterbara för alla.
… gång och cykel prioriteras framför bil i planeringen av central- och tätort.

För vidare läsning: Cykelplan Kollektivtrafikplan för Uddevalla - (vgregion.se)
Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 - Hållbara resor i Västra Götaland Trafik- och
parkeringsstrategi

2.1.2.4 Miljö
Arbetet för miljö och ekologisk hållbarhet ska långsiktigt ta tillvara naturens resurser och tjänster
utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur, såväl nu
som i framtiden.
Kommunen arbetar systematiskt med ekologiskt hållbar utveckling både internt och externt genom sitt
miljöledningssystem och är certifierad enligt ISO 14001.
Uddevalla kommun ska…
... minska klimatpåverkan.
... hantera biologisk mångfald varsamt och sparsamt för att värna om natur- och kulturmiljöer.
... värdera miljöåtgärder långsiktigt och göra ekologiskt hållbara investeringar.
... använda förnybara naturresurser såsom sol, vind, vatten och skog.
... återanvända, återvinna samt hushålla med material, råvaror och energi för att skapa ett cirkulärt och
hållbart samhälle.
... förebygga och minska farliga ämnen för att skydda människors hälsa och miljö.
... minimera mängden avfall och utgå ifrån avfallstrappans hierarki för i vilken ordning olika metoder
för att behandla avfall bör användas.
... verka för en funktionell återvinning i kommunen.

För vidare läsning: Renhållningsordning Miljöpolicy för Uddevalla kommun
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2.1.2.5 Hållbar Energi och klimat
Internationellt, nationellt och regionalt finns överenskommelsen att kraftigt minska utsläppen av
växthusgaser. Den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2 grader och vi ska sträva
efter att inte öka mer än 1,5 grader.
Sveriges energimål innefattar; att öka andelen förnybar energi, minska utsläppen av växthusgaser och
att minska energianvändningen. Utmaningarna med att ställa om energiproduktionen och
energianvändningen är omfattande.
All utvinning, omvandling och användning av energi medför miljöpåverkan av något slag. De
viktigaste miljöeffekterna är kopplade till utsläpp från förbränning av bränslen exempelvis ökning av
växthusgaser i atmosfären, nedfall av försurande ämnen och utsläpp av hälsoskadliga eller
miljöstörande föreningar i rökgaser och avgaser.
En av dagens främsta utmaningar, såväl globalt som lokalt, är att radikalt minska klimatpåverkan
samtidigt som samhällets energiförsörjning tryggas. Minskad energianvändning och övergång till
förnybara energikällor är viktiga åtgärder i denna utmaning med bland annat miljöanpassad, trygg och
konkurrenskraftig energiförsörjning, effektiv användning av energi samt ett effektivt och hållbart
transportsystem.
Uddevalla Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uddevalla kommun för bland annat
produktion och distribution av fjärrvärme och elkraft. I kraftvärmeverket på Lillesjö kan man
producera både hetvatten, det vill säga fjärrvärme, och elektricitet. På Lillesjö eldas hushållsavfall och
verksamhetsavfall och inga fossila bränslen används. Fjärrvärme är viktigt lokalt och minskar behovet
av el för uppvärmning och varmvatten.

Energi och minskad klimatpåverkan
I Uddevalla kommun ska…
... användningen av fossila energikällor fasas ut, för att bli fossilfria 2030.
... utveckling av fossilfri energiproduktion planeras för förnybara energislag.
... kommunen sträva efter att fler områden försörjs med fjärrvärme.
... insatser prioriteras för att minska utsläpp av växthusgaser, med fokus på transportsektorn.
... den totala energianvändningen per invånare och sektor minimeras genom hållbar samhällsplanering
och hushållning av resurser.
... kommunen verka för ökad självförsörjning av fossilfri energiproduktion.

Vindkraft
Till Uddevalla kommuns översiktsplan tog kommunen fram ett tematiskt tillägg 2016 i form av en
Vindbruksplan. I Vindbruksplanen tar kommunen ställning till att inte stötta riksintresset för vindkraft
i kommunens södra delar. Istället ser kommunen positivt på en utbyggnad av vindkraft inom
riksintressena i norra delen av kommunen. Länsstyrelsen avslog utbyggnadsförslaget med motivering
att det överlappande riksintresset för friluftsliv vägde tyngre. Därför har inga nya utbyggnadsområden
utpekats i Uddevalla kommun.
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I Uddevalla kommun ska…
… omvärldsbevakning gällande vindkraft ske kontinuerligt kring utveckling och teknik.
… Vindbruksplanen ses över en gång varje mandatperiod, eller oftare vid behov, för att kunna öka
kommunens lokala energiförsörjning på sikt.

För vidare läsning: Energi och klimatplan (under revidering) Vindbruksplan Energi på Uddevalla.se

2.1.2.6 Buller och luftkvalitet
Buller och luftföroreningar är skadliga för hälsa och miljö, kan medföra sjukdomar och är en orsak till
för tidiga dödsfall. Det är därför viktigt att planera för att dels minska förekomsten och dels minimera
människors exponering.
Uddevalla kommun ska…
… verka för att minskat buller och minskade utsläpp från trafiken i såväl befintliga miljöer som vid ny
exploatering och utveckling av ny infrastruktur alltid beaktas i trafikplaneringen.
… planera och skapa skol- och förskolegårdar med lågt bakgrundsbuller för att dessa ska kunna
utgöra platser för återhämtning, lek och undervisning.
… löpande uppdatera kommunens trafikbullerkartläggningar och övervaka luftkvaliteten.
… identifiera eller skapa och bevara tysta områden och rekreationsområden med lågt trafikbuller.

2.1.2.7 Bergtäkt
Uddevalla kommuns många landskapstyper och berg gör kommunen till en attraktiv plats för
etablering av bergtäkter. Tillstånd för täktverksamhet kan lämnas av Länsstyrelsen och Mark- och
miljödomstolen. Det är därför relevant för Uddevalla kommun att arbeta förebyggande med frågan.
Det förebyggande arbetet bör syfta till att underlätta processer men också till att öka samverkan
mellan företag och kommun för att minimera negativ påverkan på samhällsutvecklingen.
I Uddevalla kommun ska...
… lämplig lokalisering av bergtäkter i kommunen prioriteras efter områdets lämplighet och påverkan
på invånares intressen och vardagsliv.
… bergtäkter etableras där kommunen i ett långsiktigt perspektiv i möjligaste mån kan nyttja den
brukade marken till andra ändamål som går i linje med kommunens önskade utveckling.
… kommunen sträva efter en dialog tidigt i processen mellan företag, kommun och länsstyrelse för att
finna lösningar för etablering av bergtäkt som är önskvärd av samtliga parter.
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2.1.3 Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt
I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som närmast berör medborgarnas
vardagsliv. Ställningstagandena vägleder övergripande i social hållbarhet, hälsa och rekreation,
föreningsliv och civilsamhälle samt inom områden relaterade till personlig utveckling och försörjning.
Hänsyn tas till nationella mål inom respektive område. De nationella mål som ingår i detta avsnitt är:
Kulturmiljö, Funktionshinder, Friluftsliv, Jämställdhet, Folkhälsa, Digital infrastruktur, Arbete mot
segregation, Näringsliv, Cirkulär ekonomi, Regional utveckling samt Landsbygd, livsmedel och
areella näringar.

2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa
All verksamhet i Uddevalla kommun ska verka för ett jämlikt samhälle där både nuvarande och
kommande generationer lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader.
Vardagslivsperspektivet och 8–80 årsperspektivet i översiktsplanen synliggör de sociala aspekterna i
samhällsplaneringen och skapar förutsättningar för ökad tillit och ett mer jämlikt samhälle genom
fokus på inkludering, mänskliga rättigheter, tillgänglighet och hälsa.
Uddevalla kommun ska…
… säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs.
… motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
… kommunen aktivt arbeta för att öka möjligheten till inkludering och påverkan för personer med
funktionsvariationer.
… fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och förutsättningar.
… som en del av det ordinarie arbetet genomföra insatser för att öka delaktighet och inflytande hos
alla invånare och särskilt de grupper som idag upplever en låg grad av delaktighet i samhället.
… ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och utvecklande
uppväxt samt till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling och hälsa genom livet.
… ge alla människor möjligheten att leva i trygga, hälsofrämjande och hållbara miljöer med tillgång
till ett gott vardagsliv vad gäller boende efter behov, sysselsättning, tillgänglig samhällsservice och
kommunikationer.
… i samhällsplaneringen verka för ett 8-80 årsperspektiv samt för att olika gruppers behov tas tillvara
genom att väga in den fysiska miljöns påverkan på olika människors rörelsemönster, upplevelse av
trygghet, beteenden och möjligheter att ta del av samhällsservice och offentliga miljöer.
… genom intern samverkan mellan verksamheter som hanterar frågor som integration, utbildning,
arbetsmarknad, välfärd, folkhälsa, jämlikhet och barn och unga, öka kunskapen kring hur olika
aspekter som bidrar till social hållbarhet samspelar och förstärker varandra samt därigenom kunna
göra mer effektiva kommunövergripande insatser.
… utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer där olika
grupper kan mötas, samspela och utöva sina intressen.
… öka den externa samverkan med offentliga aktörer, civilsamhälle, akademi och näringsliv vars
verksamhet har betydelse för människors hälsa och livsvillkor.
… se social hållbarhet och utjämnade skillnader i hälsa och livsvillkor som en indikator på kvaliteten i
den kommunala verksamheten där all planering, uppföljning och konsekvensbedömning av beslut ska
göras utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.
… tillhandahålla ytor för spontana möten, lek och aktivitet
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För vidare läsning: Välfärdsredovisning Plan Integration 2030 Plan Välfärd 2030 Bilaga till Plan
Välfärd 2030

2.1.3.2 Barn och unga
I Uddevalla kommun ska alla barn och unga utan särbehandling tillgodoses samma rättigheter till liv,
hälsa och utveckling. Barnets bästa ska beaktas i första hand och barn har rätt att uttrycka sin mening i
frågor som berör barnet. Nedanstående ställningstaganden syftar på både barn och unga.
I Uddevalla kommun ska…
… beslutsfattare och tjänstepersoner ha kunskap om barns rättigheter för att kunna omsätta denna
kunskap i den kommunala verksamheten.
… alla beslut av strategisk karaktär redovisa för hänsynstagandet av barnets bästa för att tillgodose att
Barnkonventionen efterlevs i den kommunala organisationen.
… barnets perspektiv beaktas genom en aktiv och regelbunden dialog med barn och unga. Metoden
för att lyssna på, fråga och återkoppla till barn ska ske med metoder som är flexibla, utifrån barnens
förutsättningar och i ett för barn tillgängligt forum.
… barnperspektivet beaktas i planering som påverkar barn och unga genom att en bredd av kompetens
och professioner är delaktiga för att stärka barnets rättigheter genom samverkan.
… alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid
… föränderliga verksamheter för barn och ungas skiftande behov vara möjligt.
… kommunen arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga lek- och lärmiljöer där
barn och unga befinner sig för att förbättra hälsa och välmående.
… kommunen verka för att förbättra kommunikationerna och skapa trygga vägar mellan olika fysiska
målpunkter som är av vikt för barn och unga, med särskilt fokus på trygga skolvägar.
… kommunen erbjuda ett starkt och stabilt stöd för unga som varken jobbar eller studerar för att
underlätta för dessa att påbörja eller återuppta en utbildning eller för att kunna ta steget till
arbetsmarknaden.
… kommunens samhällsplaneringsprocesser för den fysiska miljön ta hänsyn till barn och ungas
förutsättningar och behov i den fysiska planeringen.
… utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk samt attraktiva lekmiljöer i parker och
naturområden säkra barns behov av platser för lek och rörelse.

För vidare läsning: Barnkonventionen Ungdomsplan
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2.1.3.3 Föreningsliv och civilsamhälle
Uddevalla är en kommun där demokratiska värderingar, öppenhet och respekt för alla människors lika
värde främjas. Föreningsliv och civilsamhälle är viktiga delar i att skapa ett gott samhälle och
föreningslivet i Uddevalla kommun är viktiga delar av samhället, här finns mer än 300 föreningar med
olika inriktning och fokus. I föreningslivet finns möjligheter att delta i idrott, kultur, friluftsliv, politik,
umgänge, språk och mycket annat. Samverkan mellan kommun, föreningsliv och civilsamhälle är
viktigt för att ta del av varandras kompetens och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka
demokratin och engagemanget i samhället samtidigt som det skapar inkludering och en gemensam
samhällsutveckling.
Uddevalla kommun ska…
… arbeta för en stärkt demokrati, transparens, delaktighet och mänskliga rättigheter genom att aktivt
bistå med kunskap om hur ideella organisationer fungerar
… uppmuntra och ta tillvara att individer och grupper engagerar sig ideellt samt ekonomiskt stödja
engagemang som går i linje med Uddevallas visioner, strategier och värdegrund. Särskild beaktning
tas till allas rätt att delta i föreningslivet.
… stödja en bred ideell sektor som utgår från och tilltalar invånarnas olika behov, intressen och
engagemang.
… främja utvecklingen av metoder som stärker människors möjligheter att påverka samhällets, den
kommunala servicens och närmiljöns utveckling.
… främja hållbara mobilitetslösningar för att öka invånarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer,
delta i aktiviteter och kreativa sammanhang.
... öka alla invånares möjligheter till meningsfulla aktiviteter för att stärka folkhälsan och minska
fysisk, psykisk och social ohälsa.
… se till att alla barn och unga har rätt till att delta och utvecklas i fritidsaktiviteter.
… uppmuntra vuxna att vara goda förebilder för barn och unga inom den ideella sektorn.
… verka för att ideella organisationer finns geografiskt utspridda i hela kommunen.
… erbjuda ideella organisationer lokaler för att uppleva och organisera social gemenskap, träning,
tävling och arrangemang.
… stödja minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping.
… stödja ideella organisationer genom att i förvaltningarna ha gemensam definition för allmännyttig
ideell förening samt förvaltningsövergripande krav och regelverk.

För vidare läsning: ÖK Idé
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2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation
Uddevalla kommuns unika geografiska läge utgör en möjlighet till ett rikt, givande och attraktivt
friluftsliv för kommunens invånare såväl som för turister och besökare. De starka kulturhistoriska
banden till livet på havet, på fjället och i skogarna samt Uddevalla kommuns tidigare roll som
regementsstad har möjliggjort bevarandet av naturmiljöer som ligger till grund för dagens friluftsliv.
Att som kommun kunna erbjuda ett kvalitativt friluftsliv spelar stor roll för folkhälsa, trivsel,
näringsliv och besöksnäring liksom för kommunens hållbara tillväxt.
I Uddevalla kommun ska...
… alla invånare ha tillgång till likvärdigt och kvalitativt friluftsliv med aktiviteter och områden som
är värdefulla för individen.
… bostadsnära naturområden anpassade för friluftsliv säkerställas för alla innevånare.
… kommunens arbete och utveckling av friluftslivet präglas av inkludering, trygghet och
tillgänglighet i såväl utbud som utformning av, och i anslutning till, friluftsområden.
… kommunens arbete med friluftsliv utgå från ett friluftsliv säkrat för framtida generationer.
… kommunens arbete med friluftsliv tydliggöra kopplingen mellan friluftsliv, folkhälsa och
naturvård.
… kommunen arbeta för en tydlig och tillgänglig information samt aktiv kunskapsspridning om
allemansrätten, kommunens friluftsliv och rekreationsmöjligheter.
… … kommunen säkerställa alla barns och ungas möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse samt
bevara, utveckla och planera för naturområden runt skol- och förskoleverksamhet.
… det säkerställas miljöer i nära anslutning till befintliga/kommande skolor som är anpassade för att
stimulera och förenkla för undervisning och lek i naturen

För vidare läsning: Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030
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2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Tillgång till relevant och uppdaterad kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för näringsliv,
hållbar tillväxt och utveckling för en väl fungerande arbetsmarknad. Uddevalla kommun ingår i en allt
större arbetsmarknad i tillväxtregionen Göteborg–Oslo. Arbetslivet förändras ständigt och i allt
snabbare takt och det arbetsintegrerade och livslånga lärandet gynnar deltagande i arbets- och
samhällsliv. Språkkompetenser ökar möjligheterna till utbildning och inträde på arbetsmarknaden.
Kompetensförsörjning är en av kommunens viktigaste frågor. Därför arbetar Uddevalla kommun brett
genom det livslånga lärandet som inkluderar medarbetarfokus, medborgarfokus och elevfokus.
Synsättet syftar till att säkra kompetensförsörjningen, generera en god kännedom om Uddevalla
kommun både som attraktiv arbetsgivare och som kommun att leva, arbeta och bo i.
Alla som arbetar i Uddevalla kommun utgör en del i att kunna erbjuda välfärd och ett fungerande
samhälle för våra invånare. I vårt arbete kring kompetensförsörjning arbetar vi för ett entreprenöriellt
och innovativt förhållningsätt. Kompetensförsörjningsarbetet syftar även till att skapa en hållbar
utveckling och att skapa en inkluderande och rättvis utveckling för alla oavsett bakgrund och
förutsättningar.
I Uddevalla kommun ska...
… det vara enkelt för kommunens invånare att pendla till jobb och utbildning, att arbeta och studera
flexibelt och få ett hållbart arbetsliv.
…kommunen arbeta för att vara en jämlik arbetsplats fri från diskriminering och med fokus på
individen.
… arbetstillfällen skapas i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer.
… det finnas tillgång till inkluderande och attraktiva utbildningar anpassade för arbetsmarknadens
behov. Utbildningarna ska möta alla människors behov under hela livet – från förskola, grundskola
och gymnasium till högre utbildning.
… gymnasiekompetens som lägsta utbildningsnivå eftersträvas för alla invånare i arbetsför ålder.
… minskad arbetslöshet, full sysselsättning samt anständiga och jämställda arbetsvillkor eftersträvas.
… människor kunna stå för sin egen försörjning och inte hamna i utanförskap. Ny kompetens som
tillförs Uddevalla genom invandring och inflyttning ska så snart som möjligt tas tillvara.
… samverkan med civilsamhälle och näringsliv utvecklas för ökad inkludering i samhället.
… kommunen aktivt arbeta för att hjälpa unga och personer som står långt från arbetsmarknaden att
hitta en väg till utbildning och arbete.
… samverkan ske mellan skolan och näringslivet, kulturlivet och civilsamhället.
… kommunen utveckla välfärdens verksamheter genom att tillvarata hela arbetskraften, vilket innebär
unga, de mitt i livet, de med funktionsvariation och våra äldre.
… alla elever få en jämlik start på arbetslivet genom att den entreprenöriella förmågan hos eleven
stärks för att sänka arbetslösheten och öka anställningsbarheten. Eleverna får självkännedom och
kunskaper om arbetslivet och det är lika självklart att vara företagare som anställd.

För vidare läsning: Plan Välfärd 2030 Bilaga till Plan Välfärd 2030 Plan Integration 2030
Bestämmelse om kompetensförsörjningsstrategi Regional utvecklingsstrategi Nationell strategi för
hållbar tillväxt
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2.1.3.6 Näringsliv
En hållbar tillväxt är viktig för att kommunen i längden ska kunna upprätthålla välfärden. Uddevalla
kommun ligger genom sin geografiska placering strategiskt mellan Oslo i norr och Göteborg och
Öresundsregionen i söder, med möjligheter till kommunikationer och godstransporter på väg, järnväg
och med sjöfart. Uddevalla kommun har förutsättningarna för att levande attraktiva samhällen
utvecklas och där en mångfald av människor kan bo och verka hela året och på så vis skapa tillgång
till lokal kompetent arbetskraft. Uddevalla ska vara en attraktiv kommun för både arbetsgivare och
arbetstagare.
I Uddevalla kommun ska...
… kommunen satsa på hållbara näringar som bidrar till lokalt värdeskapande och sysselsättning.
… en ekologiskt hållbar näringslivsutveckling främjas inom alla branscher.
… förutsättningarna för det småskaliga och lokalt förankrade företagandet förbättras.
… kulturella och hållbara besöksnäringar främja hållbarhet och kommunens attraktivitet.
… markberedskapen stärkas för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt
verksamheter med goda infrastrukturförbindelser.
… kommunen verka för tillgång till kollektiva transportmedel till och från verksamhetsområden året
runt samt utveckla resmöjligheter mellan arbetsmarknadsområden.
… en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion främjas genom förädling av råvaror med
avsättning på en lokal marknad.
… kommunen verka för en variation i näringslivet med en bredd av branscher där större och
kunskapsintensiva näringar kan komplettera nuvarande småföretagarprofil och bidra till ett hållbart
samhälle.
… kommunen verka för ökad samverkan mellan näringsliv, universitet, högskolor och kommunen.
… kommunen verka för att utvecklingsmöjligheter för areella näringar och landsbygdsföretag stärks.
… en internationalisering främjas i samarbete med andra aktörer såsom invånare, näringsliv,
utbildningsaktörer, organisationer och civilsamhället.
… infrastruktur som stöder utveckling av cirkulär ekonomi utvecklas.

För vidare läsning: Plan Välfärd 2030 Bilaga till Plan Välfärd 2030
Regional utvecklingsstrategi Nationell strategi för hållbar tillväxt
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2.1.3.7 Digitalisering
De snabba samhällsförändringarna i en globaliserad värld kräver flexibilitet i utvecklingen av ett
hållbart samhälle som tar hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. Digitalisering
bidrar såväl till innovativt och effektivt samhälls- och välfärdsbyggande som till minskad klimat- och
miljöpåverkan. Data har blivit en råvara som driver utvecklingen från ort och bygd till nätverk och
system. Invånarens roll har ändrats från mottagare till medskapare och för dem handlar digitalisering
om modern demokrati som möjliggör öppenhet, transparens och delaktighet snarare än om teknik. Allt
som kan digitaliseras kommer att digitaliseras t.ex. många välfärdstjänster. Därför blir tillgång till
digital infrastruktur lika grundläggande som asfalt, räls, el och vatten.
I Uddevalla ska alla erbjudas säker och snabb tillgång till internet – i såväl orter som på landsbygden.
Detta är viktigt för att kommunen ska kunna effektivisera servicen till invånarna, för att alla
människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt och för att företag ska kunna
utvecklas.
I Uddevalla kommun ska…
… digitalisering finnas med i hela samhällsplaneringsprocessen och prioriteras som en viktig sakfråga
i tidiga planeringsskeden med fokus på flexibilitet och beredskap för att möta framtidens samhällsoch livsstilsförändringar.
… digital teknik användas där det är möjligt för att göra livet enklare och bättre för invånare,
företagare och besökare, genom förbättrad samhällsservice och livskvalitet liksom effektiviteten i
Uddevallas funktioner och förvaltningar.
…kommunen sträva efter att bli en förändringskatalysator/tillväxtmotor som möjliggör öppenhet,
samverkan, medskapande och delaktighet genom öppna data eller digitala plattformar där data kan
hämtas, lämnas och analyseras och möjliggöra att nya innovativa tjänster och lösningar utvecklas
tillsammans med andra aktörer.
… kommunen arbeta aktivt för att minska det digitala utanförskapet. Alla ska ha tillgång till, förmåga
att delta och kunna använda sig av det digitala samhället.
… kommunen arbeta aktivt med att utveckla den digitala kompetensen hos ledning, chefer och
medarbetare för att förstå och dra nytta av digitaliseringens möjligheter som en del i kärnuppdraget att
utveckla sin verksamhet.
… kommunen följa nationellt antagna riktlinjer, strategier och standarder för att följa och anpassa sig
till samhällsutvecklingen med stöd av digital teknik.

För vidare läsning: Digital agenda Plan Välfärd 2030 Bilaga till Plan Välfärd 2030
Utveckling i en digital tid, SKR Digitaliseringsstrategin
Data för ett kunskapsbaserat och innovativt Sverige
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2.2 Geografiska strategiska ställningstaganden
De geografiska ställningstagandena har till skillnad från de tematiska ställningstagandena alltid en
specifik geografisk koppling och styr hur ett specifikt område eller en områdestyp ska användas,
utvecklas och planeras. Till varje kapitel finns ett kartlager kopplat till texten.
De geografiska ställningstagandena är uppdelade i två huvudavsnitt:
1. Utvecklingsinriktning
Utvecklingsinriktningen visar kommunens långsiktiga riktning i breda penseldrag.
Inriktningen är indelad i en infrastrukturdel och en bebyggelsestrukturdel för orter och
bebyggelseområden på landsbygd.
2. Mark- och vattenanvändning
Här redovisar kommunen för sin planerade mark- och vattenanvändning. Den är uppdelad i
områdestyper som täcker och planerar hela kommunens geografiska yta.

2.2.1 Utvecklingsinriktning
Utvecklingsinriktningen syftar till att på en övergripande nivå visa hur kommunen förhåller sig till sin
omvärld och hur kommunen vill växa inom sitt geografiska område.
Uddevalla kommuns utvecklingsinriktning är indelad i två delar: Bebyggelsestruktur med
planeringsprinciper och Infrastruktur. Dessa beskriver i vilken riktning kommunen vill utvecklas i
breda penseldrag. Utvecklingsinriktningen innehåller kommunens ställningstaganden och
planeringsprinciper som både beskrivs i text och visualiseras i en strukturbild.
Strukturbilden med tillhörande ställningstaganden och planeringsprinciper är framtagna successivt
genom översiktsplanens framtagande. Infrastrukturstråken och bebyggelsestrukturen som redovisas
kan därför ses som ett samlat resultat av arbetet med översiktsplanen.
Under framtagandet har följande principer varit vägledande:
• Tillgodose människors vardagsbehov i kommunens orter och arbeta för ökad jämlikhet,
delaktighet, en hållbar livsstil och kultur.
• Dra nytta av befintlig infrastruktur och gjorda investeringar för ansvarsfullt resursutnyttjande.
• Förtäta inifrån och ut för ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om befintliga och
obebyggda miljöer/naturmiljöer.
Som vägledande ställningstagande för utvecklingsinriktning ska samhällsplaneringen i Uddevalla
kommun genomföras med utgångspunkt i alla hållbarhetsdimensioner och analysera vilka
konsekvenser en föreslagen utveckling får för hela kommunen och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I
enlighet med kommunens vision om ett gott liv för alla ska samhällsplaneringen alltid svara för hur
den förbättrar samhället och för vem.

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur
Denna del av utvecklingsinriktningen visar i vilka områden kommunen vill samla den kommunala
servicen. Dessa områden är kopplade till planeringsprinciper som i text redovisat för hur kommunen i
ett långsiktigt perspektiv vill utveckla eller bevara en ort.
Planeringsprinciperna är framtagna av kommunen för att skapa tydlighet kring var och vad
kommunen prioriterar och erbjuder kommunal service. Syftet är att samla styrningen internt i
kommunen och att skapa en tydlighet mot invånare och andra intressenter. Principerna är framtagna
och bearbetade av kompetens från samtliga förvaltningar samt representanter från bolag, polis och
räddningstjänst. Arbetet har haft perspektivet vardagsliv med hemmet som utgångspunkt.
Samtliga utpekade bebyggelseområden fördjupas i kapitlet Mark- och vattenanvändning där specifika
ställningstaganden är framtagna för områdena.
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Centralort Uddevalla – Planeringsprinciper
Uddevalla kommuns centralort ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet,
delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala natur- och
kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva
och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer och
jordbruksmark, ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand
tillämpas.

Planeringsprinciper för centralorten Uddevalla
I centralorten ska kommunen…
• värna platsens unika natur- och kulturmiljö kring Bäveån, stadens lokala karaktär och den
historiska maritima identiteten ska användas och värnas vid utveckling av orten.
• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna och en blandstad, med god gestaltning och
arkitektur som sätter människan i fokus.
• fysiskt tillhandahålla all lagstadgad kommunal service till exempel: barnomsorg, skola F-9,
gymnasium, särskola, vuxenutbildning, SFI, stadsbibliotek med filialer och bokbuss,
socialtjänst, brandstation och stadshus.
• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser
medborgarnas behov under hela livet.
• vara en regional nod för kollektivtrafik.
• skapa förutsättningar för hållbara resor genom kollektivtrafik samt sammanhängande och
trygga gång- och cykelvägar. Utveckling av transporter för samordnade resor och alternativa
drivmedel ska också prioriteras.
• tillhandahålla ett utbud av multifunktionella lokaler för olika ändamål, med likvärdig
tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet.
• skapa förutsättningar för berikande möten genom att samla platser för regional kultur, arenor
och platser för idrott, platser för utbildning på högre nivå, platser för lek i alla åldrar, platser
för rörelse, kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur.
• skapa förutsättningar för en variation av näringslivsutveckling.
• skapa förutsättningar för centralorten Uddevalla som besöksmål.
• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter
för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund.
• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation
och friluftsliv särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker.
• i centralorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med
sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och den
biologiska mångfalden.

40

Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter

53

Tätort Ljungskile – Planeringsprinciper
Uddevalla kommuns tätort ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet,
delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska, med utgångspunkt i den lokala natur- och
kulturmiljön och platsens inneboende värden, genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva
och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer eller
jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand
tillämpas.

Planeringsprinciper för tätorten Ljungskile
I tätorten ska kommunen…
• värna och förstärka ortens lokala identitet och karaktär samt platsens inneboende värden.
• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna.
• tillhandahålla fysisk kommunal service i form av barnomsorg, skola F-9, viss socialtjänst på
plats och delvis i form av mobila lösningar, närbibliotek, bokbuss och plats för
räddningstjänst.
• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser
medborgarnas behov under hela livet.
• skapa förutsättningar för hållbara transporter genom kollektivtrafik och sammanhängande och
trygga gång- och cykelvägar. En utveckling av transporter för samordnade resor och
alternativa drivmedel ska också prioriteras.
• tillhandahålla ett utbud av lokaler för samnyttjande för olika ändamål med likvärdig
tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet.
• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för idrott, platser för lek i alla åldrar,
platser för rörelse, ambulerande kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur.
• skapa förutsättningar för orten som besöksmål.
• skapa förutsättningar för näringslivsutveckling.
• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter
för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund.
• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation
och friluftsliv, särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker.
• i tätorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med
sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och
den biologiska mångfalden.
Orter av lokal betydelse – Planeringsprinciper
Uddevalla kommuns orter av lokal betydelse ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad
jämlikhet, delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala
natur- och kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda,
attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer
eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand
tillämpas.
Orter av lokal betydelse i Uddevalla kommun är för närvarande Hogstorp, Lane Fagerhult och LaneRyr Kyrkebyn.
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Planeringsprinciper för orter av lokal betydelse
I orten av lokal betydelse ska kommunen…
• värna och förstärka den lokala karaktären och platsens inneboende värden.
• i de orter där befintlig kommunal service finns, verka för att denna fortsatt ska kunna
bedrivas.
• tillhandahålla viss kommunal service, exempelvis i form av mobila lösningar.
• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för lek i yngre åldrar, platser för rörelse,
ambulerande kulturskola och fritidsgårdar.
• pröva lämpligheten för bostäder och verksamheter.
• verka för lokaler för samnyttjande.
• verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till centralorten Uddevalla
eller andra målpunkter som den befintliga infrastrukturen medger. Fokus ska läggas på
åtgärder som bidrar till att de hållbara resorna utvecklas.
• verka för att det ska vara nära till naturmiljöer, rekreation och friluftsliv.
• verka för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle.
• i orten och i anslutning till denna bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer, bland annat
med sammanhängande gröna stråk för dess sociala, pedagogiska och kulturhistoriska värden
samt för den biologiska mångfalden.
Kustnära bebyggelseområden – Planeringsprinciper
I de kustnära bebyggelseområdena ska bebyggelsen utvecklas med utgångspunkt i den lokala naturoch kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda,
attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer
eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand
tillämpas. Servicen utvecklas i linje med servicen i orter av lokal betydelse. Nybyggnation ska
anpassas till områdets karaktär och ansluta till redan befintlig bebyggelse.
Kommunen gränsar till havet och dess fjordar, vilket ger tillgång till attraktiv miljö för invånare och
besökare. Strandskyddet tillvaratar tillgänglighetsintresset och skyddar natur och djurliv. För
kustzonen gäller också riksintresse enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna (Miljöbalken 4
kap) varför samlad bebyggelse i kustzon inte är aktuell.
Områden som utgör de kustnära bebyggelseområdena är Fräknestranden och Havstensstrand.

2.2.1.2 Infrastruktur
Utvecklingsinriktningens infrastrukturdel visar i vilka riktningar kommunen vill utveckla
transportinfrastrukturstråken, noder för kollektivtrafik samt områden och stråk för blå och grön
infrastruktur.
Infrastrukturen är indelad i fyra delar där tre av dem (grå, grön och blå) är visualiserade på kartan.
Den fjärde (röd) finns enbart i text och ska genomsyra all planering.
Grå infrastruktur
Den grå infrastrukturen kan förklaras som ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör
grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen ska fungera t.ex. vägar, GC-vägar,
järnvägar, hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för energiförsörjningen, vattenoch avloppssystem, teleförbindelser och fysiska anläggningar för kommunal service.
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I Uddevalla kommun ska…
… huvudvägnätet bevaras och utvecklas för att kunna hantera framtidens transportsituation. De
viktigaste stråken i kommunen identifieras som: E6 som en koppling mellan Göteborg och Oslo samt
länsväg 161 och riksväg 44 som utgör sträckningen från Lysekil mot Trollhättan och Vänersborg via
Uddevalla. Även väg 678 mellan Grohed och Bratteröd samt väg 172 ses som viktiga.
… Uddevalla vara en regional nod för kollektivtrafik där både framtida och befintliga trafiknoder
värnas och utvecklas.
… södra Bohusbanan värnas och utvecklas med sikte på dubbelspårig järnväg. Utbyggnad kan
komma att ske etappvis där snabbare persontransporter har prioritet.
… norra Bohusbanan och Älvsborgsbanan ses även som viktiga infrastrukturstråk.
… möjligheter för alternativa transportsystem, exempelvis höghastighetsjärnväg, utredas för att
medverka till ökad regionförstoring.
Grön infrastruktur
Den gröna infrastrukturen innebär att olika livsmiljöer i naturen, på land och i hav, behöver hänga
ihop i hela kommunen såväl på landsbygd som i stad. Det gäller för såväl människor som för till
exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och
spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.
I Uddevalla kommun ska…
… gröna kilar, spridningskorridorer och sammanhängande grönområden värnas.
… fjällen värnas som rekreations- och tystare områden.
… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och
frisk naturmiljö.
… kopplingen stärkas mellan grönområden på land och i vatten.
Blå infrastruktur
Blå infrastruktur planeras utifrån att vattendrag, sjöar, hav och stränder är en viktig stödjande struktur
för fysisk aktivitet, farleder, handel, näringar och transporter och är därmed även ett viktigt kulturarv.
Tillgänglighet till strandpromenader, badstränder och vatten är viktiga för olika former av rörelse och
rekreation. Vattnets kvalitet och ekologiska status hänger samman med den gröna infrastrukturen.
I Uddevalla kommun ska…
… rekreationsstråk värnas och utvecklas för en aktiv och hållbar kustanvändning.
… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och
frisk vattenmiljö.
… farleder och Uddevalla hamn värnas och utvecklas för att klara av framtidens maritima utmaningar.
… kommunen värna befintliga obrutna strandlinjer och vara restriktiva med exploatering i strandnära
områden.
Röd infrastruktur
Den röda infrastrukturen är det som skapar förutsättningar för social hållbarhet. Det handlar om att
skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade och jämlika möjligheter till aktivt
deltagande i samhället. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges tillgänglighet till en livsmiljö
där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa. En väl
planerad samhällsstruktur måste därför ta hänsyn till alla människors behov och rörelsemönster. För
att nå dit behöver kommunen arbeta för inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet och
jämlikhet, folkhälsa, ökad livskvalitet, kultur och mångfald i samverkan med andra aktörer.
I Uddevalla kommun ska…
… den röda infrastrukturen genomsyra planering av övrig infrastruktur.
… kommunen värna, skapa och utveckla möjligheter för invånare att leva ett gott vardagsliv.
… kommunen arbeta för att bygga bort hinder för ett tryggt, inkluderande och jämlikt samhälle.
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2.2.2 Mark- och vattenanvändning
Kommunens planering av mark- och vattenanvändning redovisas i detta kapitel som är indelat i sex
olika områdestyper. Dessa följer till stor del Boverkets modell för översiktsplaner, dock med vissa
lokala förändringar. Områdestyperna är följande:
1. Orter: Tar ställning till hur kommunens orter av lokal betydelse bör utvecklas. Detta görs här
med större detaljeringsgrad och mer anpassat till orten än i planeringsprinciperna. FÖP
Uddevalla och FÖP Ljungskile är kopplade hit.
2. Landsbygd: Tar ställning till hur landsbygdsområdena ska planeras. I vissa områden finns
fördjupningar för områden av sammanhängande bebyggelse.
3. Natur och friluftsliv: Områden av vikt för natur, naturskydd, friluftsliv och rekreation.
4. Transportinfrastruktur: Väg, järnväg, farleder och andra transportrelaterade frågor.
5. Verksamhet och industri: Ställningstaganden kopplade till områden utpekade som
utredningsområden för verksamhetsmark.
6. Vatten: Tar ställning till kommunens hav, sjöar och större vattendrag.
Mark- och vattenanvändningen är direkt kopplad till kartan och hela kommunens geografiska yta är
indelad i områdestyper.
Mark- och vattenanvändningens kartlager ska inte ses som definitiva i gränsdragningarna. Varje gräns
ska ses som ungefärlig och flexibel där det efter utredning och lämplighetsbedömning anses rimligt att
utöka eller reducera ett område.

2.2.2.1 Orter
Orter utgår från Boverkets ÖP-modell och områdestypen Stadsbygd och tätortsområden. Kommunen
har dock gjort ändringar från modellen och ändrat begreppet till orter. Detta för att passa Uddevalla
kommuns egna förutsättningar. Orter har planerats utifrån definitionen; Ett område med bebyggelse
av orts karaktär där bostäder ingår och där bebyggelsen har en kvartersliknande struktur. Orter utgörs
av bebyggelse som i huvudsak används för bostäder men även där kontor, handel eller annan
verksamhet som är förenlig med bostäder samspelar. Även trafik- och parkeringsytor, parker och
fritidsanläggningar kan ingå.
Områdestypen Orter innefattar centralorten Uddevalla, tätorten Ljungskile och tre orter kategoriserade
som orter av lokal betydelse: Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-Ryr Kyrkebyn.
Orter av lokal betydelse innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av
ortskaraktär. De är tätare bebyggda av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller
liknande kan förekomma.
Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är
bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som
sammanhängande betygelse, då gäller ställningstagandet för den aktuella områdestypen.
Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att
utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.
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Centralorten Uddevalla
Uddevalla centralort är beläget vid vattnet, där Bäveån rinner genom staden och mynnar ut i
Byfjorden. Här finns många restauranger, caféer och butiker. Strandpromenaden är ett trevligt
promenadstråk som går mellan Skalbankarna genom centrum och vidare till Lindesnäs.
Strandpromenaden är också en del av den regionala vandringsleden Kuststigen.
Uddevalla är en gammal varvs- och industristad. Företag som tidigare funnits i centrum såsom
Kampenhofs Bomullsspinneri och Väveri, Uddevalla Tändsticksfabrik och Tigerfabriken har bidragit
till utvecklingen. Här ligger Bohusläns museum, ett av Sveriges mest välbesökta regionmuseum.
Staden har ett brett utbud av aktiviteter och evenemang. Sommartid trafikerar Skärgårdsbåtarna i
Uddevalla Byfjordens vatten med dagsturer ut i den Bohuslänska skärgården.
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en bearbetning och fördjupning av kommunens
översiktsplan 2010 och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse.
Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark
och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer
utav en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett
genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga.
Enligt planen kommer staden att växa inifrån och ut samt västerut. En förutsättning för detta är att
hamnen och andra verksamheter flyttas från sina nuvarande placeringar i de centrala delarna av staden
och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i väster med undantag
för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet.
Eftersom centralorten har en fördjupad översiktsplan har området inte hanterats inom ramen för den
kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden gäller dock för hela
kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även för beslut inom FÖP
området.
För vidare läsning: Uddevalla FÖP
Tätorten Ljungskile
Ljungskile kan erbjuda både bad och båtliv vid havet och orörda naturområden på Bredfjället där man
kan ströva fritt. Inom och i anslutning till orten finns intressanta kulturmiljöer och natursköna
bäckraviner som från höjdområdena i öster passerar genom Ljungskile ner mot havet. Dessa värden
tillsammans med ett utmärkt läge vid väg E6 och Bohusbanan, en hel del mindre verksamheter samt
ett levande centrum med både butiker och allmän service gör Ljungskile till en attraktiv bostadsort.
Ljungskile har en fördjupad översiktsplan av Uddevalla kommuns översiktsplan från 2002 och som
antogs av kommunfullmäktige i december 2007. I planen redovisas bland annat
bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter. Ljungskile har därför inte hanterats inom
ramen för den kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden
gäller dock för hela kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även
för beslut inom FÖP området.
För vidare läsning: Ljungskile FÖP

45

Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter

58

Hogstorp – ort av lokal betydelse
Hogstorp ligger cirka 10 km norr om Torp Köpcentrum och cirka 16 km från Uddevalla centrum,
vilket utgör bra pendlingsmöjligheter till och från Hogstorp.
E6:an präglar Hogstorp, då den utgör en tillgång med snabb pendling både norr- och söderut. E6:an
skapar både ekologiska och sociala barriärer för samhället, då den avskärmar Hogstorp från kusten
och landskapet i dess nära anslutning. Även Bohusbanan utgör en barriär, då järnvägen löper rakt
genom samhället. Denna fragmentering påverkar rörelsefriheten och säkerheten i Hogstorp.
Hogstorp ligger i närhet till natur i form av två stora naturreservat, där skog och fjäll inger känsla av
vild natur. Orten ligger i närhet till havet i Skredsvik, som ligger väster om Hogstorp, och är populärt
för bad och båtliv.
Topografin utgörs av långsträckt dalgång inramad av högre terräng, med vattendrag i raviner.
Hogstorp är historiskt sett en gammal bygd där småskaligt jordbruk har bedrivits, idag är detta
fragmenterat.
Hogstorp är försörjt med kommunalt vatten och avlopp vilket möjliggör viss vidareutveckling i
områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för
sammanhängande bebyggelse.
Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse.
En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka
nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till
Skredsviksån som mynnar i Natura 2000 området Gullmarsfjorden. Båda dessa vattenförekomster har
måttlig ekologisk status beroende på övergödning. Gullmarsfjorden är en tröskelfjord med långa
stagnationsperioder för djupvattnet. Fjorden är därför är känslig för övergödning. Målet är god
ekologisk status 2027 (Miljökvalitetsnorm).
I Hogstorp ska…
… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande
bebyggelse.
… utveckling av ny bebyggelse och markreserv för förskola utredas i områden utpekade som
utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.
… endast icke störande verksamheter som kan blandas med bostäder förekomma.
… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas.
… tillgång till ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas.
… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla som norrut värnas.
… ortens geografiska läge längs med E6 ses som en styrka i samband med väginfrastruktur och
kollektivtrafik.
… cykelbana mellan Uddevalla centralort och Hogstorp värnas.
… komplettering av bebyggelse och verksamheter ske med särskild hänsyn till nuvarande
statusklassning och problematik så att vattenförekomsternas status inte försämras.
Lane Fagerhult – ort av lokal betydelse
Lane Fagerhult ligger drygt 11 km norr om Uddevalla centralort och är belägen längs med väg 172
vilket bidrar till kommunikationsmöjligheter. Lane Fagerhults bebyggelsestruktur består främst av
friliggande enplansvillor. Bebyggelsen är inte samlad runt en ortskärna vilket gör att orten kan
upplevas som fragmenterad. Terrängen är plan och variationen i topografin liten. Gestaltningen är i
stora drag ett samhälle som präglas av genomgående likartad bebyggelse i ett naturnära område.
Lane Fagerhult ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med
rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.
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I Lane Fagerhult tillåter ortens kollektivtrafikutbud och utrymme inom den kommunala
avloppsförsörjningen en viss vidareutveckling i områden utpekade som befintlig sammanhängande
bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.
Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse.
En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka
nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till Bäveån (tre
olika vattenförekomster), Byfjorden och så småningom Havstensfjorden. Alla dessa
vattenförekomster har måttlig ekologisk status beroende på övergödning, fiskens livsmiljö och dess
vandringsmöjligheter är negativt påverkade, påvisade särskilt farliga ämnen, hydrografiska villkor och
morfologiskt tillstånd och flödesförändringar. Målet är att uppnå god status till 2027
(Miljökvalitetsnorm).
I Lane Fagerhult ska…
… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet.
… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande
bebyggelse.
… utveckling av ny bebyggelse utredas i områden utpekade som möjliga för utredningsområde för
sammanhängande bebyggelse.
… tillgång till ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas.
… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla centralort som norrut värnas.
… Bäveån i nordost värnas och förstärkas vid utveckling.
… Lelångenbanan värnas och förstärkas som ett attraktivt gång- och cykelstråk.
…vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik
så att vattenförekomsternas status inte försämras.
Lane-Ryr Kyrkebyn – ort av lokal betydelse
Lane-Ryr Kyrkebyn ligger cirka 10 km nordöst om Uddevalla centralort och väg 698 går genom
orten.
I Lane-Ryr Kyrkebyn består bebyggelsen av friliggande villor och ett antal flerfamiljshus i
tvåvåningshus som följer landskapets terräng som är något kuperad. Bebyggelsen är förhållandevis tät
och centrerad runt skolan, förskolan och kyrkan vilket skapar en bykänsla. Det kringliggande
jordbruket och gårdsmiljöerna präglar gestaltningen i området och skapar en landsbygdskaraktär med
tillhörande by som samlingspunkt snarare än som ett centrum.
Lane-Ryr Kyrkebyn ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med
rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.
Området är begränsat av ett bilberoende och av sin kapacitet att försörja ytterligare bebyggelse med
vatten och avlopp. Vid ytterligare bebyggelse ska denna placeras i områden utpekade som befintlig
sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.
Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse.
En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka
nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till Bäveån (tre
olika vattenförekomster), Byfjorden och så småningom Havstensfjorden. Alla dessa
vattenförekomster har måttlig ekologisk status beroende på övergödning, fiskens livsmiljö och dess
vandringsmöjligheter är negativt påverkade, påvisade särskilt farliga ämnen, hydrografiska villkor och
morfologiskt tillstånd och flödesförändringar. Målet är att uppnå god status till 2027
(Miljökvalitetsnorm).
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I Lane-Ryr Kyrkebyn ska…
… ortskaraktären med kyrka, blandad koncentrerad bebyggelse och serviceutbud värnas vid eventuell
utveckling av orten.
… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet.
… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande
bebyggelse.
… utredning göras innan utveckling av ny bebyggelse kan ske i områden utpekade som
utredningsområde för framtida sammanhängande bebyggelse.
… Bäveån förstärkas som grön-blått och rekreativt stråk genom orten.
… tillgång till ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas.
…vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik
så att vattenförekomsternas status inte försämras.

2.2.2.2 Landsbygd
Områdestypen landsbygd utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. Landsbygdsområdet
omfattar främst områden för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter. Här kan
viss bostads- och fritidsbebyggelse och obrukad mark förekomma såväl som kommunens kust- och
skärgårdsområden. Vissa områden med samlad bebyggelse inom områdestypen landsbygd har getts
fördjupningar i syfte att precisera användningen ytterligare.
Områden för sammanhängande bebyggelse på landsbygd pekas ut i Havstensstrand, Fräknestranden,
Smedseröd och Skaveröd. För dessa områden finns fördjupningar och områdesspecifika
ställningstaganden.
Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är
bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som
sammanhängande bebyggelse. Då gäller ställningstagandet för den områdestypen.
Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att
utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.

På landsbygden
På landsbygden ska utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av
landsbygdens stora natur- och kulturvärden samt landskapsbild. Utveckling av ny bebyggelse såväl
som nya enstaka byggnader bör lokaliseras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. En samlad
bebyggelse ger bättre förutsättningar att samordna samhällsservice och att nyttja befintlig
infrastruktur. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i sammanhang med den lokala bostads- och
verksamhetskaraktär som finns i området och i harmoni med den lokala historiska kultur- och
naturmiljön.
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Bebyggelse
Uddevalla kommun ska…
… i första hand hänvisa utveckling av ny samlad bebyggelse till översiktsplanens
fördjupningsområden på Fräknestranden och Havstensstrand.
… inom bebyggelsegrupper där dricksvattentillgången är låg/hotad/undermålig först tillåta nya
bostadshus när vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning
som garanterar hela bebyggelsegruppens vattentillgång.
… endast tillåta komplettering av befintlig bebyggelse samt ökade byggrätter av bebyggelse på
landsbygden om koppling till kommunalt VA finns, annars till godkända enskilda- eller
gemensamhetsanläggningar.
… vid komplettering av befintlig bebyggelse och vid ökade byggrätter beakta kulturgeografiska
förhållanden genom ett traditionellt byggande där brukbar mark, låglänta områden och högsta höjder
lämnas obebyggda. På så vis bevaras landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan
ske samtidigt som allmänna intressen bibehålls.

Service och verksamheter
Uddevalla kommun ska…
… tillhandahålla kommunal service för landsbygden i närmsta knutpunkt eller ort alternativt via
mobila lösningar.
… på landsbygden skapa förutsättningar för en kombination av areella och maritima näringar, hållbar
naturturism och besöksnäring som tar utgångspunkt i befintlig infrastruktur och den lokala
landskapsbilden.
… på landsbygden verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till större stråk,
knutpunkter och orter av lokal eller annan större betydelse. Fokus ska läggas på åtgärder som bidrar
till att de hållbara resorna utvecklas.
… på landsbygden verka för en väl utbyggd digital infrastruktur.
… på landsbygden stötta det lokala föreningslivet och civilsamhället.

Landskap, natur och friluftslivsområden
Uddevalla kommun ska…
… på landsbygden verka för att minimera ljudföroreningar samt bevara tysta områden.
… på landsbygden planera för att i ökad grad tillgängliggöra rekreation för alla.
… värna landsbygdens lokala natur- och kulturlandskapsbild för såväl dess ekologiska som sociala
värden.
Bokenäset
Norr om Uddevallabron på E6:ans västra sida ligger Bokenäset, ett område omgivet av hav och kust
där många natur-, kultur- och rekreationsvärden samspelar. Stora delar på och runt Bokenäset har
höga värden för natur, kultur och rekreation vilket gör det till ett populärt område för boende och
besökande. Bokenäset har ett aktivt föreningsliv och ett aktivt kulturliv vilket är en del av områdets
identitet. Här finns bebyggelsen som större områden av sammanhängande bebyggelse i form av
permanenta bostäder såväl som mindre fritidshusområden och enskilda hus och gårdar.
På Bokenäset finns ett flertal områden med brist på dricksvatten och problematik med
saltvatteninträngning. Utökat uttag av dricksvatten kan innebära ytterligare saltvattenintrång på en del
ställen. Ökad belastning på dricksvattenförsörjningen kommer kunna leda till ett kommunalt ansvar
för VA-försörjning i framtiden. Större delen av området är skyddat av riksintressen och strandskydd
vilket gör en större bebyggelse olämplig. En försiktig planering av Bokenäset är viktigt för att
säkerställa att boende och kommande generationer får en god livsmiljö och dricksvattenförsörjning.
Ytterligare utveckling av sammanhängande bebyggelse bör därför ske i områden utpekade som
befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.
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På Bokenäset ska…
… utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av landsbygdens stora naturoch kulturvärden, långvariga hävd och landskapsbild. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i
småskalig omfattning i sammanhang med den lokala bostads- och verksamhetskaraktär som
kännetecknar Bokenäset och i harmoni med den lokala historiska kultur- och naturmiljön.
… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter vara förenligt med, och utan negativ påverkan
på, områdets aktuella riksintressen och allmänna intressen med särskilt fokus på kustzonen.
… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter ej ske i områden med risk för brist på
dricksvatten eller saltvatteninträngning av grundvattnet. Nya bostadshus tillåts först när
vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning som garanterar
hela bebyggelsegruppens vattentillgång.
… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en
förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där
kommunalt vatten och avlopp finns.
… kulturgeografiska förhållanden beaktas genom ett traditionellt byggande där brukbar
jordbruksmark, låglänta områden och högsta höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras
landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen
bibehålls.
… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som
befintliga/utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.
… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig
bebyggelse i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande bebyggelse i
Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby (Havstensstrand).
… det lokala föreningslivet och civilsamhället stöttas.
Havstensstrand – kustnära bebyggelseområde
Havstensstrand är ett samlingsnamn för området Sundsandvik-Rotviksbro-Lanesund-Utby.
Detta område tillhör Bokenäset men är mer tätbefolkat än områden längre västerut. Havstensstrand
har ett attraktivt och skyddat läge med utblick över Havstensfjorden. Även närhet till goda
kommunikationer både genom kollektivtrafik och E6 liksom närhet till Uddevalla centrum och
Lysekil gör området attraktivt. Här har fritidshusbebyggelse genomgått en omvandling till
permanentboende som har kompletterats av ny bebyggelse. Från Sundsandvik finns en förbindelse till
Orust via Nötesundsbron som även har gångväg.
Viken och havet utanför Havstensstrand har höga värden för natur och rekreation och är skyddat av
riksintressen för Natura 2000, yrkesfiske, högexploaterad kust, naturvård och friluftsliv.
I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Områdets geografiska
placering med närhet till både havet, Torp Köpcentrum och vägarna 161 och E6 gör Havstensstrand
till ett attraktivt boende på landsbygden.
En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka
nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning mot
Havstensfjorden. Havstensfjorden har idag måttlig ekologisk status beroende på övergödning,
flödesförändringar och särskilt förorenande ämnen. Målet är att uppnå god status till 2027
(Miljökvalitetsnorm).
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I Havstensstrand ska…
… komplettering av befintlig bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade
som befintlig sammanhängande bebyggelse.
… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en
förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där
kommunalt VA finns.
… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig
bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för framtida sammanhängande bebyggelse i
Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby.
… vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik
så att fjordens status inte försämras.
Fräknestranden – kustnära bebyggelseområde
Fräknestranden är ett samlingsnamn för området på västra sidan E6 från Ammenäs till Ulvesund.
Tidigare populärt område för fritidsbebyggelse som i stor utsträckning idag är permanenta bostäder.
Ytterligare bebyggelse av villor och ökade byggrätter har tillkommit som följd av investeringar i
kommunalt vatten och avlopp.
Området präglas av det kustnära jordbruket med sin långvariga hävd. E6:an är en barriär mot
närliggande områden i öst men samtidigt ökar tillgängligheten till regionen via Lerbomotet. E6:an
ökar tillgänglighet till kustområdet.
I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Detta med undantag
för de områden i södra delarna som istället behandlas av fördjupad översiktsplan för Ljungskile.
Områdets geografiska placering med närhet till både havet och goda kommunikationer gör
Fräknestranden till ett attraktivt boende på landsbygden.
En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka
nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till Forshällaån,
Restebäcken och så småningom Havstensfjorden. Alla dessa vattenförekomster har idag måttlig
ekologisk status beroende på övergödning, flödesförändringar och särskilt förorenande ämnen. Målet
är att uppnå god status till 2027 (Miljökvalitetsnorm).
På Fräknestranden ska…
… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som
befintlig sammanhängande bebyggelse.
… goda lösningar för vatten och avlopp, i första hand kopplat till kommunal överföringsledning, vara
en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter.
… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig
bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.
… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark.
… gröna stråk och jordbruksmark ses som sammanhängande naturmiljöer från öst till väst och denna
landskapsbild ska bevaras i hela området, särskilt Fräknestrandens centrala delar.
… den allmänna tillgängligheten till kusten bevaras i hela området och grönområdena ska
tillgängliggöras mer.
… en regional led för vandring/cykling möjliggöras längs Fräknestrandens kust.
… vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik
så att vattenförekomsternas status inte försämras.
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Smedseröd
Smedseröd är ett mindre område strax norr om Torp Köpcentrum. På grund av dess geografiska läge
och förutsättningar i infrastruktur har ett villaområde vuxit fram här. I området finns ingen kommunal
service utöver kommunalt vatten och avlopp. På grund av områdets förutsättningar planerar
kommunen inga ytterligare bebyggelseområden på området.
I Smedseröd ska…
… komplettering av bebyggelse inom området utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse
förutsätta godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, förutom i
områden där kommunalt vatten och avlopp finns.
Skaveröd
Skaveröd är ett mindre område i norra Uddevalla kommun som ligger på kusten mot Gullmarsfjorden
och gränsar mot Munkedals kommun. I området finns begränsad kommunal service, beslut om att
försörja området med kommunalt vatten och avlopp är antaget i VA-utbyggnadsplanen. På grund av
områdets förutsättningar planerar kommunen ingen ytterligare bebyggelse på området.
I Skaveröd ska…
… godkända lokala eller kommunala enskilda- eller gemensamhetsanläggningar för vatten- och
avlopp vara en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter inom området
utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse.

2.2.2.3 Natur och friluftsliv
Områdestypen Natur och friluftsliv utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell som fokuserar på
större områden för stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden. Definitionen innefattar parker,
parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden och anlagda områden för
fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Även små sjöar och delar av öppen sjö kan ingå. I
Uddevalla kommun ska områdestypen Natur och friluftsliv utgöras av både större och mindre naturoch parkområden som bevaras och utvecklas. Natur- och friluftsområden ska säkra kommunens
biologiska mångfald och stärka våra ekosystem men även ge tillgång till säkra, inkluderande och
tillgängliga grönområden för alla målgrupper.
Vissa aspekter kan göra att områden inom områdestypen Natur och friluftsliv utgör en större nytta
som rekreativ miljö. Dessa värdefulla områden för friluftsliv och rekreation behöver ingå i ett
helhetsperspektiv då områdena kan påverkas negativt av markanvändningen runt omkring. Värdefulla
områden kan exempelvis vara större sammanhängande områden med natur, naturmiljöer i anslutning
till boenden och samhällen eller naturområden nära offentliga verksamheter så som äldreboenden. Det
kan även vara platser som tillgängliggör naturen för många människor så som badplatser och
motionsspår. Det gemensamma för dem är att de fyller en viktig funktion för friluftslivet, samtidigt
som det finns en risk för negativa förändringar och att de har ett svagare skydd.
En typ av värdefulla områden som lätt kan påverkas omkringliggande markanvändning är tysta
ostörda områden. Dessa blir allt ovanligare i landskapet och utgör på så sätt en betydelsefull resurs för
kommunen, framför allt ur folkhälso-, rekreations- och besöksnäringsperspektiv. Nuvarande
markanvändning för bostäder och verksamheter såsom jord- och skogsbruk är förenlig med
kommunens ambition för utpekade tysta områden. I Uddevalla kommun finns två områden som
uppfyller kriterierna för tysta områden; del av Bredfjället och del av Herrestadsfjället.
Det är därför viktigt att se naturområden och friluftsliv utifrån ett helhetsperspektiv för att säkra
kvalitativa miljöer både i nutid och för framtida generationer.
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Vandringsled och motionsspår
I Uddevalla kommun finns både regionala och lokala vandringsleder. De regionala lederna är viktiga
för såväl turism och besöksnäring som för kommunens invånare. Dessa leder ingår ofta i större
nätverk som tar vandraren genom flera kommuner. De lokala vandringslederna visar upp pärlor inom
kommunen och marknadsförs inte på samma sätt som de regionala, men kan i många fall vara lika
fina upplevelser. Naturen runt vandringslederna är vital för att bibehålla upplevelsevärdet.
Naturen längs lederna måste därför bevaras och större förändringar som påverkar upplevelsevärdet
negativt ska undvikas. För att bibehålla höga rekreativa värden behöver naturupplevelsen och den
biologiska mångfalden bibehållas. Det är också viktigt att undvika att lederna ljudförorenas, vilket
även det försämrar upplevelsen.
Motionsspår fyller ofta en funktion som arenor för friluftslivet under vardagarna och är därför viktiga
platser för medborgarna att nå naturen under lite enklare former. Områdena kring olika
motionsanläggningar och motionsspår har därför många likheter med vandringsleder och deras
förutsättningar.
I Uddevalla kommun ska…
… utpekade områden bevaras och utvecklas med målet att säkerställa ekosystemtjänster för dagens
och kommande generationer. Därför ska kommunen vara restriktiv med att ta natur- och
friluftsområden i anspråk för andra ändamål.
… kommunen eftersträva en mångfald av grönområden, både avseende storlek och karaktär där
stadsnära odling ska främjas. Trafikutrymmen och gaturum, såsom rondeller och refuger, kan få
grönska för att förstärka identiteten som en grön kommun.
… det finnas en vägledande plan för kommunens grönstruktur, som konkretiserar översiktsplanens
ställningstaganden för natur och ekosystemtjänster.
... natur- och friluftslivsområdens naturvärden, upplevelsevärden och sociala värden inventeras och
sambanden mellan dem analyseras.
… grönstrukturer, spridningskorridorer och gröna stråk bevaras i såväl ort som på landsbygd.
… grönområden och stränder göras mer tillgängliga och utvecklas för såväl människor som för den
biologiska mångfalden.
... ny bebyggelse i natur- och friluftslivsområden i första hand tillkomma på redan ianspråktagen
mark.
... befintliga grönytor och parker värnas och fler grönytor skapas i samband med ny exploatering och
utveckling av befintlig bebyggelse.
… kommunen verka för en ökad kvalitet på parker och grönytor när bebyggda områden förtätas. Detta
för att kunna sörja för ett ökat tryck på grönytorna när invånarantalet ökar.
… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och
kompenseras om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära anslutning
till den plats där de förlorades.
... kommunen verka för att de delar av Herrestadsfjället och Bredfjället som är klassade som tysta
områden, så långt som möjligt skyddas mot framtida störningar.

2.2.2.4 Transportinfrastruktur
Centralorten Uddevalla är en av Västra Götalandsregionens tillväxtmotorer och en såväl regional som
lokal nod för kollektivtrafik. Kommunen ska genom en utvecklad transportinfrastruktur ha fungerande
transportsystem med god tillgänglighet som också tar hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Hållbara
val som ger minskad klimat- och miljöpåverkan ska vara självklara för invånare, besökare och
näringsliv och transportsystemet ska stärka möjligheterna till god livskvalitet och att vara en attraktiv
kommun.
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I takt med en ökad befolkningstillväxt pågår arbetet med innovativa tåglösningar. Kommunen har
därför pekat ut korridor för möjlig höghastighetsjärnväg med stationsläge i Uddevalla centralort samt
en möjlig plats för en höghastighetsdepå och underhållsdepå. Depåerna ska kunna parkera samtliga
höghastighetståg och godsvagnar som ska trafikera Bohusbanan och Missing Link mellan Skee och
Halden. Anläggningen kommer att ge 300 – 400 arbetstillfällen i kommunen och dessutom bli en
viktig utbildningsnod för underhålls- och tågpersonal i Sverige.
Uddevalla kommun ska…
…verka för en utveckling av järnvägstransporter för såväl gods- som persontrafik, prioritering ska
göras för en utveckling av trafiken gällande persontransporter på södra Bohusbanan.
…stärka utvecklingen av hållbara resor genom att stärka förutsättningarna för hållbara transportval
genom utveckling av fler gång- och cykelvägar och prioritering av åtgärder som stärker
kollektivtrafikens konkurrenskraft.
…i takt med en ökad befolkningstillväxt arbeta för innovativa tåglösningar.
Funktionellt prioriterat vägnät
Funktionellt prioriterat vägnät är framtaget för att skapa en samsyn om vilket vägnät som är viktigast
för nationell och regional tillgänglighet och avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar.
Vägarna som pekas ut som funktionellt prioriterade delas in i fyra funktioner (godstransporter,
långväga personresor, dagliga personresor, kollektivtrafik). På vägnätet ska extra fokus läggas på god
tillgänglighet utifrån varje funktion. I Uddevalla kommun är följande vägnät utpekat:
•
•
•
•
•
•

Väg E6 är utpekad som nationellt viktig väg alla fyra funktioner
Väg 44 är utpekad som regionalt viktig väg, alla fyra funktioner
Väg 160 är utpekad som kompletterande regionalt viktig väg för godstransport, dagliga
personresor och kollektivtrafik
Väg 161 är utpekad som regionalt viktig väg för godstransport, dagliga personresor och
kollektivtrafik
Väg 172 är utpekad som regionalt viktig väg för godstransport, dagliga personresor och
kollektivtrafik
Väg 678 är utpekad som regionalt viktig väg för godstransport, dagliga personresor och
långväga personresor

Farligt gods
Transporter av farligt gods förekommer allmänt på väg, järnväg eller sjövägen med hantering i
Uddevalla Hamn. Med farligt gods menas föremål och ämnen som på grund av sina fysikaliska eller
kemiska egenskaper kan orsaka skador på hälsa, liv, miljö eller egendom i samband med transporter.
Det finns rekommenderade vägar för transporter av farligt gods men det är inte förbjudet att köra
farligt gods på andra vägar. Dessa transporter måste beaktas vid planering av ny bebyggelse. En
utbyggnad av södra Bohusbanan bedöms i första hand syfta till snabbare persontransporter med tåg.
Uddevalla kommun ingår i förbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som har tagit fram
“Handlingsprogram 2020–2023 enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor”.
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Uddevalla kommun ska…
… i planering av bebyggelse ta hänsyn till risker från transporter av farligt god med följande avstånd:
• Område 0–30 meter Området närmast väg/järnväg bör begränsas så att det inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse. Området i direkt anslutning till farligt godsleden bör heller inte
exploateras på sådant sätt att eventuellt olycksförlopp kan förvärras.
• Område 30–70 meter Vid planering bör markanvändningen utformas så att få personer
uppehåller sig i området och där personer alltid är i vaket tillstånd.
• Område 70–150 meter Det avstånd vid vilket de flesta typer av markanvändning kan
förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan markanvändning som
innefattar många eller utsatta personer.
• Område mer än 150 meter från farligt godsled Det avstånd vid vilket övriga typer av
markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser.
... i planeringen ta hänsyn till kända farligt godstransporter, såsom till och från Uddevalla hamn, som
sker på andra vägar än rekommenderade vägar för farligt gods.
... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor.
För vidare läsning: Räddningstjänsten: Handlingsprogram 2020–2023 Vägledning RMB avseende
räddningstjänstens roll i planprocessen
Hamnen och farleden
Uddevalla hamn med farled från söder genom Hakefjorden har utpekats som riksintresse för sjöfart.
Uddevalla hamn spelar en strategisk roll för sjötransporter i Västsverige och hamnterminalen är en
viktig länk i transportkedjan av varor och gods. Hamnen har kopplingar till järnvägen med ﬂera
tågtransporter till och från hamnen dagligen. Hamnen ligger också nära E6 där lastbilstransporter är
mycket frekventa.
Hamnverksamheten bedrivs idag i Uddevallas inre hamn. Det pågår ett långsiktigt strategiskt arbete
som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar
tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för ett nytt
industriområde på Fröland, till förmån för att öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya
mötesplatser.
Uddevallas djupa hamn ger förutsättningar för en utveckling av båt- och färjetraﬁk.
Markområdet och ställningstaganden för hamnen samt utpekad muddertippningsplats finns inom den
fördjupade översiktsplanen för Uddevalla Centralort.
Uddevalla kommun ska…
... investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som
kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.
För vidare läsning: Uddevalla FÖP

2.2.2.5 Verksamhet och industri
Områdestypen Verksamhet och industri har utgått ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. De
områden utsatta som utredningsområde för störande verksamhet och industri syftar på verksamheter
som ej bör blandas med bostäder exempelvis verksamheter och industri som kan vara störande,
miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. Inom denna
områdestyp kan en variation av verksamheter planeras exempelvis traditionella industriområden såväl
som stormarknads- eller mässområden. De områden utsatta som utredningsområde för icke störande
verksamhet och industri innebär verksamhet och industri som kan blandas med bostäder.
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De flesta av kommunens verksamhetsområden finns i de fördjupade översiktsplanerna för Uddevalla
centralort och Ljungskile tätort. Förtätning och komplettering av dessa befintliga
verksamhetsområden utnyttjar befintlig infrastruktur.
En komplettering av Ljungskiles befintliga verksamhetsområde i Aröd pekas ut för utredning i denna
plan. De övriga utpekade områdena innebär krav på ny- och utbyggnad av infrastruktur.
En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att vår planering inte ska
påverka nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Föreslagna verksamhetsområden
har avrinning mot Bäveån, Byfjorden, Havstensfjorden, Bodeleån, Skredsviksån, Gullmarsfjorden,
Aröd å och Ljungs Kile. Dessa vattenförekomster lever inte upp till god status 2021, ofta på grund av
övergödning. Målet är att uppnå god status till 2027 (Miljökvalitetsnorm).
Vid komplettering av bebyggelse och verksamheter måste särskild hänsyn tas till nuvarande
statusklassning och problematik så att vattenförekomsternas status inte försämras.
Uddevalla kommun ska...
… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya
industri- och verksamhetsområden.
... ha en god markberedskap för verksamheter i lägen som är försedda med nödvändig infrastruktur
såsom vägar, vatten och avlopp.
… stärka markberedskap för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt verksamheter
med goda infrastrukturförbindelser.
… genomföra fördjupade studier för utpekade utredningsområden i översiktsplanen.
… vara en attraktiv kommun där företag vill investera och etablera sig med möjlighet att växa och
utvecklas.

2.2.2.6 Vatten
Områdestypen Vatten utgår från Boverkets ÖP-modell som inkluderar både större och mindre
vattenområden. I vissa fall kan mindre vattendrag eller ytor ingå i andra områdestyper som
exempelvis Natur och friluftsliv.
Uddevalla kommun har en stor variation och mångfald av natur. Kommunens vatten är attraktiva både
för invånare, besöksnäringen och övriga näringslivet och erbjuder en mångfald av tjänster som
genererar värden för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Våra vatten förser oss med
dricksvatten, rekreationsmöjligheter, hem till en mångfald av djur och växter, transportmöjligheter
och förmildring av klimatförändringar.
Kommunens 27 mil kust och marina miljö med dess naturvärden är en stor del av Uddevalla
kommuns identitet och attraktivitet. Vårt hav och dess kust är således ett område med en mångfald av
användningsområden, där många intressen behöver samexistera.
Utöver vattenområdena till havs finns ett antal sjöar och vattendrag med både rekreations- och
naturvärden.
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Havs- och kustanvändning
I Uddevalla kommun ska användningen av hav och kust ske på ett långsiktigt ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans. Kustzonen ska vara tillgänglig och
attraktiv för rekreation, friluftsliv och hållbara maritima näringar.
Uddevalla kommun ska...
… skydda havs- och kustmiljöer på så sätt att de kan erbjuda Uddevallabor och besökande allmänhet
möjligheter till bad, friluftsliv och naturupplevelser.
… verka för det allmänna, rörliga och lokalt anpassade friluftslivet som möjliggör för olika grupper
av människor att uppleva kust och hav.
… verka för utvecklingen av näringar inom marin cirkulär ekonomi, vattenbruk och ett långsiktigt
hållbart fiske i linje med kustens riksintressen.
… hänvisa bebyggelseutveckling längs kusten till utpekade områden längs Fräknestranden och
Havstensstrand.
… utveckla en robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till
exempel samarbete kring vattenförsörjning och klimatförebyggande åtgärder.
… utveckla testanläggningar på land och till havs för att främja en hållbar teknikutveckling.
… investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som
kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.
… förbättra förbindelserna för kollektivt resande till och från kusten genom utveckling av gång- och
cykelnätet.
… i Uddevalla och Ljungskile hamn skapa goda förutsättningar för båtliv med satsning på service,
infrastruktur och förvaringslösningar som möter dagens och framtida behov.
… minska störningar för friluftsliv och naturmiljö i naturskyddsområden som Havstensfjorden och
Gullmarsfjorden.
… verka för minskad nedskräpning av hav, stränder och bottnar samt utveckla avfallshanteringen
längs kusten.
… i planering prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster, ta hänsyn till grön och blå
infrastruktur samt skydda särskilt utpekade arter och biotoper i hav och kustzon.
… prioritera åtgärder som syftar till bevarande och återhämtning av fiskbestånden som värdefull
ekosystemfunktion.
Sjöar och vattendrag
Uddevalla kommuns sjöar och vattendrag fyller många viktiga funktioner. Härifrån tar vi vårt
dricksvatten, de är livsmiljöer för djur och växter, här sker transporter, fiske, rekreation och
energiproduktion för att nämna några exempel.
Insatser för att åtgärda vandringshinder i vattendrag har genomförts men det finns fortfarande
vandringshinder för vandrande fiskar i form av gamla kvarnar som kvarstår.
Det finns 109 små och medelstora bäckar i Uddevalla kommun, där åarna Bäveån och Bratteforsån är
de största vattendragen. Kommunens sjöar är små och utgör endast en liten del av kommunens yta,
men flera av dem är biologiskt värdefulla.
Av svenska sötvattensfiskar återfinns ett 20-tal arter i kommunen. Flertalet av arterna finns i Bäveåns
och Bratteforsåns vattensystem och i de större sjöarna Store Vektor, Stora Köperödssjön,
Kolbengtserödssjön och Grinnerödssjön.
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Uddevalla kommun ska…
...verka för att öka den biologiska mångfalden i kommunens vatten, särskilt i Bäveån och Byfjorden
samt skapa förutsättningar för olika arter att förflytta sig förbi vandringshinder.
… värna om vattnets ekologiska status och säkerställa framtida drickvattensförsörjning.
… utveckla och värna om vattnets rekreationsmöjligheter genom tillgänglighets- och
informationsinsatser.
... genomföra arbetet med att nå god status i vattenförekomsterna tillsammans med vattenråden och i 8
fjordar för att främja det lokala engagemanget och den mellankommunala samverkan.
… framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade vattenresurserna och förbjuda sådan expansion
som kan påverka uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt.
Strandskydd
Stränder är en gemensam naturtillgång som har stora värden för såväl friluftsliv som djur- och växtliv.
Strandområden hör till de artrikaste miljöerna och hyser en stor andel hotade arter. Områdena har
också stora värden för landskapsbild, natur- och kulturmiljö. Områdena ger möjlighet till många olika
slags aktiviteter och bidrar därmed till stora upplevelsevärden. Tillgängliga stränder ger även området
ökad attraktivitet för närboende och övriga kommuninvånare.
För att värna strändernas oersättliga värden omfattas land- och vattenområden intill strandlinjen av
strandskydd. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Naturen behöver inte vara extra
skyddsvärd för att hänsyn ska tas till strandskyddets syften. Det är också viktigt att ta hänsyn till
ekologiska samband för att långsiktigt trygga strändernas naturmiljöer.
I Uddevalla kommun ska...
… åtgärder längs stränder planeras och genomföras med stor hänsyn till strändernas natur- och
friluftsvärden, landskapsbilden samt natur- och kulturmiljön.
… det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande anläggningar eller bebyggelse ska
lokaliseras så att passager till, från och längs strandskyddsområden tillgodoses.
… det ställas krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den allemansrättsliga tillgängligheten vid
prövning av dispenser eller upphävande av strandskydd.

3. Förhållanden av väsentlig betydelse
I detta kapitel redovisar kommunen för förhållanden av väsentlig betydelse som i högre grad berör en
större omvärld.
Kapitlet är indelat i fem avsnitt:
1. Mellankommunala frågor behandlar frågor som vi delar med våra grannkommuner. Många
gånger berörs en fråga av flera kommuner vilket kräver samordning över kommungränserna.
2. Riksintressen är värden som är av så pass högt värde att det är bevarandevärt även i regionalt
och nationellt perspektiv.
3. Areella näringar tar ställning till hur kommunen planerar för jord- och skogsbruk.
4. Miljökvalitetsnormer är satta för buller, luft och vatten och det är kommunens uppgift att
säkerställa att normerna uppnås och att kommunen håller en god status.
5. Hälsa, säkerhet och risk hanterar frågor om naturligt förekommande risker såsom ras och
skred men också förekomst av radon. Här hanteras även miljöfarlig verksamhet och
potentiellt förorenade områden.
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3.1 Mellankommunala frågor
Uddevalla kommuns läge vid E6 mitt i Bohuslän med djuphamn och järnväg gör landskapets största
stad till ett regionalt centrum för handel, service, näringsliv, kultur, utbildning och evenemang.
Samverkan med närliggande kommuner ger tillgång till en varierad arbetsmarknad och samverkan
mellan exempelvis företag.

Strukturbild Fyrbodal
Fyrbodal är ett kommunalförbund som Uddevalla kommun är medlem i. Förbundet samarbetar för att
tillsammans skapa en hållbar utveckling av vår region och för att underlätta i mellankommunala
frågor.
Som del av Fyrbodal är Uddevalla kommun också en del av ett regionalt sammanhang. Fyrbodal har
bland annat arbetat med strukturbilder för regionen där Uddevalla kommun är en del i de regionala
kommunikationsstråken, arbetsmarknaden, näringslivet, besöksnäringen med flera. Det är viktigt för
kommunen och regionen Fyrbodal att fortsätta samarbeta genom funktionell geografi där man
utvecklar fysiska strukturer som stöder hållbar utveckling i regionen. Uddevalla kommun deltar i
Fyrbodals arbete med strukturbilder och funktionell geografi.
För vidare läsning: Strukturbild Fyrbodal - Fyrbodals kommunalförbund

Ett enat Bohuslän
Den 8 april 2014 skrev kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråden i de 11 bohuslänska
kommunerna på en gemensam avsiktsförklaring för Ett enat Bohuslän. Det är sedan dess en stark
samverkansplattform och påverkanspart. Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan
kommunerna, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige AB och besöksnäringsföretagen.
Samtliga aktörer har representanter med i styrgruppen. Varje kommun har en utsedd kontaktperson till
Ett enat Bohuslän. Syftet är att tillsammans och på ett hållbart sätt stärka förutsättningarna och
utvecklingen av besöksnäringen i Bohuslän. Målet är att öka det ekonomiska värdet av
besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen. Detta görs i
kommunerna genom att beakta och ta hänsyn till besöksnäringen i sina översiktsplaner, detaljplaner,
tillgänglighet, upphandlingar mm.
För vidare läsning: Avsiktsförklaring Ett enat Bohuslän

Biosfärområde Bohuskust (BOB)
Arbetet med att utveckla ett biosfärområde i Bohusläns kustzon har påbörjats och omfattar Bohusläns
11 kommuner. Unesco har utformat Man and the Biosphere (MAB), ett mellanstatligt och
tvärvetenskapligt forskningsprogram som arbetar globalt i syfte att förbättra relationen mellan
människor och miljö. Biosfärområden är det mest centrala verktyget i MAB-programmets verksamhet
och utgörs av områden med höga landskapsvärden. De fungerar som modellområden för hållbar
utveckling där man söker lokala lösningar till globala problem och där biologisk mångfald ska
bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling ska gynnas.
Förväntade effekter förväntas bli en bredare mobilisering för och effektivare resa mot Agenda 2030,
samt betydande finansiering från bland annat EU:s forsknings- och innovationsprogram.

Västra Götalandsregionen
Uddevalla centralort utgör ett av Västra Götalandsregionens så kallade pendlingsnav och är en av
regionens utpekade tillväxtmotorer i Västra Götalands regionutvecklingsstrategi. Utpekade noder och
stråk mellan dessa prioriteras särskilt i det regionala utvecklingsarbetet. Samspel och samarbete med
närliggande kommuner och hela regionen har stor betydelse för regionens hållbara utveckling.
För vidare läsning: Regional utvecklingsstrategi
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Vatten och avlopp
Regional vattenförsörjningsplan som tas fram av Länsstyrelsen väntas bli en grund för samarbete om
dricksvatten-redundans mellan kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och
Uddevalla. Möjligheten att koppla ihop ledningssystemen i dessa kommuner för att säkerställa
vattenförsörjningen har utretts översiktligt. Samarbetet kan även utvecklas till att omfatta
avloppshantering. Sammankopplingen ger ﬂera fördelar såsom ett nätverk med större säkerhet, stöd
vid större haveri, kapacitetsökning samt möjlighet till exploatering utmed sträckorna där det idag
saknas vatten och avlopp.
Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i Uddevalla och Slussen på Orust.
Den ger idag både reservvatten och permanent vatten till delar av Orust samt möjlighet till
reservvatten till Uddevalla kommun.
Frågan om möjlig inkoppling av ett antal fastigheter på Töllås på Orust har diskuterats. Överföring
sker om kapacitetsberäkningar visar att det finns utrymme till Sundsandvik när redundansledning över
Kristevik m.fl. är utbyggd. Tidplan för denna ledning är 2027–2029.
Vattenförsörjningsplanen visar på behovet av att säkra dricksvattenförsörjning på lång sikt. Ett
samarbete har påbörjats med Trollhättans Energi för att arbeta mot att skapa en råvattenledning från
Vänern.

Torpområdet
Torp Köpcentrum är Uddevalla kommuns största handelsområde och en del av besöksnäringen i
kommunen. Torpområdet fungerar idag som en trafiknod för regional och lokal trafik där trafik mot
Lysekil, Göteborg, Kungshamn/Smögen, Strömstad och Trollhättan möts med lokaltrafik inom
Uddevalla centralort. Här stannar även andra bussbolag med trafik mot exempelvis Oslo och
Köpenhamn.
Torps omfattning och placering längs europavägen E6 påverkar handlings- och transportmönster i sin
omgivning.
Torp Köpcentrum ligger inom den geografiska avgränsningen för Uddevallas fördjupade
översiktsplan. Denna hanterar och tar ställning till områdets mark- och vattenanvändning.
För vidare läsning: Uddevalla FÖP

Kollektivtrafik och viktiga vägar
Södra Bohusbanans utveckling är av stor betydelse för Uddevalla som pendlingsnav och möjligheten
till ökad mobilitet. Ett nytt mötesspår i Grohed står nu klart vilket ger möjlighet till tätare tågtrafik på
banan (halvtimmesintervall). Möjligheten till kapacitetshöjande åtgärder studeras men på lång sikt
krävs en utbyggnad av banan till dubbelspår hela sträckan Uddevalla–Göteborg.
Älvsborgsbanan utgör en viktig länk för tvärtågsförbindelser mot delar av Västra Götaland och
Mälardalen/Stockholm. Upprustning av bandelen ger effektivare tågförbindelser med Stockholm. Den
är också viktig för pendeltraﬁk mellan Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan.
Utvecklingen av de regionala vägarna sker via kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen.
Inom kommunen har väg 161 mellan Torp och färjeläget Skår prioriterats för åtgärder som förbättrar
framkomlighet och trafiksäkerhet. Även väg 678 mellan Lerbo och Bratteröd ingår som en del i de
regionala stråken och kommer efter beslut i regionfullmäktige att byggas ut till en så kallad 2+1-väg.
Uddevalla hamn är utpekad som ett riksintresse och utgör viktig infrastruktur för kommunen och
regionen. Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) beskriver olika möjligheter för hamnens utveckling i
ett regionalt perspektiv och kommunen beaktar denna i hamnens fortsatta utveckling.
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Transportkorridor Skagerrak
Uddevalla kommun har tillsammans med bohuslänska kommuner som ambition att förstärka och
förbättra gods- och persontrafiken mellan Göteborg och Oslo. Detta innebär att man bidrar till
regionens mål om hållbara transporter och blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling,
förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion.
Målbilden för samverkan utgår från att en transportkorridor innefattar alla trafikslag och att sjöfart,
väg och järnväg tillsammans skapar transportlösningar för passagerare och gods. Vårt arbete är helt i
linje med Västra Götalandsregions mål om hållbara transporter.
Smartare lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik bidrar till en utökad
arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter och transportslag stärker också den helhet som krävs för
slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem.

Uddevalla hamn
Uddevalla Hamnterminal befinner sig i brytpunkten mellan småhamn under 1000 ton per halvår och
mellanhamn över 1000 ton per halvår. Utvecklingspotentialen för Uddevalla hamn kan få betydelse i
ett storregionalt perspektiv i Västra Götaland och Oslofjordområdet.
Uddevalla hamns kommunala ambition är att öka godshanteringen till 2028 till 2–2,5 miljoner ton
gods. En utbyggnad för anlöp av större fartyg innebär att hamnspåren måste flyttas för att ge plats åt
centrumbebyggelse av bostäder och affärer i inre hamnen. Uddevalla Hamnterminal har också gjort
ett ställningstagande att utveckla snabbgodscontainer- och kombihanteringen i anslutning till hamnen.
Anslutande järnvägssystem från Strömstad till Uddevalla har stora kapacitetsproblem, likaså har
sträckan Göteborg–Stenungsund–Uddevalla mycket stora kapacitetsproblem vilket motiverar en
nödvändig dubbelspårsutbyggnad före 2025. Hamnens kapacitet är beroende av järnvägens kapacitet.
En skisserad lösning är att bygga Missing Link, det vill säga sträckan Strömstad–Halden, som ökar
transportkapaciteten med 500 procent. På detta sätt blir Uddevalla hamn en betydelsefull
komplementhamn i Västra Götaland och för godstrafik från och till Norge.
Det finns tillgänglig kapacitet kvar på Älvsborgsbanan från Uddevalla till Öxnered och Trollhättan.
Utvecklingen av Uddevalla Central till en modern station med serviceinrättningar och integrerad
stadsbebyggelse vid Västerlånggatan är ett steg i rätt riktning. Tillgänglig kapacitet finns på sträckan
Uddevalla–Öxnered under överskådlig tidsperiod vilket innebär att Uddevalla Hamnterminal kan växa
med mer gods och fler järnvägstransporter till Norge via Dalslandsbanan och till resten av Sverige.
För att transportkapaciteten ska öka till Norge, krävs omfattande investeringar vilka ej är prioriterade i
nationell transportplan idag.
Möjlighet finns för att förbättra farleden i fjordsystemet, där en begränsad och definierad justering
skulle innebära 2,5 meters större djupgående, vilket också ökar godskapacitet och Uddevalla hamns
positionering.

Kustzonsplanering
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är framtagen i ett samarbete mellan Göteborgsregionen
(GR), Orust kommun och Uddevalla kommun. Strategidokumentet antogs av kommunfullmäktige den
8 januari 2020 som ett vägledande dokument och underlag. Detta innehåller 6 överenskommelser och
1 strukturbild för framtida planering. Syftet är att samla hela kuststräckan och de mellankommunala
planeringsfrågorna. Kustzonen är viktig som attraktions- och identitetsskapande kraft och utgör en
gemensam angelägenhet.
Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för avvägningar och
prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de viljeinriktningar som ska
utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den mellankommunala kustzonsplaneringen.
61

Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter

74

Överenskommelserna är följande:
1. Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära landsbygdens karaktär och
identitet ska tas tillvara.
2. Vi är överens om att utveckla levande samhällen där människor kan bo och verka hela året.
3. Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som bidrar till värdeskapande och
sysselsättning i kustzonen.
4. Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon för närrekreation,
friluftsliv och turism.
5. Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och för
bevarande av öppna landskap.
6. Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar till
ekosystem i balans.
Överenskommelsen i sin helhet, inklusive underpunkter till överenskommelserna, beskriver mer
konkret kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.
För vidare läsning: Mellankommunal kustzonsplanering GR

Natur och friluftsliv
Uddevalla har värdefull grönstruktur både i tätorterna och på landsbygden. Dessa gröna miljöer består
av till exempel ädellövslandskap, å- och kustlandskap och tätortsnära natur och parker. Den gröna
strukturen skapar förutsättningar för en kommun präglad av livskvalitet och attraktivitet och bidrar till
att invånare och besökare trivs. När vi förtätar ökar betydelsen av att den gröna strukturen är
välplanerad, lättillgänglig och håller hög kvalitet. Att planera för en bra grönstruktur är att planera för
en hållbar utveckling och en god livskvalitet. Den gröna infrastrukturen sträcker sig även in i andra
kommuner vilket innebär att man vid planläggning också måste ta hänsyn till och samverka med
andra angränsande kommuner.
De så kallade värdetrakterna är mest användbara i översiktlig planering då de sätter naturvärdena i ett
regionalt och mellankommunalt sammanhang. I stora drag beskrivs dessa mellankommunala
kopplingar i våra gröna och blå infrastrukturer i kommunens utvecklingsinriktning. En större grön kil
kommer från Göteborg och går vidare längs kommungränsen i öster mot Vänersborg. Här utgör
Bredfjällsområdet tillsammans med intilliggande område i Lilla Edets kommun en viktigt värdetrakt
av relativt opåverkad natur som är viktig att gemensamt bevara. Området har både ett rikt natur- och
friluftsliv. En annan värdetrakt är där Herrestadsfjället övergår i Munkedals kommun.
Uddevalla kommun har 27 mil kust och har en havsmiljö som är gemensam med flera andra
kommuner. Det mellankommunala samarbetet kring kustzonen är av hög prioritet. Dessa kopplingar
är även de markerade i utvecklingsinriktningen.
För vidare läsning: Regional handlingsplan för grön infrastruktur
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3.2 Riksintressen
I Uddevalla kommun finns vissa områden med värden som är så värdefulla att de utgör ett nationellt
intresse, vilket innebär att de behöver skyddas mot påverkan. Dessa områden är utpekade som
riksintressen och är skyddade via lagstiftning. De kan ses som en positiv resurs för kommunen.

3.2.1 Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. De är utvalda därför att de är viktiga
livsmiljöer för hotade arter. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4.
I Uddevalla kommun ingår följande områden i nätverket Natura 2000:
• Havstensfjorden-Svälte kile
• Bredmossen-Hensbacka
• Gullmarsfjorden
• Strömmarna
• Klockaremossen
• Store mosse
• Bredfjället
• Gustavsberg-Korpberget
• Tjöstelsrödsbäcken
• Bratteforsån
• Gullmarsberg
• Trone Mosse
I områden för Natura 2000 planeras ingen förändring av markanvändningen. I några delar av
kustområdet i Gullmarsfjorden samt Havstensfjorden-Svälte kile utpekas utredningsråden för
sammanhängande byggelse. Dessa utredningsområden berör inte Natura 2000 områden. Då
översiktsplanen tar ställning till att kustzonen inte ska utredas för vidare exploatering anser Uddevalla
kommun att riksintresset för Natura 2000 inte påverkas av planen.

3.2.2 Yrkesfiske
Riksintresset innefattar mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för
vattenbruk och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas
bedrivande. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3.
Berörda områden i Uddevalla kommun:
•
•

Byfjorden-Havstensfjorden-Koljefjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 66.
Gullmarsfjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 67.

Kommunen anser att förslagen i översiktsplanen inte utgör en negativ påverkan på riksintresset.

3.2.3 Energiproduktion – vindbruk
Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett
nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället och/eller för
en landsdels behov av viss energiproduktion. Angivna riksintresseanspråk är framtagna med hänsyn
till försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3.
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Hogstorp-Herrestadsfjället
Bratteröd-Köperöd
Jättesås
Forshälla
Ljungskile
Barkesbo

I enlighet med översiktsplanens tematiska tillägg om vindbruk tar kommunen ställning till att:
•
•
•

Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22) för närvarande är
färdigutbyggd avseende vindkraft.
Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämpliga för utbyggnad av vindkraft.
Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av kommunen, dock ej
riksintressena i södra delen av kommunen.

I enlighet med Vindbruksplanen uppmanar kommunen berörda myndigheter att bistå kommunen i
arbetet med att se över riksintresseområdena söder om Uddevalla centralort. En översyn i frågan
skulle således syfta till att Vindbruksplan och områden där riksintressen för vindbruk finns i
Uddevalla speglar varandra. Nuvarande utpekade områden söder om Uddevalla har blivit inaktuella.
En uppdaterad Vindbruksplan avses införlivas i Översiktsplanen.
För vidare läsning: Vindbruksplan

3.2.4 Naturvård
Riksintresset för naturvård pekas ut då det särskilt väl belyser viktiga skeden av natur- och
kulturlandskapets utveckling eller är ostört och inrymmer en stor mångfald av naturtyper. Det kan
vara av särskilt stort intresse också därför att det hyser unika och hotade eller sårbara naturtyper eller
arter, till exempel ett rikt fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper som gör
området värdefullt för förståelsen av naturen. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gullmarsfjorden (NRO-14-065)
Strömmarna-Koljefjorden (NRO-14-093)
Havstensfjorden (NRO-14-080)
Bredmossen SO Munkedal och myr vid Lunddalen (NRO-14-066)
Trone mosse, Klockaremossekomplexet, m.fl. (NRO-14-046)
Kuröd-Bräcke (NRO-14-082)
Store mosse (NRO-14-094)
Blåduven (NRO-14-083)
Myr vid Lilla och Stora djup (NRO-14-095)
Bredfjället-Väktorområdet (NRO-14-096)
Bratteforsån och Hällungen (NRO-14-104)
Sund (NRO-14-081)

Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad
markanvändning.
För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar
kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till naturvårdens riksintresse.
Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande.
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3.2.5 Friluftsliv
De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse.
Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora värden på grund av natur- och kulturkvaliteter att
de är eller kan bli attraktiva för besökare från hela Sverige eller utlandet.
För områden som är av riksintresse för friluftslivet spelar förutsättningarna för naturupplevelser och
friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmänheten stor roll. Detta riksintresse skyddas enligt
Miljöbalken kapitel 3.
•
•
•
•
•

Gullmarnområdet (FO 09)
Herrestadsfjället med Viksjön (FO 16)
Södra Bohusläns kust (FO 39)
Havsstensfjorden (FO 15)
Bredfjället (FO 03)

Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad mark- eller
vattenanvändning.
För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar
kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till friluftslivets riksintresse.
Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande.

3.2.6 Högexploaterad kust
Att många har tillgång till den miljö och de aktiviteter som den högexploaterade kusten erbjuder, är
essensen av detta riksintresse. Inom den högexploaterade kusten får exploatering ske om det inte
påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Särskilda bestämmelser för hushållning av mark
och vatten finns. Kombinationen av följande värden anses vara skyddsvärda och värda att bevara för
en fortsatt attraktivitet. Riksintresset innebär att ny bebyggelse får upprättas om värdena tas i
beaktning. Det är framför allt kustzonen som innefattar skyddsvärt område för den högexploaterade
kusten. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4.
Hela Uddevalla kommuns kustzon inkluderas av riksintresset. Kommunen tar ställning till att all
bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet och med hänsyn till kultur- och naturmiljöer och
friluftsliv.

3.2.7 Kulturmiljövård
Riksintresset för kulturmiljövården är sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett
nationellt perspektiv. Det är områden som särskilt väl belyser viktiga historiska skeenden. De värden
som ligger till grund för utpekandet är knutna till såväl enskilda objekt och delområden som till
miljöns kulturhistoriska och rumsliga samband. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3.
•
•
•
•
•
•

Dynge ruin-Gullmarsberg (KO 66)
Centrala Bokenäset (KO 64)
Dragsmark (KO 65)
Gustavsberg (KO 67)
Bredfjället (KO 63)
Bredfjället (KP 76)
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Områdena utpekade för kulturmiljövårdriksintresset ligger alla, förutom Gustavsberg (KO 67) som
hanteras av den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla centralort, inom områdestyper med fokus
på bevarande. I de berörda områdestyperna, Landsbygd samt Natur och friluftsliv, tar kommunen
ställning till att bevara och stärka platsens befintliga identitet och planering ska ske med hänsyn till
kultur- och naturmiljö.

3.2.8 Transport och kommunikationer
Riksintresset för transport och kommunikationer skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. Utpekande av
ett riksintresse för transport och kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § miljöbalken att
riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningen. Här avses att det är funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas.
Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor för Landvetter, Säve, Trollhättan och
Såtenäs flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser av riksintresse. Lokalisering av
höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska samrådas med respektive
flygplats.
För den civila luftfarten gäller följande: Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner,
skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan ska remitteras
till Luftfartsverket (LFV). Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig objektet
till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras.
Det finns flera riksintressen för transport och kommunikationer i Uddevalla kommun:
•
•
•
•
•
•
•
•

Järnväg: Älvsborgsbanan, Bohusbanan
Stationer: Uddevalla C, Uddevalla Östra, Ljungskile
Väg: E6, Väg 44, väg 678
Sjöfart farleder: Uddevalla–Stenungssund, Bonden–Malö strömmar–Havstensfjord (Norra
Uddevallaleden)
Hamn: Uddevalla hamn
Djupt område: Byfjorden, Havstensfjorden
Influensområdet för hinderytor för flygplats: Landvetter och Trollhättan
Teleanläggningar: omfattas av sekretess

Kommunen anser att översiktsplanens ställningstaganden inte påverkar intressena för transport och
kommunikationer negativt.

Riksintresse hamn
Riksintresset för Uddevalla hamn sträcker sig geografiskt in i Uddevalla centrum. Här nedan beskrivs
hur i takt med att hamnens verksamhet drar sig västerut, med eller utan hjälp av dålig markstabilitet,
ändrad markanvändning inte kommer att skada riksintressets värden eller begränsa
hamnverksamheten.
Uddevalla kommun har startat ett stadsutvecklingsprojekt med ett antal projektområden. De större
projekten omfattar översvämningsskydd, skredsäkringar, skyfallslösningar och hållbart resande.
Längre västerut, där hamnbolaget har sin verksamhet, har sjunkande mark och miljöföroreningar
identifierats. Beslut har fattats att flytta hamnverksamheten med dess kunder längre västerut mot
Sörvik och Västra hamnen (Fröland). Detta kommer att ske från år 2025 och framåt. Med detta ser
kommunen att riksintresset för hamnens verksamhet i och runt Bäveån har spelat ut sin roll på 10 års
sikt.
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Det finns anledning att redan nu nämna detta därför att det på 10–15 års sikt inte kommer att finnas
någon hamnverksamhet kvar på Badö/Bäve, då såväl kunder, hamnbolag och järnvägsharpan flyttats
därifrån. Skeppsholmspiren med järnväg har till och med år 2035 på sig att avvecklas. Därefter har
Uddevalla kommun bara hamnverksamhet på Sörvik och Fröland.
Nedan beskrivs mer ingående de olika delarna i hur Uddevalla kommun ser på utveckling av området.

Hamnen flyttar västerut
Markens stabilitet och sjunkande nivå på Badö/Bäve området är kritisk på vissa delar redan nu och på
andra områden på några års sikt. Samtidigt håller Frölands framtida industrimark på att färdigställas.
Detta sammantaget gör att kommunen beslutat att flytta hamnverksamheten västerut, utveckla Sörvik
och etablera fullt ut på Fröland från år 2026. Diskussioner pågår med hamnens kunder på Badö/Bäve
om att flytta med ut till Fröland. I dagsläget är redan stora delar av Badö/Bäve området avgränsat på
grund av risk för skred. Tidsplanen är att all verksamhet ska vara flyttad till Frölandskajen senast år
2028. Skeppsholmspiren kommer att ha kvar hamnverksamhet till och med år 2035, därefter kommer
ingen hamnverksamhet att finnas kvar i detta område. Sedan finns förmodligen bara Exxon Mobile
kvar på södra sidan av Bäveåns utlopp. Nedan följer en övergripande tidsplan över hamnens flytt
västerut, vilken även illustreras i en karta.

Tidsplan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2021 Beslut om val av scenario för Badö/Bäve (havsvik/bostäder/grönytor)
2021 Vägval av sträckning avseende tågreservatet för Sörvik till Fröland klart
2022 Detaljplan Fröland klart
2022 Hamnens kunder nya avtal framtaget för förhandling
2022 Klart med Benders avseende järnvägens dragning över deras mark
2022 Beslut om val av plats för triangelspår och tidpunkt när det ska vara klart
2023 Detaljplan för Frölandsgärdet klart
2024 Ersättningsplats för nuvarande harpa på Badö klart
2024 Kommunen ska nu ha rådighet över hela Fröland
2025 Arrendeavtal upphör Badö/Bäve (ej Harpa och körvägar)
2025 Kommunen färdigställt industrimarken på Fröland, för industrietableringar
2025 Hamnbolaget färdigställt delar av hamnområdet på Fröland, för industrietableringarna
2028 Harpans flytt startar
2028 Hamnbolaget lämnar Badö/Bäve
2032 Badö/Bäves mark åtgärdat klart, för det val som gjordes 2021
2035 Hamnbolaget lämnar Skeppsholmspiren

Karta med övergripande tidsplan för hamnens flytt västerut
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Staden växer västerut
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun beställde i december 2020 ett planprogram för att pröva
förutsättningarna för en större stadsutveckling av det så kallade ”Västra Centrum”, en del av
kommunens stora stadsutvecklingsprojekt ”Staden växer västerut”.
Planarbetets syfte är att undersöka förutsättningarna och utreda konsekvenserna av att exploatera och
omdana en stor yta i nuvarande centrum.
Hela stadsutvecklingsprojektet omfattar i princip ytor motsvarande en helt ny innerstadskärna och har
tidigare schematiskt studerats som en del av den områdesplan kommunfullmäktige antog 2016.
Områdesplanen omfattar grova förslag på till exempel kvartersbildning, infrastrukturstråk och
övergripande kriterier för arkitektoniska värden.
I ett senare skede togs en stadsutvecklingsvision fram för hela stadsutvecklingsområdet. Här skisseras
på de mänskliga värdena som bör genomsyra området i framtiden. Grönytor, social och ekologisk
hållbarhet samt estetik är några av dessa frågor.
Andra utredningar som också berör området är en utredning av förutsättningarna för en ny placering
av bussterminalen Kampenhof, studier av ny placering för järnvägsstationen Uddevalla C samt en
trafikanalys över konsekvenserna av ett fullt utbyggt ”Staden växer västerut”.
Slutligen omfattas också stora delar av stadsutvecklingsområdet av den förstudie som genomförts
avseende ett översvämningsskydd med kajpromenad och vars genomförande till stora delar utgör en
grundläggande förutsättning för exploateringen i området. Uddevalla kommun planerar för att skapa
ett översvämningsskydd med tillhörande kajpromenad som skyddar befintlig stad, möjliggör
utveckling av nya områden samt skapar nya stråk och mötesplatser i anslutning till Bäveån. I oktober
2020 beslutade kommunfullmäktige att påbörja projekteringsfasen för projekt om
översvämningsskydd med kajpromenad.
För vidare läsning: Vision för stadsutveckling kring Bäveån

Västvatten
Verksamhetsutövaren för avloppsreningsverket Skansverket, Uddevalla Vatten AB, ska söka nytt
tillstånd för miljöfarlig verksamhet som tillåter att man kan ta emot spillvatten från fler hushåll då
staden växer. I tillståndsprocessen ingår bl.a. placering av utloppspunkt och i samband med det
kommer möjligheten att syresätta Byfjorden i samband med en eventuell förlängning av
utloppsledningen utredas. Samråd angående det nya tillståndet planeras ske hösten 2021.
Uddevalla kommun har tidigare arbetat på en innovativ form att samla upp renat avloppsvatten och
dagvatten och använda dessa vattenkällor för att återställa ett marint ekosystem. Denna lösning kräver
också en djupgående utloppslösning.
Åtgärden innebär att kväveläckage binds väsentligt mycket mer och syreökningen i Byfjorden leder
till väsentligt ökad vattenkvalitet. Denna metod minskar också fosforbelastningen med 1,4 ton per år
och kväve med 44 ton per år, vilket resulterar i mindre algproduktion i fjorden. Det kommer inte
längre att läcka ut fosfor från anoxiska bottnar. Istället skapas ett friskt syresatt djupvatten, där cirka 3
kvadratkilometer tidigare döda bottnar koloniseras av och kan upprätthålla en lokal fiskproduktion.
En hållbar, ren och ekologiskt sund fjord ger en ökad livskvalitet i Uddevalla centralort genom
möjligheter till fritidsfiske och bad i närheten av stadens centrum.
Ovanstående beskrivningar var och är avsedda att fungera bäst i det utpekade inre riksintresset och
kan med fördel vara en del av en ekologisk lösning, då hamnen flyttar västerut.
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3.2.9 Försvar
Uddevalla kommun berörs av riksintresset för totalförsvarets militära del i Skredsviks hamn och
övningsfält med skjutbana samt Sågebackens skjutfält och Säterbro övningsfält. Uddevalla kommun
berörs även av stoppområdet för riksintresse för Totalförsvarets militära del Såtenäs flottiljflygplats.
Inom dessa riksintressen och influensområden är det viktigt att Försvarsmakten remitteras samtliga
ärenden som kan ha en påverkan på riksintressen och influensområden. Skyddas enligt Miljöbalken
kapitel 3.

3.2.10 MSA – Flyghinder
MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för att landa, säkert
kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. Ett flyghinder kan exempelvis vara en mast
eller ett vindkraftverk. Kommunen har att ta hänsyn till Trafikverkets föreskrifter om flyghinder.
Detta kan avse byggnader eller anläggningar som planeras innanför ett MSA område.
För den civila luftfarten gäller även följande: alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn,
pyloner, skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan ska
remitteras till Luftfartsverket. Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig
objektet till havs eller i insjö ska även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras.

3.3 Areella näringar
Jord- och skogsbruk samt fiskenäring är av nationell betydelse och har stor betydelse för natur- och
kulturvärden, ekosystemtjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att behålla och utveckla
det jord- och skogsbruk samt den fiskenäring som finns för att möjliggöra en viss lokal
livsmedelsförsörjning, för att vårda skog, hav och hålla landskapet öppet.
Enligt Miljöbalken ska byggande på brukningsvärd jordbruksmark ej ske annat än om det behövs för
att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses, på ett ur allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Om det övervägs att ta
jordbruksmark i anspråk för annan användning, ska det göras en lokaliseringsprövning för att se om
det finns godtagbar annan lokalisering. Lokaliseringsprövningen utförs innan detaljplaneskedet.
I Uddevalla kommun ska…
… odlingsbar och brukningsvärd jordbruksmark skyddas och fragmentering av jordbruksmark vid
planering av bebyggelse och infrastruktur minimeras.
… ny bebyggelse ej tillåtas på platser med brukningsvärd jordbruksmark om inte kravet enligt 3 kap.
4 § Miljöbalken angående samhällsnytta är uppnått.
…skogsbruksmark ska så långt som möjligt värnas.
För vidare läsning: Livsmedelsförsörjningsstrategi Jordbruksmarksinventering
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3.4 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnorm (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i Miljöbalken. Syftet med MKN är att
nå miljökvalitetsmålen samt komma tillrätta med diffusa utsläppskällor.

Luft
Uddevalla kommun är medlem i luftvårdförbundet Luft i Väst som kontrollerar att
medlemskommunerna uppfyller MKN och redovisar luftkvaliteten. Kontrollen sker genom
kommunvisa mätningar och beräkningar. Mätningar har skett i gaturum vid Lagerbergsgatan,
Fjällvägen och vid sjukhuset/riksväg 44.
Luft i Väst redovisar att Uddevalla kommun uppfyller gällande miljökvalitetsnormer. Dessa är:
kväveoxider, svaveldioxid, bensen, partiklar, bens(a)pyren, tungmetaller och kolmonoxid.

Buller
Förordning (2004:675) om omgivningsbuller innehåller en målsättningsnorm om att kommuner ska
sträva efter att begränsa skadligt omgivningsbuller. Enligt förordningen ska kommuner med fler än
100 000 invånare upprätta en kartläggning med åtgärdsprogram. Uddevalla kommun omfattas inte av
detta krav men har ändå valt att ta fram en trafikbullerkartläggning (2007) med åtgärdsprogram
(2011).
Kommunen utför tillsyn av verksamheter och väghållare med syfte att begränsa omgivningsbullret.
Vid planläggning och exploatering bör man alltid sträva efter så god ljudmiljö som möjligt.

Vatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten anger vilken status som vattnet ska ha vid en viss tidpunkt.
Att statusklassa vattnet beskriver vattnets kvalitet. Det övergripande målet med vattenförvaltningen är
att samtliga vattenförekomster ska uppnå god status och att man inte ska göra något som försämrar.
Kommunen har i dagsläget inte några beslut kring hur man ska arbeta med MKN för vatten i fysisk
planering och vid prövning.
För varje detaljplanearbete som innebär exploatering och förtätning av områden görs en
dagvattenutredning där det säkerställs att miljökvalitetsnormerna inte försämras. Det kan t.ex.
innebära lokala dagvattenåtgärder inom planområdet eller mer storskaliga dagvattenanläggningar för
flera områden. Placering av sådana anläggningar utreds i detaljplanefasen.
Aktuell status för kommunens vattenförekomster finns beskrivet i kartan där länk finns direkt till
Länsstyrelsens karta. Sedan beskrivs de även under respektive utredningsområde.
Kommunens ambition är att ta fram ett program för hur MKN ska hanteras i dessa frågor och hur
kommunen ska säkerställa att man inte påverkar normen negativt.
I Uddevalla kommun ska…
...kommunen ta fram en handlingsplan med syfte att förbättra vattenstatus i kommunens
vattenförekomster.
… kommunen vara fortsatt aktiv i vattenråden för att främja det lokala engagemanget och arbeta med
förbättringsåtgärder för kommunens vattenförekomster.
… för varje detaljplanearbete som innebär exploatering och förtätning av områden göras en
dagvattenutredning där det säkerställs att MKN inte påverkas negativt.
… för varje förhandsbesked och bygglov som innebär exploatering och förtätning av områden göras
en bedömning för att säkerställa så att inte MKN påverkas negativt.
… ingen ändrad markanvändning genomföras om MKN påverkas negativt.
… kommunen framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade vattenresurserna och förbjuda
sådan expansion som kan påverka uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt.
För vidare läsning: VISS (lansstyrelsen.se) VA-planering för Uddevalla kommun
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Fisk- och musselvatten
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten har fastställts enligt Fisk- och musselvattendirektivet.
Direktivet är implementerat i svensk lag genom förordningen om Fisk- och musselvatten. I Uddevalla
omfattas utloppet av Örekilsälven av normen samt områdena Havstensfjorden, Ljungs Kile,
Kalvöfjord, Borgilefjorden, Koljö fjord och Gullmarn centralbassäng.
Påverkan på MKN för fisk- och musselvatten till följd av åtgärder i enlighet med planförslaget kan
ske genom fysiska ingrepp i själva vattenförekomsten och i dess strandmiljöer, genom
dagvattenpåverkan och genom ökad störning, vilka i sin tur kan ge försämrade livsvillkor för arter.
Utbyggnader kan även medföra risk för att rikt- och gränsvärden överskrids för parametrarna
temperatur, pH, syreinnehåll och halter av slam, nitriter, kolväten, olika metaller etc. Vid utvecklingen
i enlighet med översiktsplanens intentioner ska därför varje åtgärd utföras på naturens villkor efter
noggrann avvägning och utredning så att negativ påverkan undviks.
Vid eventuella åtgärder i eller invid dessa områden, är det av stor vikt att inte påverka gällande
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Här gäller samma ställningstaganden som för MKN vatten.

3.5 Hälsa, säkerhet och risk
Vid planering måste kommunen ta hänsyn till om det finns miljö- eller hälsorisker. Många aspekter är
redan identifierade och utredda men en del måste utredas vidare när behovet uppstår.

3.5.1 Förorenade områden och miljöfarlig verksamhet
Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljö. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala
bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området
kan utgöras av mark, vatten, sediment eller byggnader och anläggningar. Åtgärder är angelägna för att
undvika spridning av miljögifter.
Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av mänsklig aktivitet som kan vara allt från
större industriell verksamhet till läckande villaoljecisterner. De ämnen som hamnat i miljön blir ofta
kvar där under lång tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan människor och/eller miljö ta
skada. Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet och nå brunnar och vattendrag.
Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska
processer. Även mänskliga aktiviteter kan påverka spridningen av föroreningar som dittills legat
relativt stilla. Förorenad mark kan också påverka vår möjlighet att bo och bruka marken. För att vi och
kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att åtgärda dagens
utsläpp, utan vi måste också ta hand om gamla miljöskador.

Förorenade områden
Inom Uddevalla kommun har det under lång tid bedrivits industriverksamhet. Verksamheterna har
medfört att det finns föroreningar i mark, vatten och sediment som riskerar att medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det finns för närvarande 250 misstänkt förorenade
områden i kommunen varav 8 innebär mycket stora risker för människors hälsa och för miljön och ett
40-tal innebär stora risker. Då det finns många områden som behöver undersökas, riskklassas och vid
behov efterbehandlas, behövs en prioritering mellan objekten både utifrån risk men även utifrån
ekonomi, exploateringstryck med mera.
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Uddevalla kommun ska…
… utgå från kommunens förorenade och misstänkt förorenade områden som en
planeringsförutsättning i fysisk planering.
…arbeta för att förorenade områden åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot
människors hälsa eller miljö.
… prioritera insatser mellan kommunens förorenade områden både utifrån risk men även utifrån
ekonomi, exploateringstryck med mera.
… för kommunala exploateringsprojekt och övriga anläggningsarbeten ta fram en långsiktig strategi
för hantering av såväl rena, förorenade som återanvändbara schaktmassor.

Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet är ett begrepp som används i Miljöbalken. Det berör i princip all
industriverksamhet men ofta även verksamheter som jordbruk, sjukvård, hamnar, flygplatser,
begravningsverksamhet, skjutbanor med flera. Utöver nämnda verksamheter finns i Uddevalla
kommun för närvarande cirka 90 anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och en stor mängd så
kallade U-verksamheter, som inte är tillstånds- och anmälningspliktiga men klassas som miljöfarliga
verksamheter. Exempel på sådana är mindre verksamheter och bilverkstäder.
Inom kommunen finns cirka 20 verksamheter som är registrerade hos Länsstyrelsen som
tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter. Exempel på dessa är Uddevalla hamn, kommunens
avloppsreningsverk, Havskurens avfallsanläggning, vindkraftverk och bergtäkter, i dessa ingår även
verksamheter klassade enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt Sevesolagstiftningen.
Uddevalla kommun ska…
... vid planering inom influensområden för miljöfarlig verksamhet ta hänsyn till riskerna för hälsa,
säkerhet och risk utifrån respektive typ av miljöfarlig verksamhet.

3.5.2 Ras, skred och erosion
Marken i kommunen består till stor del av berg. Inom och i anslutning till höjdområden förekommer
mestadels tunna jordlager av sand, grus och morän. Grovkorniga jordar påträffas främst i
israndbildningar (t.ex. stråket Backamo–Sund) och isälvsavsättningar, främst inom kommunens östra
delar samt Backamo–Grinnerödsdeltat.
Dalgångarna täcks oftast av lera och med mindre lokala anhopningar av sand och grus som har
svallats samman av vågorna vid landhöjningen. Lera förekommer sparsamt inom kommunens östra
del och saknas helt inom höjdområdena Bredfjället och Herrestadsfjället. Inom den kustnära regionen
har betydande lermäktigheter noterats. Lerlager större än 50 meter har påträffats. På lågt belägna
platser invid kusten och ute i fjordarna kan leran vara lös med mycket begränsad bärighet. Leran är på
ﬂera ställen skredbenägen, ”kvick”, med inlagrade skikt av mo och sand eller skalgrus. Längs
dalsidorna samt intill bäck- och åraviner kan därför skredrisk föreligga.
Fastare lera förekommer i regel på högre belägna platser med god dränering. Bärigheten är där i
många fall tillräcklig för att lättare bebyggelse ska kunna grundläggas direkt på leran. Inom områden
med friktionsmaterial är förutsättningarna för byggande i allmänhet goda. En inventering och grov
riskbedömning av markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden finns, delvis
digitalt men även fysiskt.
Statens geotekniska institut har tagit fram vägledningen Kartunderlag ras, skred och erosion med
tillhörande rapporter, kartor och GIS-data, som stöd vid handläggning av plan- och bygglovsärenden.

72

Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter

85

De geotekniska förutsättningarna vid ny exploatering och ändrad markanvändning utreds vidare i
efterföljande planering. MSB har även kartlagt stabilitetsförhållandena i en stabilitetskartering, denna
har till syfte att översiktligt kartlägga stabilitetsförhållanden för mark som är bebyggd. Karteringarna
är överlämnade till kommunerna och ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och
riskhantering. Karteringen finns med i kartmaterialet och denna kartläggning utgör ett underlag för
fortsatta studier för att se var behov för detaljerade eller kompletterade stabilitetsutredningar finns.
Uddevalla kommun ska…
... beakta risk för skred, ras och erosion i detaljplanearbete genom att geoteknisk undersökning och
stabilitetsutredning görs, samt genom att krav på detaljerad undersökning ställs vid bygglov eller
bygganmälan.
... beakta risk för bergras och blocknedfall i områden med höga bergformationer.

3.5.3 Radon och geostrålning
Berggrunden i kommunen består till stor del av gnejser och graniter med mycket låga uranhalter.
Undantaget är ett 3 km brett pegmatitstråk som sträcker sig i riktning nordväst-sydväst genom hela
kommunen. Inom detta område, liksom i vissa mindre granitstråk, kan uraninnehållet och därmed
radoninnehållet ställvis vara högt. Inom område markerat med högriskradon kan det behövas
byggtekniska åtgärder för att klara föreskrivna radonhalter inomhus. Risk för förhöjd radonhalt i
dricksvattnet finns för vattentäkter i hela kommunen. I sådana fall måste vattentäkten förses med
reningsanläggning. Mer detaljerad kartering finns och används vid rådgivning och planering.
Uddevalla kommun ska…
… alltid ta hänsyn till radonrisk i planering av markanvändning.

3.5.4 Översvämning och skyfall
Förekommande problem med översvämningar i kommunen är främst relaterade till högt vattenstånd i
Byfjorden, Havstensfjorden och havshöjning vid extremväder. Återkommande problematik med
översvämning drabbar de lägre delarna i Uddevalla centralort, Ljungskile tätort och bebyggelse i
kustnära lägen. Åtgärder för Uddevalla och Ljungskile behandlas i respektive fördjupad översiktsplan.
Uddevalla har 27 mil kust där vissa delar är särskilt utsatta för översvämning vid höjda havsnivåer.
Rotviksbro och väg 675 längs Fräknestranden är två områden som påverkas av förändringarna.
Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får
man räkna med att avrinning sker ovan markytan. Detta överskottsvatten kan orsaka översvämningar
som innebär konsekvenser för samhället. Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service,
elförsörjning, begränsningar i framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och
byggnadsstrukturer.
Uddevalla har låtit göra skyfallskarteringar för 100-årsregn i utvalda orter i kommunen inklusive
centrala delar av Uddevalla tätort, Ljungskile tätort, alla områden klassade som ort av lokal betydelse
samt sammanhållen bebyggelse på landsbygd.
Om behov finns att undersöka ytterligare områden i kommunen kan det göras med hjälp av
Länsstyrelsens tjänst för ytavrinnings- och lågpunktskartering.
Skyfallskarteringar ger en indikation på riskområden i befintlig byggnadsstruktur och var ny
bebyggelse kan planeras. De är värdefulla i samband med dagvattenutredningar för att till exempel
bedöma vilka rinnvägar som behöver behållas för avledning och vilka platser som är lämpliga för
ytlig fördröjning av skyfall.
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Kommuner är skyldiga att beakta översvämningsrisker både i bebyggd miljö och i planering av nya
områden och ska i översiktsplanen bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till
följd av översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan
minska eller upphöra. I centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile kommer underlag från denna
kartering att beaktas i pågående planering och vid revidering av den fördjupade översiktsplanen för
respektive tätort.
Skyfallskarteringen utgör följande planeringsunderlag för kommunens framtida planering:
1. Maximalt översvämningsdjup och översvämningsutbredning visar var vatten kan förväntas
uppstå och till vilka djup. Resultatet anger det maximala vattendjup som beräknats i
respektive beräkningscell under simuleringen. Det maximala vattendjupet kan inträffa vid
olika tidpunkter i olika celler. Med det menas att redovisade maxdjup inte är en
ögonblicksbild.
2. Flödesvägar visar vilka vägar som vatten transporteras. Resultatet anger flödeskomposanten
genom en beräkningscell i enheten m3/sekund/meter. Oftast vill man veta det totala flödet i en
flödesväg. Det erhålls genom att summera flödet i varje cell som flödessektionen berör och
multiplicera det med beräkningscellens storlek som är 4 meter.
Framtagna skyfallskartor har tolkats och översvämningsrisk utvärderats enligt följande:
•
•

Framkomlighet på vägar och järnvägar
Skador på byggnader

Riskområden har pekats ut i kartan och en sammanställning i tabeller för respektive
avrinningsområde finns i rapporten. I tabellerna anges om väg, järnväg eller byggnader översvämmas
och en kommentar om vad som bedöms orsaka risken. Vid bedömning om översvämningsrisk
föreligger, har kriteriet varit att översvämningsdjupet ska överstiga 0,2 meter på väg, järnväg eller
intill byggnader. Ingen prioritering av riskområdena har genomförts.
I samband med framtagande av klimatanpassningsstrategi gällande skyfall för Uddevalla kommun
kommer bl.a. planeringsnivåer arbetas fram. Kriteriet 0,2 m i rapporten ska inte ses som beslutad utan
som ett förslag.
Skyfallskarteringen är en översiktlig modell som ska användas för att identifiera områden med risk för
översvämning vid skyfall. Eftersom beräkningarna är gjorda med vissa antaganden och förenklingar
är det viktigt att resultaten inte tolkas som sanningen.
Kommunens arbete med skyfall följer Länsstyrelsens rekommendationer. Detta innebär ett strategiskt
arbete som tar hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter för en hållbar stads-och
samhällsutveckling. Planeringsnivåer, planeringshorisont, prioriterade värden och samhällsfunktioner,
ansvar samt typer av åtgärder behöver tydliggöras i strategiska ställningstaganden som ska beaktas i
samhällsplanering och infrastrukturprojekt. Klimatanpassningsarbetet gällande översvämning från
skyfall innebär åtgärdsplaner inom avrinningsområden med hög översvämningsrisk orsakad av skyfall
med skyfallskarteringen som strategi och underlag.
I kapitlet Tematiska ställningstaganden har kommunen tagit fram ställningstaganden för
klimatanpassning som vägleder för hur bebyggelse ska anpassas efter bland annat översvämningar
och ökat skyfall.
För vidare läsning: Uddevalla FÖP Ljungskile FÖP Skyfallskartering Skyfallskartering Bilaga
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Bakgrund
Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten på översiktlig och
detaljerad nivå. Översiktsplanen (ÖP) är ett paraply för kommunens planarbete: fördjupade
översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Alla kommuner ska enligt
Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.
Översiktsplanen visar hur kommunen bör utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.
Den grundar sig på befintlig bebyggelse och andra värden i kommunen som vi vill utveckla och
förädla. Översiktsplanen ger i sin tur vägledning för detaljplanering och bygglov. Översiktsplanen är
ett omfattande och levande dokument som utvecklas och förfinas för att spegla aktuella förhållanden.
Översiktsplanen är helt digital och interaktiv.
Aktualiteten i Uddevalla kommuns gällande översiktsplan ÖP2010 har prövats, med slutsatsen att
kommunen behöver en ny översiktsplan som möter förändrade planeringsförutsättningar och utgör ett
bättre stöd för långsiktig planering för hela kommunens organisation. ÖP2010 gäller dock fram till
dess att en ny översiktsplan antas av kommunfullmäktige.
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Samrådsprocessen
Samrådet för ny översiktsplan pågick under perioden 3 maj- 15 augusti 2021. Samrådsunderlaget
remitterades till nämnder och bolag, statliga myndigheter samt organisationer och intresseföreningar.
Samrådsförslaget var utställt på samtliga bibliotek och i Kontaktcenter. Samrådshandlingarna har varit
tillgängliga på Uddevalla kommuns hemsida. Projektledaren för översiktsplanen blev även under
samrådstiden inbjuden att föreläsa om planen på vissa digitala möten.
Samrådsversionen av översiktsplanen återfinns på följande länk.
Myndigheter, nämnder, grannkommuner, föreningar, företag, allmänheten m.fl. som är berörda av
översiktsplanen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Det har kommit in totalt 47
yttranden enligt nedan:
Statliga myndigheter
Kommunala nämnder och bolag
Grannkommuner och regioner
Politiska partier
Föreningar, organisationer och företag
Allmänheten
Totalt

11
6
7
2
12
9
47

Sammanfattning av inkomna synpunkter
Samrådet har visat att majoriteten av remissinstanserna ställer sig bakom förslagets övergripande
innehåll. Många synpunkter har dock framförts som föranleder tillägg/ändringar i olika delar.
Vindbruk är en fråga som kommenterats av både statliga myndigheter och allmänheten. Även
generella övergripande frågor om kartan förekommer.
Det finns också en del kommentarer kring genomförandet av översiktsplanen och där har Uddevalla en
genomförandeplan som antas varje mandatperiod.

Översiktsplanens möjligheter och begränsningar
Översiktsplanen ska ge vägledning för hur Uddevalla ska utvecklas fram mot 2050, vilket innebär att
för detaljerade ämnen inte kan få rum i översiktsplanen. Vissa delar som planen föreslår kräver
dessutom att de utreds vidare i ett senare planeringsskede och hanteras därför i detaljplanearbete osv.

Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och synpunkter
Samrådets yttranden och synpunkter har lett till ett antal förändringar av olika omfattning. Listan
nedan beskriver översiktligt vilka förändringar som gjorts.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riktningarna har utgjort ett underlag för ÖP arbetet men utgör inte utgångspunkt för
översiktsplanens uppbyggnad, riktningarna synliggörs därför inte i planen.
De nationella målen har vävts in på ett tydligare sätt.
Vindbruksfrågan har diskuterats med olika myndigheter.
Vissa förändringar har gjorts i ställningstaganden.
Verksamhetsområdena har setts över och förändrats, även utredningsområdena för ny
sammanhängande bebyggelse har setts över.
Texten om MKN vatten har förtydligats och utvecklats.
Grönstrukturen och kartlagret Natur och friluftsliv har setts över i stort och vandringsleder har
lagts till i kartan. Även texten har reviderats något.
Utvecklingsinriktningen har fått ett uppdaterat utseende.
Kartan har uppdaterats med nytt utseende och nya funktioner.
Kapitlet ”Värden och hänsyn” har bytt namn till ”Förhållanden av väsentlig betydelse”,
jordbruksmarken har flyttats till detta kapitel.
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Inkomna yttranden
Samrådet för Uddevalla kommuns översiktsplan resulterade i 47 yttranden som bemöts i denna
samrådsredogörelse. Översiktsplanen är reviderad utifrån synpunkterna. Samtliga yttranden finns
återgivna i sin helhet och kommenteras i tabellen nedan.
Avsändare

ÖP projektets svar

STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Synpunkter
Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny
översiktsplan. Principen att samla ny bebyggelse i befintliga orter är
en bra utgångspunkt för en fortsatt god markanvändning.
Översiktsplanen kan med de synpunkter och råd som Länsstyrelsen
lämnar i detta yttrande ge god vägledning för beslut om hur mark och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras.

Kommentar

Uddevalla kommun har tagit fram en översiktsplan som spänner över
många frågor, det är positivt att flera förvaltningar deltar och ser
översiktsplanen som sitt gemensamma dokument. Länsstyrelsen
granskar översiktsplanen som plan för mark- och vattenanvändning
enligt PBL.
Det är oklart vad planens syfte är utöver lagstiftningen, vad
kommunen vill uppnå vad gäller exempelvis tillväxt. Kommunen har
tagit fram tematiska ställningstaganden som är ambitiösa och väl
beskrivna. Länsstyrelsen anser dock att kommunen dels kan arbeta
mer med att beskriva nuläget inom de olika frågorna, dels
genomgående arbeta vidare med att koppla ställningstagandena mot
mer konkreta avvägningar i utvecklingsplanerna för bebyggelse, både
i text och på karta. Först då framgår vilken utmaning kommunen har,
och vad föreslagen utvecklingsinriktning ska bidra till för att uppnå
redovisade mål.

Kommunen har en stadig
befolkningstillväxt sedan
15 år tillbaka, vilket utgör
en utgångspunkt för dess
framtida tillväxt.
Nuläget inom olika
tematiska områden framgår
i kommunens handlingsplaner och strategier inom
respektive område.

Kommunen bör specificera typ av markanvändning i de olika
utvecklingsområdena och vilka överväganden som kan behövas i
fortsatt planering.

Ses över

Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen enligt 3 kap MB i
stort tillgodoses. Påverkan på riksintresse för kommunikationer
Uddevalla hamn kan ännu inte bedömas, och en löpande dialog
kommer att krävas under flyttprocessen. Kommunen behöver visa att
påtaglig skada inte uppstår på riksintresse för vindbruk. Länsstyrelsen
ser en risk att riksintresset enligt 4 kap. MB för kustens samlade
natur- och kulturvärden påtagligt skadas om inte utbyggnad i
kustområdet regleras i exempelvis en strategi.

Dialog om hamnens
verksamhet förs
kontinuerligt med berörda
aktörer
Kommunens
Samhällsbyggnadsstrategi
behandlar frågan om
riksintresse för kusten

Översiktsplanen behöver förtydligas och kompletteras för att uppfylla
lagens krav gällande miljökvalitetsnormer för vatten och fisk- och
musselvatten.

Åtgärdas
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Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden
och som angår angränsande kommuner i stort samordnas på ett
lämpligt sätt. Kommunen bör dock undersöka om det finns
kopplingar i den gröna infrastrukturen som sträcker sig över
kommungräns. Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen
inte utesluta att det som föreslås i planen medför sådana problem
Åtgärdas
avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor,
översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller
framförallt risken för översvämning och risken för olyckor med
transport av farligt gods. Översiktsplanen behöver kompletteras
gällande geoteknik, skyfall, klimatrelaterade risker i den byggda
miljön, farliga verksamheter och förorenade områden.
Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11
kap. 10 § PBL
Riksintressen
Som stöd i arbetet med att beskriva påverkan på riksintressen,
konsekvenser och anpassningsåtgärder, rekommenderar
Länsstyrelsen att kommunen använder sig av Länsstyrelsens
publikation Stöd för hantering av riksintressen i fysisk planering1.
Totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken)
Försvarsmakten avstår från att yttra sig.
Naturvård (3 kap. 6 § MB)
I texten saknas ett område, Sund NRO-14-081 som finns med i
kartfunktionen. Riksintresset ligger till största del öster om E6, men
bör redovisas.
Friluftsliv (3 kap. 6§ MB)
Översiktsplanen tillgodoser riksintressen för friluftslivet då inga
planer på ny markanvändning berör områdena.
Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Översiktsplanen tillgodoser riksintressen för kulturmiljövården då
inga planer på ny markanvändning berör områdena.
Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Översiktsplanens ställningstaganden bedöms inte påverka riksintresse
för kommunikationer. Planförslagets utredningsområden för
exploatering är samtidigt grovt redovisade, det är viktigt att
exploateringen utformas så att den inte riskerar att ge påtaglig skada
på berörda riksintressen.
Flygplatser
Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor för
Landvetter, Säve, Trollhättan och Såtenäs flygplats. Av dessa är
Landvetter och Trollhättans flygplatser riksintresse vilket bör
redovisas.
Uddevalla hamn
En flytt av hamnen västerut till Fröland planeras, och i takt med
flytten avser kommunen att bygga om det nuvarande hamnområdet
till bostäder, handel och mötesplatser. Fram till att hamnen har flyttat
och lämnat stadens inre delar gäller den riksintresseprecisering som
Trafikverket fastställde sommaren 2020. Först när flytten är
genomförd kan en ny precisering genomföras.

1

Ok

Läggs till

Ses över

Läggs till

https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/tjanster/publikationer/2018/riksintressen.html
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Risk för påtaglig skada på riksintresse Uddevalla hamn kan ännu inte
bedömas. Det är bra att kommunen redovisat en övergripande tidplan
för flytten, en tät dialog kommer att krävas mellan berörda parter för
att säkerställa att funktionen för hamnverksamheten inte begränsas av
flytten eller kommande exploatering.
Teleanläggningar
Riksintresse för kommunikation omfattar också bland annat
teleanläggningar. Riksintressena omfattas av sekretess. Kommunen
behöver i översiktsplanen säkerställa att riksintressena tillgodoses.
Post- och telestyrelsen (PTS) är riksintressemyndighet för denna del.
Se yttrande från PTS.
Energiproduktion, Vindbruk (3 kap. 8 § MB)
Kommunen anger att det inte finns utrymme för ytterligare vindkraft
i kommunen och att kommunen inte stöder riksintressena för
vindbruk i södra delen av kommunen. Länsstyrelsen framförde i
granskningsyttrande (dnr 401-35856-2015) över vindbruksplanen att
det skulle kunna vara olämpligt med vindkraft i delar av dessa
områden, men att det samtidigt inte helt går att utesluta dessa
områden. Länsstyrelsen vidhåller detta; i och med kraftigt ökad
efterfrågan på förnyelsebar el behöver alla områden som är utpekade
av Energimyndigheten noga övervägas.
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Noteras

Ses över

Noteras

Att ett utpekat riksintresseanspråk för vindbruk inte används för
vindkraft innebär inte påtaglig skada på riksintresset. Så länge
kommunen inte planerar något som kan hindra uppförande av
vindkraft, bedömer Länsstyrelsen att påtaglig skada inte uppstår.
Kommunen behöver därför visa att utredningsområdet för
höghastighetsjärnväg som passerar i utkanten av ett av de södra
områdena inte orsakar påtaglig skada på möjligheten att uppföra
vindkraftverk där.

Dragningen av
höghastighetsjärnväg är
reviderad och går utanför
området.

Det händer just nu mycket inom vindkraftsplanering och riksintressen
för vindbruk. Naturvårdsverket har tillsammans med
Energimyndigheten tagit fram en nationell strategi för hållbar
vindkraftsutbyggnad. En pilotstudie har gjorts i bland andra Västra
Götalands län utifrån strategin. Det är sannolikt att fler lägen kommer
att bli aktuella för utbyggnad av vindkraft i framtiden. Samtidigt
arbetar Energimyndigheten med en utredning på regeringens uppdrag
av att minska antalet riksintresseanspråk och områdenas samlade
utbredning. Eventuella upphävanden av områden av riksintressen för
vindbruk kommer att behöva föregås av omfattande och detaljerad
översyn.

Noteras

Mot bakgrund av detta och den snabba teknikutvecklingen
uppmuntrar Länsstyrelsen kommunen att när så är lämpligt revidera
vindbruksplanen.

7

Noteras
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Geografiska riksintressen (4 kap. MB)
Kustområden i kommunen omfattas av riksintresse enligt 4 kap. MB,
för kustens samlade natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen ser en
risk att riksintressets värden påtagligt skadas om inte utbyggnad i
kustområdet, vid stränder och höjder, regleras. Detta då ny
bebyggelse i högre liggande exponerad terräng kan bli en markant del
av sikthorisonten och påverka landskapsbilden negativt.
Uddevalla kommun har på senare år planerat många bostäder i
höjdläge i landskapet. Såväl översiktsplan som gällande FÖP
fortsätter på denna trend. Kommunens ställningstagande, att all
bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet och med
hänsyn till kultur- och naturmiljöer och friluftsliv, bör därför
utvecklas genom en tydligt vägledande strategi. Kommunen bör
beskriva hur påtaglig skada på riksintresset kan undvikas genom
övergripande principer för utformning och placering, utifrån
riksintressets värdebeskrivning. MKB nämner en landskapsanalys
som bland annat visar på känslighet och potential, denna bör kunna
utgöra underlag för fortsatt arbete.
Natura 2000
Enligt översiktsplanen finns tio Natura 2000-områden. Det finns två
ytterligare områden, Gullmarsberg SE0520045 och Trone Mosse
SE0530209, som bör redovisas. Kommunen planerar ingen
förändring av markanvändningen i de Natura 2000-områden som
redovisas i planen. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken för att
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som på ett betydande sätt
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område (7 kap 28 a §
miljöbalken). Observera att även projekt/åtgärder utanför ett sådant
område kan omfattas av tillståndsplikt.
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Landskapsanalys,
Frilutsplan med mera ger
stöd för kommunens
planering. Hänsyn till de
geografiska riksintressena
tas i varje enskilt projekt.
Landskapsanalysen
återfinns i ÖP under vidare
läsning.

Noteras

Miljökvalitetsnormer
Buller
MKN för buller gäller inte för Uddevalla kommun, eftersom
kommunen har färre än 100 000 invånare.

Noteras

Vatten
Enligt 3 kap. 4 § PBL ska det framgå i översiktsplanen hur
kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer ska följas.
Översiktsplanen behöver förtydligas och kompletteras för att uppfylla
lagens krav:

MKN vatten ses över och
utvecklas.

Uppgifter om kemisk och ekologisk status för respektive
vattenförekomst saknas i (kart)underlaget. Både aktuell status och
miljökvalitetsnorm för respektive vattenförekomst ska framgå i text
och på karta.
Kommunens ambition är att ta fram ett program för hur MKN ska
hanteras. Länsstyrelsen bedömer att det inte är tillräckligt att hänvisa
till detta, MKN för vatten och beskrivning av planens inverkan på
vattenförekomsters status behöver utvecklas inom ramen för
översiktsplanen. Kommunen behöver föra ett resonemang om
förslagen till ändrad markanvändning innebär svårigheter att nå
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna i kommunen.
Hänsyn ska tas till påverkanskällorna och den kumulativa påverkan
8

Skrivning om MKN vatten
läggs till på respektive
utredningsområde för
ändrad markanvändning
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på olika vattenförekomster utredas och bedömningar motiveras. I
planen pekas exempelvis kustnära områden ut för utökad/förtätad
bebyggelse, vilket kan medföra ökad näringsbelastning och ökad
avrinning från hårdgjorda ytor till recipient. Hänsyn bör också tas till
att utbyggnad i strandnära läge kan ge en framtida efterfrågan på
båtplatser och andra vattenanläggningar.
Det ska framgå av översiktsplanen vilka åtgärder som ska vidtas så
att miljökvalitetsnormerna kan följas, exempelvis var storskaliga
dagvattenanläggningar planeras och strategier för dagvattenhantering.
Kommunen bör också ta fram riktlinjer i översiktsplanen för hur
MKN för vattenförekomsterna inte ska försämras.
I de fall förslag på ändrad markanvändning berör vattenområde bör
marinbiologiska undersökningar/naturvärdesinventeringar göras för
att bedöma påverkan på naturvärden och MKN i vattenområdet.
Exempelvis beskriver kommunen att centralorten Uddevalla ska växa
västerut och hamnen flyttas till Sörvik och Fröland. Av underlaget
framgår inte förutsättningarna i naturmiljön för denna förändring.

Uddevalla hamn ligger
inom fördjupad
översiktsplan (FÖP( och
dess markanvändning
redovisas där.

Två preliminärt utpekade ytvattenförekomster finns inom kommunen,
som inte finns med i kartunderlaget2. Det finns också fem preliminärt
utpekade grundvattenförekomster som inte finns med i underlaget3.
Läggs till
De preliminära vattenförekomsterna fastställs från december 2021 för
2022-2027, och bör ingå i översiktsplanens underlag4.
Fisk- och musselvatten
Kommunen behöver redogöra för de fisk-och musselvatten som finns
inom översiktsplanen och hur planen medverkar till att MKN för
dessa vatten följs.
Luft
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN
enligt 5 kap. MB följs.

Åtgärdas

Ok

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge föreslås i
översiktsplanen.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och
vattenanvändning som berör andra kommuner i stort samordnas på
lämpligt sätt. I MKB står att Orust kommun lyft vikten av
vattenstatus i Byfjorden som kan påverkas av Uddevallas
huvudreningsverk, liksom frågor kring kollektivtrafik med mera.
Detta och hur kommunerna kommer överens bör kommenteras också
i översiktsplanen.

2

Uddevalla kommun har idag
tillstånd för avloppsreningsverket
Skansverket och Länsstyrelsen i
Västra Götaland är
tillsynsmyndighet. Verksamheten
är skyldig att kontrollera sin
recipient som en del av sin
egenkontroll. Därför är Uddevalla
Vatten AB med i Bohuskustens
vattenvårdsförbund som utför
provtagning och analyserar flera
provtagningspunkter längs

Bäck från Buvattnet och Ivarsbosjön (WA36343244) och Bäck från sjön Grind (WA78297117)
Unda (WA78212126), Hässleröd (WA70266845), Fagerhult (WA60629183), Gullmarsberg (WA97973986), Kyrkebyn
(WA48812269)
4 Aktuell status och MKN kan hämtas ur VISS (Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se)
3

9
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Bohuskusten, däribland
Byfjorden. Varje år lämnar
förbundet ut en hydrografisk
rapport där statusen för
vattenförekomsterna är bedömd.
Kollektivtrafik är en regional
fråga.

Kommunen bör undersöka om det finns kopplingar i den gröna
infrastrukturen som sträcker sig över kommungräns, och ifall det
behövs samverkan med grannkommun för att bevara och utveckla
dessa värden. Länsstyrelsen har underlag om grön infrastruktur i
form av Regional handlingsplan för grön infrastruktur och ett
webbGIS med bland annat värdetrakter och värdekärnor.5
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller
erosion
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att
det som föreslås i planen medför sådana problem avseende
människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning
och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen
anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Föreslagna
utvecklingsområden kan vara lämpliga, men detaljerade utredningar
kan komma att krävas i kommande detaljplanering vad gäller risken
för översvämning samt risken för olyckor med transport av farligt
gods, då det inte går att göra lämplighetsbedömningen fullt ut på
denna övergripande nivå.
Generellt behöver kommunen tydligare beskriva vilka riktlinjer som
ska följas vid planering för de olika risker som identifieras.
Kommunen bör titta på sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och
fundera över om det finns något som påverkar innehållet i
översiktsplanen, till exempel kommunens syn på risker för den
byggda miljön.
Kommunen har tagit fram flera bra strategiska inriktningar för risker
kopplat till förändrat klimat. Länsstyrelsen anser dock att kommunen
kan arbeta vidare med de dimensionerande händelserna och med att
koppla strategierna till förslagen för markanvändningen. Ett exempel
är att kommunen skriver att utryckningsvägar för utryckningsfordon
ska säkerställas, det framgår dock inte hur och utifrån vilken
dimensionerande händelse (exempelvis maximalt vattendjup, 100årsregn eller 200-årsregn)
Kommunen bör ange hur samhällsviktig verksamhet ska hanteras i
planeringen. Länsstyrelsen rekommenderar att samhällsviktig
verksamhet generellt ges en högre säkerhetsnivå när det gäller risker
från farligt gods och översvämning.

5

Mellankommunala frågor
utvecklas med text om grön
infrastruktur.

Riskerna utreds vidare i
detaljplan

Risk- och sårbarhetsanalys
läggs till.

Text från Länsstyrelsens
Samrådsunderlag
”RISKHANTERINGSPLAN
UDDEVALLA 2022-2027 Enligt
Översvämningsdirektivet
2007/60/EC
Länsstyrelsen har bedömt att
riskhanteringsplanens mål och
åtgärder ska utgå ifrån de
konsekvenser som kan uppstå vid
100-årsnivå i havet, 100-årsflöde
och ett 100-årsregn.
Uddevalla kommuns projekt
”Kajpromenad med
översvämningsskydd i
Uddevalla” har valt en
skyfallshändelse med 100 års
återkomsttid.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html
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Även Göteborgs stad har i sitt
arbete med skyfallsplanering valt
ett klimatanpassat 100-års regn.
Uddevalla kommun står fast vid
sin bedömning att ett
klimatanpassat 100-årsregn är en
rimlig dimensionerad händelse
för denna översiktsplan även för
samhällsviktig verksamhet.

För att kunna bedöma de föreslagna utvecklingsområdena behövs
generellt ytterligare information i kartan:
• Hänsynsområde på 150 meter kring transportleder för farligt gods
(väg, järnväg och farled)
• översvämningskartering för sjöar och vattendrag, där det finns
• kartering för värmeöar, om det finns. Kommunen skriver att
grönytor har en temperaturreglerande funktion som kan begränsa
lokala värmeöeffekter
• förtydligade hänvisningar till varifrån kartunderlag är hämtat. Nu
nämns bara en övergripande hänvisning till exempelvis SGU och
MSB för respektive huvudlager.
Geoteknik
I en översiktsplan ska geotekniska förutsättningar översiktligt
redovisas med avseende på geotekniska riskfaktorer. Riskområden
bör redovisas, förslagsvis på kartor, och en strategi tillfogas planen
över hur dessa områden ska utredas i samband med framtida
detaljplaner och bygglov.
Kommunen skriver att en inventering och grov riskbedömning av
markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden
finns. Det framgår dock inte var den finns eller vad slutsatsen från
den är. Det framgår inte heller vad kartunderlaget baseras på.
I översiktsplanen finns en karta benämnd ”Skredöversikt 2001”.
Denna antar Länsstyrelsen är karteringsområden för den översiktliga
stabilitetskartering i bebyggda områden som Räddningsverket (nu
MSB) tog fram 2001. Detta behöver förtydligas. Det behöver
beskrivas i text vad karteringen resulterade i och hur den har följts
upp. Observera att MSBs kartering är begränsad till då bebyggda
områden.
Vid prövning av markens lämplighet för avsett planändamål måste
förväntade effekter på bebyggelse och anläggningar av ett förändrat
klimat beaktas. Detta kan vara ökade risker för ras, skred och erosion
i framtiden. Översvämningsförebyggande åtgärder kan också
medföra geotekniska konsekvenser som måste beaktas. Mer detaljer
om geotekniska frågor finns i bifogat yttrande från Statens
geotekniska institut.

11

Kartan kompletteras med
den information som finns
tillgänglig.

Översiktsplanen beskriver
risker för ras, skred och
stranderosion under
”Förhållanden av väsentlig
betydelse”. Det finns
utredningar gjorda för vissa
områden i kommunen som
även visas i kartan. Vid
fortsatt planering görs fler
mer detaljerade
utredningar.
Kommunen har även
utredningar i fysisk form
som inte är inlästa digitalt.

Noteras
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Översvämning
Kommunen utgår från 200-års återkomsttid när det gäller
översvämning från hav och höga flöden i vattendrag. Boverket
rekommenderar dock i sin tillsynsvägledning avseende
översvämningsrisker6 att sammanhållen bebyggelse som
utgångspunkt ska lokaliseras över beräknad högsta nivå (BHN) för
hav, eller nivån för beräknat högsta flöde (BHF) i vattendrag.
Boverket lyfter också att tillgänglighet generellt ska säkerställas med
tillfartsvägar som klarar översvämning motsvarande den
grundläggande utgångspunkten. Länsstyrelsens tolkning av detta är
att även vägar ska planeras på samma nivå som till exempel
bostäder/ny sammanhållen bebyggelse.
Utifrån Länsstyrelsens handbok Stigande vatten ska bland annat
bostäder placeras i zon 1, det vill säga ovanför beräknad högsta
nivå/flöde. Andra nivåer kan accepteras för andra typer av
markanvändning eller om åtgärder införs. Läs mer i Stigande vatten.
Generellt behöver översiktsplanen tydligare beskriva hur kommunen
vill förhålla sig till resultaten från översvämningskarteringar.
Kommunen kan också titta på möjligheterna att knyta ihop åtgärder
inom planeringen till det arbete som gjorts och som pågår inom
översvämningsdirektivet.
Översvämningsskyddet i Uddevalla hanteras i FÖP, men bör nämnas
i den översiktliga översiktsplanen för att förtydliga var i kommunen
översiktliga översvämningsskydd är aktuella.
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan
/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/

Skyfall
Kommunen skriver att dimensionerande händelse är ett 100-årsregn,
vilket överensstämmer med Länsstyrelsens generella
rekommendation. När det gäller samhällsviktig verksamhet
rekommenderar dock Länsstyrelsen en högre återkomsttid. Se också
Länsstyrelsens faktablad.7

100

Noteras och åtgärdas

Noteras

Åtgärdas

Åtgärdas

Text från Länsstyrelsens
Samrådsunderlag
”RISKHANTERINGSPLAN
UDDEVALLA 2022-2027 Enligt
Översvämningsdirektivet
2007/60/EC
Länsstyrelsen har bedömt att
riskhanteringsplanens mål och
åtgärder ska utgå ifrån de
konsekvenser som kan uppstå vid
100-årsnivå i havet, 100-årsflöde
och ett 100-årsregn.
Uddevalla kommuns projekt
”Kajpromenad med
översvämningsskydd i
Uddevalla” har valt en
skyfallshändelse med 100 års
återkomsttid.
Även Göteborgs stad har i sitt
arbete med skyfallsplanering valt
ett klimatanpassat 100-års regn.

6

https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsenstillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
7
Fakta 2018-5 Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall.pdf (lansstyrelsen.se)
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Uddevalla kommun står fast vid
sin bedömning att ett
klimatanpassat 100-årsregn är en
rimlig dimensionerad händelse
för denna översiktsplan även för
samhällsviktig verksamhet.

Skyfallskarteringar för delar av kommunen presenteras i kartan. Det
bör framgå vilket arbete som återstår att göra i fortsatt
planeringsprocess för att säkerställa att bebyggelse är lämplig inom
dessa delar. Även för områden där skyfallskartering idag saknas
behöver det framgå vad som behöver göras i kommande skeden. Där
kommunen inte har tagit fram eget underlag för skyfall kan
Länsstyrelsens ytavrinnings- och lågpunktskartering ge vägledning8.
De tematiska ställningstagandena bör kompletteras med översiktliga
anvisningar för exploatering, till exempel att det är viktigt att ta
hänsyn till lokala förutsättningar, att vid planering se till att det inte
skapas instängda områden med mera. Kommunen skriver att 0,2
meter översvämningsdjup kan accepteras. Detta bör motiveras, även
om Länsstyrelsen instämmer i att det kan vara en rimlig nivå. När det
gäller vägar förutsätter detta dock att vägen klarar nivån utifrån
bärighet, vilket bör framgå.
Kommunens syn på risker för den byggda miljön
Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för sin syn på
klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön till följd av
översvämning, ras, skred och erosion. Av översiktsplanen ska det
även framgå hur dessa risker kan minska eller upphöra. Kommunen
nämner detta, men Länsstyrelsen kan inte utläsa något om
kommunens syn på riskerna. Kommunen behöver redovisa en
tydligare riskbedömning och strategier för att minska risker kopplade
till översvämning, ras, skred och erosion. Länsstyrelsen har tagit fram
ett stöd för detta9.
Under avsnitt 3.4.4 skriver kommunen att skyfallskarteringen utgör
grund även för bedömningen för skador på den bebyggda miljön
vilket är positivt. I rapporten anges att det finns tabeller för olika
avrinningsområden där bedömningen görs. Det vore bra med en länk
till rapporten och att den övergripande slutsatsen framgår av
översiktsplanen.
Farliga verksamheter
Kommunen skriver om miljöfarlig verksamhet, framför allt med
fokus på förorenade områden. Miljöfarliga verksamheter som finns
idag bör också framgå på karta. Kommunen behöver tydliggöra om
det finns anläggningar som klassas som farlig verksamhet utifrån
LSO eller som Seveso-anläggningar. Det bör vidare framgå av
översiktsplanen om det finns verksamheter/industrier som kräver
skyddsavstånd till bebyggelse, tänkt exploatering måste i så fall
anpassas efter skyddsavstånden. Det behöver också framgå om någon
särskild hänsyn behöver tas vid nyetablering av
verksamheter/industrier.
8
9

Ytavrinning och Lågpunkter (lansstyrelsen.se)
Riskanalyser i ÖP | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)
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Justerat

Justerat

ÖP förtydligas gällande
detta

Länk till rapporten läggs till

Svårt och kan vara
olämpligt att peka ut på
kartan, men texten
förtydligas.
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Förorenade områden
Det bör framgå om det finns områden med markföroreningar som
kommunen planerar att omvandla till bostäder.
Farligt gods
Kommunen anger avstånd som är lämpliga för olika typer av
markanvändning. Länsstyrelsen utgår generellt från sin riskpolicy
Riskhantering i detaljplaneprocessen vid bedömning av risker, vilket
innebär ett riskhanteringsavstånd på 150 meter. Länsstyrelsen
rekommenderar också ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter, utöver
det använder inte Länsstyrelsens några fasta avstånd. Kommunen
behöver tydligare motivera de fasta avstånd som anges som grund i
planeringen. I avsnittet hänvisas till räddningstjänstens
handlingsprogram, men Länsstyrelsen kan inte se att avstånd till
transportled för farligt gods nämns i denna.

Noteras, utreds mer i
detaljplan.

Ses över

Det är positivt att kommunen nämner att hänsyn även kan behöva tas
kring vägar som inte är rekommenderade leder. Om kommunen vet
att det finns vägar som frekvent används som transportväg för farligt
gods kan kommunen överväga att peka ut vägen som rekommenderad
för att öka möjligheterna att riskerna hanteras i tillräcklig omfattning.
Ett exempel är väg 44 till hamnen som, utifrån vad Länsstyrelsen har
fått indikation på i andra ärenden, används frekvent för farligt godstransporter. I samband med att hamnen successivt flyttas är det
Noteras
speciellt viktigt att se över transportvägarna till hamnen och om
kommunen kan göra något för att minska riskerna. I FÖP för
Uddevalla står att kommunen håller på att ta fram en vägledning vid
fysisk planering avseende farligt gods. Om den finns framtagen
behövs hänvisning till denna.
Enligt kommunen ska Bohusbanan värnas och utvecklas med sikte på
dubbelspårig järnväg. Detta bör nämnas även i samband med
transporter av farligt gods, och kommunen bör bedöma om det kan få
någon påverkan på transportmängden.
Utöver transport på väg och järnväg behöver även transporter i
farleder nämnas och pekas ut i kartan.

Noteras

Åtgärdas

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga
allmänna intressen
Förslag på ändrad markanvändning
Generellt bör kommunen förtydliga vad det är för markanvändning
planerad i respektive utredningsområde, om det är
verksamheter/bostäder eller annat. Kommunen bör också tydligare
ange vilka utmaningar som finns för varje område och som behöver
tas hänsyn till i efterföljande skeden. Först då kan Länsstyrelsen ta
Noteras, ses över
ställning till markanvändningens lämplighet. Här följer några
iakttagelser som Länsstyrelsen gjort för de olika områdena utöver vad
som nämns under övriga rubriker i detta yttrande:

14
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Ort av lokal betydelse, utredningsområde
Hogstorp:
• Området berörs av två vattenskyddsområden, och
markavvattningsföretag finns i närheten.
• Området ligger nära väg och järnväg vilket medför att hantering av
risker och buller kommer att krävas vid exploatering.
• Delområde Bräcke gränsar till en känd fornlämning (boplats), vilket
bör hanteras vidare i planläggningen. Dessutom finns behov av en
arkeologisk utredning inför planläggning.
• Ett inventerat lövskogsområde finns i nordöstra delen.
Lane-Ryr kyrkebyn:
• Jordbruksmark finns inom utredningsområdet.
• Området omfattas av ett kulturmiljövårdsprogram för Lane Ryrs
tätort.
• Här finns by- och kyrkomiljö med smågårdar. Det framgår inte hur
bebyggelse som planeras i anslutning till den värdefulla kommunala
kulturmiljön anpassas för att tillgodose och tillvarata befintliga
värden. Inom det östra delområdet (skolan) finns registeruppgifter om
ett tidigare känt förhistoriskt gravfält. Delområdet bör inför
planläggning utredas för fornlämningar.
• Väster om Bäveån finns en ek som är naturminne, denna får inte
skadas.
Lane-Fagerhult:
• Strandskydd råder runt Bäveån och Kopperödsån.
Landsbygd sammanhängande bebyggelse, utredningsområde
Bokenäset:
• En biotopmiljö (bäckmiljö) liksom markavvattningsföretag berörs.
• Här berörs kulturmiljövårdsprogram, Högås kyrkomiljö och
jordbruksbebyggelse.
• Väg 160, rekommenderad farligt gods led, går intill
utredningsområdet.
• Riksintresse högexploaterad kust berörs.
Havstensstrand:
• Havstensstrand från Utby till Sundsandsvik: Närliggande vatten
omfattas av Natura 2000-område Havstensfjorden-Svälte Kile
SE0520173 och naturreservatet Havstensfjorden med höga
naturvärden.
• Vid Rotviks vatten berörs ett kulturmiljövårdsprogram, Träskullen –
Grönevik.
• Väg 161 utgör rekommenderad väg för farligt gods.
• Havsstensstrand mittersta området berörs av ett
kulturmiljövårdsprogram Laneberg och riksintresse högexploaterad
kust.
• Havsstensstrand Utby berörs av kulturmiljövårdsprogram Utby och
riksintresse högexploaterad kust.
Fräknestranden:
• Området berörs av riksintresse högexploaterad kust.
Verksamhet och industri, utredningsområde
• Här kan uppstå konflikt med utpekad korridor för vägutbyggnad av
väg 161, utredning för höghastighetsjärnväg, och markreserv för
dubbelspår.
15

Noteras, ses över

Åtgärdas
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Nationella och regionala mål, planer och program
Länsstyrelsen ser att kommunen kan utveckla översiktsplanens
koppling till de nationella mål som finns i avsnitt 1.3.2. Hur förhåller
sig exempelvis översiktsplanen till miljömålen, de nationella målen
för funktionshinderspolitiken, jämställdhet och folkhälsa, gestaltad
livsmiljö, och på vilket sätt bidrar planen till utveckling gentemot
målen? Översiktsplanen kan gärna hänvisa till eller sammanfatta den
genomgång av påverkan på miljömålen som finns i MKB.
Länsstyrelsen skulle också gärna se hur kommunens egna mål och
prioriteringar ska förverkligas och följas upp genom översiktsplanen.

104

Dessa mål finns redovisade
under varje avsnitt.

Det är positivt att kommunen arbetat aktivt med de globala
hållbarhetsmålen i en genomtänkt process. Även här kan kopplingar
göras till själva planförslaget så att det framgår hur målen faktiskt har
påverkat ställningstagandena.
Två regionala program som översiktsplanen behöver samordnas med
är Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland10 och Klimat 2030 11
Social hållbarhet
Översiktsplanen innehåller en bra redogörelse för vad social
hållbarhet innebär och kopplar detta till både egna mål och planer
samt till de globala hållbarhetsmålen. För att ytterligare tydliggöra
översiktsplanens bidrag till social hållbarhet kan kommunen dock
konkretisera resonemangen:
Det centrala i sammanhanget är att i översiktsplanen som
markanvändningsplan identifiera hur den fysiska planeringen kan
bidra till stärkt social hållbarhet. Detta kan handla om att göra en
nulägesanalys av vilka sociala utmaningar som översiktsplanen bör
hantera, exempelvis trygghet, fysisk tillgänglighet eller behov av
sociala mötesplatser. Ett exempel hur detta kan göras är kommunens
arbetsmetod ”8 och 80-perspektiv” men där Länsstyrelsen saknar
resultat i förhållande till just Uddevalla kommun. Det framgår inte
vad som finns i bebyggelseområdenas närhet i form av målpunkter
som service, skola, friluftsliv med mera och hur dessa nås i vardagen.
Kommunen bör använda sig av Välfärdsredovisning från 2018 som
översiktsplanen länkar till, med dess väl underbyggda statistik
gällande levnadsvillkor för olika grupper.
Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att ta fram sociala
konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA),
både för översiktsplanen och i detaljplaneskedet. På så sätt kan
många av de sociala frågor som synliggörs i de tematiska
ställningstagandena bli konkreta. En social konsekvensanalys nämns
som del i en landskapsanalys i MKB, det är dock oklart var den finns.

10
11

Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)
Klimat 2030 | Västra Götaland ställer om
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Av planeringsprinciperna
framgår kommunens
inriktning för utformning
av serviceutbud för
invånarna i de olika
orterna.

Noteras
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Bostadsförsörjning
Aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen bör ligga till grund för
kommunens översiktsplanering, så att de kan vara vägledande vid
tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900).
Uddevalla kommuns riktlinjer är relativt nyligen antagna (2018), men
Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att revidera sina riktlinjer för
bostadsförsörjning innan översiktsplanen skickas ut på granskning.
Länsstyrelsen kan ge råd och stöd i arbetet med att ta fram nya
riktlinjer för bostadsförsörjning och kommer gärna in tidigt i en
sådan process. Vidare har Boverket tagit fram en handbok för arbetet
med riktlinjer12.
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Det finns tydliga kopplingar mellan samrådsförslaget och viktiga
bostadsförsörjningsfrågor i Uddevalla kommun, både i de tematiska
och i de geografiska ställningstagandena. Det som saknas ur ett
bostadsförsörjningsperspektiv är hur ställningstaganden kring
bostadsfrågorna ska genomföras, och hur kommunen säkerställer att
översiktsplanens mål leder till det önskade resultatet.

Vi delar länsstyrelsens
uppfattning att dessa
hänger ihop.
Bostadsförsörjningsprogrammet (BFP) revideras
en gång per mandatperiod.
Det är viktigt att BFP och
ÖP:s inriktning avseende
bostadsförsörjningsfrågor
planeras och genomförs.
Därför har kommunen en
genomförandeplan för
bostadsförsörjning. Denna
plan upprättas årligen och
är ett underlag för
kommunen och dess bolags
verksamhetsplanering och
budget.

Infrastruktur och transporter
Väg och järnväg
Föreslagen utveckling har påverkan på transportsystemet, och det är
viktigt att kommunen synliggör det finansiella ansvaret för eventuella
åtgärder för ombyggnad och utveckling av infrastruktur och
kollektivtrafik. Det saknas tydlig koppling mellan hur ny bebyggelse
och utvecklingsområden ska bidra till ett transporteffektivt samhälle.

I kommunens
samhällbyggnadsstrategi
pekas det på prioritering
utav tätorternas utveckling,
för att bidra till ett
transporteffektivt samhälle.

Kommunen bör lyfta fram väg 172 och väg 678 samt
Älvsborgsbanan och Norra Bohusbanan som viktiga
infrastrukturstråk.
Kommunen föreslår utredningsområden för etablering av
verksamheter och industri strax intill eller i nära anslutning till
flertalet viktiga infrastrukturstråk. Även om föreslagna områden är
grovt utritade och inte ska tolkas exakt, behöver kommunen i detta
skede bedöma lokaliseringens lämplighet utifrån trafiksäkerhet,
kapacitet, framkomlighet och hållbarhet. Vid ny exploatering behöver
avstånd till infrastrukturen beaktas, se Trafikverkets yttrande.
Fräknestranden pekas ut som ett område där ny samlad bebyggelse
kan möjliggöras. Framförallt väg 675 längs med Fräknestranden har
under många år varit föremål för diskussion gällande standard och
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Trafikverket och Uddevalla
kommun har tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie som
resulterade i ett antal mindre åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten.
Det är bra att kommunen utreder möjligheterna till gång- och
cykelväg, frågan om trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter kvarstår
dock och möjligheten att bygga ut gång- och cykelväg i framförallt
södra delen vid Ulvesund har visat sig vara en mycket kostsam och
komplicerad åtgärd.
Kommunen behöver generellt visa hur olika ställningstaganden och
utpekanden av ”grå infrastruktur” stämmer överens med nationella
och regionala handlingar för planering av infrastruktur:
12

www.boverket.se
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Läggs till

Vi är medvetna om
problematiken och vi
verkar för en GC-väg längs
hela väg 675.

Noteras, åtgärdas
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• Korridorer för utbyggnad av väg 678 och väg 161 har lagts in i
planförslaget. Dessa är ännu inte fastställda vilket bör framgå. Det
samma gäller föreslaget markreservat för dubbelspårsutbyggnad på
Södra Bohusbanan.
• I planförslaget finns föreslagen sträckning på en framtida
höghastighetsjärnväg. Det är bra att kommunen synliggör denna
avsikt, det är dock viktigt att involvera Trafikverket tidigt.
Trafikverket har inget uppdrag att arbeta med höghastighetsjärnväg
längs västkusten och är inte involverade i arbetet.
• Läs om vad som gäller för utbyggnad av cykelväg längs vägar i
Trafikverkets yttrande. Miljökonsekvensbeskrivningen nämner en
trafik- och parkeringsstrategi. Om kommunen avser tillämpa den i sin
fysiska planering är det bra att hänvisa till den i översiktsplanen.

Noteras

Noteras

Noteras

Kommunen kan komplettera med de riktvärden som gäller för
trafikbuller och vibrationer, se Trafikverkets yttrande.
Uddevalla hamn
Föreslagen utveckling har påverkan på hamnområdet. Det är viktigt
att kommunen tar ansvar för konsekvenserna av föreslagen flytt av
hamnen och därmed förändring av markanvändningen. Det gäller att
säkerställa genomförandet, att olika sakintressen behandlas, att
hälsa-, risk-, och säkerhetsfrågor samt miljöförhållanden synliggörs
och att det finansiella ansvaret för åtgärderna är tydliga.
Utöver underlaget som finns i gällande riksintresseprecisering och
den åtgärdsvalsstudie som genomfördes år 2016, kommer kommunen
att behöva ta fram kompletterande och uppdaterade utredningar för
buller, vibrationer och farligt gods.
Det finns en viljeinriktning att möjliggöra trafikering av större fartyg
in till hamnen vilket kommer att kräva muddring. Både omfattande
muddring och uppförande av ny hamn är åtgärder som behöver
tillståndsprövas i mark- och miljödomstol. En sådan process bör
påbörjas i tidigt skede. Om MKN i vattenförekomsten Byfjorden
påverkas av planerade åtgärder bör det också framgå i
översiktsplanen.
Trafikverket kommer att fortsätta dialogen med Uddevalla hamn om
eventuellt inspel av brist till den nationella infrastrukturplanen.
Flyg
Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor för
Landvetter, Säve, Trollhättan och Såtenäs flygplatser. Av
översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga
byggnader/föremål inom influensområdet ska samrådas med
respektive flygplats. Konsekvenser av hinderbegränsande områden
och bullerkurvor bör redovisas i planen i form av restriktioner
och/eller rekommendationer.
Följande gäller för civil luftfart och bör nämnas i översiktsplanen:
alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar,
konstverk, byggnader, vindkraftverk etcetera som är högre än 20
18

Noteras
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meter över mark eller vattenytan skall remitteras till Luftfartsverket.
Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig
objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i
Karlskrona remitteras. Detta gäller överallt, även inom områden
speciellt utpekade för vindkraft. Läs mer i bifogat yttrande från
Luftfartsverket.
Kulturmiljövård
Samrådsförslaget innehåller många visioner och ambitioner kring
kulturmiljön. Det finns dock inga tydliga rekommendationer som tar
detta ett steg längre för hantering och hänsyn i de olika
utredningsområdena. För att översiktsplanen ska vara ett stöd när
detaljplaner tas fram behöver denna lucka överbryggas.
Fornlämningar
Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter kring behov av hänsyn och
fortsatt hantering av dessa särskilt utpekade kulturmiljöer:
• Kristevik bör inför planläggning utredas för fornlämningar.
• Stolteröd, östra delområdet bör inför planläggning utredas för
fornlämningar. Inom det västra delområdet finns en fornlämning med
särskilt högt bevarandeintresse och tillhörande stort
fornlämningsområde (L1970:9746, stenkammargrav), Länsstyrelsen
rekommenderar att delområdet utesluts från vidare planering.
• Svälte bör inför planläggning utredas för fornlämningar.
• Lanesund bör inför planläggning utredas för fornlämningar. Det
östra delområdet kring fornborgen L1969:2461 bör uteslutas från
vidare planering, med hänsyn till fornlämningsområdet.
• Överby innefattar fornlämning L1969:2442. Exploatering är
tillståndspliktigt enligt KML 2 kap. Det östra delområdet bör inför
planläggning utredas för fornlämningar.
• Utby: det framgår inte hur bebyggelse som planeras i anslutning till
den värdefulla kommunala kulturmiljön anpassas för att tillgodose
och tillvarata befintliga värden. Ny bebyggelse i högre liggande
exponerad terräng riskerar att bli en markant del av sikthorisonten
sett från Utbys historiska bebyggelsekärna.
Utbys norra delområde har fornlämningar inom och i nära anslutning
till området. Det finns därför ett behov av avgränsning och eventuellt
borttagande av fornlämningar vid planläggning, vilket är
tillståndspliktigt. Det mellersta och södra delområdet är dessutom i
behov av arkeologisk utredning i samband med planläggning, på
grund av sannolikheten för ytterligare okända fornlämningar inom
aktuellt höjdparti.
• Ammenäs tre delområden innehåller många fornlämningar. En
fortsatt planläggning kommer att kräva arkeologiska insatser, vilket
är tillståndspliktigt.
Kulturmiljöunderlag
Översiktsplanen hänvisar inte på något tydligt sätt till befintligt
kulturmiljöprogram från 2002 och att detta är i behov av revidering
och digitalisering. Trots att nuvarande kulturmiljöprogram är i behov
av revidering anser Länsstyrelsen att kommunen, sett till transparens
och förutsägbarhet, bör använda befintligt underlag i det fortsatta
arbetet med översiktsplanen. Detta underlag bör trots
revideringsbehov så länge kunna utgöra vägledning.
19
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Noteras, utreds i detaljplan

Noteras, utreds i detaljplan

Noteras
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Enligt regional handlingsplan för klimatanpassning uppmuntras
kommunerna dessutom att uppdatera sina kulturmiljöprogram sett till
analys av hot/risker mot kulturmiljöer/kulturarv. Kommunen kan
söka bidrag från Länsstyrelsen för revidering av
kulturmiljöprogrammet.

Noteras

Översiktsplanen länkar till en Landskapskaraktärsanalys som delvis
innehåller kulturhistoriska analyser. Länsstyrelsen ser dock inte att
dessa analyser synliggörs i föreslagen markanvändning.

Ses över

Gestaltad livsmiljö
Kommunen har på ett övergripande sätt inkluderat gestaltad livsmiljö
genom att bland annat lyfta fram kulturvärden och arkitektur i de
tematiska ställningstagandena och i principer för tätorterna. Detta är
en mycket bra början och ett viktigt bidrag till att hantera allmänna
intressen bland annat enligt 2 kap 3§ PBL.
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Aspekter som påverkar
kvalitet inom arkitektur kan
definieras:15

För att ge mer konkret vägledning kan kommunen utveckla
begreppen som används. Vad menar just Uddevalla kommun att
arkitektur av hög kvalitet, eller god gestaltning, kännetecknas av?
Vidare är det viktigt att i översiktsplanen ange riktlinjer för arbete
med gestaltad livsmiljö i kommande planeringsskeden. Detta knyter
då an till 3 kap §§2-3 PBL. Ett sätt att göra detta är att ta fram en
arkitekturstrategi kopplad till översiktsplanen eller som underlag, se
Vägledning om arkitekturstrategier - Boverket
Länsstyrelsen vill också uppmuntra kommunen att beskriva hur
översiktsplanen förhåller sig till de arkitekturpolitiska målen.
15

- Nyttjandeperspektiv: Respekt för användarnas behov. Skapande av mer flexibla miljöer inom kommersiella och ickekommersiella
användningsområden för individer och grupper. Omgivningar som enkelt kan anpassas till temporära nyttjande t.ex. genom tillämpning av
moduler.
- Rumsperspektiv: Människor rör sig genom rum även ute i naturen/landskap, därför spelar det roll hur rum definieras. Gestaltning av
offentliga, privata och halvprivata platser influerar rumsupplevelse. Utformning av arkitekturmiljöer ska ta hänsyn till människors olika
behov, t.ex. genom att designa särskilda rum där man kan vara för själv eller möta andar personer. Gestaltning har ett starkt inflytande på den
interaktion mellan det inre och yttre perspektivet – det intima och det offentliga rummet.
- Design: Byggnadens detaljer har en stark inverkan på stads- och landskapsbilden. Standardiserade lösningar skapar ofta en uppfattning av
monotoni. Individuell arkitektur ska dock på något sätt vara anpassad till platsen och inte dominera omgivningen om det inte finns ett särskilt
motiv för det.
- Helhetsperspektiv: I arkitektur av hög kvalitet ingår också ett holistiskt arbetssätt. Allt byggande sker i kontext som kräver att man ska
arbeta interdisciplinärt. Det leder till främjande av synergieffekter och att nå en omfattande hållbarhet inom flera ämnen. Att gestalta
livsmiljö innebär att sätta ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter i ett sammanhang.
…
Slutsatsen kan vara att en ”god gestaltning” skapar ”arkitektoniska kvalitéer”. Arkitektur ska tala för sig själv och man bör kunna läsa av
objektens värde. Bedömningen ska vara neutralt och fritt från design och stilfrågor. Vad som är kvalitet är vanligtvis inte så enkelt att
bedöma eftersom det oftast handlar om mjuka värderingar. Följaktligen ska bedömningen göras av någon med expertis inom gestaltningen.
Arkitekturstrategi: Kommunen bör anta en arkitekturpolicy som skulle kunna integreras i översiktsplanen men skulle även vara ett eget
styrande dokument. Att arbeta mer med till exempel arkitekturtävlingar kan vara ett sätt att ge allmänheten möjlighet att engagera sig i
diskussionerna kring gestaltningen av Uddevalla Kommun. En arkitekturpolicy behöver ta ställning till sitt historiska sammanhang, sociala
aspekter, estetik och miljöpåverkan.
Syn på landskapsbilden är särskild viktig eftersom Uddevalla kommun inte enbart har urbana miljöer. Grundhållning ska vara att byggnader
ska anpassas till terrängen och det kollektiva minnet i vår gemensamma historia och inte tvärtom, ”platta på mark” bör tillämpas bara i
område som är lämpligt för den typen av bostad. Bebyggelsen ska vara integrerad i landskapsbilden, den kan ta hänsyn till områdets natur
och historia. Tillkommande byggnader ska inte placeras uppe på en höjd och helst undvika att inta en dominant ställning landskapet.
Kulturmiljön: Byggnadsprocessen verkar i ett historiskt sammanhang. Staden har drygt 500-åriga rötter på platsen och ursprung i framförallt
handel och sjöfart, näringar som har vattnet som utgångspunkt. Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till såväl sin historiska kontext
som till förändrade havsnivån.
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Kommunen nämner bland annat områden mellan husen, torg,
bottenvåningar och fasader. Länsstyrelsen instämmer i att alla
offentliga rum i staden är viktiga, men att det också i översiktsplanen
är viktigt att se landskapet i hela kommunen. Principerna för omsorg
om kulturmiljöer bör gälla även lokalisering med hänsyn till
landskapsbild, exempelvis lokalisering i höjdlägen.
Naturmiljö och områdesskydd
Hantering av generellt biotopskydd bör läggas till.

Åtgärdas

Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, till exempel
nyckelbiotoper och skyddade skogsområden, finns på Skogsstyrelsen
- Skogens pärlor. Dessa register fylls kontinuerligt på med nya
områden.
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Det är positivt att kommunen avser vara restriktiv med att ta naturoch friluftsområden i anspråk. Det vore bra om översiktsplanen kan
förtydliga när vägledande plan för grönstruktur och inventering av
bland annat friluftslivsområden som antyds, ska tas fram.
Kommunen bör analysera vilka ekosystemtjänster som är särskilt
viktiga att arbeta med i den fysiska planeringen, gärna inklusive
kulturmiljövärden och biologiskt kulturarv. Kommunen behöver ha
en övergripande plan för hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan
skapa robusta och attraktiva bebyggda miljöer, och även i ett större
landskapsperspektiv ta tillvara och främja livsviktiga
ekosystemtjänster. En fungerande grön infrastruktur med stark
biologisk mångfald är grunden för alla långsiktigt hållbara
ekosystemtjänster. Se Boverkets vägledning om arbete med
ekosystemtjänster i fysisk planering13 och Länsstyrelsens
Handlingsplan och webbGIS för grön infrastruktur14.
Ekologisk kompensation
Det är positivt att kommunen avser kompensera naturvärden som går
förlorade vid exploatering. Kommunen bör utveckla detta till en
övergripande plan för ekologisk kompensation i översiktsplanen, då
det spar tid och resurser i senare skeden. För att
kompensationsåtgärderna ska bli kostnadseffektiva är det viktigt att
kommunen har kunskap om vilken typ av åtgärder som behövs, och i
vilka områden de gör störst nytta. Generellt sett är detta åtgärder som
bygger på befintlig grön infrastruktur.
Areella näringar
Principerna för utveckling av ny bebyggelse på landsbygden är bra.
Enligt kartan är det endast i Lane-Ryr som det finns förslag på
förändrad markanvändning av jordbruksmark.
Tabellen med definition av väsentliga samhällsintressen och kriterier
som ska bedömas vid en lokaliseringsutredning är en bra grund för
utredning av 3 kap 4 § miljöbalken. Om jordbruksmark kommer att
13
14

Kommunen har nu antagit
en Friluftsplan som länkas i
ÖP. Tidsplan för
framtagande av plan för
grönstruktur finns inte i
dagsläget.

Noteras

Noteras

Tabellen är inte
ändamålsenlig och tas bort.
Texten kompletteras med
hur kommunen arbetar med
lokaliseringsprövning av

Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod - PBL kunskapsbanken - Boverket
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html
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tas i anspråk i de områden som nämns i tabellen är det önskvärt att
utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken också fullföljs i
översiktsplanen. Det vill säga att lokaliseringsutredning redovisas
och visar vilka andra områden som studerats, liksom bedömning av
lokaliseringskriterierna för varje studerat område. Annars kommer
det att behöva visas vid detaljplanering vilket gör det svårare att hitta
alternativ lokalisering.

exploatering på
jordbruksmark.

Kommunen behöver också motivera varför verksamhetsmark,
industri, handel, turistanläggningar och växthus är väsentliga
samhällsintressen.

Se kommentar ovan

I tabellen nämns områden som inte finns i översiktsplanens kartskikt,
däremot i FÖP för Uddevalla respektive Ljungskile. Översiktsplanens
karta ger därmed ingen helhetsbild.

Energi, material och teknisk försörjning
Det är bra att kommunen tar med täkter i sin planering. Täkter i drift
bör redovisas på karta. Täkter tar stora ytor i anspråk utifrån
brytningen och genom spridning av buller.
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Se kommentar ovan

Läggs till

Markavvattningsföretag bör läggas till. Bebyggelse bör undvikas
inom markavvattningsföretag.

Läggs till

Att exploatera vattenområde betraktas som vattenverksamhet och kan
kräva prövning enligt 11 kap. miljöbalken.

Noteras

Det behöver framgå vilka reningsverk som finns liksom deras
kapacitet. Ett referat av vatten- och avloppsförsörjningsplanen
behöver finnas i översiktsplanen.

Vi lägger till hänvisning till
kommunens sida om VA
planering.

Även om kommunen stödjer initiativ till gemensamma lösningar har
kommunen det övergripande ansvaret för vatten- och
avloppsförsörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster.

Noteras

Svenska kraftnäts 400 kV-ledning bör redovisas i översiktsplanen
och elsystemets roll i stort beskrivas översiktligt. Transmissionsnätet
för el går att hämta via Geodataportalen. Inga intressekonflikter
föreligger mellan befintlig 400 kV-ledning och utpekade
utbyggnadsområden. Läs mer om avstånd och processer att ta hänsyn
till i yttrande från Svenska kraftnät.
En väl fungerande och utbyggd it-infrastruktur ger goda
förutsättningar för många verksamheter i samhället, liksom social
delaktighet. Elektronisk kommunikation är ett allmänt intresse och
ska behandlas vid planläggning. Genom att i översiktsplanen
inkludera behov av och möjligheter med bredbandsutveckling, lyfts
bredbandsfrågan till den strategiska planeringsnivån. Översiktsplanen
nämner övergripande flexibelt arbetsliv och digitalisering; en
hänvisning kan göras till en mer detaljerad bredbandsstrategi med
tidsatta aktiviteter. Läs mer om detta, och vad som gäller vid
uppförande av vindkraftverk, i bifogat yttrande från Post- och
telestyrelsen.
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Miljökonsekvenser
Det är oklart vad planens syfte är, och det framgår inte heller i
miljökonsekvensbeskrivningen. Det blir då också svårt att jämföra
olika alternativ och vilket som bäst uppnår planens syfte. De
Planen har ett syfte vilket
alternativ som MKB kort nämner har studerats bör redovisas i urval,
framgår i planens inledning
liksom varför de valts bort. Länsstyrelsen vill påminna om att till
beslutet om att anta översiktsplanen ska finnas redovisning (så kallad
särskild handling) av bland annat hur miljöaspekterna har integrerats Ses över
i planen, se 6 kap 16§ MB. Det finns flera slutsatser i MKB som
kommunen bör använda sig av som ett stöd i att utveckla planen
vidare inför granskningen. Bland annat lyfts att översiktsplanen bättre
kan uppnå måluppfyllelse gällande klimatpåverkan, om kommunen
arbetar vidare med hållbara transporter till externa
handelsetableringar och tillämpar åtgärder i sin trafik- och
parkeringsstrategi. Översiktsplanen kan här göra mer konkreta
ställningstaganden.
Övrigt
Det behöver klargöras om Uddevalla tätort ingår i översiktsplanen
eller inte, eller om bara vissa frågor hanteras här och i så fall vilka.
”Eftersom centralorten har en fördjupad översiktsplan har området
inte hanterats inom ramen för den kommuntäckande
översiktsplanen.” Trots detta finns planeringsprinciper för tätorten
med. Det behöver förtydligas att/om/i vilka delar de fördjupade
översiktsplanerna fortsätter att gälla. Kommunen har motiverat vilka
ställningstaganden som finns i planen med bland annat
”Länsstyrelsens krav på vad som måste ingå för att de ska godkänna
planen och hur ingående kommunen måste redovisa sina intentioner.”
Länsstyrelsen vill poängtera att ett mandat att godkänna en
översiktsplan inte finns. Det vore bättre om det framgår att
översiktsplanen ska vara en överenskommelse mellan stat och
kommun som möjliggör kommande utveckling.

Ses över
Planeringsprinciperna finns
eftersom centralorten är
med i
utvecklingsinriktningen och
en del av kommunen och
dess utveckling i stora drag
Ses över

Försvarsmakten
Synpunkter
Avstår från att yttra sig.

Kommentar
Ok

Statens geotekniska institut
Synpunkter
Yttrande över samrådshandling
Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra
Götalands län erhållit rubricerad översiktsplan med begäran om
yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras,
skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till
översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom
hantering av radon, ingår således inte.
Uddevalla kommun anger att det finns fördjupade översiktsplaner för
Uddevalla centralort och Ljungskile tätort där utveckling för dessa
områden konkretiseras. Dessa fördjupningar är en del av kommunens
hela översiktsplan men redovisas inte i detalj i rådande planförslag.
De ska arbetas in i planförslaget i ett senare skede. Kommunen har
också ett tematiskt tillägg för vindkraft i form av en vindbruksplan.
Underlag:
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1 översiktsplan 2022 Uddevalla kommun, samråd, utdrag av samtliga
texter samt interaktiv version.
SGI:s synpunkter
Allmänt anser SGI att i en översiktsplan ska geotekniska
förutsättningar översiktligt redovisas med avseende på geotekniska
riskfaktorer (t.ex. risker för ras/skred i berg/jord, erosion och
översvämning). Grova värderingar kan göras utifrån bl.a. geologiska
och topografiska kartor. God kännedom om geotekniska
förutsättningar och eventuella geotekniska riskområden är viktiga
utgångspunkter vid strategiska val av markanvändning. I en
översiktsplan bör därför eventuella riskområden tydligt redovisas,
förslagsvis på kartor, och en strategi tillfogas planen över hur dessa
områden skall utredas i samband med framtida detaljplaner eller
bygglov.

Noteras

I kapitlet 3.4.2 Ras, skred, erosion ges en geologisk beskrivning av
förhållandena inom kommunen, samt ställningstaganden att:
•

beakta risk för skred, ras och erosion i detaljplanearbete
genom att geoteknisk och stabilitetsutredning görs, samt
genom att krav på detaljerad undersökning bygglov eller
bygganmälan.

•

beakta risk för bergras och blocknedfall i områden med höga
bergformationer.

Kommunen gör även ställningstaganden i kapitel 2 att:
• bygga klimatanpassat på ett sätt som integrerar
ekosystemtjänster och hanterar risker från skred, ras och
skyfall.
• VA-försörjningen planeras med hänsyn till
översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras och
skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som
kan påverkas av ett förändrat klimat.
I den digitala interaktiva ÖP finns under rubriken Hälsa, säkerhet och
risk, kartor med bland annat aktsamhetsområden för skred,
förutsättning för stranderosion samt Skredöversikt 2001. Den senare
kartan antar SGI är karteringsområden för den översiktliga
stabilitetskartering i bebyggda områden som Räddningsverket (MSB)
tog fram 2001. Detta behöver förtydligas och även beskrivas i text
vad karteringen resulterade i och hur den har följts upp. Observera att
MSB:s översiktliga kartering över stabilitetsförhållandena är
begränsad till vid utredningstillfället bebyggda områden.
Översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 ska enligt PBL
redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön
till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning,
ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller
upphöra. ÖP redovisar sådana riskområden, men det saknas en
beskrivning av riskhantering för den redan byggda miljön. Vi
rekommenderar att ÖP kompletteras med en sådan redovisning.
24
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Översiktsplanen förtydligas
kring detta.
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SGI vill trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska
utföras bedömning av ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Vi
vill också framhålla vikten av att vid prövning av markens lämplighet
för avsett planändamål måste livslängden hos bebyggelse,
anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver förväntade
effekter av ett förändrat klimat beaktas. Klimatscenarierna indikerar
att för de kommande 100 åren kan ökad nederbörd förväntas leda till
ökade flöden och förhöjda nivåer i mark och vattendrag. Detta kan
öka riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar, vilket bör
värderas vid bedömning av framtida markanvändning (för såväl
befintlig som tillkommande bebyggelse).
Översvämningsförebyggande åtgärder, t ex uppfyllnader och vallar,
kan medföra geotekniska konsekvenser vilket också måste beaktas.

Noteras

Skogsstyrelsen
Synpunkter
Det saknas en tydlig koppling mellan text och kartor. För att förstå
kartan behöver de olika kartlagren beskrivas i text, både vad gäller
ursprung, aktualitet och legalitet samt på vilket sätt kartlagret utgör
ett underlag i den kommunala planeringen. Kartlagren kan grupperas
på ett mer logiskt sätt. Kartan ger en ögonblicksbild och ambitionen
är att den interaktiva kartan hålls uppdaterad men det behöver framgå
när det gjordes senast. Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen,
t.ex. nyckelbiotoper och skyddade skogsområden finns på
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Dessa register fylls
kontinuerligt på med nya områden. I övrigt har vi inga synpunkter på
presenterat förslag.

Kommentar
Ses över

Havs- och vattenmyndigheten
Synpunkter
Vi avstår från yttrande. Det innebär inte att myndigheten tagit
ställning i sakfrågor eller till handlingarna i ärendet.

Kommentar
Ok

Energimyndigheten
Synpunkter
Energimyndighetens synpunkter I enlighet med översiktsplanens
tematiska tillägg om vindbruk tar Uddevalla kommun ställning till
att:
• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22) för
närvarande är färdigutbyggd avseende vindkraft.
• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämpliga för
utbyggnad av vindkraft.
• Kommunen stöder riksintresse för vindkraft i norra delen av
kommunen, dock ej riksintressena i södra delen av kommunen
Energimyndigheten vill i sammanhanget av vindkraftsplanering
informera om att Energimyndigheten och Naturvårdsverket
tillsammans tagit fram en nationell strategi för en hållbar
vindkraftsutbyggnad som presenterades i slutet av januari 2021.
Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att
skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft
sker på ett hållbart sätt. Strategin fokuserar på en utvecklad
planeringsprocess för vindkraft. Det är viktigt att utbyggnaden av
vindkraft fördelas på ett lämpligt sätt över landet, bland annat utifrån
ett elförsörjningsperspektiv och med hänsyn till andra
markanvändningsintressen. Målet har varit att ta fram ett användbart
25
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planeringsunderlag för länsstyrelserna och i förlängningen för
kommunerna, som stöd till den kommunala planeringen av
vindkraft.16
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har föreslagit att
länsstyrelsen ska ges en stark roll i strategins genomförande och i
planeringsprocessen för vindkraft. Förslaget innebär att länsstyrelsen
ska ges i uppdrag att genomföra regionala analyser och ta fram ett
regionalt planeringsunderlag som visar potentiella områden för
vindkraft. En utgångspunkt för arbetet ska vara att undersöka
förutsättningar för samexistens mellan vindkraft och andra
intressen.17
Energimyndigheten arbetar för närvarande med en utredning som
behandlar den andra delen av regeringens uppdrag till
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,
Tillväxtverket och Trafikverket att tillsammans med Boverket som
samordnande myndighet göra en översyn av sina respektive anspråk
på områden av riksintresse. Enligt uppdraget ska översynen
sammantaget leda till en kraftig minskning av såväl antalet anspråk
på områden av riksintresse som dessa områdens samlade areella
utbredning. Boverket ska slutredovisa uppdraget till
Finansdepartementet senast den 15 september 2021.18
Ett av utredningsmålen har varit att se över riksintresseanspråk på
land från 2008 års utpekande av riksintresse vindbruk som
myndigheten lät vara med i 2013 års utpekande på grund av
rättssäkerhetsskäl om projektering fortfarande pågick i dessa anspråk.
Energimyndigheten har med denna översyn haft för avsikt att
kontrollera om projektering fortfarande pågår i anspråken från 2008
och därmed uppfyller kriterierna. I Uddevalla kommun finns fem
områden av riksintresse för vindbruk, fyra av dessa är anspråk från
2008 som fick kvarstå 2013 och i dessa riksintresseanspråk pågår inte
projektering enligt den GIS-analys som utförts i utredningen, se
bifogad karta. Energimyndighetens generella bedömning är att det
inte går att upphäva områden av riksintresse för vindbruk endast
utifrån den GIS-analys som har utförts i utredningen. Resultatet i
utredningen indikerar endast hur många områden och hur stor yta det
handlar om enligt avstämning mot Vindbrukskollens information om
projekteringsområden. Den översiktliga utredning som genomförts
levererar därmed inte några konkreta förslag på antal områden och
area som skulle kunna upphävas eftersom en mer omfattande och
detaljerad utredning krävs för ett sådant beslutsunderlag.

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad – webbportal
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/gemensamt-initiativ-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad/
17 Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, publikation s. 33
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=183601
Förslag till uppdrag för länsstyrelserna
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/lansstyrelsernasuppdrag.pdf
18 Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse,
uppdrag-att-se-over-kriterierna-for-och-anspraken-pa-omradena-av-riksintresse.pdf (regeringen.se)
Regeringsuppdraget del 1, Energimyndighetens text redovisas under kap. 11 i Boverkets rapport,
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2020/oversyn-kriterier-riksintressen.pdf
16
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En stor översyn av riksintresse vindbruk har sedan tidigare planerats
att genomföras efter länsstyrelsernas genomförande av den nationella
strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Det bästa alternativet
vore dock om länsstyrelserna som en del i det föreslagna uppdraget
inom den nationella vindstrategin skulle aktualitetspröva riksintresse
vindbruk, vilket skulle kunna ske i samband med länsstyrelsernas
arbete att identifiera potentiella områden för vindkraft.
I länsstyrelsernas aktualitetsprövning bör ingå att undersöka om
projektering pågår eller inte pågår i riksintresseanspråken. I de fall
projektering inte pågår i hela eller delar av ett anspråk bör grunden
för detta undersökas genom t.ex. beslut och domar. I detta
sammanhang bör det även undersökas hur stor andel bebyggelse som
finns inom riksintresseanspråken och hur detta påverkar möjligheten
till att nyttja anspråken. I de fall det finns tydliga ställningstaganden
och underlag till att storskalig etablering av vindkraft inte bedöms
vara möjlig inom ett riksintresseanspråk kan detta ligga till grund för
att hela eller delar av ett anspråk kan komma att upphävas av
Energimyndigheten. Den aktualitetsprövning som länsstyrelserna
föreslås göra innebär på så vis en kvalitetssäkring av utpekade
anspråk samtidigt som arbetet kan leda till en minskning av
anspråken i enlighet med regeringsuppdragets målsättning.
Energimyndigheten vill poängtera att upphävande av områden av
riksintresse för vindbruk måste föregås av en omfattande och
detaljerad översyn följt av Energimyndighetens analys och slutsatser
av om det är lämpligt göra en kraftig minskning av
riksintresseanspråken för vindbruk. En kraftig minskning av
riksintresseanspråken för vindbruk anser Energimyndigheten skulle
försvåra myndighetens arbete med att leda omställningen till ett
hållbart energisystem och arbeta för att de energipolitiska målen kan
nås. Tanken bakom riksintresseverktyget är att staten genom att peka
ut anspråk skapar ramar och planeringsförutsättningar inom den
fysiska planeringen.

Noteras

Air navigation services
Synpunkter
LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande
yttrande:
Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor
(skyddsområde på 90 km kring flygplats där flygplanen påbörjar den
sista delen av inflygningen) för Landvetter, Säve, Trollhättan och
Såtenäs flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser
riksintresse vilket bör redovisas under Riksintressen i planen.
Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den MSApåverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan.
Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av
översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga
byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska
samrådas med respektive flygplats. Konsekvenser av
hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska redovisas i planen i
form av restriktioner och/eller rekommendationer.
I översiktsplanen nämns ingenting om flyghinder för den civila
luftfarten, endast Försvarsmaktens regler nämns. Vad som gäller
27
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avseende civil luftfart bör nämnas i alla översiktsplaner för att
säkerställa att LFV och Försvarsmakten remitteras i dessa ärenden.
LFV vill påminna Uddevalla kommun om att följande gäller för civil
luftfart:
Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar,
konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller
vattenytan skall remitteras till LFV. Detta gäller oavsett position på
svenskt territorium. Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall
även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras.

Läggs till i texten

LFV vill att vår elektroniska blankett används i dessa ärenden
Blanketten finns att ladda ner på:
https://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys under länken
märkt ”LFVs blankett för CNS-analys”. Vi behöver endast en korrekt
ifylld blankett i dessa ärenden, ej en massa underlag från
mastuppsättare, vindkraftsuppsättare etc. Sådant underlag är inte
relevant för oss och tar bara tid och resurser att registrera. LFVs
remisstjänst i dessa ärenden benämns CNS-analys.
Observera att som en konsekvens av ovanstående skall även alla
vindkraftverk som är högre än 20 meter över mark eller vattenyta,
oberoende av position, remitteras till LFV. Detta gäller överallt, även
inom områden speciellt utpekade för vindkraft.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten
att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande
störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning
etableras i hindrets närhet.

Post- och telestyrelsen (PTS)
Synpunkter
PTS har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län ombetts att
inkomma med synpunkter på översiktsplan för Uddevalla.
PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar –
sektorsansvar – inom områdena post och elektronisk kommunikation.
Inom ramen för detta arbete skall PTS bland annat:
• främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska
kommunikationer enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation
• verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken
för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt
verka för ökad krishanteringsförmåga
• verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och
elektronisk kommunikation under höjd beredskap, och stärka
samhällets beredskap mot allvarliga störningar i näten för elektronisk
kommunikation i fred
Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för
Sverige. Det övergripande målet i agendan är att Sverige ska vara
bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. År 2016
presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt
uppkopplat 2025” där det kortsiktiga målet är att 95 procent av alla
hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På
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längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och företag i hela
Sverige bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att det
bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där
människor normalt befinner sig senast år 2023.
En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att trygga
välfärden. It är en central infrastruktur som ligger till grund för
många andra områden. En väl fungerande och utbyggd
it-infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat
näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och innovationer,
vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och
kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av denna anledning
anser vi även att it-infrastrukturen måste in i
samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner.
Om inte it-infrastruktur beaktas i samhällsplaneringen finns risken att
de tjänster som är beroende av infrastrukturen inte når ut till
användarna. Lagändringen i Plan- och bygglagen (PBL) från maj
2011, stärker även detta.
PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och
andra ledningsägare utformar sina nät utan hänvisar till de operatörer
och ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område för
ytterligare information.
I detta fall kan det vara lämpligt att kontakta nationella
bredbandsaktörer samt aktuella regionala och lokala
bredbandsaktörer. Kommunen bör ha en förteckning över vilka
befintliga ledningsägare som blir berörda eller liknande funktion.
Exempelvis bredbandskoordinatorer bör ha information om
potentiella ledningsägare gällande elektroniska kommunikationer.
Sedan december 2010 finns ett system för begäran om
ledningsanvisning, ”ledningskollen.se”. För att identifiera vilka som
är berörda ledningsägare kan en förfrågan skickas via
https://www.ledningskollen.se/
PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr:
03-16005) till respektive länsstyrelse lämnat uppgifter om
teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3 kap
8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) om hushållning
med mark- och vattenområden m.m.
Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa
fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt,
speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar
därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftsbolag
och de radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkraftsetableringen för respektive område för att minimera
störningsriskerna. Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med
information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är. PTS har
inga ytterligare synpunkter

Noteras

Svenska kraftnät
Synpunkter

Kommentar
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I Uddevalla kommun har Svenska kraftnät en 400 kV-ledning
tillhörande transmissionsnätet för el som passerar nordöst om
kommunen. Svenska kraftnät har nätkoncession och ledningsrätt för
kraftledningarna som är av betydelse för rikets elförsörjning.
Ledningsrätt innebär att åtgärd/verksamhet, inte får vidtas på
fastighet som belastas av ledningsrätt.
Inga intressekonflikter föreligger mellan befintlig 400 kV-ledning
och utpekade utbyggnadsområden. Svenska kraftnät har inga planer i
dagsläget som berör Uddevalla kommun annat än förvaltningen av
den befintliga transmissionsledningen.
Svenska kraftnät anser att elsystemet roll bör synliggöras i
översiktsplanen. Svenska kraftnät efterfrågar en inkludering, där det
svenska elsystemet utgör en grundläggande del av infrastrukturen.
Svenska kraftnät är den myndighet i Sverige som driver
transmissionsnätet för el, precis som att Trafikverket är den
myndighet som planerar för och förvaltar statliga vägar och järnvägar
i Sverige. Transmissionsnätet (el överföring via 400 och 220 kVledningar) har de högsta spänningsnivåerna som finns i Sverige och
kan likställas med europavägar, medan region- och lokalnät arbetar
med regional och lokal eldistribution. Näten har olika funktion,
spänningsnivåer och olika planeringsförutsättningar.
Transmissionsnätet jobbar med överföring över långa avstånd inom
och mellan länder. En av de viktigaste insikterna är att
transmissionsanläggningar tar minst tio år att planera, söka tillstånd
för och anlägga, samt att kostnaderna för dessa är stora. Det är därför
av stor vikt för samtliga parter att man tydligt klargör åtskillnad
mellan spänningsnivåer eftersom transmissionsnätet för el är av
nationellt intresse för Sverige. Elsystemet utgör en förutsättning för
att Sverige ska klara av både internationella och nationella mål såsom
energiomställning och att minska klimatpåverkan samtidigt som
samhällets energiförsörjning tryggas.
I och med en förändring i ellagens nomenklatur benämns stamnätet
för el numera för transmissionsnätet.
Svenska kraftnäts 400 kV-ledning bör redovisas i översiktsplanen.
Transmissionsnätet för el går att hämta via Geodataportalen.
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Sjöfartsverket
Synpunkter
Sjöfartsverket konstaterar att kommunen belyser riksintressena
kommunikationer farled och hamn och att kommunen ser dessa
verksamheter som viktiga komponenter för framtiden.
Sjöfartsverket konstaterar även att en flytt av hamnverksamheten är
en förutsättning för att kommunens planer på att expandera västerut
ska kunna bli verklighet. I denna process ser Sjöfartsverket flera
risker för riksintresset för hamnen. Sjöfartsverket ser risker i att en så
omfattande förändring kan få ekonomiska konsekvenser för de
aktörer som i dag använder sig av Uddevalla hamn vilket kan
medföra att dessa aktörer kan välja alternativa transportalternativ
exempelvis lastbilstransporter. Det är en utveckling som inte går i
linje med regeringens godsstrategi.

Kommentar
Markförhållandena på
Badö/Bäve medför betydande
säkerhetsrisker med
avspärrningar redan nu som
följd, därav kan
hamnverksamheten inte
fortsätta där i ett 10 års
perspektiv. Endast
hamnverksamhet på
Skeppsholmspiren kan
fortsätta efter år 2030.
Kommunen planerar för en
framtida hamnutveckling i
symbios med stadens fortsatta
utveckling

Sjöfartsverket ser att det är av största betydelse att kommunen tidigt
tydliggör vilken aktör som kommer betala för hamnens flytt västvart.
Sjöfartsverket kan inte ur underlaget utläsa huruvida Lövåskajen
tillhörande Exxon Mobile ingår i dessa planer. Sjöfartsverket vill
särskilt belysa att så länge verksamheten med bland annat bullrande
fartyg finns kvar är det svårt att kombinera med bostäder på
Badö/Skeppsholmspiren. Ovanstående gör det även svårt att kunna
bebygga området söder om Skeppsholmspiren.

Exxon kommer vara kvar
minst till år 2040 om de själva
vill enl ök med kommunen,
där de har ca ett anlöp per
månad. Bostäder på
Badö/Bäve är ej planerade
eller beslutade utan beror på
såväl sjunkanden mark,
havsnivåhöjningar som
markföroreningar.

Sjöfartsverket ser att det i FÖP för centrala Uddevalla finns bostäder
på Badö och Skeppsholmspiren. Då hamnverksamhet även i
framtiden ska bedrivas från Sörvikskajen ser Sjöfartsverket stora
problem med bostäder, framför allt på Skeppsholmspiren, på grund
av buller. De typer av farligt gods som idag hanteras på Sörvikskajen
gör det än svårare med bostäder med tanke på säkerhetszoner
(explosionsrisker).

Skeppsholmspiren kommer att
ha hamnverksamhet till minst
år 2035 och därefter får
verksamheten på Sörvik
bestämma vad som kan och
får utvecklas på piren.

Sjöfartsverket vill påpeka att influensområden för exempelvis buller
måste utgå från hamnområdets yttre gränser och inte från en central
punkt mitt i området.
Uddevalla kommun borde ta fram ett bullerskyddsområde för
hamnens verksamhet som medger att bullrande verksamhet
förekommer och på vilka avstånd byggnation av bostäder kan ske i
förhållande till det.
Uddevalla hamn har i dag möjlighet att hantera olika typer av gods
och fartyg med varierande tonnage, vilket ligger helt i linje med
Regeringens godsstrategi där gods ska flyttas från väg till sjöfart och
järnväg. Sjöfartsverket förutsätter att kommunen i den framtida
planen för hamnen skapar samma goda förutsättningar för en varierad
sjöfart. Skeppsholmspiren hanterar idag bulkfartyg med bland annat
malm- och kockslaster. Det är ofta stora fartyg som kräver stora kajer
men även tillgång till magasin och omlastningsmöjlighet till tåg.
Dessa fartyg låser kajer under längre tid vid lastning/lossning varför
hamnens övriga kajer måste ha samma kapacitet och antal kajmeter
som idag för att kunna leverera samma möjligheter.
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I Trafikverkets riksintresseprecisering för Uddevalla hamn framgår
vikten av samspelet mellan hamnen och järnvägen. Betydelsen av
järnvägsharpan betonas särskilt.

Trafikverket
Synpunkter
Ärendet
Uddevalla kommun har tagit fram förslag till en ny översiktsplan.
Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2050, den är kommunens
strategi och ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling i
ett långsiktigt perspektiv.

Kommentar

Trafikverkets uppdrag
Trafikverket har som uppdrag att verka för att det transportpolitiska
målet nås. Målet är att transportförsörjning ska ske
samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart i hela landet för
medborgare och näringsliv. Detta uppdrag är Trafikverkets ingång i
kommunal och regional samhällsplanering. För att nå de nationella
målen kring hållbara transporter och minskad klimatpåverkan är det
angeläget att ta hänsyn till bebyggelsestrukturens påverkan på
transportbehovet och val av transportsätt.
Synpunkter och upplysningar
Infrastrukturdelen i samrådets utvecklingsinriktning pekar på att
huvudvägnätet ska bevaras och utvecklas för att hantera framtidens
transportsituation. Kommunen har identifierat vägarna E6, 161 och
44 som de viktigaste stråken inom kommunen och till omvärlden.
Kommunen vill vara en nod för kollektivtrafik och vill värna och
utveckla Södra Bohusbanan. Farleder och Uddevalla hamn ska värnas
och utvecklas. Möjlighet att utreda alternativa transportsystem som
kan koppla och sträcka kommunen till en större region och omvärld.
Trafikverket instämmer i att ovanstående nämnda vägar och
järnvägar utgör kommunens viktigaste stråk men vill även lyfta fram
väg 172 och väg 678 samt Älvsborgsbanan och Norra Bohusbanan
som viktiga infrastrukturstråk.
Utredningsområden för bostadsbebyggelse, verksamheter och
industri
Kommunen föreslår utredningsområden för etablering av
verksamheter och industri strax intill eller i nära anslutning flertalet
viktiga infrastrukturstråk. Trafikverket noterar att föreslagna områden
är grovt utritade och ska inte tolkas exakt, likväl behöver kommunen
redan nu på ett översiktsplaneskede bedöma lokaliseringens
lämplighet utifrån trafiksäkerhet, kapacitet, framkomlighet och
hållbarhet. Trafikverket eftersträvar ett minimerande av antalet
anslutningar till det statliga vägnätet av trafiksäkerhets- och
framkomlighetsskäl, varför befintliga anslutningar bör nyttjas i
möjligaste mån. I varje enskild lokalisering behöver utredningar visa
på hur exploatering kan ske utan att den statliga infrastrukturen
påverkas negativt.
Trafikverket är tveksamma till lämpligheten för lokalisering av
industri och verksamhet mellan väg 678 och Södra Bohusbanan.
Befintliga plankorsningar kommer sannolikt behöva uppgraderas och
ny anslutning till väg 678 kommer inte tillåtas.
Vid ny exploatering behöver ett antal avstånd till infrastukuren
beaktas. För väg tillåts inga åtgärder inom vägområdet eller
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säkerhetszon. Kommunen bör utgå från den tillståndspliktiga zonen
som Länsstyrelsen fattat beslut om längs varje statlig väg, beroende
på typ av väg är denna 12, 30 eller 50 meter från vägområdet. Inom
denna ska trafiksäkerheten särskilt beaktas. För järnväg tillåter
Trafikverket ingen bostadsbebyggelse inom 30 meter från närmsta
spårmitt, inga åtgärder tillåts inom järnvägsfastigheten och
elsäkerhetsavståndet ska beaktas.
Det mindre vägnätet utgör en stor del av vägnätet utanför tätorterna.
Det noteras att ny bebyggelse ska ske med stor restriktivitet på
landsbygden med anledning av stora natur- och kulturvärden samt
landskapsbild. Trafikverket vill trycka på att vägnätets standard
utifrån framförallt trafiksäkerhet ska ligga till grund för bedömning
om lämpligheten i tillkommande bebyggelse längs med det mindre
vägnätet. I samrådsförslaget pekas Fräknestranden ut som ett område
där ny samlad bebyggelse kan möjliggöras. Framförallt väg 675 som
sträcker sig längs med Fräknestranden har under många år varit
föremål för diskussion gällande standard och trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter. Trafikverket och Uddevalla kommun har
tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie som resulterade i ett
antal mindre åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten. Frågan om
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter kvarstår dock och
möjligheten till att bygga ut gång- och cykelväg i framförallt södra
delen vid Ulvesund har visat sig vara en mycket kostsam och
komplicerad åtgärd. Trafikverket kan tillåta viss förtätning och
ändring av detaljplaner för fritidshus till helårsboende men ytterligare
ny bebyggelse längs Fräknestranden som har bäring på väg 675
söderut anser Trafikverket är mycket olämpligt.

Noteras

Noteras

Funktionellt prioriterat vägnät
Funktionellt prioriterat vägnät är framtaget för att skapa en samsyn
om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional
tillgänglighet och avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och
bussar. Vägarna som pekas ut som funktionellt prioriterade delas in i
fyra funktioner (godstransporter, långväga personresor, dagliga
personresor, kollektivtrafik). På vägnätet ska extra fokus läggas på
god tillgänglighet utifrån varje funktion. Detta kan med fördel
belysas i översiktsplanen, i Uddevalla kommun är följande vägnät
utpekat:
•
•
•
•
•
•

Väg E6 är utpekad som nationellt viktig väg alla fyra
funktioner
Väg 44 är utpekad som regionalt viktig väg, alla fyra
funktioner
Väg 160 är utpekad som kompletterande regionalt viktig väg
för godstransport, dagliga personresor och kollektivtrafik
Väg 161 är utpekad som regionalt viktig väg för
godstransport, dagliga personresor och kollektivtrafik
Väg 172 är utpekad som regionalt viktig väg för
godstransport, dagliga personresor och kollektivtrafik
Väg 678 är utpekad som regionalt viktig väg för
godstransport, dagliga personresor och långväga personresor
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Buller och vibrationer
Vid ny-, om- eller tillbyggnad ansvarar kommunen för att riktvärdena
enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
inte överskrids. Motsvarande lagstiftning för vibrationer saknas men
Trafikverket arbetar utifrån riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS vid fler än
fem tillfällen per natt under ett trafikårsmedel (ÅDT), inte ska
överskridas vid bostäder och vårdlokaler.
Uddevalla hamn
En flytt av hamnen västerut till Fröland planeras, i takt med flytten
avser kommunen bygga om det nuvarande hamnområdet till bostäder,
handel och mötesplatser. Fram till att hamnen har flyttat och lämnat
stadens inre delar gäller den riksintresseprecisering som Trafikverket
fastställde sommaren 2020, först när flytten är genomförd kan en ny
precisering genomföras. Trafikverket tycker det är bra att kommunen
redovisat en övergripande tidsplan för flytten men vill särskilt trycka
på att en tät dialog kommer krävas mellan berörda parter för att
säkerställa att funktionen för hamnverksamheten inte begränsas av
flytten eller kommande exploatering. Utöver underlaget som finns i
gällande riksintresseprecisering och den åtgärdsvalsstudien som
genomfördes år 2016 kommer kommunen behöva ta fram
kompletterande och uppdatera utredningar för buller, vibrationer och
farligt gods. Vidare hänvisar Trafikverket till Sjöfartsverket och
Försvarsmaktens yttrande.
Trafikverket har blivit informerade om en viljeinriktning om att
möjliggöra trafikering av större fartyg in till hamnen vilket kommer
kräva omfattande åtgärder i form av muddring. Trafikverket kommer
fortsätta dialogen med Uddevalla hamn om eventuellt inspel av brist
till den nationella infrastrukturplanen.
Riksintressen
Trafikverket noterar att kommunen anser att översiktsplanens
ställningstaganden inte påverkar riksintresse för kommunikationer
negativt. Trafikverket anser att planförslagets utredningsområden för
exploatering är för grovt redovisade varför risk för negativ påverkan
på riksintresse inte kan uteslutas. Det samma gäller processen
gällande flytt av Uddevalla hamn, en tät dialog mellan berörda parter
krävs.
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Reservat för framtida infrastruktur
Korridorer för utbyggnad av väg 678 och väg 161 har lagts in i
planförslaget. Trafikverket arbetar just nu med att ta fram en vägplan
för väg 678 och en åtgärdsvalsstudie ska inom kort avslutas för väg
161. Väg 678 föreslås byggas om i befintlig sträckning men det är
ännu inte fastställt hur ombyggnation av väg 161 ska utföras.
Korridorerna som föreslås i planförslaget är därmed inte fastställda,
exakt utbyggnad beslutas först när vägplaner vunnit laga kraft vilket
kommunen behöver beakta. Det samma gäller föreslaget
markreservat för dubbelspårsutbyggnad på Södra Bohusbanan,
utredning pågår men det finns idag inget fastställt beslut eller
järnvägsplan för utbyggnaden.
Längs flera statliga allmänna vägar finns cykelleder under utredning
markerade. Trafikverket ser positivt på kommunens vilja att bygga ut
cykelvägnätet och knyta ihop orterna inom kommunen. Utbyggnad
av statlig cykelväg längs med vägnät där Trafikverket är väghållare
ska prioriteras inom cykelplanen som omfattas av regional
infrastrukturplan. Västra Götalandsregionen fattar beslut om vilka
cykelvägar Trafikverket ska bygga vart fjärde år. Kommunen kan
bygga ut cykelvägar på egen hand men anläggningen ska då placeras
bortom vägområdet för statlig vägnät och blir därför ingen
anläggning som Trafikverket bygger eller ansvarar för.
I planförslaget finns föreslagen sträckning på en framtida
höghastighetsjärnväg, Trafikverket har inget uppdrag att arbeta med
höghastighetsjärnväg längs västkusten och är inte involverade i
arbetet och kan därmed inte kommentera projektet eller föreslagen
sträckning.
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KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG
Socialnämnden
Synpunkter
Socialtjänsten ställer sig positiv till förslag om ny översiktsplan 2022.
Socialtjänsten vill även påtala vikten av att socialtjänstens alla olika
målgruppers behov ska beaktas i framtida samhälls- och
bostadsplanering.

Kommentar
Noteras

Barn och utbildningsnämnden
Synpunkter
Barn och utbildningsnämnden har inte några synpunkter på de
samrådshandlingar som tagits fram rörande ny översiktsplan för
Uddevalla kommun.

Kommentar
Noteras

Kultur och fritidsnämnden
Synpunkter
Kultur och fritid konstaterar att processen med att ta fram
ställningstaganden involverat flera olika funktioner och kompetenser
i kommunen vilket är positivt.
Kultur och fritids ansvarsområden i den fysiska miljön utgörs till stor
del av naturmiljöer som används och kan användas för friluftsliv,
samt kulturmiljöer. Kultur och fritids verksamheter syftar till att
stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap och
kulturell infrastruktur för alla invånare. Kultur och fritid värnar i
samhällsplaneringen om möjligheten för alla barn och unga att på ett
säkert och självständigt sätt ta sig från bostaden till fritidsaktivitet
utan att vara beroende av bil eller skjuts. Detta är även en del i kultur
och fritids arbete för att stärka folkhälsan, där möjligheten för ett
fysiskt aktivt liv är en viktig aspekt oavsett om det gäller tillgång till
idrottsanläggning eller möjlighet att ta sig till och från arbetet utan att
vara beroende av bil. Kultur och fritid ser därför att en god
infrastruktur för gång- och cykel samt en tillgänglig och attraktiv
kollektivtrafik behöver vara centrala delar i samhällsplaneringen.
Detta kan även kopplas till kultur och fritids nämndsstrategi om att
arbeta för en hållbar samhällsutveckling.
Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder,
funktionsnedsättning eller annan diskrimineringsgrund. Kultur och
fritid ska dessutom ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.
I föreliggande bilaga finns kultur och fritids synpunkter på
översiktsplanen. Inledningsvis finns synpunkter på kartverktyget
(https://karta.uddevalla.se/oversiktsplan/), därefter följer synpunkter
på kommunala ställningstaganden, utvecklingsinriktning, mark- och
vattenanvändning, och avslutningsvis övergripande synpunkter. I de
fall det finns siffror i rubriceringarna, följer dessa de siffror som finns
i rubrikerna i beslutsunderlaget Översiktsplan 2022, samrådsförslag,
utdrag av samtliga texter.
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Översiktsplanekartans användarvänlighet
Kultur och fritid anser att det utifrån ett demokratiskt perspektiv, 8
och 80-perspektiv samt ur handläggares perspektiv är viktigt att den
digitala översiktsplanen har en hög användarvänlighet.
Kultur och fritid anser att kopplingen mellan den grafiska
informationen i form av kartan och den information som finns i
texterna behöver förstärkas och förtydligas. Det måste vara möjligt
för användaren att på ett enkelt sätt gå från kartan till texten, men
även från texten till kartan. I dagsläget är kartan väldigt svår att tyda
utan att ta in stora mängder text för att få förståelse. Det kräver också
tid och förståelse för att urskilja vilka textdelar som är relevanta för
att förstå och tyda kartan.
I översiktsplanens textdel anges att översiktsplanen ska vara en
interaktiv och digital ingång till kommunen. För att detta ska gälla för
alla invånare och användare anser kultur och fritid att det behöver
tydliggöras på översiktsplanens webbplats vilka delar som är
tillgänglighetsanpassade. Möjligheterna att leva upp till kraven på
tillgänglighet och att publicera en tillgänglighetsredogörelse kan
också utredas.19
Kultur och fritid anser att en aspekt som skulle öka
användarvänligheten avsevärt är klickbara lager i kartan, d.v.s. att vid
klick på exempelvis Kyrkebyn (en ort av lokal betydelse) syns text
om Kyrkebyn med tillhörande ställningstaganden.
Som jämförande exempel kan Halmstad kommun nämnas, som
använder samma kartverktyg (hajkmap) och där informationstext
textruta kommer fram direkt vid ett klick.

Kultur och fritid anser att förklaring av kartlager och dess begrepp i
den högra menyn behöver förbättras. Exempelvis definieras
begreppet grön infrastruktur som ”grönområde och grönstråk”,
användaren hänvisas sedan till fem olika ställen i textdelen för att
läsa mer om detta.

19

https://www.digg.se/digital-tillganglighet/offentlig-aktor
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Kartan ses över och
bearbetas

Ett annat exempel är kartlagret ”VA-verksamhetsområde” som dels
är svårt att förstå innebörden av i sig, och i definitionen läggs
”antaget” till vilket är oklart vad det innebär. Definitioner av dessa
begrepp direkt i lagerhanteraren eller som textruta vid klick på kartan
hade ökat förståelsen för begreppen.
Ses över

Bild: skärmklipp från Uddevalla kommuns översiktsplan
Innehåll i plankartan
Behov av lager för kulturmiljö och arkeologi
Kultur och fritid anser att fornlämningar och andra arkeologiska
aspekter behöver finnas som lager i kartan för att den ska kunna
användas vid samhällsplanering samt visualisera fler av Uddevallas
kulturmiljöer.
Kultur och fritid anser att lager för byggnadsminnen och lokala
rivningsförbud skulle vara ett bra sätt att visualisera kulturmiljöer i
översiktsplanen.
Kommunala ställningstaganden
2.1.2.1 Kulturarv och kulturmiljö: förslag om tillägg av
ställningstagande om rivning
Kultur och fritid lämnade i tjänstemannaremissen en synpunkt om att
lägga till ett ställningstagande: ”I Uddevalla kommun ska beslut om
rivning alltid motiveras, och hanteras särskilt.”
I remissredogörelsen besvaras synpunkten med att hänvisa till regler
för rivningslov samt övriga bestämmelser.
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Kultur och fritid står fast vid att ett ställningstagande om
rivningsfrågan behövs i översiktsplanen, då det är ett viktigt
ställningstagande för kulturmiljön och för äldre bebyggelse och
viktigt ur ett hållbarhets- och resurseffektiviseringsperspektiv. Kultur Ställningstagandet läggs till
och fritid anser att kommunen bör vara förebild för övriga aktörer i
samhället genom att renovera och bevara äldre bebyggelse. I äldre
bebyggelse finns kunskap, själ och identitet och det krävs särskilda
kunskaper och resurser för att ta hand om dessa. Om äldre bebyggelse
rivs, kan inte kunskaper i byggnadsteknik, äldre traditioner, livsstilar
och livsmiljöer föras vidare via utbildningar till kommande
generationer.
Förslag om nytt ställningstagande: Markberedskap för
naturmiljöer
I internremissen efterlyste kultur och fritid ett ställningstagande om
att verka för god markberedskap för naturmiljöer (ett sådant
ställningstagande finns för industrimark). Kultur och fritid menar att
detta ställningstagande behövs för friluftsliv, folkhälsa,
klimatanpassning och biologisk mångfalds skull.
Kommunledningskontoret svarade att ”ÖP pekar ut mark för framtida
bebyggelse och verksamheter. All övrig mark som inte är utpekat för
bebyggelse är markerat för gröna/blåa områden, jordbruk samt
landsbygd där bebyggelse begränsas och är möjligt att utveckla för
friluftsliv. Finns även andra processer såsom förprövning,
friluftsplan, naturvårdsrapport som styr.”

Kartlagret för Natur och
friluftsliv ses över och
utvecklas.

Kultur och fritid menar att ställningstagande för markberedskap för
naturmiljöer behövs då det förekommer att de prioriteras bort.
Genom att peka ut områden som viktiga för framtida friluftsliv kan
översiktsplanen säkra naturområden för framtida generationer och
skapa långsiktig hållbarhet genom att skydda områden från framtida
exploatering som skadar tillgången till natur nära bostaden.

Ställningstagandena för
markberedskap har
reviderats.

Angående de övriga styrande dokumenten som nämns så är
friluftsplanen ännu inte antagen, naturvårdsrapporten är en
inventering/förteckning och kan möjligen bidra till att skydda
rödlistade arter eller liknande. Kultur och fritid menar emellertid att
god markberedskap för naturmiljöer handlar om ett aktivt,
framtidsorienterat förhållningssätt för att säkra ett attraktivt friluftsliv
i framtiden. Förprövningen är inte heller någon garanti för en god
markberedskap för naturmiljöer då det är en process där olika
kriterier ställs emot varandra.
2.1.3.4 Föreningsliv och civilsamhälle, förslag om revidering av
ställningstagande
Kultur och fritid föreslår att ställningstagande för föreningsliv och
civilsamhälle revideras enligt nedan:
I Uddevalla kommun ska…
… man arbeta för en stärkt demokrati, transparens, delaktighet och
mänskliga rättigheter genom att aktivt bistå med kunskap om hur
ideella organisationer fungerar
… man uppmuntra och ta tillvara att individer och grupper engagerar
sig ideellt samt ekonomiskt stödja engagemang som går i linje med
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Uddevallas visioner, strategier och värdegrund. Särskild beaktning
tas till allas rätt att deltaga i föreningslivet.
… en bred ideell sektor stödjas som utgår från och tilltalar invånarnas
olika behov, intressen och engagemang.
… utvecklingen av metoder som stärker människors möjligheter att
påverka samhällets, den kommunala servicens och närmiljöns
utveckling främjas.
… tillgängliga och inkluderande allmänna kommunikationer,
kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar främjas för att öka
invånarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, delta i aktiviteter och
kreativa sammanhang. Det ger även förutsättningar för möten mellan
människor och förståelse för olika perspektiv och levnadsvillkor.
... alla invånares möjligheter till meningsfulla aktiviteter öka för att
stärka folkhälsan och minska fysisk, psykisk och social ohälsa.
… alla barn och unga ha rätt till att delta och utvecklas i
fritidsaktiviteter.
… vuxna vara goda förebilder för barn och unga inom den ideella
sektorn.
… ideella organisationer finnas geografiskt utspridda i hela
kommunen.
… ideella organisationer erbjudas lokaler för att uppleva och
organisera social gemenskap, träning, tävling och arrangemang.
… minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping
stödjas.
… förvaltningarna ha gemensam definition för allmännyttig ideell
förening samt förvaltningsövergripande krav och regelverk för att
stödja ideella organisationer
2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa
Kultur och fritid önskar lägga till följande ställningstagande:
Uddevalla kommun ska…
… tillhandahålla ytor för spontana möten, lek och aktivitet

Läggs till

2.1.3.2 Barn och unga
Kultur och fritid föreslår att ordet ”bör” byts mot ”ska” i det näst sista
ställningstagandet för barn och unga, enligt nedan:
… barn och ungas förutsättningar och behov tas hänsyn till i den
fysiska planeringen. I kommunens samhällsplaneringsprocesser ska
konsekvenserna för barn och unga analyseras.
Åtgärdas
Kultur och fritid föreslår även att detta sker i form av
barnkonsekvensanalyser.
2.2.1. UTVECKLINGSINRIKTNING
2.2.1.1 UTVECKLINGSINRIKTNING – bebyggelsestruktur,
strukturbild
Svårt att hitta text om Fräknestranden och Havstensstrand I avsnittet
2.2.1.1 bebyggelsestruktur (s. 42) i textdelen behandlas centralort,
tätort och ort av lokal betydelse. Kultur och fritid anser det
förvirrande att de så kallade ”bebyggelseområdena” (Havstensstrand
och Fräknestranden) inte behandlas under denna rubrik, eftersom de i
kartan finns med under lagret ”bebyggelsestruktur” i
utvecklingsinriktningen. Kultur och fritid påpekade detta i
internremissen.
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Åtgärdas
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För att hitta det som skrivs om ”bebyggelseområde” behöver
användaren gå till mark- och vattenanvändning i
textnavigeringsdelen, vilket ter sig ologiskt då lagret för
”bebyggelseområde” är en del av utvecklingsinriktningen i
lagerhanteraren.
Koppling mellan val av bebyggelseområde, infrastruktur och
översiktsplanens ambition om hållbart vardagsliv
Kultur och fritid ställer sig bakom ambitionen som översiktsplanen
uttrycker i avsnittet 1.3.3 Centrala begrepp. Kultur och fritid anser
dock att ambitionerna som beskrivs i de centrala begreppen inte
avspeglas i utvecklingsinriktningen.

Noteras

Ett exempel på detta är att områdena som är markerade för
sammanhängande bebyggelse (Fräknestranden och Havstensstrand)
förvisso är kopplade till grå infrastruktur, men saknar
kollektivtrafiknoder. Kultur och fritid anser att utvecklingsinriktning
för kommunikationer i form av förbindelse för cykeltrafik samt
kollektivtrafik bör läggas till i utvecklingsinriktningen, särskilt för
Havstensstrand och Fräknestranden. Detta för att gynna
översiktsplanens ambition om ett hållbart vardagsliv samt barns och
ungas rörelsefrihet.

Avsaknaden av utpekade
kollektivtrafiknoder
innebär inget hinder för god
kollektivtrafik på
Fräknestranden

I avsnittet 2.2.1.1 bebyggelsestruktur anges att ”denna del av
utvecklingsinriktningen visar i vilka områden kommunen vill samla
den kommunala servicen.” Kultur och fritid konstaterar att
planeringsprinciperna för Fräknestranden och Havstensstrand, som
utgör betydande delar av bebyggelsestrukturen, inte uttrycker
någonting om kommunal service.

Text om
planeringsprinciper för dess
områden bifogas planen.

Kultur och fritid konstaterar att, enligt ställningstagandet för
bostäder, ska ny bostadsbebyggelse koncentreras till centralort, tätort,
ort av lokal betydelse samt sammanhängande bebyggelse. Till
Kyrkebyn och Fagerhult finns inget lager för grå infrastruktur (d.v.s
transport) kopplat, vilket väcker frågor om översiktsplanens centrala
utgångspunkt om ett hållbart vardagsliv.
Enligt Boverket är syftet med översiktsplanens utvecklingsinriktning
att ”lyfta prioriteringar mellan de viktigaste strategiska sambanden
som påverkar kommunens långsiktiga utveckling”. Kultur och fritid
anser att lagret utvecklingsinriktning bör kompletteras med
ambitioner för icke bilburen transport. Exempelvis kan förbindelser
för cykeltrafik flyttas från lagret mark- och vattenanvändning till
utvecklingsinriktning.
Kultur och fritid efterfrågade i internremissen ett resonemang om
gång- och cykelväg längs Uddevallabron. Detta eftersom
översiktsplanen visar att bostadsbyggande planeras på båda sidor om
Byfjorden men överfart endast kan ske med bil idag. Synpunkten
besvarades med att förutsättningarna för detta är mycket små. Kultur
och fritid konstaterar att behovet av att knyta ihop staden och
möjliggöra rörelse över kvarstår och fortsätter öka i takt med att fler
bostäder byggs.
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Ökat fokus på kulturmiljömässiga värden på Fräknestranden
och Havsstensstrand
Kultur och fritid tillstyrker följande planeringsprinciper för
Fräknestranden:
På Fräknestranden ska…
… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark.
… gröna stråk och jordbruksmark ses som sammanhängande
naturmiljöer från öst till väst och denna landskapsbild ska bevaras i
hela området, särskilt Fräknestrandens centrala delar.
… den allmänna tillgängligheten till kusten bevaras i hela området
och grönområdena ska tillgängliggöras mer.
… en regional led för vandring/cykling möjliggöras längs
Fräknestrandens kust
Kultur och fritid anser dock att det saknas planeringsprinciper för hur
ny bebyggelse ska utformas på Fräknestranden och Havsstensstrand.
Kultur och fritid anser att sådana planeringsprinciper bör fokusera på
att bevara kulturmiljön och den karaktär av fritidshusområde som
finns, exempelvis genom att bevara karaktär av småskalighet genom
att eftersträva att byggnadsvolymer begränsas. Den inledande texten
kan även beskriva mer kring platsens identitet, kulturmiljöer och
bebyggelse.

Noteras

Åtgärdas

2.2.1.2 Utvecklingsinriktning – grön infrastruktur
Kultur och fritid efterfrågar att definitioner av ”grönområde” och
”grönstråk” läggs till i kartverktyget.
Kultur och fritid efterfrågar en beskrivning på hur det gröna stråket
från Bredfjället till Fräknestranden ska överbrygga den barriär som
E6 utgör.

Ses över

Avsaknad av grön infrastruktur i och omkring Havstensstrand
Kultur och fritid anser att översiktsplanen bör visa att kommunen
prioriterar kustlinjens naturvärden för rekreation och friluftsliv på
land och i vatten. Därför anser kultur och fritid att hela kustlinjen
samt havet vid Havstensstrand, som är riksintresse för
högexploaterad kust respektive riksintresse för friluftsliv, i
utvecklingsinriktningen kartläggs med grön infrastruktur och inte
bara med utvecklingsinriktningen bebyggelseområde.
Eftersom utvecklingsinriktning ska visa i vilken riktning kommunen
vill utvecklas, samt lyfta prioriteringar mellan de viktigaste
strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga
utveckling, anser kultur och fritid att naturmiljö och friluftsliv bör på
något sätt avspegla sig i utvecklingsinriktningen för dessa platser,
utöver bostadsbebyggelse. Kartlagret ”natur och friluftsliv” visar
dessutom flera grönområden, naturreservat och riksintressen för
naturvård längs Havstensstrand.
Behov av grönblått stråk (se bilagd illustration)
Kultur och fritid efterfrågar att översiktsplanen beskriver och
behandlar vattnets betydelse i den gröna respektive blåa
infrastrukturen.

42

Ses över

130

Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse
Översiktsplanens ställningstaganden för blå infrastruktur behandlar
bland annat rekreationsstråk, naturvärden, badstränder och farleder,
vilket kultur och fritid ser som positivt. I kartverktyget och
lagerhanteraren till höger definieras dock blå infrastruktur endast som
”farled”, och lagret är inte placerat längs kustlinjerna.
Kultur och fritid ser att vattenburet friluftsliv längs kustlinjen borde
markeras i kartan som blå infrastruktur, se bilaga ”Förslag till grönblå
infrastruktur”. Vidare skulle denna blåa infrastruktur kunna kopplas
ihop med grön infrastruktur på land för att illustrera det
ställningstagande för grön infrastruktur om att stärka kopplingen
mellan grönområden på land och vatten.

Åtgärdas

Ses över

Bilaga

Kultur och fritid ser att detta är ett viktigt tillägg till
utvecklingsinriktningen, för att visa att Uddevalla värnar om
kustmiljöns kulturmiljömässiga, naturmässiga och rekreationella
värden längs kustlinjerna. Som jämförande exempel kan Halmstad
kommuns översiktsplan nämnas, där större delen av kuststräckan är
markerat som ett grönblå stråk där fokus är på att bevara natur och
rekreationsvärden samt utveckling för turism.
Ses över
Att arbeta med tillgänglighet och strategiska besökspunkter och
noder genom att utveckla kollektivtrafik, är en viktig aspekt att tänka
på i översiktsplanering för friluftsliv enligt Boverket (Friluftsliv PBL kunskapsbanken - Boverket). Kultur och fritid ser att grön och
grå infrastruktur i plankartan inte ger en samstämmig bild av detta.
2.2.2.2 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
2.2.2.4 Natur och friluftsliv
Kultur och fritid efterfrågar att översiktsplanen redovisar varifrån
kartdatan kommer som finns i lagret ”natur och friluftsliv”, samt att
denna data och lagret förtydligas och specificeras.
Kultur och fritid understryker att det är viktigt att fördjupad
översiktsplan bryts ner i olika lager och integreras in i
översiktsplanen. En konsekvens blir annars exempelvis att det ser ut
som att det inte finns möjlighet till friluftsliv och rekreation i
tätorterna.
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Mark och vattenanvändning och planeringsprinciper:
centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile
Eftersom fördjupad översiktsplan gäller för Uddevalla och
Ljungskile, så har dessa områden inte hanterats inom ramen för
översiktsplanen. Kultur och fritid anser dock att beskrivningar av
natur- och kulturvärden, arkitektur, kulturmiljöer, besöksmål och
andra identitetsskapande aspekter ändå borde inkluderas i texterna
om centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile.

132

Ses över

Aspekter och fakta kan förslagsvis hämtas från de fördjupade
översiktsplanerna, kulturmiljövårdsprogram och Rambölls landskapsoch havskaraktärsanalys. På så vis får planeringsprinciperna för
centralort och tätort tydligare avstamp i platsernas identitet.
2.2.2.3 Areella näringar
Kriterier för lokaliseringsprövning (tabell på s. 55)
Geografiska strategiska ställningstaganden\mark- och
vattenanvändning\areella näringar
Enligt Miljöbalken ska kommunen, om det övervägs att ta
jordbruksmark i anspråk för annan markanvändning, göra en
lokaliseringsprövning för att se om det finns godtagbar annan
lokalisering.
Kultur och fritid anser att kriterierna för lokaliseringsprövning
(kolumnens mittentabell) för användning av jordbruksmark behöver
bearbetas textmässigt för att bli tydligare och mer förståelig.
Kultur och fritid anser även att kulturmiljömässiga aspekter saknas i
kriterierna för lokaliseringsprövning, detta då jordbruksmark ofta har
ett kulturmiljövärde.
Miljökonsekvensbedömning av planen (bilaga)
Det är obligatoriskt att göra en miljökonsekvensbeskrivning vid
upprättandet av en översiktsplan. Kultur och fritid anser att
kommunen bör överväga att utöka miljökonsekvensbeskrivningen till
en hållbarhetsbedömning.
Detta eftersom kommunen i sitt vägledande ställningstagande för
utvecklingsinriktningen uttrycker att samhällsplaneringen ska
genomföras med utgångspunkt i alla hållbarhetsdimensioner. På så
vis får berörda ta del av en beskrivning av både miljömässiga,
ekonomiska och sociala konsekvenser av föreslagen mark- och
vattenanvändning. Vidare är det flera andra kommuner som väljer att
göra en hållbarhetsbedömning av sin översiktsplan istället för eller
utöver en miljöbedömning. Vänersborg, Trollhättan, Halmstad,
Kungsbacka, Växjö och Göteborg är några exempel.
Övergripande synpunkt: Från passivt till aktivt förhållningssätt
till natur- och kulturvärden
Kultur och fritid påpekade i internremissen att begreppen ”värna” och
”med hänsyn till” förekommer ett antal gånger i ställningstagandena,
och att det är oklart vad dessa ord innebär för samhällsplaneringen i
praktiken och hur de ska värderas i eventuella målkonflikter. Vaga
formuleringar kan göra det svårt att veta vad som kommer att räknas
som ett avsteg från översiktsplanen och inte.
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Kultur och fritid vill komplettera den synpunkten med att ordval
såsom ”värna” och ”ta hänsyn till” kan anses förmedla ett passivt
förhållningssätt till de värden som orden refererar till.
Kultur och fritid konstaterar att ordvalet värna nästan uteslutande
förekommer i samband med teman som exempelvis kulturmiljöer,
friluftsliv, rekreation, identitet, karaktär, grönytor och parker,
vardagsliv och strandskydd. Kultur och fritid efterfrågar att
kommunen i översiktsplanen förmedlar ett aktivt förhållningssätt till
natur- och kulturvärden.
Visualisering av kulturell infrastruktur och tillgängliga offentliga
miljöer i kartan
Kultur och fritid uppfattar att kommunen valt en digital plattform till
översiktsplan för att förenkla, förtydliga och visualisera kommunens
strategiska arbete i översiktsplanen för både tjänstepersoner, politiker
och invånare.
Kultur och fritid konstaterar att många aspekter såsom kulturell
infrastruktur, föreningsliv och civilsamhälle, tillgängliga offentliga
miljöer endast återfinns i textform och inte representeras i kartlagret,
förmodligen då det inte alltid är konkret mark- och vattenanvändning.
Andra aspekter såsom exempelvis verksamhet och industri återfinns i
både karta och texter och får därför ett större utrymme i
översiktsplanen.
Syftet med översiktsplanen är emellertid att ”fastställa den
kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den kommunala
organisationen” (s. 7 i textdelen).
Kultur och fritid anser därför att kartdelen av översiktsplanen i högre
grad bör representera hela den kommunala organisationens arbete och
inte bara de aspekter som berör samhällsbyggnad och fysiska
aspekter. Exempelvis kan ställningstaganden och planeringsprinciper
som fokuserar på exempelvis social hållbarhet, mötesplatser, kulturell
infrastruktur, kulturmiljöer, folkhälsa, tillgängliga och offentliga
miljöer bör omsättas i kartlager och visualiseras i kartan. Det bör öka
chanserna att användare via kartan hittar till de textdelar som
behandlar dessa värden. Eftersom kultur är en viktig tillväxtfaktor
kan detta även vara ett sätt marknadsföra Uddevalla för potentiella
nya invånare.
Kultur och fritid anser att lager för kulturell infrastruktur såsom
exempelvis Regionteater Väst, Bohusläns museum och Kulturstråket
ska läggas till i översiktsplanen. Vid klick på dessa på kartan kan
användaren länkas vidare till kommunala ställningstaganden för
kulturell infrastruktur. På så vis får kultur en tydligare plats i
översiktsplanen.
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På samma sätt kan exempelvis lagret för idrottsanläggningar från
kommunkartan integreras in i översiktsplanen så att användaren vid
klick på detta leds till kommunalt ställningstagande för föreningsliv
och civilsamhälle. Boverkets vägledning anger att större besöksmål
som är regionala målpunkter kan vara en underkategori till
utvecklingsinriktningen, kultur och fritid ser att exempelvis
Rimnersområdet skulle kunna vara ett sådant.
Tillgängliga offentliga miljöer såsom aktivitetspark, fritidsgårdar och
bibliotek bör också visualiseras i kartan och kan kopplas till textdelen
om ställningstagande för barn och unga.
Behov av integrering av lager från kommunkartan
Kultur och fritid anser att lager från kommunkartan bör ingå i
översiktsplankartan, exempelvis ”uppleva och göra” samt andra lager
som visualiserar kommunal service.
Detta eftersom vardagslivsperspektiv är ett centralt begrepp för
översiktsplanen (s. 16). Där anges att ”Närhet eller god tillgänglighet
till service, kollektivtrafik, skola, arbetsplatser, rekreation och
fritidsaktiviteter för så många människor som möjligt skapar ökad
jämlikhet och delaktighet i samhället samtidigt som det främjar en
hållbar livsstil med färre transporter och ett ansvarsfullt nyttjande av
samhällsservice.” Kultur och fritid konstaterar att detta inte syns i
översiktsplans-kartan idag. En begränsad omvärldsbevakning visar
att andra kommuner exempelvis lager för kluster av ny offentlig
service, park, besöksmål och turismutveckling.

134

Noteras

Detta är för detaljerat för
översiktsplanen.
Översiktsplanen är låst i
politiska beslut och kan inte
uppdateras lika lätt som
kommunkartan, därför kan
för detaljerade delar snabbt
bli daterade i en ÖP.

Detta skulle även bidra till att i kartan tydliggöra två av kommunens
centrala utgångspunkter för översiktsplanen; vardagsliv och 8 och 80perspektiv.
Kultur och fritid önskar att aktuella lager från kommunkartan
integreras in i översiktsplanekartan innan granskningsskedet, då det
annars är svårt för förvaltningen att ta ställning till
helhetsupplevelsen av översiktsplanen. Kultur och fritid anser att
lager från kommunkartan som visar eldstad, motionsområden,
motionsspår, fiskeområde och badplats bör finnas i översiktsplanens
lager natur och friluftsliv under mark- och vattenanvändning. Detta
för att illustrera för invånare och handläggare var ytterligare
möjligheter till friluftsliv finns, och att det dessutom finns mer
tätortsnära än vad nuvarande lager visar. Boverkets vägledning för
översiktsplaner anger att markanvändningen friluftsliv kan innehålla
exempelvis motionsspår och grillplatser20.
Relevanta aspekter från GIS såsom tillgång till friluftsliv, skolors
upptagningsområden och andra sociala värden från exempelvis
välfärdsredovisningen såsom aktuell fördelning av upplåtelseformer
skulle kunna lyftas in i översiktsplanen så att de kan användas som
grund för den fysiska planeringen såsom uttrycks i ställningstagande
för social hållbarhet21.

20
21

Vandringsleder läggs till

Välfärdsredovisningen och
annan statistik ligger till
grund för framtagandet av
översiktsplanen.

Boverket (2020) Vägledning om översiktsplanering till och med 31 mars 2020
”Uddevalla kommun ska fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och förutsättningar.”
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Samhällsbyggnadsnämnden
Synpunkter
Synpunkter från enheten gata- och parkförvaltning:
Översiktsplanen är i sin helhet väl genomarbetad. Det är bra med
länkhänvisning till bland annat fördjupade översiktsplaner.
Kartdelen
Länsväg 172 bör ligga med som ett kommunikationsstråk i kartan för
översiktsplanen. Dragningen av sträckorna i kartan, där vissa
markeringar går i samma spår som vägarna i kartan, medan andra är
raka markeringar som inte följer vägen. Förklaring saknas till varför
de är dragna på olika sätt.
Textdelen
Det framgår även att ”Uddevalla kommun ska investera i Uddevalla
hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva
lösningar som kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen
person- och godstrafik” vilket är bra och löser problem med de
tillfälliga vägombyggnationer som görs för transporter idag. Vi ser att
en plan för fritidshamnar/småbåtshamnar samt en ny marina behövs
och lämpliga färdvägar till dessa.
Synpunkter från enheten plan- och exploatering:
Utvecklingsstrategi
Översiktsplanen borde på ett tydligare sätt förmedla den vision som
Uddevalla kommun har för utbyggnadskorridorer och
utvecklingsriktning utanför tätorten för att kunna arbeta med
långsiktiga markstrategiarbeten. Denna visionsbild ligger även till
grund för att kunna arbeta med den långsiktiga markförsörjningen av
verksamhet- och industrimark, vilken är en bristvara och en uttalad
strategi från kommunen. Utan en tydlig vision blir långsiktiga
markköp svåra att motivera.
Plan- och exploatering vidhåller att en tydlig strategi för utveckling
av bostadsområden och framför allt industrimark inte har tillämpats i
nuvarande förslag till Översiktsplan. Intentionerna i
utvecklingsstrategin överensstämmer heller inte till fullo med
implementeringen i markanvändningskartan. Tydligare kopplingar
mellan de olika ställningstaganden för markanvändning kontra
utvecklingsstrategi behövs för att påvisa kommunens intentioner med
översiktsplanen. Översiktsplanens förslag på områden för industrioch verksamhetsmark bedöms inte på ett tillfredställande sätt
uppfylla den långsiktiga markförsörjningen samtidigt samt hållbar
hushållning av mark.

Kommentar
Noteras

Noteras och ses över

Noteras

Översiktsplanens
utvecklingsstrategi utgår
från kommunens vision.
Strategier får konkretisera
kommunens arbete med
markförsörjningsfrågor.

Strategi för utveckling av
verksamhetsmark kan tas
fram.

Noteras

Verksamhetsmarken ses
över.

Plan- och exploatering vill understryka under vilka punkter som de
utpekade områdena behöver övervägas.
Områden bör vara av sådan volym att en investeringskostnad för att
etablera ny verksamhet genom utbyggnad av infrastruktur är rimlig
och att olika typer av verksamheter med olika inriktning har
möjlighet att etableras på platsen. Det är önskvärt att de
verksamhetsområden som tillskapas är sammanhållna samt närhet till
service, infrastruktur och arbetskraft. Föreslagna utvecklingsområden
bör analyseras område för område för att se om det finns en
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anledning till att områdena inte tidigare exploaterats. Detta behövs
för att inte ge en bild över hur mycket mark kommunen har att
utveckla om det senare inte är möjligt.

Ses över

Fragmenterad placering: Områdena för industriändamål upplevs
fläckvist utpekade och kan bidra till ”Ad-hoc” planering.

Noteras

Rådighet och ägandeskap: Verksamhetsmarken är utpekad där
kommunen inte är markägare och har rådighet.

Ses över

Placering: Flertalet av platserna är perifera och kräver stora initiala
investeringar för att kunna exploateras.

Noteras

Stora investeringar: Flertalet kräver stora investeringar i infrastruktur
som kommunen inte har rådighet över.

Ses över

Genomförbarhet: Flertalet av de utpekade platserna har stora
planeringsutmaningar, bland annat genom väldigt stora
sprängningsarbeten, skred, rasrisker, höjdskillnader,
fornlämningsmiljöer samt teknisk försörjning.
Motstridiga intressen: Flertalet av de utpekade områdena är på
samma plats som även reserveras för statlig infrastruktur. Dessa
områden kan alltså inte exploateras eftersom reservat finns. Det
behövs en tydligare beskrivning i hur dessa två markanvändningar
förhåller sig till varandra.
Närhet: Flertalet av områdena som är utpekade är placerade långt
ifrån där arbetskraften finns. Det finns en övervägande risk att dessa
områden inte kommer att bidra till att främja hållbara transportmedel
samt att öka bilberoendet inom kommunen
Markanvändning
Plan- och exploatering anser att översiktsplanen inte möjliggör för en
bedömning och värdering av olika hänsynsområden i
detaljplaneläggningen eller vid markköp och begränsar områden där
exploatering kan ske vilket kan få negativa konsekvenser för den
biologiska mångfalden, ekosystemtjänster, social hållbarhet,
tillgänglighet och landskapsbild för att nämna några aspekter.
Översiktsplanens markanvändningskarta är väldigt snäv i de områden
som pekas ut för möjlig bebyggelseutveckling där lager för hänsyn
ligger överst och är styrande för utvecklingen. De områden som
pekas ut för bostads- och verkssamhetsmark är små i omfång och i
vissa fall omöjliga att exploatera för ändamålet, på grund av storlek
eller topografi.
Vidare välkomnar plan- och exploatering att de områden som pekas
ut som lämpliga exploateringsområden specificeras och fördjupas
ytterligare under den fortsatta processen av att framställa
översiktsplanen. Det är viktigt att inte snäva avgränsningar görs för
att kunna ta större grepp om utbyggnadsområden och inkludera
värden som exempelvis rekreation, natur och parkmiljöer vid
exploateringar.
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Markanvändningskartan pekar ut befintliga och pågående
bebyggelseområden som mark som inte ska eller bör exploateras.
Dessa områdens markanvändning bör ändras för att efterleva redan
planlagda samt beslutade och uppstartade detaljplanearbeten.
Den verksamhetsmark som finns utpekad i det aktuella förslaget samt
den mark som sedan tidigare finns utpekad för verksamheter inom de
fördjupade översiktsplanerna, är inte tillräckligt tilltagen för att kunna
tillhandahålla den verksamhetsmark som Uddevalla kommun har
ambition att tillskapa. Måste framgå att detta är av stor betydelse för
kommunen att få fram/ta fram mer områden för både industri och
verksamheter. En aktiv markberedskap och tydlig vision om vart
dessa områden kan komma att utvecklas. Plan- och exploatering
önskar att översiktsplanen tydligare vågar sätta ner foten och visa att
kommunen är mån om att industri- och verksamhetsområden är
viktiga för att Uddevalla ska vara en attraktiv kommun att både
arbeta i och bo i.
Plan- och exploatering anser att det är positivt att översiktsplanen
behandlar vilka områden som avses att bebyggas med kommunal
service. Vidare förtydliga konsekvensen av att kommunal service
eller allmän service i privat regi är eller kan bli en förutsättning för
att tillåta kompletterande bebyggelse.
Markanvändningen baseras genomgående efter vilka naturtyper som
finns att ta hänsyn till, medan parametrar som natur, rekreation,
fastighetsindelningar, ägandeskap, tillgänglighet m.fl. inte är del i
beslutsunderlaget för markanvändningen.
Att vara mer detaljerad i utpekandet av mark- och vattenanvändning
på översiktsplanenivå har efterlysts av Boverket. Dock kan det i
detaljplaneskedet uppkomma problem om översiktsplanen på
mikronivå styrt användningen och den inte helt skulle
överensstämma med syftet för en detaljplan. Detta skulle kunna leda
till längre handläggningstider för detaljplaner om man således skulle
gå emot översiktsplan och behöva göra ett utökat förfarande.
Förslagsvis kan man antingen sätta en inzoomningsbegränsning i
kartan för att inte metervis kunna precisera markanvisningen,
alternativt se över och revidera om det potentiellt går att utöka vissa
utvecklingsområden, industriområden eller dylikt.
Värden och hänsyn
Plan- och exploatering är positiv till att hänsyn tas till naturvärden,
ekosystemtjänster, självförsörjning samt andra värden och aspekter
som specificeras inom ramen för remissförslaget. Enheten anser
däremot att vidare underlag behöver tas fram för de ställningstagande
som görs. Det är svårt att förhålla sig till de ställningstagande för
hänsyn som föreslås utan inbördes rangordning eller anledning till att
hänsyn skall tas.
Vidare underlag för hushållning av jordbruksmark bör tas fram för att
vägleda kring jordbruksmarkens värde för Uddevalla kommun samt
avvägningar kring dess potential och olika nyttor. De ekonomiska,
ekologiska och sociala aspekterna av hänsynen och bevarandet bör
vidare utredas och specificeras. Mark som kan nyttjas för ett lokalt
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Noteras

Noteras, kartan är sedan
tidigare låst vid en viss
inzoomningsnivå.

Noteras

Noteras

Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse
självförsörjande (individnivå), utan att bedriva rationellt (storskaligt)
jordbruk skulle också kunna främjas om bebyggelse skulle kunna
integreras.

Detta område ingår i FÖP.
Trafikverkets
riksintresseprecisering
ändras löpande.

Hänsyn för riksintresse för hamnen önskas i samband med
översiktsarbetet lyftas vidare. Området för riksintresset sträcker sig in
i det framtida utvecklingsområdet för utvecklingen av staden
Västerut, och bör i dialog med vederbörande instans föreslås
minskas.
Kompletteringar av underlag
Ställningstagandena i översiktsplanen relaterar i vissa fall till
utredningar som har utförts. Plan- och exploatering är positiv till de
utredningar som gjort för bland annat jordbruksmark samt
skyfallskarteringar. Plan- och exploatering ser gärna att vidare
underlag utvecklas eller tas fram för att underbygga
ställningstagandena i översiktsplanen, bland annat bör vidare studier
genomföras för att säkerställa genomförbarheten av föreslagen
användning. Dessutom kan tydligare ställningstagande krävas kring
de utredningsunderlag som har tagits fram för klimatanpassning och
hanteringen av jordbruksmark

Noteras

Synpunkter från miljötillsynsenheten samt bygg- och
miljöprövningsenheten
Förorening
1. Vi anser att det hade varit bra om det togs fram ett tematiskt tillägg
avseende förorenade områden i samband med översiktsplanen. Syftet
med tillägget kan vara att redovisa riktlinjer för hur vi lättare ska
kunna planera bebyggelse och infrastruktur i förorenade områden
samt när det ska hanteras och på vilket sätt. Se bifogat tematiskt
tillägg samt bilaga från Göteborg. I det tematiska tillägget bör det tas
fram åtgärder som ska genomföras inför exploateringar men även på
en mer strategisk nivå såsom t ex att utreda var nya mellanlager och
deponier kan placeras, hur arbetet med förorenade områden ske
genomföras m.m.

Noteras

2. Om inte utredning av ny deponi samt nya mellanlagringsplatser för
schaktmassor innefattas i punkten 1 ovan bör det utredas i ett separat
tillägg.

Noteras

3. Vi anser att det hade varit bra om det togs fram ett tematiskt tillägg
angående översvämnings- och klimatrelaterade risker med syfte att
visa på mål och strategier för klimatanpassning med avseende på
översvämningsrisker i detaljplanering och bygglov. Detta då stora
delar av centrala Uddevalla berörs av översvämningar samt är ett
utpekat riskområde utifrån Översvämningsdirektivet.
MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts
ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det
Alingsås, Borås, Göteborg, Stenungsund och Uddevalla som utgör 5
av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk.
Länsstyrelsen har tagit fram förslag på riskhanteringsplaner för
Uddevalla som varit ute på samråd och där MSB kommer fatta beslut
om dem i början av 2022.
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Syftet med riskhanteringsplanerna är att utifrån identifierade risker ta
fram mål och åtgärder för att minska eller förhindra
översvämningsrisken. Målet är att minska ogynnsamma följder av
översvämningar. I Sverige genomförs Översvämningsdirektivet
2007/60/EC genom förordning om översvämningsrisker (SFS
2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrift om hantering av översvämningsrisker
(riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).
Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma
följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet
och ekonomisk verksamhet.
Detta skulle kunna läggas till som en aktivitet under avsnitt 2.1.1.5 (s.
26).
Noteras
4. Under Nationella och regionala mål (s. 14) så saknar vi regionala
mål. De mål som finns framtagna inom förorenade områden är:
-År 2050 ska alla områden med mycket stor risk (riskklass 1) eller
stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljön vara
åtgärdade.

Ses över

-År 2025 är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för
människors hälsa eller miljön är åtgärdade.
-År 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för
människors hälsa eller miljön är åtgärdade.
-År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt
av deponering, utan föregående behandling av massorna.
Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö, en av preciseringarna rör förorenade områden:
”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte
utgör något hot mot människors hälsa eller miljön”.
5. Under avsnitt 2.1.1.6 stycket om Samhällskrisberedskap (s. 27)
föreslår vi att Uddevalla kommun ska:
-ta fram en oljeskyddsplan samt ha beredskap för att hantera
uppkomna olyckor. (Är på gång som ett projekt).
-ta fram en plan för hur olyckor på land ska hanteras. T ex kemikalierespektive oljeutsläpp inom VSO.
6. Under avsnitt 3.3 Miljökvalitetsnormer (s. 73) samt i den digitala
kartan framgår inte statusklassningen över våra olika
vattenförekomster. I kartan anges endast ekologisk god status och
inga uppgifter avseende kemisk status. Avsnittet bör uppdateras med
mer information avseende miljökvalitetsnormer samt att kartan bör
uppdateras och utgå från VISS. Information om åtgärdsprogram för
Västerhavet m.m. bör framgå samt det som har betydelse för
planeringen. I det förslag på åtgärdsprogram som det genomfördes
samråd på våren 2021 fanns t ex en åtgärd som riktar sig till bland
annat kommunerna avseende att ”Alla centrala myndigheter,
länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta
åtgärdsprogram ska, inom sina respektive ansvarsområden, planera
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översiktsplanen
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för att genomföra sina åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett
strukturerat och integrerat sätt i den ordinarie verksamheten, i syfte
att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten”. Det bör
framgå av planen hur MKN bör beaktas i framtida planarbete m.m.
7. Under avsnittet 3.4.1 ”Uddevalla kommun ska…” (s. 74) föreslår
vi att åtgärderna kompletteras med:
a. Kommunens mål för förorenade områden är: Uddevalla kommun
ska bidra till att minska spridningen av föroreningar från förorenade
områden. Förorenade mark- och vattenområden ska identifieras,
undersökas och vid behov efterbehandlas eller på annat sätt skyddas
så att spridning av föroreningar inte sker.
b. Kommunen ska ta fram ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen
avseende förorenade områden. (Se pkt 1 ovan).
c. Kommunen ska ta fram en handlingsplan för arbetet med
förorenade områden som ska vara vägledande för alla förvaltningar
och bolag.
d. Kommunen ska utreda möjligheterna till mellanlager,
återanvändning av massor i andra projekt och
behandlingsanläggningar i kommunen. Detta då det kommer att
genomföras en stor mängd saneringar i samband med exploatering av
centrala delarna av Uddevalla samt framtida flytt av hamnen. Dessa
projekt kommer att generera en stor mängd massor som dels behöver
mellanlagras inför eventuell återanvändning samt att en stor mängd
behöver deponeras. Redan nu finns det ett stort behov av mellanlager
inom kommunen.
e. Senast år 2022 är områden som kan påverkas av översvämning
eller skred kartlagda.
f. Kommunen ska vara aktiv när det gäller att ansöka om
bidragsmedel och agera huvudman för utredningar och åtgärder.
g. Kommunen ska genom tillsynen och den fysiska planeringen
minimera effekter av översvämningar eller skred som berör
prioriterade förorenade områden.
h. Kommunen ska prioritera arbetet med nedlagda deponier där
kommunen är verksamhetsutövare. (Se mål i avfallsplanen angående
att det ska finnas åtgärdsplaner framtagna till 2023).
i. Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för att öka andelen
privatfinansierade undersökningar och åtgärder. För prioriterade
objekt där ansvar saknas ska möjligheterna för bidrag tillvaratas.
j. Vid detaljplanering och prövning av förhandsbesked och bygglov
bör den regionala inventeringen av potentiellt förorenade områden
användas som ett kunskapsunderlag. Information finns i EBH-stödet,
Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade områden samt hos
Miljötillsynsenheten Uddevalla kommun.
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k. Vid detaljplaneläggning ska frågan om förorenade områden tas
med tidigt i planprocessen.
l. I samband med detaljplaneläggningen ska det klargöras om en
förorening behöver efterbehandlas.
m. Behov av riskreduktion och mätbara åtgärdsmål ska svara mot den
planerade markanvändningen i detaljplaneringen. Dessa kan utgöras
av generella eller platsspecifika riktvärden eller motsvarande.
n. Vid prövning av förhandsbesked och bygglov ska det klargöras om
en förorening behöver efterbehandlas.

Noteras, för detaljerat för
ÖP.

Miljöskydd
Yttrande angående vindbruksplan och riksintressenområden för
vindbruk
Vindbruksplanen för Uddevalla kommun antogs av
kommunfullmäktige 2016 och utgör ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Med anledning av detta anser Samhällsbyggnad att
det kan vara lämpligt att aktualisera vindbruksplanen i arbete med en
ny översiktsplan.
Kommunens ställningstaganden i vindbruksplanen sammanfattas på
följande vis:
• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22
stycken)1 är för närvarande färdigutbyggd avseende vindkraft.
• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för
utbyggnad av vindkraft.
• Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av
kommunen dock inte riksintressena i södra delen av kommunen.
Noteras
Kommunfullmäktigebeslut om avstyrkan av 25 vindkraftverk
(Denna rubrik med text är tagen ur den aktuella vindbruksplanen)
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-12 att avstyrka 25
vindkraftverk inom de aktuella riksintressena för vindbruk i södra
Uddevalla. Beslutet uppfattades ha en bred politisk enighet. Beslutet
följer det underlag som tagits fram för vinkraftsplaneringen i
Uddevalla kommun.
Det underlag som relaterats till inför beslutet är:
- Vindbruksplan 2011
- Dialogbaserad Landskapsanalys 2012
- Landskapsanpassad utbyggnad enligt landskapsanalysen 2013
- Nya riksintressen vindbruk 2013
- Egna erfarenheter av vindkraft
Beslutet bör ses som att Uddevalla kommun stödjer det underlag som
tagits fram för planering av vindkraft. Underlaget har legat till grund
för att avstyrka vindkraftverk inom de aktuella riksintressena. Samma
underlag användes för att ta fram nu aktuella vindbruksplan. Utifrån
det underlag som finns och de beslut som hittills fattats finns inget
som tyder på att kommunen ska stödja riksintressen för vindbruk i
den södra delen av Uddevalla.
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Riksintresse för vindbruk
Energimyndigheten beslutade 2013-12-16 om nya riksintressen för
vindbruk, vilka fortfarande är aktuella och gällande. Skälen till att
riksintressena uppdaterades 2013 var bristande systematik vid
föregående revidering 2008. Dåvarande metod och kriterier fick
kritik och resulterade i många fall i otydliga riksintressen som
baserats på olika kriterier och undantag. Till exempel använde olika
län olika årsmedelvind än den som angivits av Energimyndigheten,
vilket medfört att vissa riksintressen har olika vindförutsättningar.
Riksintresseområdena från 2013 utsågs därför utifrån enhetliga
kriterier.
Riksintresseområden för vindbruk i södra Uddevalla uppfyllde inte
de nya kriterierna Energimyndigheten tagit fram för vindbruk. Till
stor del med anledning av att de nya kriterierna innebar att avståndet
mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter,
vilket tidigare var 400 meter och är det som gäller för områdena i
Södra Uddevalla.
Energimyndighet gjorde dock undantag från avståndet 800 meter i
riksintressenområden från 2008 där projektering påbörjats, vilket
hade skett i Uddevalla. Det finns dock inte längre några pågående
projekt för vindkraft i södra Uddevalla.
Byggärenden
Under 2020 och 2021 har tre av riksintresseområdena i södra
Uddevalla blivit aktuella i ansökningar om bygglov och
förhandsbesked, där Samhällsbyggnad har förordat en avstyrkan med
hänvisning till att avståndet har varit under 400 meter till bostaden.
Detta har väckt frågor och funderingar hos de sökande.
Samhällsbyggnads sammanfattning
Samhällsbyggnad anser med den bakgrund som beskrivits att det kan
vara lämpligt med en aktualisering av vindbruksplan och
riksintressenområden för vindbruk i södra Uddevalla i samband med
att översiktsplanen omarbetas. Energimyndigheten har uttryckt att de
har tankar om en översyn kring de riksintressenområden från 2008
som undantogs 2013, bland annat i syfte att ta bort de områden som
är olämpliga att behålla, men de har även uttryckt att arbetet även kan
utföras av kommunerna i samband med sin översyn av
översiktsplanen.
En översyn i frågan skulle således syfta till att vindbruksplan och
områden där riksintressen för vindbruk finns i Uddevalla speglar
varandra.
1Kommentar

till 22 stycken tillståndsgivna vindkraftverk
Efter att vindbruksplanen 2016 beslutades har 9 av de 22 stycken
lämnade tillstånd ej utnyttjats och byggnation av vindkraftverken har
uteblivit, det innebär även att dessa tillstånd är förverkade. Av de
förverkade tillstånden utgjordes 2 av bygglov och 7 av tillstånd enligt
miljöbalken. I Uddevalla finns därför nu 13 uppförda vindkraftverk
varav 5 innehar bygglov och 8 innehar miljöbalkstillstånd. Inga av de
uppförda verken finns inom riksintresse för vindbruk. Även några så
kallade gårdsverk finns uppförda i Uddevalla, vilka dock inte berörs
av vindbuksplan eller riksintresse.
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Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Riksintresseområdena
beslutas av
Energimyndigheten och
kommer uppdateras när en
eventuell revidering görs
hos Energimyndigheten.

Uddevalla kommun har
varit i kontakt med
Energimyndigheten och
Länsstyrelsen för att
diskutera frågan inom
ramen för översiktsplanen.
Områdena är dock
fortfarande kvar.
Formulering i ÖP har setts
över.
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Hälsoskydd
Inga synpunkter.
VA
Inga synpunkter har inkommit.

Noteras

Livsmedel
• Under kap 3.3 miljökvalitetsnormer har det inte nämnts att vi
övervakar vattenkvalitén, så som vi gör för luften. Sid 73.
• Kanske tillhör VA-planen. Men man bör lägga till i planen att
Forshälla vattenverk bör prioriteras i att anslutas till det kommunala
dricksvattennätet.
Bygg
Man bör inte använda begreppet godkänd vattenanläggning när man
ska bedöma om plats som saknar kommunal VA är lämplig att
bebygga. En godkänd vattenanläggning utifrån livsmedelslagen
säkerställer inte att mängden vatten är tillräcklig. Det är enbart
vattenkvalitén som ska uppfylla vissa krav för att få användas som
livsmedel som avses i livsmedelslagstiftningen.

Noteras

Anses inte vara av ÖP nivå

Noteras

Länkar:
- Göteborgs tematiska tillägg angående förorenade områden:
Förorenade områden - fördjupning av översiktsplanen - Göteborgs
Stad (goteborg.se)
- Göteborgs tematiska tillägg angående översvämningsrisker:
Översvämningsrisker - tematiskt tillägg till översiktsplanen Göteborgs Stad (goteborg.se)
- Trelleborgs samrådshandling med tematiskt tillägg översvämning,
ras- och skred: top-2035-samradshandling-trelleborgs-kommun.pdf

Västvatten
Synpunkter
Kapitel 2.1.1.1 Bostäder, sid 22
Uddevalla Vatten anser att det i ÖPn bör finnas med ett
ställningstagande för Uddevalla kommun att utveckling av ny
sammanhängande bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse
samt i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande
bebyggelse skall utredas genom detaljplan. Risken med succesiv
utbyggnad av enstycksfastigheter är att det uppkommer en skyldighet
att ordna kommunalt VA enligt LAV 6§, men innebär också
svårigheter att i helhet planera och dimensionera VA.

Kapitel 2.1.1.4 Vatten och avlopp, sid 24
Uddevalla Vatten vill att nedan ställningstagande:
”I Uddevalla kommun ska…
… alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och
avloppsförsörjning ha tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet och
en avloppsanläggning som uppfyller gällande krav.”
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Kommentar

Detta återfinns under markoch vattenanvändningen.
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Förtydligas med följande ändringar då misstolkning kan ske att alla
fastigheter ska ha tillgång till VA, men det bör endast vara fastigheter
som bedömts lämpliga och med behov:
”I Uddevalla kommun ska…
… alla fastigheter som har bedömts lämpliga för bebyggelse och med
behov av vatten- och avloppsförsörjning ha tillgång till ett
dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som uppfyller
gällande krav.”

Åtgärdas

Kapitel 2.1.1.5 Klimatanpassning, sid 25
Uddevalla Vatten vill att nedan text:
”Det gäller att ta hand om det dagvatten som åligger VAhuvudmannen enligt vedertagen praxis från branschorganisationen
Svenskt Vatten (regn med 10–30 års återkomsttid, se tabell 2.1 i
Svenskts Vattens publikation P110, Avledning av dag-,
drän- och spillvatten) utan att översvämning sker av mark eller av
anslutna fastigheter.”
Ändras till följande då det som beskrivs i texten är praxis för nya
dagvattensystem (P110 fastställdes i januari 2016), äldre system har
dimensionerats efter annan praxis:
”Det gäller att ta hand om det dagvatten som åligger VAhuvudmannen eller kommunen enligt var tids gällande praxis utan att
översvämning sker av mark eller av anslutna fastigheter.”
Kapitel 2.2.2.2 Landsbygd, Skaveröd, sid 54
I texten står att dialog om att försörja området Skaveröd med
kommunalt vatten och avlopp pågår. Uddevalla Vattens kommentar
är att beslut om att försörja området med kommunalt VA är taget i
VA-utbyggnadsplanen.

Åtgärdas

Formulering ses över

Kapitel 2.2.2.7 Vatten, Sjöar och vattendrag, sid 61
Uddevalla Vatten hänvisar till av kommunfullmäktige beslutad
vattenförsörjningsplan, med åtgärder i dess kapitel 6 (särskilt 6.3 och
6.4) som bör arbetas in i översiktsplanen.
”Uddevalla kommun ska…”
Lägg till följande:
… framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade
vattenresurserna och förbjuda sådan expansion som kan påverka
uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt.
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Kapitel 3.1 Mellankommunala frågor, Vatten och Avlopp, andra
stycket, sid 64
Uddevalla Vatten vill att nedan stycke:
”Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i
Uddevalla och Slussen på Orust. Den ger idag både reservvatten och
permanent vatten till delar av Orust.”
Ändras till följande:
”Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i
Uddevalla och Slussen på Orust. Den ger idag både reservvatten och
permanent vatten till delar av Orust samt möjlighet till reservvatten
till Uddevalla kommun.”

Åtgärdas

Kapitel 3.1 Mellankommunala frågor, Vatten och Avlopp, tredje
stycket, sid 64
Uddevalla Vatten vill att nedan mening:
” Överföring sker om kapacitetsberäkningar visar att det då finns
utrymme till Sundsandvik när redundansledning över Kristevik m.fl.
är utbyggd.”
Ändras till följande (ordet ”då” stryks) för bättre mening:
”Överföring sker om kapacitetsberäkningar visar att det finns
utrymme till Sundsandvik när redundansledning över Kristevik m.fl.
är utbyggd”.

Åtgärdas

Kapitel 3.2.8 Transport och kommunikationer, Västvatten, sid 72
Texten under denna rubrik är delvis felaktig. Länsstyrelsen har inte
gett något föreläggande av detta slag och det finns inget krav om att
leda något dagvatten ut från Bäveån. Det som man har misstagit sig
på här är att Skansverket ARV skall söka nytt tillstånd för miljöfarlig
verksamhet som tillåter att man kan ta emot spillvatten från
fler hushåll då staden växer (inte heller detta är något föreläggande
från Länsstyrelsen). När ett avloppsreningsverk skall söka nytt
Ses över.
tillstånd blir utloppspunkten alltid en fråga som måste utredas vilket
Uddevalla Vatten nu gör, men det är i dagsläget inte klarlagt om
utloppspunkten för det renade avloppsvattnet kommer att
flyttas överhuvudtaget. Möjligheten att syresätta Byfjorden i
samband med en eventuell förlängning av utloppsledningen utreds
men det är inte klarlagt om det kommer bli aktuellt. Samråd angående
det nya tillståndet planeras ske hösten 2021.
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Kapitel 3.3 Miljökvalitetsnormer, Vatten, sid 73
Uddevalla Vatten hänvisar till av kommunfullmäktige beslutad
vattenförsörjningsplan, med åtgärder i dess kapitel 6 (särskilt 6.3 och
6.4) som bör arbetas in i översiktsplanen.
”Uddevalla kommun ska…”
Lägg till följande:
… framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade
vattenresurserna och förbjuda sådan expansion som kan påverka
uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt.

Ses över

Kartan bör, förutom MKN Vatten, också visa
vattenförsörjningsplanens prioriterade vattenresurser
(vattenförsörjningsplanens kapitel 6.3, figur 13)
Kapitel 3.4.4 Översvämning och skyfall, tredje stycket, sid 76
Uddevalla Vatten vill att nedan stycke:
”När det regnar mer än vad befintliga dagvattensystem har
dimensionerats för kommer vatten att börja rinna ovan markytan.
Detta överskottsvatten kan orsaka översvämningar som innebär
konsekvenser för samhället. Översvämningar kan till exempel
medföra avbrott i service, elförsörjning, begränsningar i
framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och
byggnadsstrukturer.”

Åtgärdas

Ändras till följande för att förtydliga att dagvattensystem inte är
dimensionerade för att kunna ta emot alla regn:
”Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via
dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får man räkna med att
avrinning sker ovan markytan. Detta överskottsvatten kan orsaka
översvämningar som innebär konsekvenser för samhället.
Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service,
elförsörjning, begränsningar i framkomlighet och inte minst stora
skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer.”
ÖP 2022 Kartlager, Kommunala planeringsunderlag
Vattenskyddsområden bör väl redovisas i ÖP-kartan? Kanske här?
ÖP 2022 Kartlager, Värden och hänsyn, Miljökvalitetsnormer,
Vatten
Kartan bör, förutom MKN Vatten, också visa
vattenförsörjningsplanens prioriterade vattenresurser
(vattenförsörjningsplanens kapitel 6.3, figur 13).
I övrigt har Uddevalla Vatten ingen erinran.
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Uddevalla Hamnterminal
Synpunkter
Uddevalla Hamnterminal har en önskan och ett uttalat mål att bidra
till stadsutvecklingen och kommunens, men även rikets, utveckling
på ett hållbart och långsiktigt sätt. I detta arbete förhåller vi oss till
ägardirektiven om att flytta verksamheten men även de riksintressen
som vi har att ta tillvara på.

Kommentar

Den nationella godsstrategin och de transportpolitiska målen pekar på
sjöfarten och järnvägen som nycklar för framtidens transporter.
Uddevalla Hamnterminal har en roll i den framtiden där vi redan nu
och i flera år har haft en betydande omlastning mellan dessa två
transportsätt. Det är vårt mål att fortsätta bidra till att nå målen och
kombinera dessa transportsätt och även vara med i utvecklingen av
andra transportsätt så som de inre vattenvägarna.
I detta så är det positivt att se att FÖP tar upp hamnens behov av
rangerbangården och att den finns kvar tills en alternativ lösning
anordnats. Likaså är det positivt att spårreservatet till Fröland
omnämns. Båda dessa frågor är av stor vikt för hamnens utveckling
och för att nå de mål som den nationella godsstrategin satt upp.
Vi ser även positivt på Uddevalla kommuns ställningstagande i FÖP
att hamnen skall ges förutsättningar att kunna utveckla verksamheten
västerut och att flytten sker succesivt. Med en betydande förlust av
kajkilometer via Badö/Bäve och sedermera Skeppsholmspiren så
kommer Fröland att behöva byggas ut för att bli en fungerande
ersättning för de i dag redan flera hundratusen tonnen som kommer in
på de kajerna vi lämnar. Lägg därtill Frölands övriga potential så ser
man snart att risken annars finns för en flaskhals.

Noteras

Noteras

Riksintresset för Uddevalla Hamn preciserades genom Trafikverkets
rapport; Riksintresseprecisering, Uddevalla Hamn. Den tar upp såväl
hamnens värde för riket som hamnens begränsningar på framtida
byggnation i staden genom bl.a. en precisering och förklaring
angående influensområden.
lnfluensområdena i FÖP är ritade från en central punkt på Sörvik och
våra andra områden men då vi bullrar i enlighet med vårt tillstånd
även från ytterkanterna av området så måste höjd tas till att
influensområdet utgår från våra yttre gränser.
lnfluensområdet från Sörvik sträcker sig in över hela
Skeppsholmspiren samt delar av Skeppsviken och vissa delar av
Badö, bland annat i form utav buller och farligt gods. Detta
omöjliggör bostäder där då det annars skadar riksintresset som
hamnen på Sörvik utgör.
Detta är i linje med det beslut som redan tagits av regeringen i frågan
om bostäder på Skeppsviken.
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Noteras

Noteras
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Vad gäller buller skulle vi välkomna att man skapar ett
bullerskyddsområde där det får bullras likt det runt Glimmingen för
att tydligt visa riksintressets influensområde. Detta skulle göra det
lättare både för Uddevalla Hamnterminal och kommunen att man
som i del 1 av FÖP beskriver tillse att hamnen ges förutsättningar att
utveckla verksamheten på bl.a Sörvik vilket kommer behövas allt
medan Badö/Bäve avvecklas. Det skulle även tydliggöra intentionen
att inte skada riksintressena i området som man även det beskriver i
FÖP del 1.
Gällande farligt gods så hanterar Uddevalla Hamnterminal idag gods
i enlighet med det tillstånd vi har. I samarbete med våra kunder så
hanterar vi godset med mycket större säkerhetsmarginaler än vad
regelverket kräver. Säkerhetsmarginalerna är tilltagna för att skydda
Stadens invånare utifrån nuvarande bebyggelse. En förändring av
bebyggelse är möjlig ur farligt gods-synpunkt, med bibehållen
säkerhet för kommunens invånare, dock ej enligt den del av FöP som
visar bebyggelse av bostäder på Skeppsholmspiren och hela Badö.
Uddevalla hamnterminal skulle gärna ta del av och vara med i det
arbete som kommunen nu tar fram angående fysisk planering
avseende farligt gods, detta då vi torde vara en av de större och mest
spridda aktörerna på området i kommunen.
För alla eventuella utbyggnader av Herrestads Gravfält och Mosshed
samt alla andra områden runt Frölandshamnen så måste man ta med
sig att hamnens utvecklingsområde är där ute, om hamnen skall
kunna lämna de inre delarna så kan man inte bygga bostäder tätt inpå
frölandshamnen då detta skulle kunna påverka möjligheterna för
utveckling och riksintresset.
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Noteras

Noteras

Noteras

Noteras
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POLITISKA PARTIER
Liberalerna
Synpunkter
Sid 3 Saknar kapitel med Industrimark och det är viktigt att få in i vår
översiktsplan.

Kommentar
Industrimark finns i
verksamhet och industri

Sid 8 Länkarna fungerar men flera av FÖP är väldigt gamla.

En uppdatering är planerad

Sid 14 Länken Boverkets rapport går till en rapport från 2011, finns
en ny från 2015.

Ses över

Texten efter länken, där använder ni vi – ändra till hänvisas

Ok

Sid 16 Tag bort vi och skriv Uddevalla på två ställen

Ok

Sid 20 Tag bort texten: Analysen sammanställdes i form av en karta
som du når via denna länk: Ändra till För vidare läsning:

Ok

Sid 22 Bostadsförsörjningsprogrammet: 2018-09-12 är gammal (skall
revideras i höst)

BFP revideras en gång per
mandatperiod

Uddevalla FÖP: 2017-10-11 är gammal och innehåller vision 2040
(bör revideras)

Ses över i arbetat med att
revidera FÖP:en

Ljungskile FÖP: 2007-12-12: Behöver verkligen revideras

Noteras

Plan Integration: 2020-12-09 NY

Ses över

Sid 23 Lokalförsörjningsplan 2021-2031: Felaktig länk. Här bör man
tänka på att det tas fram en ny plan varje år och då kommer detta
länk/dokument/rubrik bli fel ganska snart.

Länka till sida, underlag för
samhällsplanering

Markanvisningspolicy 2013: 2013-10-09 När är revideringen klar?

Sid 25 SAKNAR Energi- och Klimatplan. Är ute på remiss enligt
uppdrag från KF 2019-12-11
Sid 26 Svenskt vatten P110: 2016-01-01 Länkar till del 1, finns det
fler delar? Det finns en ny från 2019 med del 1 och 2
Sid 27 SAKNAR Krisplan. Kan inte hitta någon i våra system.
Sid 29 Vi hänvisar till en bok från 2002-04-09 och som inte finns
digitalt
Sid 31 Cykelplanen: är från 2011 men revideras 2013, det framgår
dåligt vad som är ändrat och är det rätt utgåva som det länkas till.
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götalandsregionen:
länkas till gammal utgåva, ny finns från 2021-05-18.
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Åtgärdas,
Markanvisningspolicyn ersätts
av ”Riktlinjer för
markanvisning” inför
antagande av planen.

Ses över

Ses över

Ses över
Ses över

Ses över

Uppdateras
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2.1.2.4 Miljö: en av underliggande punkter skall ändras - ... utreda
behovet av en återvinningscentral i kommunens västra delar. Vi skall
inte skriva in uppdrag i ÖP, så ordvalet utreda blir fel.

Ses över

Sid 32 2.1.2.5 Hållbar Energi och klimat: Här skulle man också
kunna länka Energi- och klimatplanen.

Ok

Vindkraftverk: I texten kan man tro att den togs fram till denna ÖP,
men den togs fram till 2016.

Ses över

Sid 33 Text i ÖP: Vindbruksplanen ses över en gång varje
mandatperiod, eller oftare vid behov, för att kunna öka kommunens
lokala energiförsörjning på sikt. Kanske bra att ändra denna
formulering då det inte görs på detta sätt.

Ses över
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Energi på Uddevalla.se: Här tar vi fram en ny Energi- och
klimatplan.
Sid 35 Vi länkar till välfärdsredovisning 2018, Vem vill läsa om
gammal statistik och nu när vi tar fram en ny ”Plan välfärd 2030”
skall den inte med här.

Det är två olika typer av
dokument

Sid 36 I inledande text under 2.1.3.2 har man skrivit in följande: I
Uddevalla ska alla barn och unga utan särbehandling tillgodoses
samma rättigheter till liv, hälsa och utveckling. Kan inte hitta denna
formulering i barnkonventionen och ordet ska bytas ut mot bör.

Barnkonventionen citeras
inte rakt av utan meningar
skrivs om.

LUPP redovisningen inte uppdaterade sedan 2016.
Sid 37 ÖK Idé – länken är till en gammal och en ny är snart klar.
Kolla upp detta.

Ses över

Sid 38 Friluftsplanen, här är remissrundan klar och den bör
godkännas senast hösten 2021.

Läggs till

Sid 39/40 Nationell strategi för hållbar tillväxt, finns en ny för
2021/2030 2020/21:133.

Ses över

Regional utvecklingsstrategi: Länken fungerar inte men ny utgåva
finns, byt ut.

Ses över

Plan Välfärd 2030 är troligen klar hösten 2021.
Sid 41 Följande text måste omformuleras: I Uddevalla ska alla
erbjudas säker och snabb tillgång till internet – i såväl orter som på
landsbygden. Och Alla ska ha tillgång till, förmåga att delta och
kunna använda sig av det digitala samhället.

Det går i linje med
regionala och nationella
strategier

Sid 62 Inga uppdrag i texten: ...öka den biologiska mångfalden i
kommunens vatten.

Ses över

Sid 63 Vad menas med rubriken ”Värden och hänsyn”, saknar
förklaring

Noteras
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Sid 64
Se sid 39, Regional utvecklingsstrategi
Se sid 8 Uddevalla FÖP
Sid 69 Vad betyder FO… (ingen förklaring på sid 20).

Det står för
friluftslivsområde
Läggs till

3.2.5 Saknar hänvisning till Friluftsplanen
Sid 77
Se sid 8, samma notering gällande Uddevalla och Ljungskile FÖP
• Saknar information om vem som ”äger” ÖP och sköter
uppdateringar.
• Flera planer som finns med i denna ÖP är felaktiga och inte
reviderade, vi borde ha tydlig information på varje plan vem som
”äger” och är ansvarig för revidering.

Externt behov av
information får sökas via
Kontaktcenter

Länkar ses över

Åtgärdas
• Uddevalla betyder för många Uddevalla centrum – revidera där det
behövs
Ses över
• Förklara vad tysta områden är
Ses Över
• Barnperspektivet (inget om detta), Medborgare/invånare. Här
används båda
Ses över
• Ta bort ordet prioritera
Att man når en större
omvärld, man brukar prata
om begreppet
regionförstoring

• Större region s. 45, vad menas där

• Bolagen? Inget om vår koncern eller bolag

Miljöpartiet
Synpunkter
Miljöpartiet Uddevalla i augusti 2021
Grunden till detta dokument gjordes under våren 2020, men på grund
av förändringarna under sommaren 2020 och olika händelser i
samband med detta lämnades remissvaret inte in då.
Vi valde då att vänta på samrådet och lämnar därför in vårt remissvar
nu. Vi har inte kontrollerat Översiktsplanen med avseende på vårt
ursprungliga svar, vilket kan innebära att det redan i viss mån är
hanterat.
/Jarmo Uusitalo
Allmänt
Vi konstaterar att förslaget till Översiktsplan redan nu är ett väl
bearbetat och grundligt förslag, vilket gör att våra förslag är mer att
betrakta som finputsning av materialet.
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Kommunikationsteknologi
Under Introduktion- internremiss, Syfte och Mål i förslag till ÖP står
följande:
”Uddevallas översiktsplan syftar till att med utgångspunkt i vision
och riktningar fastställa och förmedla kommunens långsiktiga
intentioner för;
• mark- och vattenanvändningen av hela kommunens yta.
• den kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den
kommunala organisationen.”
Boverket ÖP modell 1, vilken hänvisas till i förslag till översiktsplan,
säger följande: ”Översiktsplanen bör redovisa det övergripande
transportsystemet samt viktiga anläggningar och anslutningar för
teknisk försörjning och informations och kommunikationsteknologi.”
Miljöpartiet anser att elektronisk kommunikation saknas i det
nuvarande förslaget till ÖP. Miljöpartiet vill se att möjligheter för
elektronisk kommunikation, exempelvis bredband tas med i
översiktsplanen.
Ekosystemtjänster
Idag är ekosystemtjänster inordnat under ”God Livsmiljö” i planen.
Miljöpartiet Uddevalla vill göra det tydligt att ekosystemtjänster är
väldigt mycket mer än så. Ekosystemtjänster bör genomsyra större
delar av översiktsplanen eftersom det berör så många delar av
samhället och hur vi skapar uthålliga och hållbara miljöer.
Naturvårdsverket sammanfattar ”Ekosystemtjänster är alla produkter
och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar
till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering
och naturupplevelser är några exempel”.

För detaljerat för en
översiktsplan

De tematiska
ställningstagandena är
vägledande för hela
kommunens verksamhet.

Således bör ekosystemtjänster nyttjas och värnas inom samtliga
områden i Översiktsplanen; Kommunala ställningstaganden, Markoch vattenanvändning, Värden- och hänsyn.
För att nämna ett litet exempel kunde ekosystemtjänster tas till vara
som en faktor för att förebygga och motverka delar av
översvämningar som omnämns under ”Kommunala
ställningstaganden- Klimatanpassning- Översvämning och ökade
havsnivåer”. Under ”Tema 1: Vatten i stad och landskap” i följande
rapport från Naturvårdsverket beskrivs just detta tydligare
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/97891-620-6736-6.pdf?pid=19706
Blå infrastruktur
Under rubrik kommunala ställningstaganden – blå infrastruktur
tycker Miljöpartiet att det är tillräckligt att skriva ”Tillgänglighet till
strandpromenader, badstränder och vatten är viktiga för olika former
av rörelse och rekreation.” Istället för, som det står i dagsläget:
”Tillgänglighet till strandpromenader, badstränder och vattensporter
är viktiga för olika former av rörelse och rekreation.”
Förslag till ny ska-sats: Uddevalla kommun ska värna befintliga
obrutna strandlinjer och vara restriktiva med exploatering i strandnära
områden (på sätt och vis inbegrips detta i vad som skrivs under
”Havs-och kustanvändning” men tål att förtydligas under rubriken
Blå infrastruktur).
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Åtgärdas
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Areella näringar
Under rubriken ”Areella näringar” står följande: ”... skogsbruksmark
som har betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada eller försvåra ett
rationellt skogsbruk.” Miljöpartiet har synpunkter på ordvalet
”rationellt” då det har olika innebörd för olika parter. Det kan
innebära monokultur, antal ha, kapacitet att lagra CO2 såväl som en
skog med rik biodiversitet. Allt beroende på vem man tilltalar och
vad hen tycker är rationellt. Därutöver tycker vi att skogar över lag
ska värnas, inklusive de som är av betydelse för skogsnäringen.
Miljöpartiet Uddevalla föreslår istället följande: ”…skogsbruksmark
ska så långt som möjligt värnas”.
Markberedskap: Industrier och industrimark
Alla är överens om att vi i dag har orimligt långa tider för att bygga
ut elnätet för industrier och andra verksamheter med stort behov av
el. Regeringen har också tagit initiativ till att ändra lagstiftningen för
att skynda på handläggningen av ansökningar och därmed även
utbyggnadstakten. Samtidigt innebär det faktum att nätägare inte kan
bygga ut nätet ”på spekulation”, dvs baserat på förväntad framtida
förbrukning en ytterligare fördröjning.
Även Uddevalla har detta problem och i väntan på att utbyggnaden
snabbas upp så söker vi andra vägar för att elförsörja industrin. Vi
konstaterar att i norra Uddevalla och Hogstorp finns
högspänningsledningar, och det bör undersökas om det skulle vara
möjligt att skapa industrimark för elkrävande industri i närheten av
dessa och alltså reservera mark i översiktsplanen för industrimark
även där. Ledningarna i norra Uddevalla gränsar dock till området för
den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla, men sakfrågan
kvarstår.
I övrigt behöver mer industrimark beredas för att kunna erbjuda
företag som söker mark färdig industrimark.
Övriga synpunkter från Miljöpartiet:
I kartan används begreppet limnisk strand. Kan med fördel
förtydligas att det är sötvattensstrand som avses om fler ska förstå.
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Ses över

Verksamhetsmarken ses
över, frågan om anslutning
till högspänningsledning
ses över i nästa steg i
planeringsprocesserna.

Ses över
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GRANNKOMMUNER
Lilla Edets kommun
Synpunkter
Lilla Edets kommun saknar beskrivning av utvecklingen av länsväg
167 i förslaget till översiktsplan. På länsvägen går idag mycket tung
lastbilstrafik mellan Lilla Edet, södra delen av Uddevalla kommun
och norra delen av Stenungsunds kommun. Trafiken skapar bulleroch trafiksäkerhetsproblem i området. Vägsträckan kommer att
behöva utvecklas. Diskussioner och gemensamt
trafiksäkerhetshöjande arbete mellan kommunerna och Trafikverket
kommer att behövas under översiktsplaneperioden.
Lilla Edets kommun är positiv till Uddevallas utvecklingsinriktning
med huvudinriktning på förtätning av bebyggelse i Uddevalla och
Ljungskile samt gröna stråk mot gränsen till Lilla Edet.
Föreslagen översiktsplans markanvändning för natur och friluftsliv i
den sydöstra delen av Uddevalla kommun stämmer väl överens med
markanvändning av angränsande område i Lilla Edets kommun. I
övrigt har kommunen inte några synpunkter på förslag till
översiktsplan för Uddevalla kommun.

Kommentar

Noteras

Noteras

Trollhättans stad
Synpunkter
Inget att erinra Uddevalla kommuns förslag på ny översiktsplan

Kommentar
Noteras

Munkedals kommun
Synpunkter
Sammanfattning av ärendet
Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 ligger ute på samråd under
perioden 3 maj – 15 augusti. Munkedals kommun har begärt anstånd
till den 15de september.
Uddevalla kommuns vision som ”Hjärtat i Bohuslän” bygger på de
tre värdeorden Liv, Lust och Läge = livskvalitet. Översiktsplan 2022
utgör en koppling mellan kommunens långsiktiga vision samt den
politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod.
ÖP 2022 är framtagen för att vara en digital och interaktiv
översiktsplan bestående av två delar, en kartdel och en textdel.
Översiktsplan 2022 bygger på Boverkets ÖP-modell och planens
innehåll har fördelats utefter tre aspekter; Utvecklingsinriktning,
Mark- och Vattenanvändning samt Värden och hänsyn.
Utvecklingen för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort har lyfts
ur planen och redovisas i detalj i fördjupade översiktsplaner (FÖP).
Dessa fördjupningar är en del av kommunens hela översiktsplan men
redovisas inte i rådande planförslag utan ska arbetas in i ett senare
skede. Därtill utgör även kommunens vindbruksplan ett
planeringsunderlag i form av tematiskt tillägg.
Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsstrategi beskriver
övergripande planeringsprinciper för kommunens olika delar och ger
vägledning för utvecklingen så väl i tätbebyggda områden så väl som
på landsbygden. Samhällsbyggnadsstrategin syftar till:
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1. Att utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av
nuvarande samhällsbyggnadsstruktur - Bygg där det redan finns (eller
är enkelt att komplettera) vägar, vatten och avlopp, värme,
kollektivtrafik
2. Att stärka stadens attraktionskraft - Bebygg de obebyggda
kvarteren, låt staden växa inifrån och ut
3. Att samla utvecklingskrafter i samma riktning och fokusera på
färre saker för att göra skillnad
Uddevalla kommun prioriterar stadsutveckling i stadens centrala
delar och västerut i centralorten Uddevalla med motiveringen att ett
ökat bostadsbyggande i centrum bidrar till omflyttningar vilket i sin
tur bidrar till en effektivare användning av det befintliga
bostadsbeståndet. Byggandet av översvämningsskydd är mycket
kostsamt och förbereder områdena runt Bäveån väster om centrum
för flera tusen bostäder och annan service.
För landsbygden prioriteras utredningsområden för sammanhängande
bebyggelse i de tre lokalorterna Hogstorp, Lane-Ryr Kyrkebyn samt
Lane Fagerhult tillsammans med ett kompletterande
bebyggelseområde som följer kusten från Ljungskile i söder fram till
bron över till Orust i norr. Grönstrukturer vävs in i föreslagen
bebyggelse med större natur- och friluftsområden i norr, sydöst samt i
väst vilka möter blå infrastruktur och dess högkvalitativa värden
längs kusten.
Ett betydande tillskott av industri- samt verksamhetslokaler föreslås i
anslutning till de större kommunikationsstråken samt sydöst om
Uddevalla centralort i anslutning till väg 678. För utveckling av
järnväg redovisas markreserv för utbyggnad av Bohusbanans södra
sträckning till dubbelspår samt en schematisk sträckning för
föreslaget utredningsområde av höghastighetsjärnväg mellan Oslo
och Göteborg.
Bedömning
Förslagen i ÖP 2022 har potential att påverka utvecklingen av
kommunen positivt. Munkedals kommun önskar diskutera eventuell
samverkan kring frågor som rör friluftsliv, infrastrukturutbyggnad,
VA samt föreslagen dricksvattenledning. Inga förslag som tas upp i
Översiktsplan 2022 bedöms påverka Munkedals kommun negativt.

Noteras

Orust kommun
Synpunkter
Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen är digital och har som mål att vara en interaktiv och
digital ingång till kommunen. I översiktsplanen redovisas
kommunens vision och riktningar för utveckling och bevarande, samt
nationella och kommunala mål och intressen. Arbetet med
översiktsplanen har föregåtts av en medborgardialog och framtagande
av färdplan.
Utvecklingen av Uddevalla stad (inklusive Torp) och Ljungskile
utelämnas i översiktsplanen då det finns aktuella fördjupade
översiktsplaner (FÖP) för orterna. Många större frågor som berör
Orust utesluts och kan därmed inte kommenteras i detta yttrande. De
mellankommunala frågor som behandlas i förslag till Översiktsplan
2022 är frågan om att sammankoppla kommunernas vatten och
67
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avloppsnät. Uddevalla lyfter möjligheten att utveckla samarbetet med
ledningar för vatten och avlopp mellan Töllås i Orust kommun och
Sundsandvik/Kristevik i Uddevalla kommun. Orust kommun är
positiva till fortsatt dialog i frågan.
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Noteras

Vänersborgs kommun
Synpunkter
Sammanfattning av yttrande

Kommentar

Mellankommunala frågor som Vänersborgs kommun ser som
betydelsefulla att lyfta och utveckla i Uddevallas översiktsplan
är:
• Den strategiska betydelsen av samverkan inom Trestad
• Älvsborgsbanan och framtida ortsutveckling i Väne Ryr
• Grönstruktur, bland annat för att freda opåverkat
område norr om Gundlebosjön
• Vattentäkt i Vänern
Yttrande

Kommunen är tacksamma över att bli tillfrågade att delta i
remissen. Det är av stor betydelse att kommunerna samverkar i
den översiktliga planeringen.
I Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017, som
Uddevalla kommun fått yttra sig om i samråd och utställning,
framhålls betydelsen av samverkan mellan
”Trestadskommunerna” Uddevalla, Vänersborg och
Trollhättan. Bland annat är det centralt för den första av
kommunens sju grundstrategier i översiktsplanen – ”Tillväxt
bygger på samspel i regionen”. Detta perspektiv saknas i
Uddevallas förslag till översiktsplan. Utbytet och samverkan
kan tydliggöras i planförslaget. Viktiga för mellankommunal
utveckling i Trestadsområdet är bland annat pendling och
kollektivtrafik, infrastruktur, grönstruktur, utbildning,
arbetsmarknad och kultur.
Vänersborgs kommun anser att Älvsborgsbanan är viktig att
värna om ur ett regionalt perspektiv, vilken skulle kunna lyftas
fram i utvecklingsstrategin under grå infrastruktur. I
Vänersborgs ÖP pekas till exempel Väne Ryr ut som en ort där
tågstation skulle kunna bli aktuellt i framtiden, en ort som har
starka kopplingar till Uddevalla.
I Vänersborgs ÖP finns ett område norr om Gundlebosjön
utpekat som ett stort opåverkat område enligt 3 kap. 2 §
miljöbalken. Angränsande område i Uddevalla kommun är
också till stora delar relativt obebyggd och ostörd skogsmark.
Det skulle ge stort stöd åt Vänersborgs kommuns ambitioner att
bibehålla området ostört om även Uddevalla uppmärksammade
detta i sin översiktsplan.

Noteras, samverkan mellan
kommunerna sker genom
Fyrbodals
kommunalförbund.

Den grå infrastrukturen i
kartan ses över och
utformas på ett sätt som
inrymmer all typ av
infrastruktur.

Noteras

Den gröna infrastrukturen i

I förslagets karta med utvecklingsinriktning framgår att
utvecklingsstrategin är där
Uddevalla vill se ett större sammanhängande naturområdesstråk vi idag ser att det finns
mellan Ödsmål, via Bredfjället mot Väne Ryr. Detta är grovt
värden i naturen.
68
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utritat längs gränsen där även markområden i Lilla Edets,
Trollhättans och Vänersborgs kommuner ingår. Miljö- och
byggnadsförvaltningen ser positivt på den typen av strategiska
ställningstaganden för regional grönstruktur. Denna gröna länk
är inte uppmärksammad i Vänersborgs ÖP men det skulle
kunna föreslås att ingå i en framtida revidering.
Under tematiska strategiska ställningstagande i förslaget till
Uddevallas ÖP lyfts ett avsnitt om vatten och avlopp. I detta
avsnitt bör arbetet med ny vattentäkt i Vänern för Uddevalla,
Trollhättan och Lilla Edet omnämnas. Projektet kommer att
beröra Vänersborgs kommun i hög utsträckning och
kommunerna kommer behöva samverka för att hitta lämplig
lokalisering av ledningen. Underlaget skulle med fördel kunna
kompletteras med korridor/korridorer för den tänkta
sträckningen.
I kartvyn redovisas föreslagen mark- och vattenanvändning.
Det hade varit önskvärt att i legenden eller i kartlagrets attribut
förtydliga ställningstaganden, för att lättare tillgängliggöra
informationen.
I övrigt har kommunen inga synpunkter på förslaget till
översiktsplan för Uddevalla.
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Arbetet nämns under
”mellankommunala frågor”

Ses över
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ÖVRIGA
Företagarna Uddevalla
Synpunkter
Vi har valt att inkomma med synpunkter utifrån rubriker i,
Översiktsplan Uddevalla kommun. Vi har valt att kommentera de
ställningstagande som vi tycker berör oss mest, men som medborgare
i Uddevalla kommun berörs vi av många ställningstagande. Vi har
inte fokuserat på att kommentera utifrån FÖP för Uddevalla och
Ljungskile men många av våra ställningstagande är generella i
kommunen.

Kommentar

Vi anser att översiktsplanen är ett viktigt dokument som skall vara
levande och visa viljan att i framtiden utveckla Uddevalla kommun
till en Företagsvänlig kommun.
Uddevalla kommun skall verka för att utvecklas med så lite påverkan
av riksintressen, länsstyrelsen och andra intressenter som region m.fl.
Uddevalla kommun skall verka för egen rådighet inom kommunen.
Andra kommuners tillkortakommande skall inte vältras över på
Uddevalla kommun.
Företagarna Uddevalla är en lokalt ideell organisation men också en
del i en regional och nationell organisation.
I Uddevalla är vårt motto att det skall vara ett bra klimat att starta,
äga, driva och utveckla sitt företagande oavsett bransch. Där
småföretagen står för 4 av 5 nya jobb.
1.3 Utgångspunkter och centrala begrepp
1.3.3 Centrala begrepp
Visst är det bra att se på världen utifrån, Hur ser livet ut för en 8respektive 80-årig Uddevallabo? Vi tycker det är för lite fokus på att
förutsättningarna, för att vi kan se på ovan är att vi har tillväxt där
skattebetalare bor och verkar i kommunen, det är ingen annan som
betalar för denna syn än vi. Kopplingen till verkligheten och centrala
begrepp som bostäder, skattebetalare, arbetsplatser och företag är
förutsättningar för hur bra vi kan utveckla framtiden är väldigt tunn i
ÖP.
2. Kommunala ställningstaganden
Här anser vi att kommunen skall ta ett större ansvar med hjälp av
planmonopolet och utveckla hela kommunen och inte låta sig
begränsas av riksintresse, länsstyrelse och regionala intressen.
2.1.1.1 Bostäder
Det är viktigt att tillåta medborgare att bygga och bo i hela
kommunen. (Inkl. kustzonen.) Bygga bostäder där folk vill bo.
Följande område ser vi som framtida bostadsområde, Mosshed söder
om torp, Lindås mellan Tureborg och Kapelle. Rotviksbro-LanesundFuruhall, Skaveröd samt Fräknestranden och Skafteröd i Ljungskile.
Det är också viktigt att vi arbetar med genomförande av befintliga
detaljplaner och att dessa tillförs ÖP som kommande
bostäder/planområde.
Att vi arbetar med att utöka byggrätter i befintliga detaljplaner.
VA-planer alltid genomförs som samhällsbyggnadsprojekt.

70

Av hänsyn till
skattebetalare har
kommunen en
samhällsbyggnadsstrategi
som fokuserar på att bygga
inifrån och ut.

Nationella intressen är
lagstyrda i PBL.
Riksintressen skyddas av
Miljöbalken (MB).

Vissa av områdena ni
föreslår ligger inom FÖP,
de flesta andra finns med i
översiktsplanen.
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2.1.1.3 Strategisk markberedskap
Det skall finnas en tanke med den mark man köper och varför, så inte
kommunen förhindrar en utveckling.
Saknar både en strategi och en markberedskapsplan med årliga behov
som borde ligga till grund för ÖP.
Årligt behov av verksamhetsmark.
Det som finns redovisat i kartmaterialet som industrimark är för
plottrigt och för små områden där det blir omöjligt att dra fram VA
ekonomiskt.
I ÖP skall finnas 100 hektar hårdgjord mark för
verksamhetsutveckling över en 5-årsperiod för att Tillgodose behovet
för en kommun i Uddevallas storlek och läge. Marken skall fördelas i
områden för både Uddevalla, Hogstorp, Ljungskile och utmed vägar
runt Motorvägsmot. E6, väg 44, väg 172, väg 161 och väg 678
2.1.1.4 Vatten och avlopp
Att tillåta mer byggnation av både näringsfastigheter och bostäder där
vi inte har kommunalt VA, öppna upp för tekniska lösningar av
vattenförsörjning typ avsaltningsanläggningar. Speciellt Bokenäs
området.
Se möjligheten med utbyggnad av kommunalt VA för att minska
miljöbelastning. Infrastrukturer som Uddevalla Vatten/Västvatten har
för dåligt ansvar att försörja företag med VA.
När VA byggs ut skall det alltid genomföras som ett
samhällbyggnadsprojekt.
2.1.2.3 Hållbara resor
Vi ser inte att man skall prioritera gång och cykel framför bilar.
Möjligen fossildrivna bilar, annars tycker vi att denna punkt är
felaktig. I övrigt är bristen på pendelparkeringar för att göra ett bättre
miljöval och utöka kollektivt resande under all kritik i kommunen,
gratis pendelparkeringar för att göra valet bättre och enklare.
2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation
Här saknar vi kopplingen till näringslivet när, i Uddevalla kommun
ska…..
2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och
kompetensutveckling
Livslångt lärande eller 1-70? 25% av företagen ser bristen på tillgång
av kompetent personal som största anledningen till att inte kunna
expandera.
Behovet av en större arbetsmarknad är stort och en bra infrastruktur
underlättar, utbyggnad av väg 161 och dubbelspår bidrar till
lösningar.
Vi saknar en eftergymnasial utbildningsnivå i Uddevalla efter att
HCB avvecklades.
Många konstiga formuleringar i I Uddevalla kommun ska...
Vi har väl inga krav att alla skall ha lika lön? Möjligtvis avtalsenliga
löner Anständiga arbetsvillkor? Följer vi inte de lagar som reglerar
detta?
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Kommunen håller på att se
över frågan.

Verksamhetsmarken ses
över

Noteras

Vi arbetar utefter Trafikoch parkeringsstrategin
som är antagen av KF.

Noteras

Åtgärdas

Noteras

Noteras

Åtgärdas
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2.1.3.6 Näringsliv
Näringslivsprogram/plan saknas
Generellt saknas plan där vi har ett nuläge och vilka mål som skall
finnas.
Utveckla näringslivet i hela kommunen Inkl. kustzonen.
2.2.1.1 Bebyggelsestruktur
Här ser vi en snedfördelning i kommunen där de västliga orterna inte
är med som Skredsvik, Sundsandvik, Rotviksbro och Bokenäs
kyrkby vilka skall kompletteras utifrån planerings principer och Orter
av lokal betydelse.
I dessa områden är näringslivet och småföretagandet stort. Vi ser att
både kommunala servicen och boende skall utvecklas, här ska
förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i
första hand tillämpas. På samma sätt ser vi Råssbyn samt Backamo i
södra Uddevalla kommun.
2.2.1.2 Infrastruktur
Viktigt och koppling till de orterna enligt 2.2.1.1.
2.2.2.1 Orter
Se 2.2.1.1
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Noteras

Sundsandvik och Rotvikbro
ingår i Havsstenstrand.

Råssbyn ingår i
Fräknestranden.

Noteras
Noteras

2.2.2.2 Landsbygd
Se 2.2.1.1 Saknar övriga näringar, det är inte bara areella näringar på
landsbygd.
2.2.2.3 Areella näringar
Jordbruks och skogsbruk är viktiga näringar som beskrivs här men
måste också delas med väsentliga samhällsintressen.

I tabell definierar kommunens definitioner av väsentliga
samhällsintressen och kriterier för lokaliseringsprövning. Här är det
viktigt att arbeta vidare och komplettera, i Eventuell lokalisering i
ÖP 2022, utifrån de synpunkter som vi lämnat i denna remiss.
2.2.2.5 Transportinfrastruktur
När det gäller avstånd till väg och infrastruktur, så skall vi använda
samma regler och lagar som övriga Sverige. (Det som gäller i
Stockholm borde kunna gälla i Uddevalla också.) Använd
Trafikverkets säkerhetsavstånd. Följer vi inte detta som kan
konkurrensbegränsa så skall vi inte använda det som
referensdokument.
2.2.2.6 Verksamhet och industri
Saknar område, de områden som markeras på karta är små och nära
på försumbara. När man markerat, hur tänker man sig kommunal
infrastruktur till områden eller om det inte behövs, så man kan se om
de är realistiska.
En lite gammal definition på verksamhet och industri. ………..
traditionella industriområden såväl som stormarknads- eller
mässområden. Gröna verksamhetsområde och företagsparker. Saknar
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Areella näringar definieras i
denna plan som Jord- och
skogsbruk samt fiskenäring.
Näringsliv på landsbygden
återfinns under kapitlet om
landsbygd

Tabellen kommer arbetas
om.

Ses över, gränser i
översiktsplanen ska inte
tolkas exakt.

Verksamhetsmarken ses
över.

Noteras
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både en strategi och en markberedskapsplan med årliga behov som
borde ligga till grund för ÖP.
Näringslivsprogram/plan saknas. Se också 2.1.1.3 Strategisk
markberedskap
2.2.2.7 Vatten
Skall följa vanliga strandskyddsregler och inte värre än det är. Varför
kustzonsplaneringen får vara ett rådgivande och inte styrande
dokument.
Under rubriken Havs- och kustanvändning har man missat att det i
kustzonen skall vara möjligt att utveckla levande samhällen där
människor kan bo och verka hela året. Och det gäller Uddevalla som
övriga kommuner i kustzonen.
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Noteras

Noteras

3.2 Riksintressen
Vi anser att Uddevalla kommun skall avgöra vad som är värdefulla
värden och inte vara beroende av vad någon annan anser vara
riksintressen. De kan ses som en positiv resurs för kommunen, eller
som en död hand över områden. Områden med riksintressen bör
minimeras och beslut tillföras Uddevalla kommun.

Riksintressen bestäms av
riksdagen och i vår
översiktsplan visas hur vi
förhåller oss till dem.

3.2.1 Natura 2000- område
I kustzonen skall det vara möjligt att utveckla levande samhällen där
människor kan bo och verka hela året. Och det gäller Uddevalla som
övriga kommuner med kustzon. Vi anser att Natura 2000- område
skall begränsas till de i dokumentet nämnda.

Se kommentar ovan

Kommunala rådet för äldre
Synpunkter
Näringsliv och handel:
• Varierande handel är nödvändigt i ett nytt planområde.
• Grönområden med gångstråk och sittplatser behövs, likaså
lekplatser för barn.
• Seniorboenden-trygghetsboenden och vård &
omsorgsboenden skall finnas i samma byggnad där också
hemtjänstens lokaler skall vara. Byggnaden skall ligga på
gångavstånd från butiker och kollektivtrafik.
Mänskliga möten & aktiviteter:
• Mötesplatser av varierande slag behövs i alla nya områden.
• Även Herrestadsfjället behöver utvecklas för
naturupplevelser och fritidsaktiviteter. Herrestadsfjället vid
Metsjön behöver en toalett installeras.
Människan i stadsrummet:
• Utöka den offentliga belysningen på offentliga platser så att
medborgarna känner sig tryggare.
Cykling :
• Nödvändigt att bygga ut gång & cykelvägar.
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Kommentar

Noteras

För detaljerat för ÖP

För detaljerat för ÖP

Kommunen verkar för
förbättrade gång- och
cykelmöjligheter inom
kommunen.
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Fyrbodals Kommunalförbund
Synpunkter
Avstår från att lämna synpunkter.

Kommentar
Noteras

LRF
Synpunkter

Kommentar

Inledning
Inledningsvis undrar LRF hur det är resonerat om vilka som är
målgrupp för planen. Textmassan är omfattande och är inte helt
lättillgänglig. Att dokument, planer och info finns på nätet är bra.
Men de som är synsvaga och inte är digitaliserade av olika
anledningar är utestängda. Därtill kommer de som inte är så bekväma
med svenska språket.
Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att en översiktsplan är lättläst,
konkret och håller sig till ämnet. Översiktsplanen ska var ett
planeringsinstrument för kommunfullmäktige och inte en
detaljstyrning. Att det är detaljstyrning som är målet framgår tydligt
med alla uppräkningar av vad kommunen ska. Planen bör bara handla
om tätorterna och infrastrukturen.
Det måste klargöras hur planen är tänkt att användas. Förslaget
harmoniserar dåligt med Boverkets intentioner.
LRF reagerar på att samråden endast är dokumenterad i ett
kartmaterial. Det ger ingen bild av vad kommuninvånarna anser.

LRF hyser rädsla och oro att planen kommer att innebära mer av
restriktioner för markägare. Restriktioner som försvårar aktivt jordoch skogsbruk.

Målgrupp är alla som bor
och verkar i kommunen och
som skulle vilja verka här.
Digitaliseringen och de
verktyg som medföljer
underlättar ur ett
tillgänglighetsperspektiv.
Översiktsplanen ska ses
som en kommunal
viljeinriktning för
användningen av mark och
vatten. Planen omfattar hela
kommunen.
Boverkets ÖP modell är
utgångspunkten.
Medborgarnas synpunkter
har dokumenterats i karta
och text i samband med
medborgardialog.
De areella näringarna
redovisas i planen för att ta
hänsyn till jord- och
skogsbruk.

Boverkets övergripande skrivning
”Det övergripande innehållet för en översiktsplan är att kommunen
ska redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Innehållet för översiktsplanen är sedan inriktat på vissa områden
som har särskild betydelse för den fysiska planeringen.”
Det dokumentet som är framskrivet innehåller mycket, om än viktigt,
som knappast kan relateras till mark och vattenanvändning.
Utbildning, tryggt samhälle, rikt föreningsliv, upphandlingskrav,
mänskliga rättigheter, integration, fördela välfärdstjänster, ökad
jämställdhet mm ska behandlas på ett helt annat vis.
LRF är kritisk till att fokus inte är lagd på mark- och
vattenanvändning.
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I färdplanen, antagen av
kommunstyrelsen 2017 slås
det fast att översiktsplanen
ska innehålla även dessa
värden.
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Förordet
”Här mellan fjäll och hav ska vi uppnå en hållbar utveckling……” I
princip alla kommuner, myndigheter, företag osv talar om hållbarhet.
Att vi måste göra stora insatser för att minimera användning av
fossila bränslen är allmänt vedertaget. Men hur?
Det måste konkretiseras vad som avses hållbar utveckling. Annars är
risken stor att det i princip bara blir otydligt och ostrukturerat.
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En Energi- och klimatplan
tas fram där detta
konkretiseras.
Hållbar utveckling beskrivs
i planen.

”Det finns ett stort behov av styrning…” LRF delar inte
uppfattningen att styrning och planering bidrar till ett levande
civilsamhälle och blomstrande näringsliv.

Noteras

Frihet under ansvar bör vara en portalparagraf. Regelbördan måste
minskas, inte minst för att få en levande landsbygd och ett
blomstrande näringsliv.

Noteras

Översiktsplanens plats i kommunen
Syfte och mål
Skrivningen ger intryck av att kommunen vill planera all mark och all
vattenanvändning i kommunen. Det är oroväckande för jord- och
skogsbruket. Inget är nämnt om den enskildes äganderätt. Var finns
näringslivets medverkan?

Enligt PBL ska
översiktsplanen planera all
kommunens mark- och
vattenanvändning.

Demografi
Är det verkligen positivt med en ständig ökande
befolkningsutveckling som förmodligen koncentreras till tätorterna?
Vad det positiva är måste konkretiseras. Vi blir allt fler människor på
jorden och konsekvenserna ses allt mer. Om mer mark blir obrukbar
och tas i anspråk för bostäder minskar möjligheten att försörja
världens befolkning.

Översiktsplanen innehåller
inte mål om
befolkningsutveckling.
Översiktsplanen vill förtäta
där mark redan är
ianspråktagen.

Digitalisering
Som nämnts tidigare är inte allt positivt med digitalisering. Kommer
verkligen systemen att fungera i en krissituation. Hackerattacker kan
förorsaka stora samhällsproblem. Därtill finns aspekterna med
avlyssning att information hamnar i fel händer.

Inte en fråga för ÖP, frågan
arbetas med utifrån risk och
säkerhet.

Positivt är möjligheterna för många att i större eller mindre
utsträckning arbeta från hemmet eller kontorshotell.
Mark- och vattenanvändning
LRF är kritisk till detaljerad planläggning av dessa resurser över hela
kommunen. Vi har svårt att förstå att allt ska rutas in. Det måste
finnas flexibilitet. Ökad detaljstyrning av markanvändningen från
kommunens sida även utanför detaljplanerat område är mest av ondo.
Äganderätten får inte sättas ur spel.
Tillväxtmotor
Vilken tillväxt är det som är viktig? Sen länge har handeln lämnat
stadskärnan. Är det mer handel som kommunen och dess invånare
behöver?
Skapa förutsättningar
Hur ska den hållbara livsstilen underlättas när det inte framgår vad
som är resurssnålt. Målet är helt utan konkreta inslag.
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Det är enligt PBL och
Boverket meningen att allt
ska färgläggas, gränserna
ska dock inte tolkas exakt.

Tillväxt inom alla
näringsgrenar är generellt
positivt för kommunens
utveckling.
Ett av kommunens
övergripande miljömål,
arbetet konkretiseras inom
nämndernas arbete.

Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse
Tydliga miljökrav
Vilka miljökrav ska ställas vid upphandling? Vilka certifieringar ska
prioriteras? Innebär detta att miljömärkningar går före lokal-, näroch svenskproducerat när det gäller bland annat livsmedel?
8 och 80-perspepektiv
”Utgångspunkten för detta är att….” Nej alla kan inte åka kollektivt,
cykla eller gå. Avstånd till butiker, återvinning, vårdcentral mm
innebär att äldre och funktionshindrade blir utestängda. Boende på
landsbygd är starkt beroende av möjlighet till biltransporter av olika
slag. Likaså krävs annat än cykel för transport av många varor.
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Se tidigare svar.

8 och 80-perspektivet syftar
till att skapa
levnadsförhållanden som är
bra för alla.

Vilka resurser avses? De som ägs av staden och stadens bolag?
Privata?
Självfallet är det viktigt med grönområden, blommor, naturområden
och möjlighet till utevistelse. Men det finns en annan aspekt. Många
naturområden är privatägda och används till produktion av
nyttigheter, via fotosyntesen, såsom trävaror, bete, biologisk
mångfald och livsmedelsproduktion.
Boende
Det är alltför mycket ”ska” när de gäller punktsatserna om boende.
Var finns flexibiliteten när människor t ex vill bygga på icke
jordbruksmark och då ofta som generationsboende. Byggnation på
landsbygden ska ske med intentionen att göra som förr, i randmarker
och i bergen intill dalgångarna. Uddevalla består inte bara av kust.
För ett levande inland är det viktigt att det finns möjlighet till
åretruntboende.
Man anser att man ska värna om befintliga kultur- och naturvärden.
Ja vi ska inte göra oss urarva. Men kommunen måste inse att naturen
är i ständig förändring. Det går inte att låsa ett tillstånd i naturen.
Gamla hus har sin charm men till slut har de även en slutpunkt.
Pandemin har visat att många arbeten helt och eller delvis kan skötas
från bostaden eller från typ kontorshotell. Efterfrågan på bostäder på
landsbygden och i mindre tätorter ökar.
Kommunens markberedskap
Hur många hektar anser kommunen vara lämpligt att ha i beredskap?

Noteras

Byggnation på landsbygd
som inte är jordbruksmark
är något som
översiktsplanen
förespråkar, med vissa
restriktioner.

Noteras

Noteras

Kommunen specificerar
inte hur många hektar som
ska finnas i beredskap utan
det viktigaste är att de
fastigheter som kommunen
innehar och förvärvar är
belägna på ”rätt ställe” sett
till kommunens kort- och
långsiktiga utveckling.
Alla förvärv som
kommunen gör sker helt på
marknadens villkor och
kommunen måste agera
som vilken annan spekulant
som helst på marknaden.

Hur ska marken förvärvas?
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Vatten och avlopp
LRF är rejält tveksam till lösningar som syftar till att så många
avlopp som möjligt ska anslutas ett system som mynnar i ett stort
reningsverk. Allt för ofta bräddar kommunala reningsverk. Det
motverkar syftet och bidrar till utsläpp av näringsämnen.
Näringsämnen som behövs i jordbruket.
Om slam ska användas inom jordbruk ska kommunfullmäktiges
slampolicy vara uppfylld och slammottagaren göras skadeslös.
Klimatanpassning
LRF har svårt att se att kommunen ska ha mer synpunkter på
metoderna inom lant- och skogsbruk än lagstiftningen ger rätt till.
Växtlighet ska enligt kommunen bevaras och utvecklas. Känns som
en floskel. Kommunen måste förklara vad som i konkreta termer.
Bilen är viktig för många människor för att få ihop livspusslet. Det är
drivmedlen som är problemet. Biogas är ett av många alternativ. Att
använda de gröna näringarna som en del av lösningen är nödvändigt.
Biogas är ett bra drivmedel som framställs av bland annat gödsel.
Tillsammans med annan stallgödsel, matrester mm sker rötning som
ger ett bra gödselmedel och ett ypperligt drivmedel.
Samhällskrisberedskap
Kommunen bör betänka dels de skador för människor och djur som
kan bli vid brand på gårdar, dels de resurser som finns i form av
gödseltunnor för att bistå vid skogsbränder.
Var finns den kommunala livsmedelsberedskapen? Fungerande
dricksvattenförsörjning är nödvändig i en krissituation. Var finns
krisberedskapsplanen? Hur ska snabb och korrekt information ges till
samtliga invånare?

Noteras

Noteras

Noteras

Frågan hanteras vidare i
kommande Energi- och
klimatplan.

Noteras
Risk- och sårbarhetsanalys
tas fram varje
mandatperiod

Ekosystemtjänster
Nej det är inte kommunen som är garanten för biologisk mångfald.
Det så kallade skyddet är ingen garanti, tvärtom. Ängs- och
hagmarker är starkt hotade. De är beroende av mulbetare men även
hästen kan bidraga. Det får inte försvåras att vara djurhållare. Respekt
för djuren är en del, en annan del är att hålla grindar stängda och att
Noteras
ingen nedskräpning sker. Det är ett kultur- och miljöarv som av
många olika skäl ska vårdas. Här är lantbrukaren och dennes djur
betydelsefulla.
I sammanhanget ska påpekas att LRF och lantbruket har ett
omfattande hållbarhetsarbete. Det handlar om kvävesensorer för
exakta givor, GPS-system för att bland annat minska
dubbelkörningar, markkarteringar, minskning av fossila drivmedel,
myllning av stallgödsel, skyddszoner, vintergrön mark med mera.

Noteras

Noteras

Men viktigast av allt är fotosyntesen. Tack vare att de gröna växterna
har den unika förmågan att fånga solens strålningsenergi kan
människor, djur och svampar ta del av energin som finns.
Hur ska sjöar och vattendrag utvecklas?
Menar verkligen kommunen att det viktigaste med vattendragen är att
de ska utvecklas för friluftsliv och rekreation? Och hur ska det i så
fall göras?
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Vattendragen har flera
funktioner, där en är
friluftsliv.
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Upphandling
Vilka miljö- och etiska krav ska ställas vid upphandling? Det saknas
kriterier. LRF förväntar sig att upphandlingsmyndighetens
rekommendationer följs, inte minst när det gäller livsmedel.
Bebyggelsestruktur
”Arbetet har haft perspektivet vardagsliv…” LRF förstår inte vad
som avses. Det är nödvändigt med klargörande.
Det framgår klart att styrningen ska samlas internt i kommunen. Vad
innebär det för den enskilde medborgaren, företagaren och
pendlaren? För de areella näringarna är det helt nödvändigt att kunna
bygga om ekonomibyggnader och även bygga nytt. Jordbruket är i
ständig förändring och byggnader som inte fyller sin funktion måste
kunna tas bort. Landsbygden är inget museum och landskapet är i
ständig förändring.
Planeringsprinciper
För vilka gäller att resorna ska var hållbara? Vad är kriteriet för
hållbarhet?
Utveckla natur- och kulturmiljöer är en något märklig formulering.
Hur ska det ske? Vilka ska involveras? Innebär det fler naturreservat
på privat mark?

För detaljerat för ÖP

Det finns beskrivet i
översiktsplanen.

Noteras

För detaljerat för ÖP,
hänvisar till Trafik- och
parkeringsstrategin
Frågan hanteras i fortsatt
planering.

Grön infrastruktur
De gröna kilarna och spridningskorridorerna ska utformas ihop med
bl a markägare och jägare. Detta för funktionella lösningar.

Noteras

Det är inte realistiskt att fjällen ska reserveras för enbart rekreation.

Noteras

Grå infrastruktur
Vad är alternativa transportsystem?
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Exempelvis
höghastighetsjärnväg

Röd infrastruktur
LRF förstår inte hur översiktsplanen ska skapa förutsättningar för
social hållbarhet. Hela stycket är med förlov sagt otydligt.

Noteras

Areella näringar
LRF är positiv till skrivningen om jord- och skogsbrukets betydelse.
Det är bra att Hushållningssällskapet använts för inventeringen.
Det är viktigt att behovet av jordbruksmark kommuniceras och att
beslut tas i samklang.
Mark- och vattenvändning
Ska verkligen kommunen planera för jord- och skogsbruk? Det enda
som bör ligga på kommunens bord är att i största möjliga
utsträckning inte förstöra brukningsvärd jordbruksmark. Den privata
äganderätten bör det inte tummas på.
Lokaliseringsprövning
Att använda jordbruksmark till rekreation är inte lämpligt.
Allemansrätten gäller. Däremot kan överenskommelser träffas med
olika intressenter att få nyttja exempelvis stubbåkrar.

Noteras

Areella näringar flyttas till
”Värden och hänsyn” som
till granskningen döpts om
till ”Förhållanden av
väsentlig betydelse”.

Tabellen tas bort

Biosfärområde Bohuskust
Hur ska de lokala lösningarna ske och vem ska ansvara? Hur kommer
äganderätten att påverkas?

För detaljerat för ÖP

Riksintressen
Vilka riksintressen anser kommunen vara en positiv resurs?

Ingen fråga för ÖP
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Miljökvalitetsnormer
LRF reagerar på att kommunen vill skriva in juridiskt bindande MKN
i planen. Detta hör inte hemma i planen.
Barriärer
Vi vill med tydlighet påpeka vikten av att passager där traktorer och
andra stora fordon behöver komma fram inte försvåras.
Avsmalningar, chikaner, rondeller, övergångsställen mm kan göra att
det är oframkomligt för lantbrukets maskinpark.

MKN ingår i en
översiktsplan. Lagkrav
enligt PBL.

För detaljerat för ÖP

Kraftledningar
Kommunen bör vara ytterligt tydlig med i samrådsprocesser att
kraftledningar ska kablifieras tillsammans med övrig infrastruktur.

Noteras

Äganderätt
För den som äger jord och skog i kommunen är det viktigt att kunna
bruka den med så få inskränkningar som möjligt. Ibland behövs
möjlighet att kunna bygga generationsboende. I linje med vad som
tidigare skrivits bör det lämpligen ske på mark som inte kan anses
som värdefull odlingsmark.

Noteras

Livsmedelsstrategin
LRF anser att detta måste genomsyra hela översiktsplanen:
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Läggs till

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategifor-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet
”Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den
första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela
livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen
för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och
hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar
tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre
förutsättningar att göra medvetna val.”
Kortversionen:
https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d8
43d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
Citat från kortversionen, sidan 14
”Ökad livsmedelsproduktion i Sverige, inklusive den ekologiska
produktionen, förutsätter att företagen har tillgång till produktiva
mark- och vattenresurser. I den fysiska planeringen behöver hänsyn
tas till jordbruksproduktionen jämte andra samhällsintressen.
Jordbruksmarkens bördighet bör behållas och utvecklas.
Kompetensen kring markavvattning och hanteringen av vatten i ett
landskapsperspektiv bör stärkas.”
Miljöbalken
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden.
4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
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Areella näringar
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Miljökonsekvensutredningen
Generellt kan sägas att den inte är konkret. Det står mycket om
hållbarhet men inte hur den ska nås. MKBn borde varit inbakat i
förslaget till översiktsplan. Detta för att undvika upprepningar och
göra det mer lättläst.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
vara ett separat dokument.

Återigen påpekar LRF att landskapsbilden alltid är i förändring. Det
går inte att låsa landskapet till en viss tid. Inte heller natur- och
kulturmiljö. Önskas ett landskap med biologisk mångfald krävs
betande djur och samverkan med aktiva lantbrukare.

Noteras

Blommande vägkanter är bra för mångfalden men då får de inte
putsas innan växterna har fröat. Lämpligt är städning av vägområdet
innan putsning.

Noteras

Så kallade skyddade områden är ofta ett ingrepp i äganderätten som
allt för ofta sköts dåligt av huvudmannen.

Noteras

Under friluftsliv räknas upp många aktiviteter. Dock saknas vägar
lämpade för hästsport.

För detaljerat för ÖP

Hur ska el och värme produceras när de ska bygga på regionalt
oberoende av omvärlden?

Framtagande av Energioch klimatplan pågår och
kommer att länkas till ÖP

Sammanfattning
Vi ärver inte jorden av våra förfäder utan lånar den av våra barn.

Bohusläns museum
Synpunkter
Bohusläns museum ser positivt på att utförda
Landskapskaraktäranalys och MKB (2021 Ramböll) kommer att
utgöra en viktig vägledning i samband med planering.
De är viktiga utgångspunkter för att se kulturmiljöers och landskapets
värden. I samband med utbyggnader är det viktigt att i ett tidigt skede
inhämta kunskap om konflikt kan uppstå mellan exploatering och
landskapets värden eller om kulturmiljöer kan samverka med
eventuella förändringar.

Kommentar

Noteras

Bohusläns museum anser att det kommunala kulturmiljöprogrammet
är i behov av revidering/uppdatering. Det skulle vara tacknämligt om
en ny slutprodukt görs tillgänglig digitalt.

Noteras

Eftersom ÖP är tillgänglig digitalt borde det ha funnits en länk till ett
uppdaterat kulturmiljövårdsprogram. Ett uppdaterat digitalt program
skulle på ett tillgängligt och tydligt sätt förmedla de värden som ingår
i kommunens kulturmiljöer. Ett länkat digitalt
kulturmiljövårdsprogram skulle snabbt ge informationer till
intressenter om hur olika värden i landskapet bör hanteras,
exempelvis i samband med utbyggnad och förändrad
markanvändning.

Nuvarande
kulturmiljövårdsprogram
kommer att tillgängliggöras
digitalt.

Positivt är också att planerad utbyggnad/ny bebyggelse i lantbruksoch kustområden planeras ske restriktivt. Att stor hänsyn tas till
kulturvärden och landskapsbild. Det är av stor vikt att all bebyggelse
bör ske med känsla för områdets identitet och med hänsyn till kulturoch naturmiljöer.
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Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
(Kommentarer till - Översiktsplan 2022 Samråd utdrag ur samtliga
texter)
Bohusläns museum finner att fornlämningar bör ha en mer
framträdande plats då konflikt kan uppstå i samband med framtida
exploateringar/markingrepp. Information om att
fornlämningars utbredning i landskapet går att finna digitalt:
https://app.raa.se/open/fornsok/
samt Länsstyrelsens informations karta
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f4
1c5a719b111ddfb80ed
Det omnämns tillgång till Länsstyrelsens planeringsunderlag och
museet är oklart om vilket underlag som åsyftas. Men vi anser att
nära kontakt med Länsstyrelsen kommer att krävas inför utbyggnad
speciellt avseende fornlämningar.

Fornminne läggs till i
kartan.

I första hand bör man undvika att konflikter uppstår kring
fornlämningar. Därmed kommer samråd med Länsstyrelsen vara av
vikt inom områden där fornlämningar kan komma att beröras.
Ingrepp i fornlämningar kräver alltid tillstånd från Länsstyrelsen.
Det krävs att vara observant på att fornlämningar finns både till lands
och havs. Inför framtida exploateringar kommer det inledningsvis att
erfordras arkeologiska utredningar för att bland annat klargöra att
icke kända lämningar kommer att beröras.
Hur fornlämningar kan påverkas av planerad exploatering kan inte
bedömas i detta skede. Vid fortsatt detaljplanering kan det t ex
inledningsvis bli aktuellt med arkeologisk utredning och
bedömning av fornlämningar.

Noteras

Fastighetsägarna
Synpunkter
Fastighetsägarna har hanterat denna remiss genom att förankra dess
innehåll och inhämta synpunkter hos medlemmar i föreningen. Detta
har gjorts i ett par olika steg. Dels har vi sammankallat till ett
medlemsmöte och en referensgrupp, till vilket kommunens
översiktsplanerare och projektledare bjöds in. Frågor och synpunkter
kunde framföras under detta möte, som resulterade i ett utkast på
yttrandet. Därefter har detta utkast gått på internremiss till
föreningens krets, alltså de förtroendevalda medlemmarna, innan
sammanställning.

Kommentar

Uddevalla som kommun har en stor potential till tillväxt, om de
strategiska valen hanteras rätt och skapar förutsättningar för
utveckling. Inte minst efter den senaste tidens strukturomvandling där
människor väljer att överge storstäder på grund av exempelvis
otrygga platser, svårighet att få ihop livspusslet eller svårigheter att
hitta ett ändamålsenligt boende. Uddevalla har mycket att erbjuda,
för att attrahera dessa människor att bosätta sig inom kommunen.
Genom att attrahera kompetenta människor så attraheras också
företag att etablera sig eller starta en verksamhet lokalt, eftersom
tillgång till kompetens ofta är en viktig komponent som företag
prioriterar vid valet av plats för etablering. Uddevalla kommun har
Noteras
natursköna områden, bra skolor och omsorg, säkra platser, havet
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inpå knuten och ett utmärkt strategiskt geografiskt läge. Men med
potentialen kommer också utmaningar och vägval att göra, för
möjligheten till tillväxt.
Till att börja med så kan vi inte nog understryka angelägenheten av
handlingskraft. ÖP målar delvis en visionär bild av framtidens
Uddevalla, vilket är viktigt. Men ännu viktigare är dock att detta inte
enbart stannar vid vackra bilder och ord, utan att det finns en tydlig
handlingsplan kopplat till var del.
Generellt sett så måste flera avsnitt och viljeyttringar i texten
definieras bättre och tydligare, om ÖP ska kunna användas
ändamålsenligt. Överlag tycker vi att de många tematiska
inriktningarna, som är en följd av den flora av styrdokument som
nämns inledningsvis i denna text, skapar en otydlighet
kring den framtida användningen av mark- och vattenområden i
staden. Det vore bättre att renodla och prioritera ett antal
huvudutmaningar som stads- och samhällsutvecklingen kan adressera
och lösa, snarare än att detta ska lösa allt eller åtminstone ta hänsyn
till så många olika aspekter att det i slutändan blir nästintill omöjligt
att bygga, i synnerhet i de lägen där förtätningen gör bäst nytta.
Vi vill också understryka efterfrågan och behovet att kommunen på
ett tidigt stadie och i alla avseenden som rör olika delar av
näringslivet, konsulterar och involverar de samma under
framtagande av alla planer, styrdokument och strategier. Branschen
måste göras delaktig och ett transparent förhållningssätt måste
prioriteras i beslut som fattas. Fastighetsägarnas branschorganisation
finns som en kanaliserande part som företräder branschen och ett
stort antal medlemmar såväl nationellt som lokalt, och kan hjälpa till
att vägleda samt stötta kommunen i branschens viljeyttringar.
Kommunen har för avsikt att via planprogram för västra centrum,
främja att staden växer väster ut med bostäder och verksamheter.
Fastighetsägarna ser stor vinning i att dra nytta av vattendrag och
havet i stadsplaneringen och miljön. Människor vill bo, umgås och
verka vid havet och vatten. Fastighetsägarna ser dock en farhåga med
utvecklingen av detta område som måste beaktas. I allt för
många kommuner har centrumnära områden byggts upp med
liknande strukturer som i ett centrum, med bostäder, verksamheter
och handel och där resultatet blivit att det gamla centrumet dör ut. Vi
måste se till helheten för centralorten och med det nya området
komplettera befintligt centrum, annars finns risken att dessa områden
blir konkurrenter. Lösningen är att se det ur ett helikopterperspektiv
med en helhet och att förstärka identiteten och uniciteten för
områdena och kvarteren. Utgå från vad som ska vara
besöksanledningar i områdena, förutom för dem som redan
verkar eller bor på platsen och därför besöker den naturligt ändå.
Kommunen bör förstärka områdena med ytor för rekreation,
lekplatser och grönytor. Tillsammans med verksamheterna på
platsen så skapas trygghet när människor besöker platsen under
dagens och kvällens timmar. Sammanfattningsvis är visionsarbetet
med att staden ska växa väster ut och sammanlänkas mer med havet
mycket bra, men får inte bli på bekostnad av nuvarande centrum.
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Översiktsplanen
konkretiseras i redan
befintliga styrdokument i
kommunens verksamhet.

Översiktsplanen
konkretiseras i
samhällsbyggnadsstrategin,
genomförandeplanen och
stadsutvecklingsvisionen.

Noteras

Västra centrum ingår i
området för FÖP och inte i
översiktsplanen.
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Parallellt med exploateringen av västra centrum måste nuvarande
centrum kunna utvecklas i samma takt, med
exempelvis detaljplaner.
Om det i ÖP utpekas områden för vidare förtätning eller exploatering,
oavsett om det gäller bostadsområden eller för verksamheter och
näringsliv, och det samtidigt fastställs att en detaljplan för dessa
områden behövs så måste kommunen prioritera framdrift i dessa
detaljplaner. Risken är annars att vi får en låsning och att viktiga
områden för Uddevallas tillväxt fördröjs. Om det i ÖP utpekas att det
krävs en detaljplan så måste kommunen också vara tydlig i hur dessa
detaljplaner ska och bör prioriteras. Kommunen bör också sträva efter
att hålla detaljplaner så flexibla som möjligt, för att möjliggöra att
fastigheter och platser nyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt.
Detta kan förändras över tid och ibland kan omställning av en
fastighet behöva göras skyndsamt, framför allt med vår erfarenhet i
ljuset av pandemin.

Översiktsplanen styr inte
hur detaljplaner hanteras.
Frågan hanteras i andra
styrande dokument,
exempelvis i
Genomförandeplan för
bostadsförsörjning.

Nedan redovisar vi rubriksvis de avsnitt som Fastighetsägarna anser
extra vikt behövs läggas vid och adressera.
Vilka trender i samhället tar planen höjd för?
Detta avsnitt ger ett axplock av de generella trender som vårt
samhälle påverkas av, men ger en relativt knapp bild av den bredd av
trender som finns och motiveringen till varför just dessa trender
valts för Uddevalla är svag. Om avsnittet ska behållas bör det
utvecklas och motiveras. Även påståenden som att Uddevalla har en
positiv befolkningsutveckling som väntas öka, måste förklaras.
Vilken riktning Uddevalla har med befolkningstillväxt saknas och
framkommer inte heller. Det bör finnas en politisk viljeyttring, som
kan komplettera visionen och skapa förväntningar hos
verksamheter och fastighetsbolag som vill etablera eller investera i
kommunen. Ett mål eller riktning för befolkningstillväxt skulle skapa
framtidstro och en viljeyttring att bygga stolthet kring.
Utgångspunkter och centrala begrepp
Vision och riktningar
Uddevalla kommuns vision och riktningar för att nå visionen är väl
sammanfattad och skapar stolthet. Visionen bör framkomma
tydligare i ÖP och genomsyra den i högre grad i kapitlet om
Kommunala ställningstaganden. Idag kopplas dessa endast till FNs
globala mål under respektive avsnitt i detta kapitel. Fokusera mer på
vilka värden som är unika för Uddevalla och låt det genomsyra
utveckling av stadsplaneringen.
Vardagslivsperspektiv
Vardagslivsperspektivet eller 15-minutersstaden som det ibland
kallas i andra sammanhang, är en bra ledstjärna att inkludera i
samhällsplaneringen. Detta dock med brasklappen att det inte enbart
inkluderas i ÖP eftersom det just är en trend inom
samhällsplaneringen världen över, utan att de också omsätts i
handling.
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Ses över

Riktningarna ska arbetas
bort och fokus kommer
istället hamna på hela ÖP

Noteras
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8 och 80-perspektiv
Likt vardagslivsperspektivet är även 8 och 80-perspektivet en god
ledstjärna att förhålla sig till inom stadsplaneringen. Tillgängligheten
är viktigt, inte minst för en levande stadskärna. Mobilitet med
olika färdmedel måste beaktas inom detta perspektiv. Begränsning av
bilar och parkeringar av olika skäl görs i flertalet stadskärnor, men då
måste det finnas en planering för hur människor ändå ska
kunna besöka stadskärnan med bil om behovet finns. Risken är
annars att dessa prioriterar andra handelsplatser, där besöket upplevs
som bekvämare.
Kommunala ställningstaganden
Bostäder
I detta avsnitt så förs ett mycket oprecist resonemang om vilka
bostäder som behövs och vilka upplåtelseformer som efterfrågas,
eftersom detta inte konkretiseras närmare. Det saknas en riktning
som kan ge svar på framtida vägval, om hur stor utvecklingen av
bostäder som behövs och vilken typ av bostäder. Om en tydligare
definiering av de långsiktiga målen skulle göras av politiken, skulle
det bli möjligt att konkretisera i ÖP. En sådan riktning skulle kunna
vara ett befolkningstillväxtmål.

Dessa frågor hanteras i
Trafik- och
parkeringsstrategin som
länkas till planen.

Genomförandeplanen
hanterar dess frågor

”… grupper med särskilda behov och som står långt från den
ordinarie bostadsmarknaden ges särskilda insatser för att tillförsäkra
tillgången till bostad”.
Fastighetsägarna förordar en social bostadspolitik som adresserar de
utmaningar som Sverige och dess städer står inför, så även
Uddevalla. Det innebär sociala boendelösningar, men dessa måste
öronmärkas för rätt målgrupper för att uppnå målverkan. Det är också
tveksamt om nyproduktion är rätt väg för att möta behovet för den
målgrupp som har sämst ekonomisk bärkraft. Ett alternativ är
att bostadsbidrag eller bostadstillägg görs tillgängligt för fler som har
det behovet, så att fler kan efterfråga bostäder i ordinarie bestånd
eller nyproduktion.

Noteras

”… kommunen verka för att skapa förutsättningar för innovativa
boenden som möter efterfrågan på
varierade hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper”.
Fastighetsägarna ser positivt på att förtäta områden, givetvis
inkluderar detta såväl bostadsområden som stadskärnan och övriga
centrum inom kommunen. För att möjliggöra att fler innovativa och
Noteras
hållbara boenden kan byggas bör kommunen i ett tidigt skeende i
samtliga detaljplaneprocesser och markanvisningar, inkludera
fastighets- och byggbranschens aktörer. Branschen och dess aktörer
är de bäst lämpade att bidra med kunskap och effektivisera processen.
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Lokalförsörjning
”… en dialog upprätthållas med externa aktörer om lokalanvändning,
för att på så vis säkra tillgången till lokaler även på platser där
kommunen själv inte har lokaler”.
Privata fastighetsägare bör involveras på ett tidigt stadie för att
tillgodose kommunens behov av lokaler. Ovan text kan tolkas som att
kommunen i andra hand tillgodoser behovet av lokaler genom
extern aktör. Fastighetsägarna anser att kommunen i flera avseenden i
första hand bör överväga alternativet med att hyra lokal av privat
aktör.
Strategisk markberedskap
Detta stycke är så pass allmänt sammanfattat att det blir för
intetsägande. Även om vi är insatta i att det finns mer detaljerade
styrdokument, så bör ändå detta avsnitt också konkretiseras mer om
det ska kunna ge en strategisk riktning.
Klimatanpassning
Klimatanpassning och framför allt översvämningsskyddet av
Uddevalla centrum, är en av de viktigaste frågorna att hantera för att
visioner om ett utvecklat centrum ens ska komma på tal. Det är
de flesta överens om och kommunen arbetar med en plan och insatser
för detta. Ändock måste vi poängtera behovet av att arbeta med både
kort- och långsiktiga lösningar. Vid skrivande stund så
översvämmas de centrala delarna av Uddevalla allt för frekvent.
Fastighetsägare måste kunna bli betryggade i att de kan utveckla
såväl befintliga som nya fastigheter inom detta område även i närtid,
annars är risken att denna sorts investeringar uteblir. Följden blir att
Uddevalla blir mindre intressant att investera och etablera sig inom,
vilket i sin tur påverkar möjligheten till bostäder,
kompetensförsörjning och verksamheter. Resultatet kan snabbt bli en
utarmande kommun.
Infrastruktur
För utveckling av kommunen som helhet tillstyrker vi vikten av att
utveckla Bohusbanan till en dubbelspårig järnväg, om invånare ska
kunna inkluderas i den större arbetsmarknadsregionen.
Bohusbanan har länge varit eftersatt och Fastighetsägarna
tillsammans med flertal andra branschorganisationer har under ett
antal år verkat för att Bohusbanan ska utvecklas.
I ÖP nämns också väg 161 tillhöra det huvudvägnät som kommunen
har för avsikt att bevara och utveckla. Detta stråk som leder till och
från Lysekil bör byggas ut mer för att tillgodose behovet. Även
detta har Fastighetsägarna tidigare år framfört som ett stort behov för
de båda kommunerna.
Hamnen och farleden
Fastighetsägarna tillstyrker nämnda planer med att flytta hamnen
väster ut. Viktigt är dock att övrig infrastruktur parallellt planeras till
detta område, möjligtvis med järnvägsanslutning. Dessutom bör
mycket verksamhetsmark planeras runt hamnområdet och att
detaljplanerna för detta område påskyndas.
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Översiktsplanen ska verka
övergripande och
strategiskt.

Noteras

Noteras

Noteras, vägen ägs av
Trafikverket.
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Bevara Forshälla
Synpunkter
Föreningen Bevara Forshälla
Föreningen Bevara Forshälla är en ideell förening, som enligt sina
stadgar har som syfte att bevara Forshälla från akustiska och visuella
störningar och att bevara natur- och kulturmiljö samt i övrigt verka
för god livskvalitet i Forshälla. Föreningen har för närvarande 380
medlemmar boende i Forshälla eller i närområdet.

Kommentar

Vi konstaterar, att utgångspunkterna för kommunens
översiktplanearbete i mångt och mycket sammanfaller med våra,
kommunens ur ett kommunövergripande perspektiv, vårt ur ett
områdesperspektiv.
Föreningens nuvarande huvudintresse är att stoppa etablering av ny
bergtäkt i Nordbergen.
Sveriges miljömål
Nordbergen är ett helt orört tätortsnära naturområde med höga
miljövärden. Enligt
SVERIGES MILJÖMÅL – GOD BEBYGGD MILJÖ anger
Naturvårdsverket bl a ”behovet av tillgång till attraktiv tätortsnära
natur har dessutom ökat som följd av Coronapandemin och införda
restriktioner. Det behövs tydliga politiska avvägningar och
ställningstaganden för att minimera konflikterna och skapa en god
livsmiljö för människor”.
En politisk avvägning i ny översiktsplan innebär enligt föreningen att
Nordbergens natur bibehålls orörd.
Förslaget till ÖP 2022
Det av kommunen utarbetade förslaget till ny ÖP behöver
kompletteras med ytterligare riktlinjer för den kommunala
beslutsprocessen. Riktlinjer saknas bl a för kravet på detaljplan
för enstaka byggnadsverk, om användningen av byggnadsverket får
betydande inverkan på omgivningen.
Behov av ny översiktsplan för prövning av bergtäkt, asfaltverk
och återvinning, Nordbergen.
Bristen på kommunal framförhållning genom en aktuell översiktsplan
även för vår del av kommunen lämnar fältet fritt för olika intressenter
att söka utnyttja naturresurser på ett sätt, som, kan innebära stor
olägenhet för oss boende och verksamma i Forshälla, helt emot vad
som anges i Förslag till ÖP ( t.ex. under 2.1.2 God livsmiljö och 2.2.6
Buller och luftkvalitet).Vi är medvetna att en översiktsplan ej i detalj
kan reglera alla typer av verksamhet i alla kommundelar, men
kommunens beslut om riktlinjer för vindkraftsetablering visar, att ett
kommunalt ställningstagande i etableringsfrågor har stor styrande
effekt. Det kommunala beslutet kom dock i efterhand. Ett tidigare
beslut hade besparat både Rabbalshede Kraft AB och boende i
Forshälla arbete och oro.
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Bergtäkt, asfaltverk och deponi i Nordbergen
I avsnitt 2.1.2.7 i förslag till ÖP behandlas bergtäkter. Skrivningarna
är luddiga och kan knappast användas som underlag för sökande,
alternativa etableringar eller lindra presumtiva grannars oro. ”I
Uddevalla ska lämplig lokalisering av bergtäkter prioriteras efter
områdets lämplighet och påverkan på medborgares intressen och
vardagsliv” eller ”sträva efter en dialog tidigt i processen mellan
företag, kommun och länsstyrelse” eller ”krav förhandlas
tillsammans med företagen för kompensationer av deras slitage och
negativa effekter på infrastruktur, miljö och vardagsliv för
medborgarna”. Vad innebär detta rent konkret?
I den planerade etableringen i Nordbergen träffades
överenskommelse mellan två markägare och Swerock AB om arrende
av delar av Nordbergen för bergtäkt, asfaltverk och deponi. Var
fanns kommunen i denna fråga och vilken medborgardialog eller
kompensation för försämrad boendemiljö diskuterades?
Kommunen har själv 2016 i Materialförsörjningsrapport konstaterat,
att det generella behovsmåttet av ballastmaterial uppfylls till det
dubbla för kommunen och uttagsmöjligheterna till det tredubbla.
Kommunen avstyrkte också ansökan från Samkross AB
om bergtäkt på Geddeknippeln 1:1 med hänvisning till olämplig
lokalisering och att behovet av ballastmaterial var tillgodosett under
lång tid.
En aspekt utöver själva etableringen och därtill kopplade olägenheter
med buller, damm och ljudstörningar är trafiksituationen. Swerocks
ursprungliga planer på utfart från täkten till väg 678 stoppades av
kommunen och Trafikverket. Swerocks och Trafikverkets förslag är
nu utfart till väg 668, en sex meter bred krokig väg, där stora fordon
knappt kan mötas idag.
Utfart av upp till 300 tungt lastade fordon på denna väg innebär stora
säkerhetsrisker för skolbarn, arbetspendlare och övriga förutom de
utsläpp transporterna medför. Boende i Sundsområdet med
svårigheter att ta sig ut på väg 678 redan idag torde kunna påräkna
ännu längre väntetider med ett antal södergående tunga lastbilar.
Swerocks AB´s ansökan har inlämnats i oktober 2020 till Mark- och
miljödomstolen, som ännu ej behandlat ansökan med hänvisning till
brister i ansökningsunderlaget. Ev. kommer ärendet upp i september.
Ansökan avser f.n. 20 års verksamhet (ursprungligen 35 år), men
varför inte söka om förlängning efter 20 år, för att inte ”förstöra” nya
jungfruliga områden? Forshällabornas livsmiljö i närheten av täkten
kommer definitivt att påverkas negativt, helt mot uttalade ambitioner
i förslaget till ÖP.
Vi anser, att i översiktsplanen ska anges lämpliga områden för
störande verksamheter typ bergtäkter och att dessa riktlinjer ska vara
väl kända av tilltänkta exploatörer. Även om kommunen ej är
tillståndsgivare i dylika ärenden, torde en klart uttalad kommunal
viljeinriktning väga tungt. Vi emotser, att översiktsplanen
kompletteras med tydligare skrivningar.
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Kommunen är enbart
remissinstans i
tillståndsprövningarna. I
och med detta tas texten om
krav på kompensation bort.
Kommunen har en önskan
om god samverkan med
bergtäktsföretag.

Noteras

Noteras

Att utreda var i kommunen det är
lämpligt att etablera täkter är ett
omfattande arbete. En första
aspekt är alltid kvaliteten på
berget. Det är t.ex. ingen idé att
peka ut platser som är lämpliga
där bergarten inte är lämplig att
utvinna. Det innebär att en
kartering på berget behöver göras,
vilket är ett omfattande arbete.
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Synpunkter i övrigt
Under rubriken 2.1.3.6 Näringsliv anges, att kommunen ska verka för
att utvecklingsmöjligheter för areella näringar och landsbygdsföretag
stärks. Föreningen instämmer i denna målsättning.
Under rubriken 2.2.2.2 Landsbygd uttalas, att kommunen endast ska
tillåta komplettering av befintlig bebyggelse på landsbygden om
koppling till kommunalt VA finns, annars till godkända enskildaeller gemensamhetsanläggningar. I Forshälla finns ej kommunalt VA
utom på Fräknestranden. Bygden är en attraktiv bosättningsort, och
många lantbruksfastigheter har köpts av icke lantbrukare, men jorden
nyttjas som tidigare till foder för djur och spannmålsodling. Ett flertal
egnahem har också uppförts under senare år utan att placeras på
jordbruksmark. Läget med närhet till centralorten eller Ljungskile
och med landsbygdens lugn och ro är efterfrågad av många, speciellt
barnfamiljer.
Vi anser, att en bebyggelse på icke-jordbruksmark ska vara ett
boendealternativ även framledes i Forshälla liksom lokalisering av
icke störande företag. Kommunens attraktionskraft ökar med fler
boendealternativ. Skrivningarna i ÖP bör göras mer nyanserade
i detta avsnitt.

Noteras

Friluftsfrämjandet Uddevalla
Synpunkter
Kommentar
Allmänt
Planen lyfter fram de stora värden som vår natur har, med tystnad,
biologisk mångfald och utrymme för invånarnas aktiva fritid.
Uddevalla kommun kan ta ett tydligare initiativ genom ett varsamt
tillvaratagande av befintliga resurser. De immateriella värden som är
generationsöverskridande bör inte riskeras/ställas mot kortsiktiga
materiella insatser och oåterkalleliga beslut. Samhällsvärdet av
folkhälsa, nya möjliga framväxande intressen, besöksnäringar etc. bör
också tas med som grund för framtida utveckling.
Allemansrätten har sedan länge varit skyddad i grundlagen - även
om tolkning av ansvar och rättigheter har varit föremål för diskussion
och stundtals skapat motsättningar mellan grupper i samhället. Det är
viktigt att Allemansrätten som sådan, frågan om strandskydd,
skogsbruk etc. samt andra infrastrukturella exploateringar/förslag
behandlas i ett större och långsiktigt perspektiv.

Noteras

I Friluftsfrämjandets verksamhet har alltid frågan om Allemansrätten
varit viktig. Såväl när det gäller möjligheterna att vistas i markerna,
som att respektera och sprida kunskap om det ansvar som detta
medför.
Att Allemansrättens betydelse finns tydligt markerade som en
ambition i den kommunala översiktsplanen ger mycket stora värden
för folkhälsa, allmän förståelse och kunskap om natur och kultur,
samvaro med markägare etc. och genom trygga individers möten med
andra i naturen.
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Ett stort antal naturreservat finns inom kommunen - där de stora
områdena på Herrestadsfjället och Bredfjället ger oss en unik
"vildmark". I naturreservaten - med biologisk grund eller för
friluftslivets behov - och på övrig kommunal skogsmark, bör
Uddevalla vara en föregångare när det gäller ett framsynt skogsbruk.
Nuvarande skötselplaner bör ses över i de fall där andra metoder än
de i dag vanliga kan skapa andra eller nya värden. En hög ambition i
dessa frågor kan utnyttjas för en mer hållbar utveckling - och
sannolikt bidra till att Uddevallas naturområden lockar besökare
utifrån.
En översyn bör också beakta det ökade intresse för friluftsliv som vi
sett de senaste åren, och det ökade tryck som finns. Det gäller även
infrastrukturella insatser för åtkomst och tillgänglighet. Det kan
handla om kollektivtrafik, parkering, skyltning och annan
information, etc. Men även möjligheter att till fots eller med cykel
lätt kunna flytta sig inom sitt område – så att tillgången i vardagen är
enkel.
Vi medverkar gärna i samtal och verksamhet som leder till att fler
kan möta naturen med mindre slitage.

Noteras

Noteras

Kommunen har antagit en
Friluftsplan som länkas i
översiktsplanen.

Noteras

Ett väl fungerande strandskydd är viktigt, både i sig själv och i ett
större sammanhang. Det handlar om mer än en balans mellan privat
äganderätt och allmänhetens tillgång till naturområden.
Två tydliga markeringar finns i planen:
… det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande
anläggningar eller bebyggelse ska lokaliseras så att passager till, från
och längs strandskyddsområden tillgodoses.
… det ställas krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den
allemansrättsliga tillgängligheten vid prövning av dispenser eller
upphävande av strandskydd.
Det bör därför vara i kommunens intresse att hitta långsiktiga
lösningar som inte låser framtida utveckling genom beslut där
effekterna inte är möjliga att återställa. Alltför stora ingrepp i
strandskyddet kan innebära permanenta konsekvenser som motverkar
samhällets gemensamma strävan till ett gott liv för alla invånare.
Den varsamhet som vi uppmanar till gäller allmänt inom
kommunen, och särskilt i kommunens natur- och kulturreservat där
en framsynt helhetlig hantering ser ett längre medborgarperspektiv
och därmed ett ökat samhällsvärde för Uddevalla kommun som
attraktiv boende- och besöksort.

Noteras

Noteras

Att planen är "... ett kommungemensamt styrdokument för samtliga
förvaltningar och bolag ..." uppskattas i synnerhet som kommunen
även tagit fram en Friluftsplan med motsvarande övergripande
utgångspunkt.
Det stimulerar då även till ett ökat ansvarstagande inom
föreningslivet för att alla ska vara medvetna även om ansvar och
respekt. Vi ser naturliga möjligheter till bred samverkan i denna
kunskapsförmedling.
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Lokalförsörjning
Det kommunala helhetsperspektivet är en god utgångspunkt för
flexibel användning av kommunala lokaler för att möjliggöra
samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra
aktörer och civilsamhället. Detta är relevant även när det gäller
föreningslivets lokaler i allmänhet.
Vi ser att det finns både behov och tillgängliga lokaler. Tillsammans
kan kommunens och föreningarnas lokaler bilda en gemensam bank
för att främja föreningsliv och ideell verksamhet. En översikt över
lokaler, storlek och tillgänglighet är en god resurs - många gånger
med ett mervärde utöver de basala funktionerna.
Som en illustration kan vår egen situation tas. Uddevalla
lokalavdelning saknar ibland mellanstora, centrala lokaler och löser
det genom kontakt med andra föreningar och studieförbund.
Samtidigt vårdar vi ett antal stugor på Herrestadsfjället som
uppskattas för den fina miljön de tillför, och som kan nyttjas även av
andra föreningar. Sådan samverkan kan breddas och utvecklas.

Noteras

Om kartverktyget och planen
Vi uppskattar att Uddevalla kommun är tydliga redan i förordet, där
det noteras att "... ska vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans
med medborgare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle ..."
Översiktsplanens digitala form ger en bra möjlighet att ta del av
innehållet, och det är positivt att omgivande kommuner finns med i
kartverktyget - för att relatera till helheten i vårt närområde – vår
verksamhet följer inte alltid kommungränsen.

Noteras

För Friluftsfrämjandet och andra föreningar med verksamhet i
naturen - till lands och på vattnet - vore det bra om även marin
information genom sjökort kan visas som ett lager eller som
bakgrund för att förstå infrastrukturfrågor där land möter vatten i
allmänt till ett rörligt lokalt friluftsliv på vattnet.
Sjökortet bör utöver som ett beslutsunderlag i ÖP även finnas
tillgängligt i karthanteraren på https://karta.uddevalla.se - som en
resurs för friluftslivet.
Noteras även att endast en liten del av Friluftsfrämjandets
vandringsleder - t ex på Herrestadsfjället - finns med i kartverktyget
på https://karta.uddevalla.se.
Strategisk markberedskap
Det är viktigt med långsiktiga beslut i samverkan - när det gäller
mark och naturtillgång. I planen bör även friluftslivet lyftas när
kommunen säkrar strategisk mark.
De etiska värdena av en hållbar livsstil är viktiga för god folkhälsa.
Utöver de allmänna värdena går det att tillsammans med
föreningslivet hitta områden där gemensamma initiativ kommer till
nytta. Framförallt genom kontaktnät och stimulans - för en
gemensam medvetandehöjning.
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Friluftsfrämjandet läser med glädje att ”kommunen verka för att de
delar av Herrestadfjället och Bredfjället som är klassade som tysta
områden, så långt som möjligt skyddas mot framtida störningar”.
Angående vindkraft och kommunens vindkraftsplan kan vi notera att
utbyggnadsförslaget i den tidigare vindkraftsplanen avslogs med
hänsyn till Riksintresse för friluftsliv i området. Det är viktigt att det
tydliga stöd för friluftslivet och de tysta områdena, som finns i
förslaget till översiktsplan fortfarande finns med när
Vindkraftsplanen återkommande revideras så att inte motsättningar
skapas mellan dessa värden.

Noteras

Friluftslivets värde i skolan
Friluftsfrämjandet erbjuder möjlighet till landets förskolor och
skolor att driva en anpassad pedagogisk verksamhet, med inriktning
på utepedagogik och friluftsliv.
Genom den egna modellen I Ur och Skur, drivs förskolor både i
Friluftsfrämjandets egen regi och genom licens.
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/iur-ochskur/.
Genom Skogsmulle i förskolan kan kommunala och fristående
förskolor driva en riktad och läroplansgrundad pedagogisk
verksamhet. https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolorochskolor/skogsmulle/.
Gården Ålslån – och kommunens naturskola – kan på nytt utvecklas
till ett pedagogiskt centrum för utepedagogik, och andra aktiviteter
och vi tror att en långsiktig plan för skolans verksamhet och de
närliggande naturområdenas skötsel är viktig. Här bjuder vi in till
förnyad samverkan.
Vi välkomnar Uddevalla kommun att höja ambitionerna inom
området, och att inom översiktsplanens områden underlätta för
förskola och skola att integrera utepedagogik mm i verksamheten.
Grön infrastruktur
Viktig för att allmänt gott boendeklimat - och i många fall en bra
grund för utveckling av ideell verksamhet inom t ex friluftsliv och
folkhälsa. Naturvärden är viktiga på så många plan att det är viktigt
för alla oavsett egen aktivitet i föreningar etc.
Kopplingen mellan vatten och land måste beakta även de allmänna
perspektiven kring tillgänglighet.
Tillgänglighet till vildmark som våra fjällområden, men också nära
områden som strandpromenader, badstränder och möjlighet till
aktiviteter som paddling är viktiga för möjlighet till olika former av
rörelse och rekreation i närmiljön.
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Viktigt är också att Byfjorden, Ljungskileviken och andra liknande
områden kan rymma såväl nyttotrafik till sjöss som friluftsliv på
hemmaplan, t ex genom att lämpliga iläggsplatser och annan
infrastruktur underlättas etc. Utöver vattenområdena till havs finns ett
antal sjöar och vattendrag med både rekreations- och naturvärden.
När ”natur- och friluftslivsområdens naturvärden, upplevelsevärden
och sociala värden inventeras och sambanden mellan dem
analyseras” och andra insatser inom Mark- och vattenanvändning Natur och friluftsliv ska planeras kan Friluftsfrämjandet bidra med
vår kunskap inom området.

Noteras

ÖK Idé, Idéburen sektor
Synpunkter
Arbetsgruppen är föreningslivets och civilsamhällets samlande part i
arbetet för utvecklad samverkan mellan kommunen och ideella
organisationer. Svaret grundas på den nuvarande gruppens
erfarenheter, och utifrån de inledande fem åren av ÖK Idé. Svaret är
inte en enhetlig och samlad ståndpunkt för ideella föreningar,
organisationer och civilsamhället som helhet, och enskilda
organisationer kan ha olika grund för sina ställningstaganden. Detta
skapar balans och dialog i samhällsutvecklingen. Varje förening och
organisation ansvarar naturligtvis för att lämna svar och synpunkter
som berör deras verksamheter.

Kommentar

Kommentarerna tar huvudsakligen sikte på de allmänna frågor som
påverkar allmänhetens möjligheter till ett aktivt föreningsliv,
demokratisk medverkan i samhällsutvecklingen och ett ökat
engagemang i gemensamma frågor.
Den ideella arbetsgruppen har i juni medverkat i planering och
genomförande av kommunens samrådsmöten med föreningslivet för
att bredda kunskap och engagemang i denna fråga.
Föreningsliv och civilsamhälle
Alla punkter i planen är naturliga i föreningslivet och ger redan idag
en grund för vår verksamhet. Vi ser gärna ”… ett gemensamt
regelverk och direktiv för stöd till ideella organisationer som ska
efterlevas i alla förvaltningar”.
Denna formulering ger bra utgångspunkt för vidare utveckling. Inom
ÖK Idé välkomnar vi en renare och enklare hantering av
föreningsfrågorna. Samtidigt vill vi betona värdet av att föreningar
och organisationer själva bevakar och utvecklar sina särskilda
förutsättningar.

Noteras

Noteras

Vi ser också gärna att kommunens planering är öppen och transparent
så att inte föreningar och organisationer ställs mot varandra, att
samverkan och goda relationer underlättas och att ideella initiativ ges
smidiga möjligheter att genomföras. Det lilla kan ofta vara ett värde –
eller en förutsättning – för många verksamheter. Så underlättas också Noteras
vårt gemensamma arbete med demokrati, folkhälsa, värdefrågor och
kvalitet.
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Digitalisering
Det är givet att vi ser fördelar - dels i den administrativa delen med
föreningsregister, ansökningar, bidrag mm - dels genom den
gemensamma kompetens och förkovran som vi kan skapa med nya
verktyg. Även här bidrar vi.
Rekreation och friluftsliv
Här, liksom inom kultur, idrott etc finns många aktiva föreningar som
påverkas av planens punkter. De allmänna synpunkterna för dem alla
är att den kompetens och det engagemang som är riktat inom ett
område är en resurs, och bör tas till vara i den kommunala
planeringen. Såväl på idé- och utbudsplanet som när det kommer till
driftsfrågor, anläggningar och infrastruktur välkomnar vi alla
kommunala initiativ till tidig dialog.
Skolan
Föreningslivets värde i skolan kan utnyttjas bättre och planen bör
visa detta.

Noteras

Noteras

Noteras

Allmänna tankar om översiktsplanen
Planen är omfattande och strävar efter att vara heltäckande. Det
innebär dock att det kan vara svårt som medborgare att läsa ut vad
som är prioriterade områden för insatser.
Vi uppskattar att Uddevalla kommun är tydlig
I förordet, noteras att "... vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans
med medborgare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle ...". I syfte
och mål utgår planen från människan och dialogen, och har "... ett
stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv –
(Kommunstyrelsen har till exempel fastställt i färdplanen att
vardagsliv ska vara ett fokusområde i planen.) – för att kunna utgöra
gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag ..." och
allmänt stöder planen det förpliktigande målet att "... visionen
förstärkts med ett hållbarhetsperspektiv".
I Vision och riktningar betonas kommunens engagerade invånare, det
rika föreningslivet och civilsamhällets värde som grund för att skapa
ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och en bättre
välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. Vårt
engagemang i den ideella arbetsgruppen inom ÖK Idé innebär att vi
delar denna bild och gärna bidrar aktivt i dialogen.

Noteras

Noteras

Samtidigt finns en risk att så många mål markeras att de kommer att
vara svåra att försvara när de ställs mot varandra. Många texter är
abstrakta och konturlösa. Det är ibland svårt att avläsa kommunens
vilja i de komplexa frågorna. En tydligare prioritering och
avsiktsförklaring kring de generationsöverskridande målen skulle
vara av värde.

Noteras

Reflektion över "Trettio år som planeringshorisont."
Texten noterar att ÖP ska hålla för ett långt tidsperspektiv. 30 år är
med en långsiktig blick över flera generationer inte ett långt
perspektiv. Om de grundläggande nationella och globala miljömålen
ska vara utgångspunkt så behöver också insatser planeras på en tydlig
och idémässigt mer långsiktig bas.

Noteras
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Det är därför viktigt att planen ur ett hållbarhetsperspektiv beaktar en
än mer avlägsen framtid - åtminstone i sin visionära del. Ett synsätt
kan - och bör - vara att inte låsa fast satsningar som i en längre
framtid inte går att återställa. Planen resonerar kring
klimatförändringar, demografi, teknik och digitalisering. Det är inte
självklart att de robusta och flexibla lösningar som krävs finns inom
ramen för denna översiktsplan. Sannolikt behövs en viss
återhållsamhet mot snabb framtidsoptimism och mer inriktning på att
säkra de bestående värden som även kommande generationer har
nytta av. Bilden av den översvämmade faxen på illustrationen i
planen är belysande - men varför fortsätta att planera för bostäder i
eller under vattnet?
Om hållbarhet och klimatpåverkan
Vi vill framhålla de många ideella föreningarnas styrka – och deras
aktiviteters begränsade klimatpåverkan och fokus på gemenskap,
lärande, utveckling, möten, rörelse, kultur mm snarare än
konsumtion, resande, förbrukande och ekonomisk vinst och tillväxt.
Med dagsaktuella IPCC-rapport som fond till kommunens långsiktiga
strategiska planering av ett gott samhälle, och planens konsekvenser
för medborgarna, tar vi modet att betona att all verksamhet måste
beakta globalt erkänd kunskap om hot mot klimat och hållbarhet.
Kommunen bör genomlysa hela planen utifrån senaste fakta i den
nyligen presenterade rapporten. Vi ser det som en grundbult för att vi
som är ideellt aktiva i föreningar och organisationer också ska kunna
bidra, och sikta framåt – och då når vi de gemensamma målen lättare.

Kapitlet om trender i
samhället ses över.

Noteras

Noteras

Föreningslivet och IOP som verktyg
Verktyget IOP lyfts fram i planen, som ett verktyg att nå målet. Den
idéburna gruppen vill betona att kommunens vision i en långsiktig
plan inte i första hand bör fokuseras mot enskilda verktyg och
modeller.
I stället bör möjligheterna till att stimulera, underlätta och förstärka
medborgarnas ideella engagemang och de allmänna förutsättningarna
för föreningslivet att utvecklas. Detta underlättar i sin tur samverkan
och initiativ med de ideella krafterna som starka aktörer i dialog med
kommunen. Vinsterna ökar - ett blomstrande föreningsliv leder till
ökad demokrati, delaktighet och inkludering samtidigt som starkare
aktörer har lättare att finna rätt samarbetsformer och verktyg.

Noteras

De ideella verksamheternas behov
Lokalförsörjning
Det kommunala helhetsperspektivet är en god utgångspunkt för
flexibel användning av kommunala lokaler för att möjliggöra
samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra
aktörer och civilsamhället. Detta är relevant även när det gäller
föreningslivets lokaler i allmänhet.
ÖK Idé menar att en smidig tillgång, och även samutnyttjande av
möteslokaler mm, kan vara en viktig del för att stödja de delar av
föreningslivet där den egna verksamheten inte motiverar eget
lokalinnehav. Med delvis nya lärdomar efter covidpandmin ser vi
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också förändrade mötesvanor. Det är rimligt att ett helhetsgrepp
aktivt siktar till att underlätta för t ex mindre föreningar att bibehålla
och utveckla sin verksamhet. Även de lokaler som idag finns inom
föreningslivet kan vara en resurs i vidare användning - och kan
motivera ett stöd för att de behålls i sin föreningsfunktion.
Det är också viktigt att det är lätt att nå de lokaler som finns att tillgå,
och att de är tillgängliga för alla. Medverkan i föreningsverksamhet
ska inte begränsas av brist på kollektivtrafik eller otrygg utemiljö. I
perspektivet att 8 och 80 ska leva väl är det rimligt att det går lätt att
förflytta sig även kvällstid och under veckoslut inom kommunen och
att det då går att känna trygghet. Det kan handla om busslinjer och tider, men också att gång och cykelvägar mm säkras. Att på egen
hand kunna ta sig till aktiviteter - utan behov av bil - är därför också
en ambition i linje med klimat- och miljömålen och har ett egenvärde
i sig. Här är det viktigt att det går att vara aktiv oberoende av var man
är bosatt.
Strategisk markberedskap
Resonemanget i planen kan utökas till att omfatta föreningslivets
behov av mark och utvecklingsmöjligheter.

Noteras

Översiktsplanen har
kompletterats med
resonemang om
naturmiljöer.

På samma sätt som planen säkrar mark för kommunal verksamhet
och för industri bör planen ta hänsyn till befintliga verksamheter, och
anläggningar, i föreningsregi och i samråd med de ideella rörelserna
säkra kontinuitet och utveckling framåt.
Planen pekar på värdet av helhet när det gäller miljöer arkitektur etc.
och att såväl natur som kultur samspelar för en god livsmiljö skapar
grunden för ett innehållsrikt värde i föreningslivet. Det är en bra
allmän kommentar och ger underlag för punkterna om kulturell
infrastruktur, men formuleringarna är väl vaga eller självklara, och
skulle kunna göras tydligare och mer betryggande med tanke på det
värde som kulturarv och kulturliv betyder för demokratisk tillväxt
och mognad inom t ex föreningslivet, folkbildning och bra
boendemiljöer.
Ekosystemtjänster och biologisk mångfald är av stor vikt i sin egen
rätt. Naturligtvis ökar även möjligheterna till befintliga och bra nya
verksamheter och underliggande värden inom föreningslivet,
civilsamhället i stort och utveckling av initiativ eller företagande med
en god miljö. Även inom detta område är många formuleringar
självklara. I nästa steg gäller det att kommunen vågar ta
framåtsyftande och nytänkande beslut i linje med de visionära tankar
som presenteras.
Civilsamhället och ett väl utvecklat föreningsliv kan ha en viktig roll.
Vi rekommenderar kommunen att öppna dialogen i ett tidigare skede
än tidigare och att se den samlade kompetens och engagemang som
finns, t ex genom att skapa samrådsgrupper och råd med
representation från föreningslivet. Det ger på sikt dubbla vinster. Dels
en snabbare och tydligare referensdialog i utvecklingsprocesserna,
dels bredare engagemang bland kommuninvånarna.
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Inom området Hållbara resor är det bra att planen slår fast värdet av
cykel och gång i tätorterna och tillgänglig kollektivtrafik i allmänhet.
Detta kan skapa förutsättningar för ett ökat deltagande i kulturliv, ett
mer inkluderande föreningsliv och egen aktivitet utan beroende av
bil.

Noteras

De etiska värdena av en hållbar livsstil är viktiga. Utöver de allmänna
värdena kan det finnas stora vinster att tillsammans med
civilsamhälle och föreningsliv hitta områden där gemensamma
initiativ kommer till nytta. Framförallt genom kontaktnät och
stimulans - för en gemensam medvetandehöjning.

Noteras

Det är viktigt att det tydliga stöd för friluftslivet som nu finns i
förslaget till översiktsplan fortfarande finns med när
Vindkraftsplanen återkommande revideras så att inte motsättningar
skapas mellan dessa positiva värden.

Noteras

Social hållbarhet och folkhälsa
Inom detta område beskrivs från många aspekter just de värden som
idag formar föreningsliv, folkbildning och demokratiska rörelser och
våra stora medlemsskaror.
De samhällsutmaningar vi möter på kort och lång sikt handlar delvis
om att våra gemensamma värderingar utmanas till omställning och
livsstilsförändringar. Det goda livet kan i stora delar byggas på
styrkan i ett utvecklat och mångskiftande föreningsliv och en stark
ideell sektor.
Förutom riktade insatser vill vi betona att de generella insatser och
det stöd som ges till våra organisationer på ett naturligt sätt leder till
utveckling inom just de här områdena. Genom att stimulera till en
allmän utveckling inom de demokratiska rörelserna kommer också
målen om social hållbarhet och folkhälsa närmare.
Barn och unga
… alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid. Som tidigare
kommenterats finns många positiva lösningar att finna inom befintlig
verksamhet i föreningslivet, om den kan säkras och underlättas. Det
gäller även verksamhet för barn - såväl inom tävlingsidrott som i
verksamheter utan prestationskrav.
Bebyggelsestruktur
Vi hänvisar till övriga tematiska kommentarer och förutsätter att de
beaktas lika i alla kommunens delar - av demokratiskäl - när det
kommer fram till ett förverkligande av planen.
Grön infrastruktur
Viktig för att allmänt gott boendeklimat - och i många fall en bra
grund för utveckling av ideell verksamhet inom t ex friluftsliv och
folkhälsa. Naturvärden är viktiga på så många plan att det är viktigt
för alla oavsett egen aktivitet i föreningar etc. Kopplingen mellan
vatten och land måste beakta även de allmänna perspektiven kring
tillgänglighet.
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Mark och vatten
Områden av vikt för natur, naturskydd, friluftsliv och rekreation.
Värdena inom detta område betonas – de är generella för stora delar
av föreningslivet - och mer specifika för en del föreningar.
Sammantaget har de betydelse för allmänhetens rekreation, folkhälsa
och demokratisk utveckling på lång sikt.
Samtidigt finns koppling till större försörjningsfrågor som t ex
Vindkraft, Strandskydd, äganderätt mm. Likaså är skydd för
havsmiljöerna, biologisk mångfald i sjöar och vattendrag viktiga,
med tanke på både rekreations- och naturvärden.
Det är viktigt att de långsiktiga och generella behoven tas till vara när
utnyttjande av dessa resurser planeras. Detta gäller såväl inom
kommunen som tillsammans med grannkommunerna, och det är av
vikt att de värden som lyfts i de skyddande riksintressena ses som
allmänhetens gemensamma natur- och kulturarv.
Allemansrätten, strandskydd mm
Allemansrätten har sedan länge varit skyddad i grundlagen - även om
tolkning av ansvar och rättigheter har varit föremål för diskussion
och stundtals skapat motsättningar mellan grupper i samhället. Det är
viktigt att Allemansrätten som sådan, frågan om strandskydd,
skogsbruk etc. samt andra mer omfattande infrastrukturella
exploateringar/förslag behandlas i ett större och långsiktigt
perspektiv.
De immateriella värden som är generationsöverskridande bör inte
riskeras/ställas mot kortsiktiga materiella insatser och oåterkalleliga
beslut. Samhällsvärdet av nya möjliga framväxande intressen,
näringar etc. bör tas med som grund för framtida utveckling.
Uddevalla kommun kan ta ett tydligt initiativ genom ett varsamt
tillvaratagande av befintliga resurser.
Detsamma gäller kommunens natur- och kulturreservat där en
framsynt helhetlig hantering ser ett längre medborgarperspektiv och
därmed ett ökat samhällsvärde för en kommun som attraktiv
boendeort.
Planens form och struktur
Översiktsplanens digitala form ger en bra möjlighet att ta del av
innehållet, och att innehållet kontinuerligt finns tillgängligt. Det ger
en bra grund för framtida diskussion.

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Kartverktyget
Kartverktyget är lätthanterligt – men det är viktigt att alla medborgare Noteras
– även med begränsad tillgång till digitala kanaler ges möjlighet att
nå innehållet och delta i diskussionen. Det är även positivt att
omgivande kommuner finns med i kartverktyget - för att relatera till
helheten i vårt närområde.
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Vi saknar dock att kunna visa marin information genom sjökort som
ett lager eller som bakgrund. Det skulle dels göra det lättare att
relatera t ex naturreservat, strandskyddsområden etc. till de
trafikströmmar som finns, dels lättare att förstå infrastrukturfrågor
där land möter vatten - för båtturism och i allmänhet - till ett rörligt
lokalt friluftsliv på vattnet.
Sjökortet bör utöver som ett beslutsunderlag i ÖP även finnas
tillgängligt i den öppna karthanteraren på https://karta.uddevalla.se

Sjökort är inte en fråga för
ÖP. Hur marin information
skulle kunna tillföras
planen undersöks.

Noteras

Redaktionellt
I de "centrala begreppen" finns en formulering som bör förtydligas.
För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt ta
tillvara naturens resurser och tjänster utifrån ekosystemens gränser
samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. Ur ett
miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och
minska negativ påverkan på miljön för att värna ekosystemen.
Här menas sannolikt:
För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt ta
tillvara naturens resurser och tjänster INOM ekosystemens gränser
samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. Ur ett
miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och
minska negativ påverkan på miljön för att värna ekosystemen.

Noteras

I "Klimatanpassning" finns en formulering som behöver förtydligas.
Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för översvämningar
som torka
Här menas sannolikt:
Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för SÅVÄL
översvämningar som torka.

Åtgärdas

Byggföretagen
Synpunkter
Byggföretagens beslut
Byggföretagen ser positivt på och tillstyrker Översiktsplan 2022.
Övergripande synpunkter
Vi är positiva till att Byggföretagen tillfrågas som remissinstans för
Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022.
Vi är glada att staden växer och att den under de senaste åren haft en
god tillväxt. Vi ser positivt till att Uddevalla kommun har visioner
som nu omsätts för att ytterligare stärka stadens attraktivitet. Det ger
ett underlag till hållbar tillväxt med ytterligare byggnation av
infrastruktur, hus och bostäder.
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Byggbranschen är en viktig aktör när det gäller att realisera
översiktsplanen. Det är vi som bygger samhällsfastigheter,
kommersiella lokaler, infrastruktur och bostäder. Vi är också en
viktig del av näringslivet och svensk samhällsekonomi. Branschen
går fortfarande bra, trots pågående pandemi. Vi bidrog 2019 med 356
300 arbetstillfällen nationellt, 62 500 (VGR). Bygg- och
anläggningssektorns andel av Sveriges BNP överstiger 11 procent.
Det finns dock en oro över det rådande läget, då branschen kommer
sent in i konjunkturcykler.

Noteras

Här vill vi poängtera vikten av att vi kommer in tidigt i processen.
Nyttja kompetens, kunnande, kreativitet och idéer som medlemmarna
besitter.
Nedan följer ytterligare ett antal kommentarer
Byggföretagen ser positivt på att utveckla gröna miljöer som länkar
samman stadens olika delar, både bostadsområden som mer
kommersiella områden. Detta bidrar till en attraktiv stad och innebär
en positiv utveckling som skapar förutsättningar för nybyggnation.
De samtal som Uddevalla kommun har bjudit in till och genomfört
har inkluderat näringslivet. Det har skapat engagemang och förståelse
för stadsutvecklingen hos byggföretagens medlemmar, vilket är
mycket positivt. Planen som tagits fram är väl genomarbetad.
Positiva effekter:
• Att Uddevalla tar vara på tillgängligheten. I hela kommunen
finns närheten till havet och en fantastisk natur som skapar
förutsättning för en aktiv besöksnäring.
• Att Uddevalla bidrar till en mer attraktiv stad som i sin tur
attraherar invånare, företag, kompetens och som innebär att
fastigheter ökar i värde.
• Att områden i och runt Uddevalla kan lyftas och utvecklas.
Det skapar förutsättningar för ökad byggnation.
• Att det finns spännande och nyskapande projekt som gör att
det blir mer attraktivt att investera, utveckla och bygga.
Byggföretagen anser det är viktigt:
• Att Uddevalla kommun har en fortsatt tät dialog med
näringsliv och medborgare, för fortsatt delaktighet och
transparens i processen.
• Att det är viktigt att byggföretagen som investerar och utför
byggnation kommer in tidigt i processen.
• Att upprätta och upplysa om långsiktig och kortsiktig
prioritering av detaljplaner i översiktsplanen, både i kartlager
och i text. Gäller även fördjupad översiktsplan Uddevalla
centralort.
• Att engagera sig extra i de utmaningar som finns, särskilt
översvämning och skyfall.
• Att ta tillvara på möjligheten att testa idéer gällande
stadsutvecklingen Uddevalla centralort samt att det görs i
samverkan med byggföretagens medlemmar.
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Destination Uddevalla
Synpunkter
I den sammanställning av synpunkter som lämnas nedan, så tar vi,
Destination Uddevalla, vår utgångspunkt i de effekter som turism
alstrar. Turism skapar möjligheter för tillväxt, sysselsättning och
utveckling. Många besökare skapar underlag för service och
näringsliv. Det genererar konsumtion i flera branscher, såsom hotell
och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.
Besöksnäringen gynnar också entreprenörskapet, nyföretagande,
företagsetableringar och talangattraktion. En stark besöksnäring kan
ge ökad inflyttning och befolkningstillväxt, med den roll det fyller för
platsens samlade attraktivitet med de mervärden som skapas. Viktiga
värden framför allt för de som bor på platsen. Följande synpunkter
innefattar dessa värden.
2.1.1.1 Bostäder
Under denna punkt bör ett turistiskt perspektiv lyftas in där det i
planering skall beaktas relaterad verksamhet för besöksnäring som
utbud av varor och tjänster, exempelvis restauranger, gästhamn och
uthyrning (båt, cykel, SUP etc.). Särskilt inom områdena inre och
yttre hamnen i centrala Uddevalla med den planerade
stadsutvecklingen av det så kallade ”Västra Centrum”.
2.1.2.1 Kulturvärden och kulturmiljö
Här kan framhävas den ökade attraktivitet detta skapar för platsen för
presumtiva besökare. Så även under 2.1.2.2 Ekosystemtjänster och
naturvård.
2.1.2.3 Hållbara resor
I denna punkt borde särskilt lyftas fram de resbehov besökare har att
kunna ta sig till olika besöksmål, ex. Gustafsberg, Lyckorna,
Skalbankarna, Bjursjön, Bredfjället och Herrestadsfjället, vilket
berörs i punkten 2.1.2.4 Miljö att hushålla med natur- och
kulturresurser, samt punkten 2.2.2.5 Transportinfrastruktur.
2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation
Punkten kan ytterligare förtydligas avseende det värde som kan
skapas för platsens attraktivitet med de förutsättningar som ges
företag att generera turism i den mening att besökare ger konsumtion.
2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och
kompetensutveckling
Bör förtydligas avseende besöksnäringens roll för att gynna
talangattraktion. Så även under punkten 2.1.3.6 Näringsliv i den
utökade meningen att besöksnäringen också gynnar
entreprenörskapet, nyföretagande och företagsetableringar, när
sådana förutsättningar skapas för viljan att investera. Viktigt att
poängtera att också säkerställa en fungerande kompetensförsörjning
för Uddevallas besöksnäring.
2.1.3.7 Digitalisering
Här kan lyftas in att besökare har särskilda behov av digitala
lösningar för att tillgängliggöra, upptäcka och uppleva platsen i
bemärkelsen att hålla en digital besökardialog (innan/under/efter
besök).
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2.2.1.1 Bebyggelsestruktur
Denna punkt bör förtydligas vad gäller Uddevalla/orten som
besöksmål och utveckling av boendemiljöer där vatten- och
naturmiljöer tillgängliggörs och utbud av varor och tjänster
möjliggörs för platsens attraktionskraft. Av vikt både för centralorten
Uddevalla och Ljungskile centrumkärna.
2.2.1.2 Infrastruktur
Här finns ett behov av att förtydliga att den blå infrastrukturen
(bryggor för angöring, hamnar, gästhamnar med anslutande
infrastruktur) skall utvecklas för att bättre tillgängliggöra skärgården.
Likaså den gröna infrastrukturen att bättre tillgängliggöra
friluftsområden vad gäller möjliga transportslag, vägar, parkering och
ställplatser (samt anslutande blå infrastruktur). Också sett i
utvecklingen av det totala utbudet för att skapa ett hållbart
nyttjande av naturen där särskilt intressanta besöksmål kan pekas ut,
ex. Gustafsberg, Lyckorna, Bokenäset (Bassholmen, Kärlingesund,
Kalvön), Skalbankarna, Bjursjön, Bredfjället och Herrestadsfjället.
2.2.2.4 Natur och friluftsliv
Här kan framhävas den ökade attraktivitet detta skapar för platsen.
Också i synnerhet med de särskilt intressanta besöksmål vi har som
exempelvis Lyckornas och Gustafsbergs badortshistoria där
intilliggande friluftsområden som exempelvis Bodele kan utvecklas
med den inriktningen. Möjligheter som också återfinns med
utveckling av exempelvis fler och bättre vandrings- och cykelleder,
samt sportfiske.

Detta nämns delvis i
planeringsprinciperna.

För detaljerat för ÖP

Områdena ingår i FÖP
Ljungskile och FÖP
Uddevalla.

2.2.2.5 Transportinfrastruktur
Under ”Hamnen och farleden” bör även besöksnäring nämnas i
kontexten att inre hamnen öppnas upp som en del i det vidare
perspektivet av den planerade stadsutvecklingen och
sjöburen person- och godstrafik (utveckling av blå infrastruktur).

Området ingår i FÖP

2.2.2.7 Vatten
Här kan tryckas mer på att tillgängliggöra med en infrastruktur som
stödjer att uppleva kust och hav för en ökad attraktivitet.

Noteras

Bokenäsets framtid
Synpunkter
Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen och ge vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I förslaget till
översiktsplan tycker vi att det ibland är svårt att hitta vilket underlag
som ligger till grund för olika antaganden och när de tagits fram. Tex
statistik från vilket år ligger till grund för slutsatser om demografisk
utveckling i kommunen, ombyggnad av fritidsbostäder till
permanentbostad, översvämningsrisker etc.
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Synpunkter
1.3.4 Medborgardialogen
De medborgardialoger som genomfördes var ett bra sätt att involvera
medborgarna och var välbesökta i Bokenäs och Skredsvik. Tyvärr är
dokumentationen ifrån de dialogerna väldigt grovt sammanfattade
och vi saknar många aspekter som lyftes på dialogerna. Begreppet
Tätort av lokal betydelse får stor betydelse i ÖP. Vi kan inte se att det
begreppet var med i de medborgardialoger som gjordes. Det får stor
betydelse för utveckling av viktiga samhällsfunktioner som
pendelparkeringar, GC banor, lekparker, gatljus, satsningar på
idrottsplatser, förbättringar vid skolor, etc.
2.1.1.1. Bostäder
I Uddevalla kommun ska ”ny samlad bebyggelse lokaliseras i
centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile i första hand
alternativt områden för orter av lokal betydelse samt
sammanhängande bebyggelse”. Vi anser att Rotviksbro absolut är en
ort av lokal betydelse. Här finns kommunalt äldreboende som
planeras byggas ut, förskola, två restauranger, två bensintappar, en
inredningsaffär och Rotan varuhus som nyligen byggts ut och
fördubblat sin handelsyta. I närheten finns nya och
ombyggda/permanentade bostadsområdena Furuhall, Stolteröd,
Lanesund, Åsen, Högås. I jämförelse med Hogstorp så anser vi att det
är självklart att Rotviksbro också är att betrakta som en ort av lokal
betydelse. Hogstorp har inte alls haft en så omfattande och snabb
expansion på senare år som Rotviksbro har.
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Medborgardialogerna finns
länkade i översiktsplanen
och Ort av lokal betydelse
är ett begrepp som
myntades utifrån
medborgardialogerna och
vidare i arbetet internt.

Ort av lokal betydelse är de
orter som har en
gatustruktur med bostäder
och verksamheter.
Rotviksbro uppfyller inte
detta krav. Detta utesluter
inte att Rotviksbro ändå
kan vara en lämplig plats
för utveckling av
kommunal service mm.

Vidare har kommunen redan beviljat bygglov till områden som är
stora, Furuhall, Stolteröd, Lanesund, Havstensområdet. Kommunen
måste svara upp med service, kommunikationer och trygghet även
här. Servicelägenheter finns inte på Bokenäset. Varierade och
hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper behöver också finnas
på Bokenäset.
2.1.1.2 Lokalförsörjning
Pandemin har förändrat var och hur framtidens arbetsplatser kommer
se ut. På Bokenäset finns redan ett kontorshotell (i Kristevik) och
användningen av hemarbetsplatser kommer även efter pandemin att
fortsätta. Detta gäller såväl för skattefinansierade verksamheter som
privata företag.
2.1.1.3 Strategisk markberedskap
Det måste finnas beredskap för snabb utbyggnad av t ex
pendelparkering och Återvinningscentral. Dessa funktioner
efterfrågas starkt redan idag. Även lekplatsområden bör identifieras
snarast.
2.1.1.5 Klimatanpassning
Med hänsyn till klimatanpassning och risken för översvämning så
behöver Rotviksbro, som är en viktig knutpunkt med handelsområde
och serviceområde, också omfattas av en skyfallsutredning. Även här
måste handelsområdet, utryckningsvägar, kollektivtrafik, gång- och
cykelvägar fungera vid översvämning.

102

Noteras

För detaljerat för ÖP

Noteras, skyfallskartering
finns för området.

Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse
2.1.1.6 Samhällskrisberedskap
Mellan Rotviksbro och Saltkällan finns väg 787 som används som
alternativväg när E6 är avstängd. För att fortsatt ha den funktionen
behöver vägens standard förbättras.
2.1.2.2 Ekosystemtjänster och naturvård
Vi noterar att det i ÖP står att ”I Uddevalla kommun ska
Uddevallaborna i tätbebyggda områden ha tillgång till natur- och
kulturmiljöer med rekreationsmöjligheter inom gång- och
cykelavstånd”. Vi anser att den meningen måste förändras till att
ALLA medborgare i kommunen, oavsett om man bor på landsbygden
eller i staden, ska ha tillgång till detsamma. Landsbygden har också
behov av lekplatser, el-ljusspår, cykelvägar till badplatser osv.
2.1.2.3 Hållbara resor
För hållbara resor från landsbygden så behöver pendelparkeringar
byggas på landsbygden. För Bokenäset behövs dessa vid Rotviksbro,
Bokenäs skola, Skår (vid färjan).
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Vägen ägs av Trafikverket

Ses över

För detaljerat för ÖP

2.1.3.2 Barn och unga
Bra att kommunen säger att alla barn och unga utan särbehandling
ska tillgodoses samma rättigheter till liv, hälsa och utveckling. I
Uddevalla ska alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid. Då är
det anmärkningsvärt att inte en enda av kommunens idag 59
lekplatser finns på Bokenäset. Man har även nyligen dragit in
bokbussen vilket särskilt drabbar barn och unga som inte så lätt kan
ta sig till biblioteken i Herrestad och Uddevalla.
De lokala idrottsföreningarna behöver bättre stöttning från
kommunen för att kunna fortsätta med det ideella arbetet som görs
för barn och ungdomar på Bokenäset. Det finns inte tillräckligt med
idrottsanläggningar för fotboll, cykel, ridning etc.
2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation
Vi saknar i Fritidsplanen en strategi för hur landsbygdens boende
också ska få tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter, särskilt för
barn och ungdomar.
2.1.3.6 Näringsliv
När bygglov söks skall nybyggnad av kontorshotell och liknande
prioriteras. Det är inte bara besöksnäringen som skall
uppmärksammas, även *traditionella* näringar som jordbruk,
skogsbruk och småindustrier bör ges mer uppmärksamhet och stöd
till t ex marknadsföring, administration mm.
2.2.1.1 Bebyggelsestruktur
Orter av lokal betydelse
Vi har redan under rubriken 2.1.1.1. Bostäder ovan betonat att
Rotviksbro bör benämnas en ort av lokal betydelse. Det finns redan
både äldreboende och förskola här, förutom handelsområdena, två
restauranger och två bensinmackar som bostadsområden under
uppförande. Äldreboendet som har 40 platser har kommunen i
dagarna deklarerat ska utökas med 20 platser till. Det går 120 barn på
förskolan. Rotviksbro handel kallat Rotan har i sommar fördubblat
sina ytor. Kommunalt VA finns och det byggs och flyttas in överallt
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där denna utbyggnad garanterats. Hafstens Camping attraherar
mycket turism och har varit mycket välbesökt under pandemiåren och
planerar också utbyggnad. Vi behöver pendelparkering, gatljus,
återvinningsstation, lekplats, säkra över- och undergångar vid de
trafikerade vägarna, cykelbanor och gångvägar och någon mötesplats
för ungdomar. Det borde snarast göras en utredning av hur kommunal
service ska knytas till Rotviksbro. Se också ÖP-avsnittet om
bebyggelse som pekar ut Havstensstrand som det område där det ska
byggas mer bostäder och förtätas.
2.2.1.2 Infrastruktur
Grå infrastruktur
Länsväg 160 från Rotviksbro till Orust är mycket trafikerad i bägge
riktningarna och behöver lyftas som ett viktigt stråk. Väg 160
tillsammans med väg 787 till Saltkällan är också viktiga som
alternativvägar när delar av motorvägen E6 måste stängas av av olika
anledningar.
Gång- och cykelvägar
I kartan finns inte några planerade gång- eller cykelvägar på
Bokenäset. För den sammanhängande bebyggelsen som finns runt
Rotviksbro är det viktigt att det finns säkra cykelvägar att använda.
Det finns också anslutande cykelvägar på Skaftö, Orust, Munkedal
som cykelvägar kan knytas samman med.
Från sommarbostad till året runt
Många sommarbostäder görs om till permanentbostäder. Inte minst
märks detta genom att antalet bevakningsområden för VA i
kommunen är störst på Bokenäset (se Uddevallas VA-plan antagen
2019). På sikt kommer fler sommarbostäder göras om till året-runtbostäder.
Vardagsliv fokusområde i ÖP
Pandemin har startat en trend som visar att vi kan och fortsättningsvis
kommer att jobba mer hemifrån. Utflyttning av boende och företag
sker. Fiber finns. Men vi måste se till att den kommunala servicen
utvecklas på Bokenäset i samklang med den spontana dragning av
bostäder och företagande mot nordväst i kommunen som redan pågått
i decennier.

Noteras

Gång- och cykelvägar (GC
vägar) efter statligt vägnät
är Trafikverkets ansvar.
Utredning av GC längs väg
161 pågår.

Noteras

Noteras

Västra Götalandsregionen
Synpunkter
Kommentar
Synpunkter på planförslaget
Samrådsförslaget, som enbart är i digital form, ger möjlighet att på ett
interaktivt sätt se och förstå de olika delarna i planen. Kommunens
vision tillsammans med de fem riktningarna ger en god bild av
kommunens övergripande utveckling.
Kommunens utvecklingsinriktning utgörs av två delar,
bebyggelsestruktur och infrastruktur, och sammanfattas i en
strukturbild. Det är positivt att planen tydligt redovisar den
övergripande strukturen och hur orter och landsbygder ska utvecklas.
Principerna om att förtäta och utveckla redan ianspråktagen mark,
samla service till vissa områden och merutnyttja infrastruktur främjar
en hållbar utveckling i kommunen.
104

Noteras

Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse
Kollektivtrafik och hållbart resande
Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland beskriver tillsammans
med Kollektivtrafikplan för Uddevalla den strategiska utvecklingen
av kollektivtrafiken och hållbart resande i länet generellt och i
Uddevalla tätort specifikt. Uddevalla är en av regionens fyra kärnor
och nav för stadstrafiken. Genom kommunen löper prioriterade
kollektivtrafikstråk: längs med kusten via E6/Bohusbanan, västerut
längs med väg 161, österut längs med Älvsborgsbanan/väg 44 och
mot Dalsland längs med väg 172.
Det är välkommet att det i förslaget lyfts att samhällsplaneringen vid
planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och
verksamhetsområden ska utgå från möjligheter till hållbara resor. Det
är angeläget att fullfölja den inriktning för bebyggelse som föreslås i
översiktsplanen, vilken syftar till att främst lokalisera ny bebyggelse i
Uddevalla och Ljungskile eller i andra redan befintliga orter eller
områden med sammanhängande bebyggelse. Fler bostäder i
befintliga orter skapar ett bättre underlag för både en hållbar
kollektivtrafik och annan samhällsservice.
Merparten av de föreslagna områdena för ny bebyggelse finns i
närhet till ovan nämnda kollektivtrafikstråk vilket är positivt. Ny
bebyggelse i områden av mer landsbygdskaraktär, där
kollektivtrafikutbudet är måttligt, eller i orter utanför de prioriterade
stråken tenderar att bli bilberoende. Här finns det ett behov av i ett
tidigt skede planera för anslutningar, gång- och cykelvägar till de
prioriterade stråken. Exempelvis gäller detta orten Lane-Ryr
Kyrkebyn där kollektivtrafikutbudet idag är litet. Vid utveckling av
bostäder i de föreslagna landsbygdsområdena Utveckling av boende i
landsbygdsområdena Havstensstrand och Fräknestranden bör i
möjligaste mån lokaliseras i direkt närhet till den kollektivtrafik som
redan idag finns i delar av dessa områden.
För att kollektivtrafik, gång och cykel ska vara attraktiva alternativ
för att utföra sin resa behöver dessa trafikslag också prioriteras i
planeringen. Intentionerna om att prioritera kollektivtrafikens
framkomlighet, att prioritera gång- och cykeltrafik framför bil vid
planeringen i central- och tätort är goda exempel på
planeringsprinciper som stödjer hållbara resvanor.
Transportinfrastruktur
Planförslaget lyfter utvecklingen av järnvägstrafiken, både för
person-och godstransporter. VGR instämmer i detta och verkar
tillsammans med Uddevalla och övriga kommuner och intressenter i
länet för att kapaciteten och attraktiviteten i systemet ska förbättras. I
planen pekas en korridor ut för en möjlig framtida
höghastighetsjärnväg. Det är angeläget att större strukturerande
infrastruktur samplaneras mellan kommunal, regional och statlig nivå
för att åstadkomma mesta möjliga samhällsnytta och integrering med
övrig transportinfrastruktur och samhällsplanering.
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Övriga synpunkter
Den nyligen antagna kollektivtrafikplanen för Uddevalla kan med
fördel refereras till i förslaget under avsnittet om hållbara resor. Den
nya versionen av trafikförsörjningsprogrammet, vilken länkas till i
förslaget, finns att hämta på www.vgregion.se/tfp.
Avslutning
Västra Götalandsregionen ser fram mot att fortsatt följa och vara en
aktiv part i samhällsplaneringen och utvecklingen av hållbara resor i
Uddevalla kommun. Både via redan etablerat samarbete i
stadstrafikforum Uddevalla och framtida samarbeten.

Ses över

Noteras

Vattenfall Eldistribution
Synpunkter
Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar med beteckningen
regionalt elnät och lokalt elnät med en spänningsnivå på 0,4 kV till
145 kV, både ledning i luft och ledning i mark, inom kommunen.
Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter vad gäller
elnätanläggningar med beteckningen regionalt elnät:
• Vid behov av ombyggnad av ledningar inom regionalt elnät vilka är
linjekoncessionspliktiga ledningar är det troligt att ny koncession
behöver sökas vilket är tidskrävande.
• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 55
kV ska placeras på ett minsta avstånd på 10 meter från närmaste
anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk.
• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 55 kV
ska placeras på ett minsta avstånd på 20 meter från närmaste
anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk
samt ur ett underhållsperspektiv.
• Utöver detta säkerhetsavstånd (20 m) tillkommer tillämpningen av
försiktighetsprincipen för frågan kring elektriska och magnetiska fält
(EMF). Vattenfall Eldistribution rekommenderar att ny bebyggelse
där människor stadigvarande kan antas vistas, tex bostäder och
kontor, inte uppförs närmare än 50 meter från ledningens närmaste
anläggningsdel. Detta för att minimera eventuell framtida oro etc. hos
de boende.
• Tillkommande solenergianläggning ska placeras minst 20 m
(landsbygd) eller 10 m (tätort) från närmaste fasledare vid icke
direktjordad luftledning med en spänningsnivå upp till 100 kV med
hänsyn till TSN nr 21.
• Tillkommande solenergianläggning ska placeras minst 50 m
(landsbygd) eller 20 m (tätort) från närmaste fasledare vid
direktjordad luftledning med en spänningsnivå över 100 kV med
hänsyn till Telestörningsnämnden (TSN) nr 21.
• Avståndet minst 20 m (landsbygd) eller 10 m (tätort) respektive
avståndet 50 m (landsbygd) eller 20 m (tätort) hänför sig till att vid
jordfel, t.ex. åsknedslag, på luftledningen uppstår en förhöjd
markpotential i ledningsgatan. Denna förhöjda markpotential får inte
påverka angränsande anläggningar så att skador uppstår på dessa.
Den förhöjda markpotentialen får heller inte medföra fara för person
som befinner sig invid anläggning placerad i närområde till
luftledningen.
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Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter vad gäller
elnätanläggningar med beteckningen lokalt elnätnät:
• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 24
kV ska placeras på ett minsta avstånd på 10 meter från närmaste
anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk.
• Nya exploateringar medför ett behov av både nya ledningar och nya
nätstationer för elförsörjning. Nya ledningar är i stort sett alltid
markförlagda kablar i tätbebyggt område men kan vara både
markförlagda kablar och ledningar byggda i luft på landsbygden.
• För att undvika magnetfält ska avstånd från station till
stadigvarande vistelse vara minst 5 meter. För att undvika brandrisk
ska avstånd mellan station och brännbart material vara minst 5 meter.
• En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till
anslutningspunkt är cirka 200 m. Det kan dock variera beroende på
nätstationens kapacitet och områdets elförbrukning.
För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfall
Eldistributions elnätanläggningar gäller att dessa skall placeras så att
drift- och underhållsarbeten för elnätanläggning inte försvåras.
Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfall
Eldistributions elnätanläggningar utan att man i god tid inhämtat
ledningsägarens medgivande.
Hänsyn ska tas till försiktighetsprincipen som ingår i de allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalken avseende att verksamheter eller
åtgärder inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Vattenfall flygbesiktar alla luftledningar med en spänning från 11 kV
och uppåt. Transportstyrelsens ståndpunkt för att säkerställa
flygsäkerheten vid kraftledningsinspektion är att hinder i
kraftledningens närhet, t.ex. master, ska vara så få som möjligt.
Följande säkerhetsavstånd:
• Master med höjd 50 meter och lägre placeras inte närmre
kraftledning än 100 meter.
• Master med höjd över 50 meter och master med stag placeras inte
närmre kraftledning än 200 meter.
Rekommendationen för hinder vid kraftledningar gäller även
vindkraftverk och avstånden bör då räknas från rotorspets, eller det
som annars finns närmast kraftledning.
Ombyggnad eller flytt av Vattenfall Eldistributions anläggning ska
anmälas i god tid. Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat
ärendet, om det inte regleras på annat sätt i avtal.
En framtidssäkrad infrastruktur för eldistribution medför ombyggnad
av befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya
elnätanläggningar för att säkerställa kommunens kommande
energibehov vid bland annat nyexploatering av bostäder, industri och
handel.
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Vid etablering av större solenergianläggningar och
vindenergianläggningar krävs sannolikt ombyggnad av befintliga
elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar.
Vid omvandling av fridshusområden till områden för åretruntboende
krävs sannolikt ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och
utbyggnad med nya elnätanläggningar.
Vid utbyggnad av laddinfrastruktur krävs sannolikt ombyggnad av
befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya
elnätanläggningar.
I översiktsplanen måste hänsyn tas till att det krävs både nya och
förändrade intrång i geografin för att framtidssäkra den del av
infrastrukturen som berör eldistribution.
Vid bildande av nya naturområden, t.ex. naturreservat, Natura 2000områden och vattenskyddsområden, gäller att restriktionerna inte får
förhindra ledningshavaren att utföra de återkommande drift- och
underhållsåtgärder som man är ålagda att utföra bl.a. enligt gällande
föreskrifter samt åtgärder som erfordras vid pågående driftstörning.
Vid planering av nya biotopskyddsområde måste hänsyn tas så att
dessa inte omfattar ledningsgatan.
Vid förändring i kraftledningsnätet bör en bedömning kring lämpligt
teknikval genomföras. Det är särskilt angeläget i områden där
väsentliga natur- eller kulturvärden kan påverkas.
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ALLMÄNHETEN
Lerbogård
Synpunkter
Till att börja med vill vi meddela att det är glädjande att se en så
genomarbetad Översiktsplan och ännu mer glädjande att den rimmar
så väl med våra planer vilka vi tidigare presenterat och mottagits väl
av Er.
Vi skulle ändå gärna vilja ha ett förtydligande över vissa rubriker för
att se hur dessa ligger i linje med våra tankar. Vår plan för ytan är
bostäder (villatomter) och diverse väl lämpade verksamheter.
Tänker på följande:
• Areella näringar
• Mark och vattenanvändning
• Verksamhet och Industri – här är hela vårt område markerat
vilket stämmer med våra tankar
• Bebyggelseområde – här är inte området i närmast anslutning
till motet öster om E6 markerat vilket vi önskar få med i
planen.

Kommentar

Större bostadsbebyggelse
planeras inte i detta område

Fredrik
Synpunkter
Jag önskar att samtliga riksintresses områden för vindbruk söder om
Uddevalla tas bort helt ur översiktsplanen.
Dessa områden är föråldriga och omoderna då de inte längre
uppfyller de centrala kriterier som Energimyndigheten ställer, bland
annat då avståndet till bebyggelse endast är 400m mot de 600 eller
800m som specificeras i riktlinjerna.
Kommunens landskapsanalys visar att dessa områden inte längre är
lämpade för vindbruk.
Kommunens tjänstemän och en bred politisk majoritet har tidigare
givit avslag till vindkraftsbyggnation i dessa områden, varvid det
framstår med stor tydlighet att dessa områden bör tas bort helt ur
översiktsplanen.
Anledningen till att dessa områden inte togs bort av
Energimyndigheten 2011 var att det pågick projektering i området.
Projekteringen har nu upphört sedan många år, vilket föranleder till
att riksintresses områdena nu bör tas bort helt.
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Kommentar

Kommunen skriver i
Vindbruksplanen att dessa
fyra områden i de södra
kommundelarna inte stöds.
Områdena ägs av
Energimyndigheten och det
är de som står för
uppdatering och eventuellt
bortplockande av områden.
Kommunen för samtal med
både Energimyndigheten
och Länsstyrelsen i frågan.
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Riksintresset för vindbruk skall ställas mot andra intressen och detta
riksintresse har under många år hindrat exploatering och
bostadsbyggnation i dessa områden. Det har nyligen givits avslag på
bygglovsansökningar och det finns flera aktiva bygglov under
utredning som riskerar att få avslag på grund av riksintresset. Att det
tydligt står i ÖPn att kommunen inte stödjer dessa vindbruksområden
spelar ingen roll utan så länge riksintresset finns med i ÖPn så
stoppas all utveckling i området.
För närvarande har riksintresses myndigheterna och då även
Energimyndigheten ett regeringsuppdrag att se över och kraftigt
minska antalet riksintressen.
Att Kommunen nu skall arbeta aktivt för att ta bort dessa
riksintressen från Översiktsplanen ses som väldigt tydligt och
självklart.
Att ta bort dessa områden går helt i linje med förutsättningarna på
platsen, kommunens tjänstemän, kommunens politiker,
kommuninvånares vilja, samt Regeringens och Energimyndighetens
intressen och riktlinjer.
Med dessa områden borta ur ÖPn öppnas möjlighet för vidare
utveckling av denna del av Uddevalla kommun.

Erik
Synpunkter
Hej. Möjlighet önskas att man i översiktsplanen utökar framtida
bostadsmöjligheter med området Bäve Groröd 1:38. Bifogar
skissförslag för ca 17 bostäder.

Kommentar
Området ligger inom
FÖP:en och kommunen
planerar ingen större
bostadsbebyggelse inom
detta område.

Dan
Synpunkter
Jag yttrar mig i egenskap av fastighetsägare till fastigheterna Hogarna
1:2 och 1:3 i södra delen av kommunen. Det riksintresse för vindbruk
som ligger kvar i vårat område bör tas bort då det inte är aktuellt
längre, var jag förstått har kommunen beslut att inte tillåta mer
vindkraft i området samt att området är för litet för att någon aktör
skall vara intresserad av (eller ha möjlighet) att etablera verk i den
storlek som byggs idag.
Att detta område fortsatt finns registrerat påverkar möjligheten till
nybyggnation i dess närområde helt i onödan, att etablera boende i
området är attraktivt och en levande landsbygd gynnar kommunen
och övriga boende i området då det ger underlag för en god
samhällsservice. Kommunen bör omgående ta nödvändiga beslut för
att energimyndigheten och länsstyrelsen skall kunna avregistrera
detta riksintresse.
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Kommentar
Kommunen skriver i
Vindbruksplanen att dessa
fyra områden i de södra
kommundelarna inte stöds.
Områdena ägs av
Energimyndigheten och det
är de som står för
uppdatering och eventuellt
bortplockande av områden.
Kommunen för samtal med
både Energimyndigheten
och Länsstyrelsen i frågan.
Texten i ÖP är även
uppdaterad.
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Sheila och Nils
Synpunkter
I ingressen till inbjudan att lämna synpunkter på förslag till ny
översiktsplan för Uddevalla kommun slås fast att: "Uddevalla
kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som ska
redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta och
hur kommunen vill utvecklas på olika sätt. Arbetet syftar till att ta
tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig
själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög
livskvalité." Vi delar till fullo denna ambition och vision.
När vi tar del av förslaget till översiktsplan 2022 har vi dock
observerat att de av Energimyndigheten 2008 definierade områdena
Riksintresse för vindbruk som finns i södra delen av Uddevalla
kommun fortfarande är aktuella och finns medtagna i förslaget till
översiktsplanen. I praktiken innebär detta att områden innanför
Riksintresse för vindbruk, inklusive en zon som sträcker sig 400 m
utanför gränsen till intresseområdet förlagts med totalt utvecklingsoch byggnadsförbud.
Vi ser detta som alarmerande och direkt motverkande ovan citerade
vision för Uddevalla kommun. Detta gör att inga nya hus eller
byggnader tillåts uppföras inom intresseområdena och
skyddszonerna, vilket lägger en död hand över alla de fastigheter som
är berörda.
Uddevalla kommunfullmäktige har i beslut den 2014-03-01 fastlagt
att inga vindkraftverk skall tillåtas uppföras i södra delen av
Uddevalla kommun. Detta beslut, som bl.a. var ett resultat av den
dialogbaserade landskapsanalysen som genomfördes under 20122013, följdes senare upp i Uddevallas nuvarande Vindbruksplan,
antagen av kommunfullmäktige den 2016-03-09. I Vindbruksplanen
slås bl.a. fast att:
"- Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22
stycken) är för närvarande färdigutbyggd avseende vindkraft.
- Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för
utbyggnad av vindkraft.
- Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av
kommunen dock inte riksintressena i södra delen av kommunen."
De nuvarande områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla
kommun fastslogs av Energimyndigheten 2008. Senare, år 2013 har
riksintresseområden reviderats, dock inte inom Uddevalla kommun.
De utpekade intresseområdena för vindbruk i södra delen av
Uddevalla kommun passar inte längre in på de krav och kriterier som
numera ställs för ett riksintresse. Områdena skall ha en tillräckligt
stor yta (min 5 kvadratkilometer) och den generella vindhastigheten
skall inte underskrida 7,2 m per sekund på 100 m höjd. Numera är
vindkraftverken betydligt högre (ca 260 - 280 m höga) vilket kräver
längre avstånd mellan verk och till bebyggelse. Dessutom skulle
dessa höga verk inte godkännas av Försvarsmakten vilken har en s.k.
MSA (Minimum Sector Altitude) område täckande merparten av i
intresseområdena för vindbruk i den södra kommundelen.
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fyra områden i de södra
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Det är uppenbart att med beaktande av kommunens egna tydliga
beslut angående vindkraft inom kommunen samt att den södra
kommundelen uppenbart är olämpligt för vindkraftsexploatering, att
behållandet av nuvarande riksintresse för vindbruk är direkt
motstridigt mot vad kommunens utvecklingsintentioner och visioner
strävar mot. Riksintressena är ett direkt hinder för vidareutveckling
av jord- och skogsbruk inom området.
Vi yrkar därför att:
Kommunledningen omedelbart verkar för att Energimyndigheten
reviderar områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla
kommun och att intresseområdena helt utgår för den södra
kommundelen.
Att riksintresseområdena för vindbruk stryks gällande södra
kommundelen i förslaget till översiktsplanen.
Att nuvarande byggförbud och andra utvecklingshinder tas bort från
riskområdena och dess skyddszon i södra kommundelen.
Vi som underteckna denna skrivelse med synpunkter är markägare
och boende i aktuellt område och driver aktivt jord- och skogsbruk på
fastigheterna Synnebol 311 samt Stenshult 31: 1.

Örjan och Monika
Synpunkter
Vi har tittat på en del av de texter som finns i det nya förslaget till
Översiktsplan och har följande åsikter/förslag/önskemål:

Kommentar

Friluftsliv är en viktig och växande del i människors liv. Det är
viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan. I nya förslaget till
översiktsplan nämns endast 2 områden som s.k. tysta områden och vi
vill påpeka att det finns betydligt fler tysta områden, bl.a. där vi bor i
södra forshälladalen. Området söder om dalen har i nuvarande
översiktsplan klassats som ”Allmänt intresse för friluftsliv” och vi
menar att det ska den göras i nya översiktsplanen också.
Skogsområdet söder och sydost om Forshälla kyrka är flitigt besökt
av friluftsintresserade människor som promenerar, rider och är ute
med husdjur då denna del av skogen är lättast tillgängligt för alla. Här
finns också en medeltida kyrkväg bevarad som förra året av
länsstyrelsen blev klassad som fornlämning. Det är den sista
bevarade delen (c:a 600m) av en längre kyrkväg som sträcker sig ner
till Häljerödssjön.

Uddevalla kommun har
endast två tysta områden
och de är belägna på
Bredfjället och
Herrestadsfjället.
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Dragningen av
höghastighetsjärnvägen är
under utredning.

Vi noterar att det finns en sträckning för en ev. höghastighetsjärnväg
(under utredning) utsatt på kartan som faktiskt går rakt över
forshälladalen och över ett antal tomter. Denna sträckning ser vi som
en skrivbordsprodukt av någon som använt linjal och penna utan
hänsyn till området i bl.a Forshälladalen med kulturhistoriskt värde
och fantastisk boendemiljö. Det finns en alternativ stäckning som
ligger i ungefär samma sträckning som den nuvarande järnvägen och
som går utmed E6 och väg 678. Den skulle naturligtvis vara
lämpligare om utredningen av denna höghastighetsbana fortsätter.
Frågan om GC väg längs
En höghastighetsjärnväg är en mycket dyr investering och kräver
statligt vägnät ägs av
oerhörda mängder resenärer för att ha någon möjlighet att få
Trafikverket.
lönsamhet. En sådan skapar också kraftiga ljud med störningar för
människor och djur och står sålunda i strid med den nya text om
landsbygd och ljud som vi finner i nya översiktsplanen: ”Uddevalla
ska på landsbygden verka för att minimera ljudföroreningar samt
bevara tysta områden”. Forshälladalen med dess berg på båda sidor är
en tyst oas.
Att cykla säkert mellan Ljungskile och Uddevalla går tyvärr inte i
dagsläget eftersom ca halva sträckan är väldigt trafikfarlig för
cyklister.
Vi föreslår att ni i den nya översiktsplanen planerar för en cykelväg
vid sidan av (parallellt med) gamla E6 (Uddevallavägen) med start
där cykelvägen kommer ut på gamla E6 vid korsningen mellan väg
678 och gamla E6 och till korsningen vid Aröds industriområde i
Ljungskile. Det borde vara perfekt och billigt att anlägga en
cykelbana utmed gamla E6 då marken är plan och endast en liten del
inte redan är inlöst p.g.a. befintlig väg/järnväg/motorväg. Detta skulle
väsentligt öka cyklandet mellan Ljungskile och Uddevalla och bidra
till ökad hållbarhet och bättre hälsa för många. Idag är säkerhetsläget
för cyklister på den nämnda sträckan mycket lågt med anledning av
fordonstrafiken. Vi åker sträckan dagligen och vågar inte själva cykla
denna väg då vi ser det som livsfarligt. Det är ett ögonblicks verk att
en bilist tittar på annat än vägen och olyckan är framme.
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Hanna
Synpunkter
Även skogsbruk är en areell näring
När det gäller de areella näringarna inom Uddevalla kommun tycks
det som att det skogsbruk vi och våra grannar (bl.a. Lissleröd,
Holmestad och Branseröd) bedriver i södra delen av kommunen, på
sammanhängande yta av över 600 hektar, inte betraktas som
markanvändning av intresse för översiktsplanen. I kartan över markoch vattenanvändning finns inte någon areell näring noterad på vår
fastighet, eller grannfastigheterna, med undantag för några få hektar
åkermark (gul markering med texten ”åker”). Produktiv skogsmark
har i stället klassificeras som ”landsbygd” (se Figur 1: Karta över
Anfasteröd 2:1 från översiktsplanen). Vårt intryck är att man från
kommunens håll borde informera sig bättre om det aktiva
skogsbruket inom kommunen, speciellt om man vill ha framgång i
det mål man formulerat kring skogsbruksmark (läs mer nedan).

Kommentar

Areella näringar faller
numera under ”Värden och
hänsyn” och kapitlet har till
granskningen döpts om till
”Förhållande av väsentlig
betydelse” och visas inte i
kartlagret för
markanvändningskartan.
Skogsbruk ingår i areella
näringar.

Figur 1: Karta över Anfasteröd 2:1 från översiktsplanen

Industriområde på produktiv skogsmark
När det gäller areella näringar och kommunens mål för dessa
återfinner vi följande mål (s 54) ”I Uddevalla kommun ska...
skogsbruksmark som har betydelse för skogsnäringen så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada eller försvåra
ett rationellt skogsbruk.”
Om man då inte har identifierat skogsmark i översiktsplanen tror vi
att det är svårt för tjänstemän och beslutsfattare att ta hänsyn till detta
mål när man fattar beslut om exploatering av mark.
I det nya förslaget till översiktsplanen har man stick i stäv med detta
mål föreslagit att avsätta mark för industriområde (se lila markering i
figur 1) på produktiv skogsmark och det tycks inte som om man
reflekterat över olämpligheten i detta då man bara beaktar
jordbruksmark i bedömningen i tabellen på sidan 56. Vi motsätter oss
att avsätta produktiv skogsmark till industrimark på vår fastighet. Vi
tycker på samma sätt att det är olämpligt att förlägga en eventuell
höghastighetsjärnväg över produktiv skogsmark.
Höghastighetsjärnväg genom områden med högt naturvärde
Inom vår fastighet har vi hundraåriga ekskogar som vi skött i flera
generationer med höga naturvärden som resultat. Den föreslagna
korridoren för den nya höghastighetsjärnvägen går genom just en av
dessa hundraåriga ekskogar som i översiktsplanen klassas som
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Skogsmarken identifieras i
vidare utredningar.
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område av riksintresse för naturvård. Inte nog med detta. Järnvägen
går sen vidare in i Bratteforsåns naturreservat som dessutom är ett
Natura 2000-område (se Figur 2: Karta över områden av riksintresse
för naturvård). Även om dessa två områden ligger inom den
fördjupade översiktsplanen för Ljungskile som inte ingår i den
översiktsplan som nu är ute för samråd är det första gången vi ser
detta förslag i kommunens planeringsunderlag och vi vill framföra
våra synpunkter.
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Höghastighetsjärnvägen är
under utredning

Ur bullersynpunkt tycks det också som en dålig idé att lägga
järnvägen längs E6 där buller redan är ett omfattande problem för de
boende i närområdet.

Figur 2: Karta över områden av riksintresse för naturvård samt placering av
höghastighetsjärnväg.

Med hopp om att våra synpunkter beaktas.

Marcus
Synpunkter
Vi önskar inkomma med nedanstående synpunkter på förslaget till
översiktsplan för Uddevalla kommun. Jag vill också ifrågasätta att
kommunen inte aktivt har kontaktat oss som fastighetsägare för att
diskutera förslaget till översiktsplan. Jag noterar att det funnits
dialogmöten men har inte tidigare haft kännedom om dessa. Vi fick
kännedom om att det förelåg en deadline för att inkomma med
synpunkter från en Granne.
Felaktig klassificering av markområde
Enligt figur 1 nedan är det markerade området betecknad som Ängsoch betesmark med naturvärdesklass 2. Det är inte korrekt. Området
har tidigare varit en betesmark men är idag en del av gårdens aktiva
skogsbruk och är beskogat. En större del av idag en granplantering
från 2016. Vi anser att detta område klassificeras som skogsmark.

Figur 1: urklipp från Karta över Lissleröd 1:14 från översiktsplanen
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Kommen har haft ett antal
medborgardialogmöten
under 2018.

Den klassningen är gjord i
kommunens
naturvårdsrapport och är
inget som är framtaget och
revideringsbart i
översiktsplanen, utan
översiktsplanen visar
endast den rapporten.
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Riksintresse Naturvård
Enligt figur 2 nedan är det gröna området ett område med naturvård
av riksintresse. Vi har två invändningar avseende detta område. Dels
är området alltför stort och omfattar även odlad granskog (se
markering i figur 2) som inte kan anses ha några större naturvärden
och definitivt inte av riksintresse. Vår andra invändning är att
området även omfattar delar av bebyggelsen på gården (se markering
i Figur 2). Bostadshuset är idag under renovering/rivning och det är
vår avsikt att i en framtid renovera eller bygga ett nytt hus på samma
plats som huset står idag. Vi vill alltså att det aktuella markområdet
korrigeras så att det inte omfattar odlad granskog eller gårdsmiljön.

204

Riksintressena bestäms och
regleras utav Riksdagen,
det är inget som vi som
kommun pekar ut. Denna
yta är även likadan i
befintlig ÖP från 2010.
Alltså inget nytt
riksintresse.

Figur 2: urklipp från Karta över Lissleröd 1:14 från översiktsplanen

Markreserv för dubbelspår
Enligt Figur 3 nedan har man reserverat ca 2-300 m mark parallellt
med järnvägen på den östra sidan. Vi önskar mer information om vad
det innebär det för oss och vår verksamhet. Vi anser också att det är
mer lämpligt att lägga ett eventuellt dubbelspår på västra sidan om
den befintliga järnvägen eftersom man då kan undvika omfattande
sprängning och expropriering av en befintlig fastighet.
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Trafikverket äger frågan
om utbyggnad av
järnvägen. Kommunen vill
i ÖP schematiskt
åskådliggöra en möjlig
utbyggnad av Bohusbanan
till dubbelspår.
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Åke och Ingela
Synpunkter
Uddevalla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som
ska redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta
och hur kommunen vill utvecklas på olika sätt. Arbetet syftar till att
ta tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig
själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög
livskvalité. Det är en sund och förnuftig ambition och vision som vi
självfallet stödjer.
När vi tar del av förslaget till översiktsplan 2022 har vi dock
observerat att de av Energimyndigheten 2008 definierade områdena
Riksintresse för vindbruk som finns i södra delen av Uddevalla
kommun fortfarande är aktuella och finns medtagna i förslaget till
översiktsplanen. I praktiken innebär detta att områden innanför
Riksintresse för vindbruk, inklusive en zon som sträcker sig 400 m
utanför gränsen till intresseområdet förlagts med totalt utvecklingsoch byggnadsförbud. Vi ser detta som alarmerande och direkt
motverkande ovan citerade vision för Uddevalla kommun. Detta gör
att inga nya hus eller byggnader tillåts uppföras inom
intresseområdena och skyddszonerna, vilket lägger en död hand över
alla de fastigheter som är berörda.
Uddevalla kommunfullmäktige har i beslut den 2014-03-01 fastlagt
att inga vindkraftverk skall tillåtas uppföras i södra delen av
Uddevalla kommun. Detta beslut, som bl.a. var ett resultat av den
dialogbaserade landskapsanalysen som genomfördes under 20122013, följdes senare upp i Uddevallas nuvarande Vindbruksplan,
antagen av kommunfullmäktige den 2016-03-09. I Vindbruksplanen
slås bl.a. fast att:
"- Kommunen med befintliga och tillståndsgivna vindkraftverk (22
stycken) är för närvarande färdigutbyggd avseende vindkraft.
- Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för
utbyggnad av vindkraft.
– Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av
kommunen dock inte riksintressena i södra delen av kommunen."
De nuvarande områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla
kommun fastslogs av Energimyndigheten 2008. Senare, år 2013 har
riksintresseområden reviderats, dock inte inom Uddevalla kommun.
De utpekade intresseområdena för vindbruk i södra delen av
Uddevalla kommun passar inte längre in på de krav och kriterier som
numera ställs för ett riksintresse. Områdena skall ha en tillräckligt
stor yta (min 5 kvadratkilometer) och den generella vindhastigheten
skall inte underskrida 7,2 n per sekund på 100 m höjd. Numera är
vindkraftsverken betydligt högre (ca 260-280 m höga) vilket kräver
längre avstånd mellan verk och till bebyggelse. Dessutom skulle
dessa höga verk inte godkännas av Försvarsmakten vilken har en s.k.
MSA (Minimum Sector Altitude) område täckande merparten av
intresseområdena för vindbruk i den södra kommundelen.
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Kommentar
Kommunen skriver i
Vindbruksplanen att dessa
fyra områden i de södra
kommundelarna inte stöds.
Områdena ägs av
Energimyndigheten och det
är de som står för
uppdatering och eventuellt
bortplockande av områden.
Kommunen för samtal med
både Energimyndigheten
och Länsstyrelsen i frågan.
Texten i ÖP är även
uppdaterad.
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Det är uppenbart att med beaktande av kommunens egna tydliga
beslut angående vindkraft inom kommunen samt att den södra
kommundelen uppenbart är olämpligt för vindkraftsexploatering, att
behållandet av nuvarande riksintresse för vindbruk är direkt
motstridigt mot vad kommunens utvecklingsintentioner och visioner
strävar mot. Riksintressena är ett direkt hinder för vidareutveckling
av jord- och skogsbruk inom området,
Vi yrkar därför att:
Kommunledningen omedelbart verkar för att Energimyndigheten
reviderar områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla
kommun och att intresseområdena helt utgår för den södra
kommundelen.
Att riksintresseområdena för vindbruk stryks gällande södra
kommundelen i förslaget till översiktsplanen.
Att nuvarande byggförbud och andra utvecklingshinder tas bort från
riksområdena och dess skyddszon i södra kommundelen.
Vi som undertecknar denna skrivelse med synpunkter är markägare
och behov av ny bostad och byggnader i aktuellt område och driver
aktivt jord- och skogsbruk på fastigheterna Havås 1:1 samt Havås1:4.
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Uddevalla kommuns

Översiktsplan 2022

Granskning – Kartlager

1
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Utvecklingsinriktning

Teckenförklaring:

2
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Mark och vattenanvändning
Fullständig karta

Teckenförklaring:

3
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Orter
Centralorten Uddevalla

Tätorten Ljungskile

4
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Hogstorp

Lane- Ryr Kyrkebyn

Lane Fagerhult

5
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Landsbygd
Landsbygd övrigt område

Bokenäset

6
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Havstensstrand

Smedseröd

7
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Skaveröd

Fräknestranden
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Natur och friluftsliv

Verksamhetsmark

9
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Vatten

Transportinfrastruktur

10
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Förhållanden av väsentlig betydelse
Riksintressen
Riksintressen, alla i samma bild

Teckenförklaring:

11
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Naturvård

Kulturmiljö

Friluftsliv

12
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Högexploaterad kust

Natura 2000

Yrkesfiske

13
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Energiproduktion/ vindbruk

Transport och kommunikationer

Försvar

14
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MSA flyghinder

Areella näringar

Jordbruk

Bergtäkter

15
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Miljökvalitetsnormer

Buller

Vatten

16
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Statliga hänsynsområden, natur
Naturreservat

Naturvårdsområde

Strandskyddsområde

17
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Ekologiskt känsliga områden

Övrigt naturskyddsområde

Hälsa säkerhet och risk
Teckenförklaring:

18
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Radon

Översvämning

Skyfall

19
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Skred, ras och erosion

Förorenade områden och miljöfarligverksamhet

Vattenskyddsområde

20
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Prioriterad väg farligt gods

Markavvattningsföretag

Vattenskyddsområde

21
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Kommunala planeringsunderlag
FÖP Uddevalla

FÖP Ljungskile

22
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VA verksamhetsområde

Naturvärde, klassning

Kulturmiljövårdsprogram
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Besöksadress
Varvsvägen 1
Postadress
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Telefon
0522-69 60 00
Hemsida
www.uddevalla.se
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Organisation
Mejladress
Myndigheter
vastragotaland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen, de vidarebefodrar till myndigheterna nedan:
Försvarsmakten
Luftfartsverket
Post- och telestyrelsen
Skogsstyrelsen
Statens geotekniska institut
Svenska kraftnät
Trafikverket
Kommunala förvaltningar och bolag
Barn och unga
barnutbildning@uddevalla.se;
Kultur och Fritid
Kulturfritid@uddevalla.se;
Socialtjänsten
Socialtjansten@uddevalla.se;
Samhällsbyggnad
Samhallsbyggnad@uddevalla.se;
Uddevalla Vatten/ Västvatten AB nfo@vastvatten.se
Uddevalla Turism AB
linda.gjerdrum@uddevalla.com
Uddevalla Energi AB
lena.olsson@uddevallaenergi.se
Uddevalla Hamnterminal AB
Annika.Lofstrom@uddevalla-hamn.se
Uddevalla Omnibus AB
claes.barkebo@uddevalla-omnibus.se
Näringslivsföreningar Uddevalla
Fastighetsägarna GFR
Uddevalla näringsliv
Företagarna
Uddevalla centrumutveckling
LRF
Svensk Handel

info.gfr@fastighetsagarna.se
alexander.rahm@uddevallanaringsliv.se
uddevalla@foretagarna.se
info@uddevallacentrum.se
registrator@lrf.se
info@svenskhandel.se

Grannkommuner
Trollhättan Stad
Lilla Edets Kommun
Stenungsunds Kommun
Lysekils Kommun
Munkedals Kommun
Vänersborgs Kommun
Färgelanda Kommun
Orust Kommun

trollhattans.stad@trollhattan.se
kommunen@lillaedet.se
kommun@stenungsund.se
registrator@lysekil.se
kommun@munkedal.se
kommun@vanersborg.se
kommun@fargelanda.se
kommun@orust.se

Politiska partier
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Liberalera
Sverigedemokraterna
Uddevalla partiet
Miljöpartiet

paula.berger@uddevalla.se
david.sahlsten@uddevalla.se
gosta.dahlberg@uddevalla.se
elving.andersson@uddevalla.se
david.hoglund-velasquez@uddevalla.se
rolf.jonsson@uddevalla.se
martin.pettersson@uddevalla.se
ann-charlott.gustafsson@uddevalla.se
jarmo.uusitalo@uddevalla.se
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Ungdomsfullmäktige

andrea.kihl@uddevalla.se

Övriga
Västra götalandsregionen
region@vgregion.se
Uddevalla hembygdsförening
uddevalla.hembygdsforening@telia.com
Bokenäsets hembygdsförening
gunnar.olhsson@telia.com
Dragsmarks Hembygdsförening
info@dragsmarkshembygdsforening.se
Forshälla hembygdsförening
dramsvik225@hotmail.com
Ljungskileortens hembygdsföreningann.halldin@telia.com
Skredsvik- Herrestad- Högås hembygdsförening
bangen52@gmail.com
Lane- ryrs bygdegårdsförening
torsten.kasebuane@live.se
Bokenäsets Framtid
info@bokenaset.se
ÖK ide, ideburen sektor
Lisa.Jonsson@sv.se
Småbrukare i väst
ingerpm@hotmail.com
Ljungsskile samhällsförening
info@ljungskile.se
Friluftsfrämjandet
uddevalla@friluftsframjandet.se
Kommunalarådet för äldre
KLK
Kommunalarådet för personer medhso-uddevalla@home.se
funktionsnedsättning
Naturskyddsföreningen
uddevalla@naturskyddsforeningen.se
Polismyndigheten
registrator.vast@polisen.se
Villaägarnas riksförbund
kaj.staleby@telia.com
Uddevalla hem
info@uddevallahem.se
Gustafsbergsstiftelsen
gunnar.klasson@gmail.com
Fyrbodals kommunalförbund
kansli@fyrbodal.se
Bohusläns museum
info@bohuslansmuseum.se
Telia Sonera
skanova-remisser-goteborg@skanova.se
Vattenfall Eldistribution
registratur.eldistribution@vattenfall.com
Räddningstjänsteförbund mitt bohuslän
raddningstjansten@mittbohuslan.se
Destination Uddevalla
info@destinationuddevalla.com
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info.gfr@fastighetsagarna.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-16

Barn- och utbildningsnämnden

§ 22

Dnr 2022-000043

Remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar
Sammanfattning av ärendet
Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid
regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. Sedan 1999
erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas
uppdrag, vilket regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har
förnyats med jämna mellanrum.
Det nya avtalet kommer att gälla från och med 2023-01-01 till och med
2026-12-31. Se bilaga Remiss omarbetat förslag till samverkansavtal.
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med
inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning
och Naturturism. Inriktningarna leder till olika yrkesutgångar. Regionen
anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, Mark och
Djur inom gymnasiesärskola.
Utbildningarna bedrivs på regionens skolor:
Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård
samt gymnasiesärskola.
Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.
Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften
av regionen och till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd.
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela
utbildningskostnaden. Elever kan läsa gymnasieutbildning inom
naturbruksområdet på en skola med offentlig eller privat huvudman
utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens
hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen annars
skulle ha betalat om eleven hade läst på en skola i regionens regi.
Den 2 september 2021 hölls ett dialogmöte mellan kommuner i Fyrbodal,
VästKom och Västra Götalandsregionen (VGR). Där framfördes fyra
förslag till förändringar som eventuellt skulle förbättra förutsättningarna
för kommunerna i Fyrbodal. Förslagen utreddes och resultatet blev att
ingen av dessa förslag var genomförbara.
Se bilaga ” Svar på fyra frågor”
Avtalet är inte gynnsamt för kommunerna i Fyrbodal då de flesta elever
som läser Naturbruksutbildningen gör det på de friskolor som tagit över
efter nedläggningen av Dingle, Nuntorp och Strömma.
Munkedal har idag två elever som läser på regionens skolor, två elever
som läser på skolor utanför regionen och tio som läser på
Dinglegymnasiet. Statistik visar att den fördelningen har varit liknande
sedan friskolorna etablerade sig.
Avtalet är gynnsamt för kommunerna om elever läser på regionens
skolor och utanför regionen. För övriga kommunalförbund inom VGR är
avtalet gynnsamt då regionens skolor är belägna i närheten av dessa
kommuner.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Om inget avtal kommer till stånd åligger det varje kommun att
tillhandahålla Naturbruksutbildning med sex inriktningar. Det är dyra
utbildningar och det finns i dagsläget ingen närliggande kommun som
erbjuder hela utbudet. De närliggande privata aktörerna erbjuder
Lantbruk, Hästhållning, Djurvård och Trädgård.
VGR finansierar även andra verksamheter som kommer Munkedal till
gagn.
Munkedal erhåller ca 3 miljoner kr i bidrag från VGR per år fördelat på
Skapande skola, Kulturskola, Bibliotek, Si-medel och Folkhälsomedel.
Ekonomi
Kommunen betalar IKE enligt riksprislista för elever som läser på
friskolor inom VGR. För elever som läser på regionens skolor eller utom
regionen erhåller kommunen 50% av kostnaden i bidrag från VGR. 15%
av eleverna läser på VGR:s skolor till en kostnad av 256 550 kr/år enligt
riksprislista motsvarar det 513 100 kr/år. 15% läser utanför regionen
och kommunen kompenseras på samma sätt.
70% läser på Naturbruksgymnasiet Dingle vilket kostar kommunen ca
2,6 miljoner kr. Hade dessa elever gått på regionens skolor hade
kostnaden blivit ca 1,3 miljoner kr.
Inackorderingstillägget är på 1 580 kr per elev och månad.
Utan avtal får kommunen ingen kompensation och behöver anordna eller
teckna avtal med andra kommuner för att kunna erbjuda ett fullvärdigt
Naturbruksprogram. I dagsläget finns inga närliggande alternativ.
Barnkonventionen
Artikel 28 - Barn har rätt till utbildning.
Alla ungdomar i kommunen har rätt att välja Naturbruksutbildning med
sex inriktningar. De privata aktörerna ger möjlighet till fyra i
närområdet och VGR erbjuder platser i Töreboda, Skara och Svenljunga.
Kommunen betalar inackorderingstillägg eller resebidrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-30
Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar
Svar på fyra frågor kring nytt samverkansavtal
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till nytt Naturbruksavtal
för perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31
Yrkanden
Karin Blomstrand (L): Yrkar på eget yttrande som remissvar. Yttrandet
bifogas paragrafen.
S, C, M och SD: Bifall till Karin Blomstrands (L) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) yrkande och
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta barn- och utbildningsnämndens
yttrande som remissvar. Yttrandet bifogas paragrafen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande från Barn och Utbildningsnämnden 2022-02-16

Det gällande avtalet mellan Västra Götalandsregionen och regionens 49 kommuner gäller till
31 december 2022.
Det ska ersättas med ett nytt avtal som ska gälla från 1 januari 2023. I både det nuvarande
och i det nya förslaget står kommunerna för 50 % och regionen 50 %.
För skolor som ligger utanför Västra Götalandsregionen betalar Västra Götalandsregionen
oavsett om skolan drivs som fristående enhet eller i offentlig regi. Det innebär att
naturbruksutbildningar som bedrivs av fristående enhet inom regionen behandlas
annorlunda än fristående enheter som bedrivs utanför regionen.
Grunden för detta är en skatteväxling mellan kommunerna och regionen där skatt från
kommunerna överförs till regionen samtidigt som regionen tar över kommunernas ansvar
för naturbruksutbildningar.
Regionfullmäktige beslutade att koncentrera utbildningarna till färre platser inom regionen.
De tre skolor som regionen valde att lägga ner, har alla tre återuppstått som friskolor.
Dessutom har det startats upp naturbruksutbildningar på andra orter inom regionen.
Därmed bör det också vara ett ansvar för regionen att ersätta dessa skolor.
BUN menar att det ur rättvisesynpunkt och för att inte missgynna enskild fristående skola
eller de kommuner som har många elever på fristående enheter ska regionen betala för
studerande även på fristående skolor.
Att ersättning sker på samma sätt som för studerande på regionens egna
naturbruksutbildningar och för studerande som läser på skolor utanför Västra
Götalandsregionen.
BUN överlämnar sitt yttrande till kommunstyrelsen.
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1. Allmänt
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’.
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen,
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma,
elever och studerande inom naturbruksområdet.
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande.

1.1 Avtalsparter
Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’)
och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen
gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ.

1.2 Omfattning
Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna:
•
•
•

Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt
gymnasiesärskola.
Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.
Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.

Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter.
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning.
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner.
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot
presumtiva elever och studerande.
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

1.3 Syfte
Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet.

1.4 Bakgrund
Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då.
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum.
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland.
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta.
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på
naturbruksområdet.

1.5 Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta
förhandlingar.

1.6 Lagstiftning
Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi.
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1.7 Termer och begrepp
Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning.
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal.
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk,
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog,
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan.
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev.
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till
någon av vuxenutbildningarna i avtalet.
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta
förhandlingar.

2. Ekonomi
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet
mellan parterna.

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla.
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras
berörda vårdnadshavare separat.
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan.
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden.
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall
betalas hela terminskostnaden.
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden
efter överenskommelse.
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den.
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar.
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland.
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan
elevernas bostad och platsen för APL.
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år.
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd
Naturbruk (se 3.1.1 nedan).
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser.
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras
mellan verksamhetsåren.
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende
vårterminen.

2.2 Vuxenutbildning
Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan.
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar
per genomförd kurspoäng.
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap.
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande.
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs
för utbildningen.
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande
månadsskifte.
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som
den studerande inte genomfört.
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud.

3. Parternas ansvar
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av
naturbruksutbildningarna.

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan
Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och
ledningsrådet.
3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen.
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder.
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet.
3.1.2 Ledningsråd Naturbruk
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig.
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas
gemensamt i ledningsrådet.

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar
Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar,
inom naturbruksområdet.
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt
utbud av naturbruksutbildningar.
8

246
Version 2
Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna.
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen.
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall.
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är
frånvarande i betydande utsträckning.
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen.

3.3 Kommunens ansvar
Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informationsoch marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av
gymnasieutbildningar.
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grundoch särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet.
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd,
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det
stöd de behöver och en god start på utbildningen.
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet.
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet
upphör att gälla.

4. Gemensamma utvecklingsområden
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna.
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av
gemensam karaktär.

5. Avtalsvård
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och
uppföljning av avtalet.
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.

5.1 Tvister
Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU).

6. Underskrifter
För regionen

För kommun _____________________________

Datum

Datum

__________________________________
Regionstyrelsens ordförande

_____________________________________

__________________________________
Regiondirektör

______________________________________

10

248

Svar på fyra frågor kring nytt samverkansavtal naturbruk
Den 2 september 2021 hölls ett dialogmöte mellan kommuner i Fyrbodal, VästKom och VGR.
Dialogmötet syftade till att föra fram frågor och önskemål i arbetet med att ta fram förslag på
ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildning mellan länets 49 kommuner och VGR. Inför
dialogmötet var en promemoria om naturbruksavtalet utskickad, se bilaga.
Som ett resultat av dialogmötet fick VästKom och VGR i uppdrag att undersöka fyra frågor:
1) Är det möjligt att ersätta kommuner för de elever som läser naturbruk inom länet (t ex
Nuntorp och Dingle), särskilt med inriktning mot ”Lantbruk”, ”Skogsbruk” och
”Trädgård”?
2) Är det möjligt att använda en ”elevpeng”, där medlen följer med eleven oavsett vilken
skola den väljer? Vilka konsekvenser skulle ett sådant upplägg få?
3) Vad blir a) ekonomiskt netto, och andra konsekvenser, för Fyrbodalskommunerna om
utomlänsersättningen stryks ur avtalet, eller b) om inget avtal tecknas alls?
4) Är det principiellt möjligt att teckna ett separat avtal för Fyrbodalskommunerna?
Svaren på dessa frågor nedan har tagits fram gemensamt av sakkunniga och juridiska experter
på VästKom och VGR.

Göteborg 2021-10-18

Ann-Charlotte Järnström
VD VästKom

Robin Kalmendal
Ansvarig handläggare VGR
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Fråga 1: Är det möjligt att ersätta kommuner för de elever som läser naturbruk inom länet (t
ex Nuntorp och Dingle), särskilt med inriktning mot ”Lantbruk”, ”Skogsbruk” och
”Trädgård”?
Svar: Av skäl som sammanfattas här, nej. Det är helt och hållet ett kommunalt ansvar att
tillhandahålla och finansiera gymnasieutbildning till ungdomar boende i kommunen. Detta
kan ske antingen genom gymnasieskola som drivs av kommunen själv, eller genom att
kommunen betalar en annan kommun, en region eller en privat verksamhet för att utföra
utbildningen. VGR har inget ansvar för finansiering av gymnasieutbildningar, utan är en
utförare av utbildning. VGR kan därför inte inom regionens kommunala kompetens bidra till
kommunernas finansiering av kommunernas gymnasieutbildningar.
En förändrad ordning för kostnadsansvar och finansiering av naturbruksutbildningar inom
regionen förutsätter att samtliga involverade parter är eniga om, och gemensamt kommer
överens om en ny struktur och ett nytt skatteväxlingsavtal.
Även om VGR, teoretiskt sett, hade kunnat ersätta kommuner för de elever som läser
naturbruk på friskolor inom länet skulle det bland annat medföra följande utmaningar:
a) Upplägget skulle innebära att resp. kommun står för 50% och VGR för resterande 50% av
utbildningskostnaderna vid exempelvis Nuntorp och Dingle. VGR skulle då vara tvungen att
öronmärka regionala skattemedel för att finansiera verksamheter som regionen en gång redan
avyttrat av ekonomiska skäl. Skillnaden mot tiden före omställningen av skolorganisationen
skulle bli att VGR inte längre kan styra utbildningsverksamheten eller använda skolorna i det
regionala utvecklingsuppdraget på det sätt som gjordes tidigare.
b) Upplägget skulle innebära att kommuner i andra delar av regionen sannolikt skulle kräva
att fler skolor än Dingle och Nuntorp omfattas. Totalt finns drygt 20 naturbruksutbildningar
inom länet. En subventionering av exempelvis lantbruksinriktningen på Dingle och Nuntorp
skulle åtminstone även få omfatta Strömma. Tabell 1 visar antagningsstatistik för Strömma,
Dingle och Nuntorp åren 2018–2020, samt en grov skattning av kommunernas kostnader för
dessa elever. I en hypotetisk situation där VGR subventionerade dessa utbildningar skulle
alltså hälften av 3 588 200+8 201 600 kronor, d.v.s. knappt 6 miljoner kronor, främst tillfalla
kommunerna i Fyrbodal för de elever som går på Dingle och Nuntorp. Hälften av 32 037 500,
d.v.s. drygt 16 miljoner kronor, skulle tillfalla de kommuner som har elever på Strömma. Den
årliga kostnaden för VGR skulle i denna hypotetiska situation bli hälften av 43 827 300, d.v.s.
21 913 650 kronor.
Tabell 1. Skattning av kommunernas årliga kostnad för elever antagna till lantbruksutbildning
på Strömma, Dingle och Nuntorp.
Antal elever antagna till lantbruksinriktning Kommunal
2018–2020
kostn.
Strömma
125
32 037 500
Dingle
14
3 588 200
256 300
Nuntorp
32
8 201 600
Summa
171
43 827 300
*Inriktning Lantbruk, enligt Skolverkets riksprislista
Skola

Pris, inkl.
måltider*
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I frågan ingick även ”Skogsbruk” och ”Trädgård”, men i fallet ”Skogsbruk” var VGR ensam
huvudman med den inriktningen under perioden. I fallet ”Trädgård” antogs totalt 5 elever till
Dingle 2018–2020, men denna inriktning erbjöds även på Krokslättsgymnasiet (Mölndal),
Utsikten (Dals-Ed) och i form av lärlingsutbildning på Movanta (Göteborg).
c) Det har visats finnas stor flexibilitet för skolhuvudmän att registrera olika inriktningar på
gymnasieutbildningar. Exempelvis har Ridgymnasiet i Kungsbacka registrerat inriktningen
”Lantbruk” trots att utbildningarna uppenbarligen kretsat kring häst. Det finns starka skäl att
anta att en subventionering av vissa inriktningar skulle påverka hur huvudmännen registrerar
sina utbildningar, inte minst de i kommunal regi.
Fråga 2: Är det möjligt att använda en ”elevpeng”, där medlen följer med eleven oavsett
vilken skola den väljer? Vilka konsekvenser skulle ett sådant upplägg få?
Svar: I princip är svaret också nej här, eftersom gymnasieutbildning är ett kommunalt ansvar.
Eleverna har alltså idag i princip en ”kommunal” elevpeng som ska finansiera de utbildningar
som de väljer. Idag nyttjas dock regionskatt för att bekosta VGR:s del i naturbruksutbildning
på skolorna i VGR:s regi. Själva poängen med att VGR står för halva kostnaden, och därmed
halva finansieringen, är att det bidrar till finansiell stabilitet för naturbruksutbildningar vars
kostnadsmassor i relation till elevunderlaget innebär stora ekonomiska risker. I ett hypotetiskt
scenario där regionskatten istället för att säkerställa att naturbruksutbildningarna i VGR:s regi
höll hög kvalité över tid används som en flyttbar ”elevpeng” skulle VGR inte bara inkräkta på
kommunernas kompetens och ansvar för att finansiera gymnasieutbildning utan även förlora
hela incitamentet för att erbjuda naturbruksutbildning i egen regi. En trolig konsekvens vore
därför att VGR skulle avböja att erbjuda naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag.
En annan konsekvens att detta hypotetiska scenario vore att kommuner skulle kunna starta
upp naturbruksutbildningar i egen regi, och få dem subventionerade till hälften med regionala
skattemedel. Detta kan tyckas låta som osannolikt, men flera kommuner har under åren valt
att starta upp naturbruksutbildningar i egen regi även utan subventioner, och detta trots att det
stod i uppenbar strid med det samverkansavtal de tecknat med VGR.
Ett ökat antal utbildningsanordnare inom naturbruk skulle minska elevunderlaget per skola
och därmed förutsättningarna att erbjuda utbildningar med hög kvalité över lång tid. Effekten
skulle då bli att VGR sattes i en ännu mer svårmanövrerad position, ekonomiskt och
strategiskt, än tiden före omställningen av skolorganisationen. Omställningen innebar en tuff
prövning för VGR, både politiskt och praktiskt, varför det troligtvis är få som vill rucka på de
ställningstaganden som gjordes då.
Fråga 3: Vad blir a) ekonomiskt netto, och andra konsekvenser, för Fyrbodalskommunerna
om utomlänsersättningen stryks ur avtalet, eller b) om inget avtal tecknas alls?
Svar: Om a), utomlänsersättningen stryks ur avtalet:
De senaste två åren har antalet ”utomläningar” från Fyrbodal i snitt varit 30 st/år (25 st vt-19,
30 st ht-19, 30 st vt-20, 36 st ht-20). Riksprislistan för naturbruksprogrammets inriktningar
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skiljer sig åt, och vi vet inte exakt vilka inriktningar dessa ”utomläningar” har valt. Om vi
med hjälp av data från Naturbruksskolornas förening utgår från hur elever fördelas mellan
inriktningar nationellt kan kommunernas totala kostnad för 30 elever till drygt 3,4 miljoner
kronor, se tabell 2. Om ersättningen för ”utomläningarna” stryks får kommunerna betala fullt
pris, d.v.s. totalt drygt 6,8 miljoner kronor. Den samlade nettokostnaden för kommunerna i
Fyrbodal om ”utomlänsersättningen” stryks ur avtalet kan alltså skattas till cirka 3,4 miljoner
kronor. Exemplet är beräknat med Skolverkets riksprislista, men en kontrollräkning med
VGR:s priser för 2021 ger en marginell skillnad (kommunernas samlade kostnad minskar då
med drygt 100 000 kronor).
Tabell 2. Skattning av den totala årliga kostnaden för ”utomläningar” från Fyrbodal, beräknat
på 2019–2020. Antal elever per inriktn. är skattad med nationell fördelning (anges i parentes).
Naturbruksprogrammets inriktningar*

Pris, inkl. Antal
måltider** elever

Total kostn. (delas av Kommunal
kommun och VGR)
kostn.

NB inriktn. Trädgård (2%)

265 100

0

-

-

NB inriktn. Skog inkl. Naturturism (22%)

256 800

7

1 797 600

898 800

NB inriktn. Lantbruk (16%)

256 300

5

1 281 500

640 750

NB inriktn. Djur inkl. Häst (60%)

208 600

18

3 754 800

1 877 400

30

6 833 900

3 416 950

Summa
*Fördelning i % enligt data från Naturbruksskolornas förening
**Enligt Skolverkets riksprislista

Det ekonomiska nettot skulle slå olika för enskilda kommuner i Fyrbodal. Under 2019 och
2020 var det ”utomläningar” registrerade från 7 av Fyrbodals 14 kommuner. I genomsnitt
ersattes dessa kommuner alltså med (3 416 950/7) cirka 488 136 kronor, men kommunerna
har olika många ”utomläningar”. Kostnaderna under ht-20 för den enskilde kommunen, då det
var som flest ”utomläningar” i perioden 2019–2020 (36 st), kan skattas genom att multiplicera
resp. kommuns andel av dessa elever med den totala kostnaden. Utfallet visas i tabell 3, där
Munkedals kommun hade den lägsta kostnaden (och ersättningen) på drygt 189 000 kronor,
och Tanums kommun hade den högsta kostnaden (och ersättningen) på drygt 850 000 kronor.
Antalet ”utomläningar” per kommun, och vilka inriktningar dessa elever väljer varierar från år
till år. Beloppen i tabell 3 ska därför ses som grova skattningar av det ekonomiska nettot för
resp. kommun om ”utomlänsersättningen” stryks ur avtalet.
Tabell 3. Fördelningen av ”utomläningar” från Fyrbodal ht-20, samt en skattning av
kostnaden, och nuvarande ersättning, för resp. kommun.
Kommun
Dals-Ed
Munkedal
Orust
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Summa

Antal elever ht-20
5
2
4
9
3
7
6
36

Andel per
kommun

Total
kostn. för
Fyrbodal

0,14
0,06
0,11
0,25
3 416 950
0,08
0,19
0,17
1

Andel kostn. (el.
förlorad ersättn.)
474 576
189 831
379 661
854 238
284 746
664 407
569 492
3 416 950
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Om b), inget avtal tecknas alls:
Under 2021 läste totalt 33 elever från Fyrbodal på naturbruksskolorna i VGR:s regi. Om vi för
enkelhets skull antar att alla elever på Svenljunga väljer inriktning Skog (inkl. Naturturism),
alla elever på Sötåsen väljer Djur (inkl. Häst) och alla elever på Uddetorp väljer Lantbruk,
fördelas eleverna enligt: 16 elever med inriktning Skog (inkl. Naturturism), 9 elever Djur
(inkl. Häst) och 8 elever Lantbruk. Skattningen av kostnaden för resp. kommun, och VGR:s
motfinansiering, visas i tabell 4. Dessa belopp är alltså även en skattning av den ytterligare
kostnad som uppstår för resp. kommun om inget avtal tecknas, d.v.s. om resp. kommun får
betala fullpris (100%) istället för idag då resp. kommun betalar 50% och VGR betalar 50%.
Även här har Skolverkets riksprislista använts, men en kontrollräkning med VGR:s priser för
2021 ger en marginell skillnad (kommunernas samlade kostnad minskar då med drygt
155 000 kronor).
Tabell 4. Kostnaden för kommunerna i Fyrbodal, och VGR:s motfinansiering, för eleverna på
skolor i VGR:s regi under 2021.
Kommun
Bengtsfors
Färgelanda
Mellerud
Munkedal
Orust
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål
Summa

Antal elever vt-21
3
4
5
2
1
3
7
2
5
1
33

Total kostn. (delas av
Kommunal kostn.
kommun och VGR)
(el. förlorad rabatt)
770 400
385 200
978 500
489 250
1 234 300
617 150
513 100
256 550
208 600
104 300
721 700
360 850
1 700 700
850 350
465 400
232 700
1 235 300
617 650
208 600
104 300
8 036 600
4 018 300

I ett scenario där inget avtal tecknats utgår förstås heller ingen ”utomlänsersättning”. I tabell 5
visas skattningen av det totala nettot för samtliga kommuner i Fyrbodal, d.v.s. effekten av att
ingen ”utomlänsersättning” utgår (som i tabell 3) och effekten av att resp. kommun får betala
fullpris (som i tabell 4).
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Tabell 5. Det totala nettot för samtliga kommuner i Fyrbodal av att inget avtal tecknas, d.v.s.
summan av effekterna av att ingen ”utomlänsersättning” utgår och att varje kommun betalar
fullpris.
Kommun
Bengtsfors
Dals Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål
Summa

Förlorad
Förlorad rabatt på
Totalt netto
utomlänsersättning utbildning i VGR:s regi
385 200
385 200
474 576
474 576
489 250
489 250
617 150
617 150
189 831
256 550
446 381
379 661
104 300
483 961
854 238
360 850
1 215 088
284 746
850 350
1 135 096
664 407
232 700
897 107
569 492
617 650
1 187 142
104 300
104 300
3 416 950
4 018 300
7 435 250

Både antalet ”utomläningar” och antalet elever på skolor i VGR:s regi, samt deras inriktningar
varierar över tid. Det totala ekonomiska nettot för resp. kommun om inget samverkansavtal
tecknas (tabell 5) ska därför ses som en mycket grov skattning.
Som en avslutande kommentar till frågan om konsekvenserna av att inget avtal tecknas alls
bör det påpekas igen att det kommunala ansvaret för gymnasieutbildning tvingar kommuner
att erbjuda naturbruksutbildning. Om kommunen inte erbjuder naturbruksutbildning i egen
regi måste kommunen betala en annan aktör för att anordna dessa utbildningar. Konsekvensen
av att inte teckna ett avtal blir för varje kommun därför att själv anordna utbildningen, eller
teckna ett avtal med en annan utbildningsanordnare.
Fråga 4: Är det principiellt möjligt att teckna ett separat avtal för Fyrbodalskommunerna?
Svar: Kostnadsansvaret och finansieringen av naturbruksutbildningarna i VGR:s regi regleras
genom samverkansavtal naturbruk samt avtal om skatteväxling. Samverkansavtal naturbruk
speglar den ansvarsfördelning som gjordes i skatteväxlingsavtalet från 1998, och som är lika
för alla 49 kommuner. Det är därför inte möjligt att teckna separata samverkansavtal med
vissa kommuner avseende frågor som gäller kostnadsansvar och finansiering av
naturbruksutbildning. Även om det legalt hade varit möjligt att teckna separata avtal med
enskilda kommuner har det ända sedan bildandet av VGR, kommunernas region, funnits en
stark önskan om att hålla samman kommunkollektivet i frågor av gemensam karaktär.
Det är förstås principiellt möjligt att teckna avtal, överenskommelser och liknande som avser
frågor utöver vad som anges i samverkansavtalet för naturbruk. Bland exemplen kan nämnas
de satsningar som VGR gör kring Campus Dalsland, och de utvecklingsmedel som avsatts för
att skapa en utvecklingsplattform vid Gröna klustret på Nuntorp.
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Bilaga

PM om
naturbruksutbildningar i
Västra Götaland
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Bakgrund
Denna PM togs fram under april 2021 i samband med att ett förslag på nytt samverkansavtal
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland att gälla fr.o.m. 2023
diskuterades. I diskussionerna framfördes en önskan om mer förutsättningslösa samtal kring
innehållet i samverkansavtalet. Denna PM belyser viktiga förhållanden och diskuterar några
av de frågor som lyfts under vårens diskussioner.

Allmänt om naturbruksutbildning
Utbildningar inom naturbruksområdet anordnas i huvudsak på gymnasial nivå, och omfattar
då både gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan, och vuxenutbildningen. Utbildning
kan även anordnas på eftergymnasial nivå, exempelvis på yrkeshögskola (Yh).
Naturbruksutbildningar har funnits länge, men under olika namn. Många talar fortfarande om
”lantbruksskolorna” när de menar vad som idag benämns naturbruksskolor.
Inom gymnasieskolan erbjuds naturbruksutbildning som ett nationellt gymnasieprogram. Av
de förstahandssökande till alla nationella program året 2019/2020 var det 3 procent som avsåg
naturbruksprogrammet, eller drygt 2 procent av hela årskullen. Totalt läste drygt 9 000 elever
på naturbruksprogrammet det läsåret. Sedan mer än tio år tillbaka utgörs gymnasieeleverna på
naturbruksprogrammet av 2/3 kvinnor och 1/3 män.1
Naturbruksprogrammet hade fram till 2021 fyra inriktningar, och 2019/2020 års fördelning av
eleverna det tredje året visas i tabell 1. Eleverna fördelade sig ojämnt mellan inriktningarna då
mer hälften av eleverna valde inriktningen Djur och endast 2 procent valde inriktningen
Trädgård. Det fanns även stora skillnader mellan könen. Bland kvinnorna valde nästan fyra av
fem inriktningen Djur och bland männen valde nästan hälften inriktningen Skog.
Tabell 1. Nationell fördelning av elever, samt uppdelat på kvinnor och män, per inriktning det
tredje året på naturbruksprogrammet läsåret 2019/2020.
Inriktning
Djur
Lantbruk
Skog
Trädgård

Andel av eleverna
59%
22%
17%
2%

Andel av kvinnorna
77%
17%
5%
1%

Andel av männen
19%
33%
44%
5%

Efter regeringens beslut 2019 delas Djur och Skog upp i vardera två inriktningar, Djurvård
och Hästhållning, respektive Skogsbruk och Naturturism. Från höstterminen 2021 innefattar
naturbruksprogrammet därför totalt sex inriktningar:






1

Lantbruk
Djurvård
Hästhållning
Skogsbruk
Naturturism
Trädgård

(tid. Djur)
(tid. Djur)
(tid. Skog)
(tid. Skog)
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Eleverna på naturbruksprogrammet kommer i växande grad från studievana hem och idag har
de med sig ett högre genomsnittligt meritvärde från grundskolan jämfört med för tio år sedan.
Läsåret 2011/2012 hade 37 procent av eleverna hade föräldrar med eftergymnasial utbildning
och till 2019/2020 hade den andelen stigit till 50 procent. Det är vanligare att elever med
föräldrar som har eftergymnasial utbildning tar examen eller får studiebevis efter tre år, samt
att de läser utökat program och får grundläggande behörighet till högskolestudier.
Naturbruksprogrammets inriktningar leder till olika yrkesutgångar. Inriktningen Djur kan
exempelvis leda till yrkesutgången Häst. Inom gymnasiesärskolan ges naturbruksutbildning
som det fyraåriga programmet Skog, Mark och Djur. Utbildningsanordnarna inom naturbruk
kan även erbjuda olika typer av introduktionsprogram.
Priset för naturbruksprogrammet är betydligt högre än för övriga 20 gymnasieprogram. Det
följer av programinriktningarnas karaktär, då diverse praktiska moment kräver investeringar i
skogs- och lantbruksmaskiner, utrustning, djurstallar och andra byggnader, hög personaltäthet
och finansiell stabilitet. Skogs- och lantbruksfastigheterna ska skötas även under kvällar,
helger och lov. Vidare medför skolornas geografiska placering behov av elevinternat, vilket
innebär ytterligare kostnader. I tabell 2 jämförs priserna för alla nationella gymnasieprogram,
enligt Skolverkets riksprislista. Listan visar de grundbelopp per elev, program och inriktning
som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning
som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.2
Tabell 2. Priset för de nationella gymnasieprogrammen 2021 enligt Skolverkets riksprislista,
sorterat i fallande ordning efter pris inklusive måltider (kr/elev och läsår).
exklusive inklusive
måltider måltider
Naturbruksprogrammet inriktning trädgård
255 600
265 100
Naturbruksprogrammet inriktning skog
247 700
256 800
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk
246 200
256 300
Naturbruksprogrammet inriktning djur
200 800
208 600
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport
187 800
194 000
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon
185 600
192 300
Industritekniska programmet
153 400
159 400
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport
142 300
148 100
Estetiska programmet inriktningen musik
142 300
147 600
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
141 300
146 600
VVS- och fastighetsprogrammet
128 500
134 100
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon
127 700
133 400
Hantverksprogrammet
121 400
126 800
El- och energiprogrammet
119 900
125 700
Estetiska programmet exklusive inriktningen musik
111 100
116 500
Hotell- och turismprogrammet
105 200
111 100
Vård- och omsorgsprogrammet
103 700
109 400
Barn- och fritidsprogrammet
97 900
103 500
Handels- och administrationsprogrammet
97 200
102 900
Teknikprogrammet
96 000
101 500
Naturvetenskapsprogrammet
89 700
95 200
Humanistiska programmet
86 200
91 700
Samhällsvetenskapsprogrammet
83 400
88 900
Ekonomiprogrammet
81 700
87 300
Nationella gymnasieprogram

2

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/riksprislistan
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En tillbakablick
Tidigare bedrevs naturbruksutbildningarna ofta i landstingens regi. En anledning var att de
investeringar och andra långsiktiga åtaganden som utbildningarna förde med sig krävde
finansiellt stabila huvudmän. Lant- och skogsbrukets tillgång till utbildad arbetskraft skulle
därmed inte äventyras på grund av tillfälliga variationer i elevunderlaget. Utbildningarna
finansierades med landstingsskatten och interkommunal ersättning (IKE) från kommunerna.
Skatteväxlingen
Under 90-talet flyttades utbildningsansvaret på gymnasial nivå över till kommunerna. Med
utökat ansvar följde utökade kostnader, vilket kommunerna behövde täcka med skattemedel.
Landstingen hade tagit ut landstingsskatt för att ha råd att anordna naturbruksutbildningarna,
och nu skulle alltså detta belopp föras över till kommunerna så att de själva fick välja om de
skulle anordna naturbruksutbildning i egen regi eller ingå ett samverkansavtal med en annan
utbildningsanordnare.
Genom en ny lag blev det obligatoriskt för alla landsting att skatteväxla med kommunerna i
respektive geografi så att skatteintäkterna skulle följa med utbildningsansvaret. Landstingets
årliga kostnad för naturbruksutbildningarna räknades fram, och landstinget sänkte därefter sin
skattesats och kommunerna höjde sina nivåer så att det motsvarade det framräknade beloppet.
Beloppet reglerades i ett skatteväxlingsavtal mellan regionen och kommunerna.
Enligt bestämmelserna fick landstingen och kommunerna själva komma överens om storleken
på det belopp som skulle skatteväxlas. I Västra Götaland gjordes skatteväxlingen på lägsta
möjliga nivå för naturbruksutbildningarna. Beloppet motsvarande därför bara gymnasiedelen,
och rymde inte kostnaderna för vuxenutbildningen eller särskolan. Kommunerna övertog
alltså inte hela skatteuttaget, och betalar därför ett lägre pris på de naturbruksutbildningar som
ges i regionens regi, vilket beskrivs i nästa avsnitt.
Samverkansavtalets historia
Efter regionbildningen 1999 hade Västra Götalandsregionen gjorts till huvudman för de sju
naturbruksskolorna som visas i figur 1: Dingle, Nuntorp, Sparresäter, Strömma, Svenljunga,
Sötåsen och Uddetorp. Ett samverkansavtal slöts mellan regionen och länets alla kommuner
som innebar att kommunerna skulle finansiera naturbruksutbildningarna till hälften med de
skattemedel som växlats över, och regionen till hälften med de skattemedel som inte växlats
över. Inför skatteväxlingen hade priset för en gymnasieelev i naturbruksutbildning uppskattats
till 60 000 kronor per år, och kommunen skulle därför stå för halva beloppet, 30 000 kr.
Som nämndes ovan var landstingen ofta huvudmän för naturbruksutbildningarna, och mellan
landstingen hade det funnits en praxis att elever från ett län kunde läsa naturbruksutbildning i
ett annat län. Förhållningssättet behölls också efter att regionen blivit huvudman. Enligt det
första samverkansavtalet från 1999 ”betalar regionen genom gymnasienämnden den del av
kostnaden som överstiger 30 000 kronor per termin”, där ”förutsättningen är att regionen
yttrat sig över sådana ansökningar och tillstyrkt utbildning i annat län”. Enligt ansvariga för
det första samverkansavtalet hade ersättningen för så kallade ”utomläningar” inget specifikt
syfte, utan var snarast en kvarleva från tiden då landstingen var huvudmän. Ersättningen har
blivit kvar ända fram till idag, även om regionen inte längre yttrar sig över ansökningarna.
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Figur 1. De sju naturbruksskolorna som drevs i regionens regi 1999
Med samverkansavtalet tydliggjordes roller och ansvar i praktiken, men det innebar även att
kommunerna avsade sig möjligheten att själva anordna naturbruksutbildning. Denna reglering
syftade till att undvika konkurrens om eleverna, vilket annars riskerade att underminera de
befintliga skolornas ekonomi och ge negativa effekter på utbildningens kvalitet och de gröna
näringarnas kompetensförsörjning.
I regionen ersattes gymnasienämnden av naturbruksstyrelsen, som fick sitt årliga uppdrag från
regionutvecklingsnämnden. Jämfört med andra regioner har Västra Götalandsregionen stått
för en mycket ambitiös regional utvecklingspolitik, och regionutvecklingsnämnden gav också
naturbruksskolorna en tydlig roll i det regionala utvecklingsuppdraget. Uppdraget att bedriva
kunskaps- och kompetenscentra (KC) med forskning, tester och demonstrationer vid skolorna
är unikt i Sverige och en del i helhetsgreppet om de gröna näringarnas kompetensförsörjning.

Omställningen
Naturbruksskolorna i Sverige hade en positiv utveckling från 1999 och framåt. Figur 2 nedan
visar hur antalet antagna i landet ökade kraftigt mellan 1999 och 2005, för att därefter ligga på
en hög nivå fram till 2010. Under åren som följde sjönk antalet antagna lika kraftigt igen. En
förklaring till den negativa utvecklingen efter 2010 brukar tillskrivas gymnasiereformen 2011,
som gjorde en större åtskillnad mellan yrkesprogrammen och högskoleförberedande program.
Det spreds en uppfattning att naturbruksprogrammet stängde möjligheten till högre studier,
vilket fick stora konsekvenser för skolornas rykte.
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Elever till naturbruksprogrammet 1999-2019 i Sverige
vid skolor medlemmar i Naturbruksskolarnas förening
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Figur 2. Antalet sökande och antagna elever till naturbruksprogrammet 1999–2019 i Sverige
vid de skolor som är medlemmar i Naturbruksskolornas förening.
I den stund då elevunderlaget började vika i Västra Götaland hade utbildningskartan kommit
att se helt annorlunda ut jämfört med tidpunkten för regionbildningen. Flera kommuner hade
startat naturbruksutbildning i egen regi eller tecknat samverkansavtal med andra aktörer, och
13 friskolor var redan etablerade i länet. År 2013 uppskattades det finnas fler än 20 skolor i
Västra Götaland som konkurrerade om ungefär lika många elever som tidigare hade fördelats
på de sju skolor som drevs i regionens regi och på kommunernas uppdrag. Regionen valde då
att avyttra skolorna Dingle, Nuntorp, Sparresäter och Strömma, samt påbörja ett mycket
omfattade omställningsarbete vid de kvarvarande skolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp.
Omställningsarbetet pågick under ett antal år och innebar stora förändringar på flera områden
samtidigt. Fastigheterna rustades upp, undervisningsmiljöerna moderniserades och personalen
vidareutbildades, för att nämna några. Idag deltar hela organisationen i ett systematiskt arbete
med att omsätta prioriteringarna i naturbruksstyrelsens uppdrag i praktiken:





Ökat elevantal
Ökad andel elever som fullföljer sina studier
Ökade kunskapsresultat
Tillväxt och hållbar utveckling inom de gröna näringarna

Dagsläget
Den omställning som beskrevs i förra avsnittet är idag avslutad. Resultatet är en modern,
effektiv och resultatorienterad verksamhet med ekonomi i balans.
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Skolornas utveckling
Alla tre skolor, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, har utvecklats positivt under flera år. I
Skolinspektionens enkät våren 2020 svarade gymnasieeleverna på skolorna att alla områden
visade en positiv utveckling. Jämfört med genomsnittet för de andra gymnasieskolorna som
deltog i enkätundersökningen våren 2020 svarade eleverna på Svenljunga, Sötåsen och
Uddetorp mer positivt på nästan samtliga frågor.
Det totala antalet gymnasieelever har ökat flera år i rad, och eleverna kommer från hela länet.
Våren 2021 hade skolorna cirka 460 gymnasieelever, varav drygt 30 kom från Fyrbodal, cirka
50 elever från Göteborgsregionen, 80 från Sjuhärad och drygt 300 från Skaraborg. Även
antalet studieveckor inom vuxenutbildningarna har stigit kraftigt. Samtidigt ökar andelen
gymnasieelever som fullföljer sina studier. Under 2020 tog 82 procent av gymnasieeleverna
på skolorna i regionens regi ut en yrkesexamen, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet för
naturbruksprogrammet på 74 procent och för andra yrkesprogram på 72 procent. Även
gymnasieelevernas betygsgenomsnitt utvecklas mycket väl. De elever som tog studenten
sommaren 2020 hade i genomsnitt 15,1 betygspoäng, vilket ska jämföras med 14,1 som är
riksgenomsnittet för naturbruksprogrammet och 13,2 och för andra yrkesprogram i Sverige. 3
Samverkansavtalets roll
Samverkansavtalet har sedan 1999 undertecknats av samtliga 49 kommuner och innebär att
kommunerna endast betalar halva kostnaden för elever i naturbruksutbildning på skolorna i
regionens regi. Trots att regionen bedriver naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag är
avtalet och dess innebörd många gånger helt okänt inom kommunerna. Detta blir inte minst
tydligt när det handlar om ersättningar för elever som läser naturbruksutbildning utanför länet,
så kallade ”utomläningar”.
Det finns ingen samlad bild över de elever som väljer att läsa naturbruksprogrammet utanför
Västra Götaland, men kommunernas fakturor till regionen för ”utomlänsersättningar” ger en
indikation. Fakturorna för 2020 avser knappt 200 elever, men siffran säger inget om hur stort
det verkliga antalet elever är som läser naturbruksprogrammet utanför länet. Som nämndes
ovan är samverkansavtalet inte särskilt känt i stora delar av många kommuner, varför antalet
utomläningar troligtvis är betydligt fler än 200. Under 2020 betalade regionen ut nästan 20
miljoner kronor i ersättning till kommuner vars elever läser på naturbruksprogrammet utanför
länet. Som visades i tabell 2 ovan är den årliga kostnaden för elever på naturbruksprogrammet
drygt 200 000 kr, och 20 miljoner kronor i ersättning motsvarar då i princip halva kostnaden
för 200 naturbrukselever året 2020 enligt:
Antalet utomläningar
200 elever

x

Halva kostnaden
100 000 kr

Ersättning till kommunerna
= 20 000 000 kr

Som tidigare beskrevs i avsnittet om samverkansavtalets historia verkar det inte ha funnits
några särskilda skäl till att ersättningen skrevs in i avtalet 1999. Ersättningen kan ändå tänkas
fylla två funktioner: a) kommuner långt bort från skolorna i regionens regi, exempelvis nära
länsgränsen, ska inte missgynnas ekonomiskt om eleverna väljer en näraliggande skola i
grannlänet, och b) kommuner ska inte missgynnas ekonomiskt om eleverna vill fördjupa sig
3

Uppföljning av gymnasieskolan 2020. Skolverket rapport 2020:4
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inom ett kompetensområde som inte täcks av skolorna i regionens regi. Av tabell 3 nedan
framgår att dessa två funktioner är svagt speglade i verkligheten. Hästinriktningen är den i
särklass vanligaste inriktningen bland utomläningarna, och andelen elever med lantbrukseller skogsinriktning är betydligt lägre än genomsnittet för naturbruksprogrammet. Vidare är
Sveriges ridgymnasium den i särklass vanligaste skolan, men på skolan erbjuds inte lantbruk
eller skog som inriktningar. I figur 3 fördjupas bilden med antalet elever under vårterminen
2020 på de 27 skolor som utomläningar med ersättning från regionen läst vid de senaste åren.
Tabell 3. De fem vanligaste utgångarna och skolorna för utomläningar hösten 2020. Antalet
gymnasieelever per utgång eller skola inom parentes.
De fem vanligaste utgångarna

De fem vanligaste skolorna

Häst (86 st)
Djur (20 st)
Lantbruk (13 st)
Sportfiske (11 st)
Äventyrsturism (10 st)

Sveriges ridgymnasium (64 st)
Munkagårdsgymnasiet (35 st)
Forshaga Akademin (34 st)
Bollerup (20 st)
Ingelstad (11 st)

En slutsats av det underlag som kommunernas fakturor till regionen utgör är att cirka 85
procent av utomläningarna inriktar sig på häst, hund, sportfiske, turism och dylikt. Med andra
ord är kopplingen till lant- eller skogsbrukets kompetensförsörjning svag. En annan slutsats är
att eleverna väljer skolor från Ystad i söder till Umeå i norr. I huvudsak tycks utomläningarna
inte välja bort skolorna i regionens regi på grund av det geografiska avståndet till dem.

Figur 3. Fördelningen av knappt 200 ”utomläningar” vårterminen 2020
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Som redan nämnts finns ingen samlad bild över antalet elever som läser utanför länet. Vid
jämförelser av kommunernas fakturor till regionen och data från kommunalförbunden finns
dock skäl att tro att regionens ersättning för utomläningarna kan komma att öka betydligt om
avtalet blev mer känt bland kommunerna.

Framtiden
Naturbruksutbildning är helt avgörande för kompetensförsörjningen i lant- och skogsbruket
samt en rad andra näringar. Det krävs utbildad arbetskraft för att exempelvis producera och
vidareförädla mat, virke och bioenergi i Västra Götaland. De gröna näringarna står i centrum
för omställningen till ett hållbart samhälle, och ansvaret för att stödja dessa är gemensamt.
Inom lant- och skogsbruket har kompetensförsörjningen utvecklats negativt under en lång tid.
Som framgår av figur 4 råder ”mer påtaglig brist” i tre av de fyra största yrkesgrupperna inom
Västra Götalands lantbruk. ”Mer påtaglig brist” är Arbetsförmedlingens skarpaste indikator på
att det saknas kompetent arbetskraft.

Figur 4. Antalet förvärvsarbetande och deras åldersfördelning i lantbrukets fyra största
yrkesgrupper, samt Arbetsförmedlingens bedömning av tillgång på kompetent arbetskraft.4
Det är mot bakgrund av detta som dialogen om framtiden för naturbruksutbildningarna bör
föras. Det samverkansavtal som gällt mellan regionen och länets 49 kommuner sedan 1999
syftar till att värna kompetensförsörjningen i bland annat lant- och skogsbruket, och gör att
kommunerna är garanterade tillgången på allsidiga naturbruksutbildningar med hög kvalité till
halva priset.

4

Från Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen. Region Skåne, Region Östergötland och Västra
Götalandsregionen 2019.
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Alternativ framåt
Under åren har olika alternativ till dagens modell diskuterats. Bland annat har effekterna av
att skatteväxla det resterande beloppet av naturbruksutbildningarna bedömts. Kommunerna
skulle då öka skatteintäkterna, men därefter betala det fulla priset för gymnasieeleverna på
naturbruksprogrammet. Vid en skatteväxling fördelas beloppet dock efter befolkning, vilket
särskilt skulle gynna befolkningsrika kommuner såsom Göteborg och Borås. De mindre
befolkningsrika kommunerna, varifrån en mycket stor andel av dagens elever kommer, skulle
då få en mindre del av de nya skatteintäkterna men ändå betala lika mycket för gymnasielever
på naturbruksprogrammet som de befolkningsrika kommunerna.
En annan fråga som diskuterats är om regionen skulle kunna ersätta kommunerna för halva
kostnaden när elever läser på friskolor inom länet. Även om ersättningen för utomläningar
skulle riktas om för att finansiera en sådan modell skulle upplägget bli oerhört kostsamt för
regionen. Bara antalet elever på Dingle, Nuntorp och Strömma är fler än utomläningarna med
ersättning från regionen, och därutöver finns ytterligare cirka 15 utbildningsanordnare i länet.
Det vore heller inte möjligt att öronmärka ersättningen till vissa inriktningar, såsom lantbruk
eller skog, eftersom utbildningsanordnarna själva kan registrera sina utbildningar som en eller
annan inriktning. En ersättning öronmärkt till exempelvis lantbruksinriktningen skulle snabbt
öka det totala antalet utbildningar med just lantbruksinriktning i länet.
Ytterligare en diskussion har rört finansieringen av vuxenutbildning på naturbruksområdet.
Vuxenutbildningarna fyller en viktig funktion för kompetensförsörjningen, inte minst inom
trädgård där intresset för området är betydligt större i högre åldrar än bland gymnasieelever.
För den gröna kompetensförsörjningens skull kunde det vara väldigt värdefullt att bättre ta
omhand utbildningsintresset hos vuxna som vill prova en karriär inom exempelvis lantbruk,
men som redan har en utbildning från innan och därför inte prioriteras för vuxenutbildning.
Det vore möjligt att reglera vuxenutbildningarna inom ramen för samverkansavtalet, och en
rabattering av priset skulle också kunna göras med medlen som för närvarande används till
ersättningar för utomläningarna.
I dialogen kring den framtida samverkan kring kompetensförsörjning för de gröna näringarna
är det fria skolvalet en viktig princip. Elevens val av gymnasieutbildning ska inte påverkas av
kommunens ekonomiska hänsyn. Däremot kan kommunen bidra till att främja ungas intresse
för en utbildning. Ett sätt att göra det inom ramen för samverkansavtalet mellan kommunerna
och regionen vore att utnyttja de medel som idag används till ersättningar för utomläningar till
gemensamma utvecklingsprojekt som, oavsett huvudman, stärker naturbruksutbildningarnas
attraktivitet och de gröna näringarnas kompetensförsörjning i Västra Götaland. Medlen skulle
då avsättas till en pott för utvecklingsprojekt som privata och offentliga aktörer kunde ansöka
om, var för sig eller i samverkan, för insatser som stärker den gröna kompetensförsörjningen.
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Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Bokslut 2021 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2021.
Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige, med anledning av nämndens
positiva resultat på 1 429 tkr, att 217 tkr överförs till kommunstyrelsens egna
kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler. Det är outnyttjade anslag för
översiktsplanen som planeras att användas under kommande år.
Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige att 1 043 tkr av ej ianspråktagna
investeringsanslag för 2021 överförs till Kommunstyrelsens investeringsanslag för
2021. Det är ej förbrukade anslag för det nya ekonomisystemet. Det är ett
pågående projekt som slutförs 2022.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens resultat för året uppgår till 1 429 tkr. Det positiva resultatet
består främst av överskott från samtliga avdelningar utom HR-avdelningen som
ligger i nivå med budget.
Kommunstyrelsen har i stort uppfyllt tre av kommunfullmäktiges fyra
inriktningsmål. Målet som inte är uppfyllt gäller ”Alla ska vara anställningsbara”.
Utredningen om idéburet offentligt partnerskap är inte klar.
Årets investeringar uppgår till 625 tkr av den totala investeringsramen på 4 250 tkr
fördelat på investeringsprojekt enligt bifogad bokslutsrapport.
Med anledning av kommunstyrelsens positiva resultat på 1429 tkr föreslås att 217
tkr överförs till kommunstyrelsens eget kapital enligt gällande
ekonomistyrningsregler. Av de investeringsanslag som inte förbrukats föreslås att
1 043 tkr överförs till 2022.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Det egna kapitalet stärks om kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen
resultatöverföring.

Inga andra konskvenser

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Bokslut 2021
Kommunstyrelsen

Nämndsordförande
Kommunstyrelsens ordförande Christoffer Rungberg (M)

Förvaltningschef
Kommundirektör Ylva Morén
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Vinterbild. Fotograf Jan-Olof Karlsson

Ansvarsområde
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsiktsplikt över övriga nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda
bolagsverksamhet.
Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet och ansvara för den egna
förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet.

Viktiga händelser
Kommundirektör
I oktober tillträdde Ylva Morén som ny kommundirektör.
Näringsliv består av en 100 % tjänst som är uppdelad mellan två personer på 40 respektive 60 %.
För att ytterligare öka service och bredda utbudet vid start och utveckling av nya företag har
samarbetet mellan 6 närkommuner nu mynnat ut i en samverkan över kommungränserna mellan
näringslivsutvecklarna. Samverkan märks främst i att vi dels kan erbjuda en bredare bas av
föreläsningar och liknande samt dels att vi gemensamt får ökad röst att få hela
innovationssystemsaktörerna att komma ut så att våra företag kan utvecklas på hemmaplan.
Etableringstakten av nya företag är fortsatt konstant men kan vara högre då vi fortsatt har gott om
etableringsklar mark. Under året har dock den 170 000 m2 tomten benämnt Stora Blå sålts till en
markutvecklare med ambition att utveckla med nya etableringar av handel. Munkedal tar fortsatt plats
som ett logistiskt bra alternativ och positionerna har stärkt genom att flera har uppmärksammat det
goda läget.
Samverkan mellan skola och näringsliv har under året fortsatt och flera projekt och aktiviteter har
startats upp för att öka samverkan ytterligare.
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Handlarrundan har åter upphandlats och kommer att ge Hedekas med omnejd ökad mobilitet. För att
säkerställa kontinuitet av butik i Hedekas har ett utvecklingsbolag startats av privatpersoner för att
förvärva fastigheten där butiken ligger. Ny handlare är under 2021 ej klar, men intressenter finns för
att lösa fortsatt tillgång till en butik i Hedekas.
Infrastruktursatsning med bredbandsutbyggnad och mobiltäckning har under året haft fokus genom
att dels ha en dedikerad resurs på deltid tillsammans med Sotenäs och Lysekil samt dels starta
projektet i SML tillsammans med VGR för ökad robusthet i nätet. Under året har en förstudie
genomförts som mynnat ut i att en så kallad Samhällsmast, upphandlas via att kommunala och
regionala investeringsbidrag ges. Masten beräknas vara klar under 2022.
Strategin inom Näringsliv gäller fram till och med 2023, men aktiverades att ta ett nytt grepp om under
2021 och arbetet startades upp och kommer att slutföras under 2022.
Under året har näringsliv tillsammans med Samhällsbyggnad planerat för en marknadskampanj inom
bygga, bo och leva i Munkedals kommun för att genomföras under 2022.
Även om pandemin gett oss ökade digitala sammankomster har vissa möten genomförts på plats.
Bland annat ett glöggmingel där alla nystartade företag var inbjudna att mingla med våra befintliga
företag med god uppslutning.
HR-avdelningen
HR-avdelningen har bland annat arbetat med resultatet av medarbetarenkäten (OSA-enkäten),
genomfört löneöversynen med riktade struktursatsningar för bland annat förskolelärare, lärare,
enhetschefer, undersköterskor och under hösten startat upp löneöversynen för 2022 med
lönekartläggningsarbetet. Under första halvåret fortsatte arbetet med avveckling/omställning utifrån
förvaltningars budgetbeslut, främst inom Kunskapens Hus och välfärdsförvaltningen. Under samma
tidsperiod genomfördes ett stort antal rekryteringar av nya medarbetare, men också av chefer, bland
annat kommundirektör och förvaltningschef för välfärdsförvaltningen. Till HR-avdelningen
rekryterades två vikarier på grund av föräldraledighet.
Inom ledarskapsutveckling genomfördes fyra digitala chefs- och ledardagar, chefsutbildningar inom
utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap, nya chefer anmäldes till mentorsprogrammet och två
kandidater valdes till traineeprogrammet som startade i augusti. I samarbete med kommunikatör har
material för introduktion av nyanställda "vägledning för nyanställd medarbetare" tagits fram, en
tvärsektoriell grupp har bildats för framtagning av digitala utbildningar/kompetenshöjande insatser.
Efter beslut startades i aug en upphandling av nytt HR- och lönesystem för SML kommunerna, en
tidsplan sattes inför de aktiviteter som ska genomföras under kommande året, för att upphandlat
system ska vara implementerat hösten 2023.
Under hösten genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion och granskade kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete, där avdelningen arbetar med åtgärdsplan som ska vara klar under 2022, då
uppföljning kommer att ske. Avslutningsvis ansökte ekonomiavdelningen och HR-avdelningen i augusti
om medel från Socialstyrelsens återhämtningsbonus, vilket innebar att avdelningen kunde rekrytera
en projektledare i två år för insatser kring hälsofrämjande, arbetsmiljö och sjukfrånvaro för
välfärdsförvaltningens chefer och medarbetare. När HR-avdelningens vikarier kom på plats ökade
arbetet med åtgärder inom kort- och långtidssjukfrånvaron för att stödja enhetscheferna i deras
rehabiliteringsärenden.

3

269

I övrigt togs beslut om kompetensplattform (KS), nya riktlinjer för våld i nära relationer (genomfördes
även digital utbildning för samtliga anställda) samt riktlinje för distansarbete, togs fram. I slutet av året
utbildades alla chefer och skyddsombud i en grundläggande arbetsmiljöutbildning, som blev mycket
uppskattad.
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen har arbetat mestadels på distans för att minska smittspridningen av Covid-19.
Mer av avdelningens stöd till budgetansvariga har skett genom digitala uppföljningsmöten.
Avdelningen har arbetat med kommunens delårsuppföljning och budgetarbete för nämnder och
styrelser.
Munkedal och Sotenäs kommun har upphandlat ett gemensamt ekonomisystem. Införandet startade
under hösten och ska vara i full drift från 2 maj 2022.
Avdelningen har haft en lägre servicenivå inom upphandling då vi inte har haft full bemanning.
Under året har ekonomiavdelningen flyttat till postlokalen. Lokalen delas med HR avdelningen
Löneavdelning
From 1 januari har driften av Heroma övergått från SML-löneenheten till SML-IT via ett driftavtal
mellan parterna, samtidigt som 0,5 tjänst som köps in från SML-IT har upphört.
Under hösten påbörjades upphandlingsarbetet av HR- och lönesystem. Projektledare har anställts och
konsultstöd har upphandlats för vara oss behjälpliga i denna process. Nuvarande avtal med CGI
(Heroma) går ut september 2023. Tidsplanen är att avtalsskrivning kommer att ske i maj 2022 och
eventuellt införande påbörjas hösten 2022 med målsättning av driftstart hösten 2023.
Arbete på distans på grund av strikta restriktioner med anledning av pandemin har fungerat väl för
verksamheten och en fortsatt hög service och kvalitetsnivå har kunnat upprätthållas.
Administrativa avdelningen
Flertalet av kommunfullmäktiges sammanträden har på grund av Covid-19 hållits digitalt med stöd av
ett särskilt närvaro- och röstningssystem. Sammanträdena har sänts i realtid över webben. En ny
telefonväxel har införts efter upphandling av SML-IT och en ny telefonioperatör är i drift. En ny
kommunsekreterare har rekryterats och påbörjat anställningen i augusti. Nämndsekreterarna har
sedan i augusti sin arbetsplats i den förvaltning de arbetar mot. Ett komplement till diariesystemet har
köpts in och tagits i drift så ärenden kan sökas på hemsidan. En chatbot, den så kallade Kommun-Kim
har införts på hemsidan. Införandet av e-arkiv fortgår med anslutning av ett verksamhetssystem i
taget. Säkerhets- och folkhälsofunktionerna har varit delaktiga i åtgärder för att dämpa stökiga
ungdomar och för ökad upplevelse av trygghet. Kommunikationsverksamheten har under året tagit
fram tre nummer av kommuntidningen som har distribuerats till samtliga hushåll. Arbete pågår med
att ta fram bland annat servicepolicy, strategisk kommunikationsplan samt grafisk manual. En ny
säkerhetsstrateg har rekryterats och har påbörjats sin anställning. Strategen har delats 50% med
Sotenäs kommun.

4

270

Ekonomi
Resultaträkning
Konto

Utfall Jan - Dec
2020

Utfall Jan - Dec
2021

Bud Jan - Dec
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

20 561

19 617

18 023

1 594

Intäkter
Summa Intäkter

20 561

19 617

18 023

1 594

Köp av verksamhet

-14 776

-14 077

-14 475

398

Personalkostnader

-29 100

-30 118

-30 301

183

Övriga verksamhetskostnader

-29 024

-29 451

-28 686

-765

Övriga intäkter och kostnader

-300

-144

-164

20

Summa Kostnader

-73 201

-73 790

-73 626

-165

Summa Resultaträkning

-52 639

-54 174

-55 603

1 429

Förvaltningens överskott 2021 uppgår till 1 429 tkr vilket är en försämring mot 2020 då överskottet var
1 720 tkr. Årets överskott kommer främst från administrativa avdelningen. Överskottet beror främst
på lägre personalkostnader, på grund av flera längre sjukskrivningar, vård av barn och föräldraledighet,
en oanvänd post på växelfunktionen samt att marknadsföringsåtgärder inte har kunnat genomföras på
grund av Covid-19. Det beror även på att KS förfogandepost och anslaget till översiktsplanen inte har
använts fullt ut samt ett överskott på löneavdelningen.

Intäktsanalys
Intäkterna för 2021 uppgår till 19 617 tkr vilket är 1 594 tkr mer än budgeterat. Vilket till största delen
beror på ej budgeterade bidrag från främst Länsstyrelsen avseende kalkning av sjöar. Intäkterna har
minskat jämfört med föregående år. Detta främst till följd av lägre interna ersättningar för leasade
fordon och datorer samt färre försäljningar av fordon.

Kostnadsanalys
Förvaltningens totala kostnader överstiger budget med 165 tkr.
Personalkostnaderna har en positiv avvikelse mot budget, vilket i hög grad beroende på sjukfrånvaro.
Frånvaron har kunnat hanteras genom omdisposition av medarbetare så att vikariekostnader har
kunnat undvikas. Förändringen från föregående år beror främst på avtalsenliga löneökningar. Övriga
verksamhetskostnader har en negativ avvikelse mot budget, vilket i huvudsak beror på ej budgeterade
kostnader för kalkning av sjöar.

Eget kapital
Nämnd

Ingående
eget kapital

Årets
resultat

Justerad
resultatöverföring

Utgående
eget kapital

Kommunstyrelsen

1346

1429

217

1563

Kommunstyrelsen har ett ingående eget kapital på 1346 tkr. Av årets resultat föreslås att 217 tkr, vilket
motsvarar outnyttjat anslag för arbetet med översiktsplanen, överförs till det egna kapitalet.
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Driftredovisning ansvar
Ansvar

2020 Utfall
helår

2021 Utfall
helår

2021 Budget
helår

2021 Återstår
helår

-28 653

-29 110

-29 220

110

HR-Avdelning

-4 671

-5 363

-5 363

0

Ekonomiavdelningen

-7 537

-8 485

-8 531

46

Löneenheten SML

-2 580

-2 640

-2 862

222

Administrativa avdelninge

-9 199

-8 576

-9 626

1 050

Summa Kommunstyrelsen

-52 639

-54 174

-55 603

1 429

Kommundirektör

Resultatet 2021 för kommunstyrelsens förvaltning är en positiv avvikelse mot budget med 1 429 tkr.
Kommundirektörens ansvarområde visar ett överskott mot budget på 110 tkr. Näringslivsverksamhet,
räddningstjänst och miljöenheten redovisar överskott medan SML-IT och politisk verksamhet visar
underskott.
HR-avdelningen visar ett nollresultat. Högre kostnader för kontor och företagshälsovård än budgeterat
balanseras av ej budgeterade intäkter från Socialstyrelsen samt lägre kostnad för facklig tid.
Ekonomiavdelningen inklusive bilvården har positiv avvikelse mot budget som uppgår till 46 tkr. Det
beror främst på lägre personalkostnader inom ekonomiavdelningen. Personalkostnaderna har minskat
främst till följd av att avdelningen ej har tillsatt vikarie under en längre föräldraledighet men även VAB
och nedsatt tjänstgöring.
Bilvården visar ett underskott på -241 tkr. Bilvården är budgeterad att gå med 150 tkr i resultat men
på grund av pandemin har inte utnyttjandet av bilar gjorts i samma utsträckning som vanligt. Antalet
bilar som sålts har inte räckt till för att täcka upp intäktsbortfallet.
Löneavdelningen visar ett överskott på 118 tkr för löneenheten-SML, 103 tkr för Löneenheten
Munkedal, totalt överskott 222 tkr för Munkedals kommun.
För SML-löneenheten totalt uppgår överskottet till 260 tkr varav återbetalning sker till Sotenäs med
50 tkr, Lysekil 90 tkr och Munkedal 118 tkr.
Administrativa avdelningen gör ett positivt resultat för året motsvarade 1,05 mnkr. Överskottet beror
i huvudsak på följande delar:
- En oanvänd post på växelfunktionen á 310 tkr.
- Lägre personalkostnader på verksamheten "Politisk verksamhet" på grund av en längre sjukskrivning.
-Lägre personalkostnader i växelfunktionen jämfört med budget på grund av flera längre
sjukskrivningsperioder.
-Lägre kostnader i webbfunktionen jämfört med budget på grund av sjukskrivning, vab och
föräldraledighet.
-Lägre kostnader i kommunikationsfunktionen jämfört med budget
marknadsföringsåtgärder som inte kunnat genomföras på grund av Covid-19.

på

grund

av
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Åtgärder
Inom kommunstyrelsens förvaltning görs det en fortlöpande översyn av verksamheten samt en
prövning av alla anställningar. Totalt uppvisar förvaltningen ett överskott för året och behöver inte
redovisa någon åtgärdsplan.

Investeringsredovisning
Projekt
1001 Digitalisering

Utfall Jan Dec 2021

Budget tot
2021

Återstår Jan
- Dec 2021

Äskande
till 2022

-128

-2 000

1 872

0

0

-50

50

0

-40

-450

410

0

1005 Uppföljningssystem
1082 Nätverkskomp O Dataserv
1306 Förändrad dokumenthantering

0

-250

250

0

1315 Nytt eHandelssys/ekonomisystem

-457

-1 500

1 043

1 043

Summa Alla projekt

-625

-4 250

3 625

1 043

625 tkr av den totala investeringsbudgeten på 4 250 tkr har förbrukats under året och förvaltningen
föreslår att 1 043 tkr överförs till 2022.
Projekt 1001. Digitalisering. 69 tkr av anslaget har nyttjats av samhällsbyggnadsnämnden. Projektet
avser införandet av e-tjänster inom olika områden av administration.
Projekt 1005. Uppföljningssystem beslutstöd Hypergene.
Projekt 1082 Nätverkskomponenter används främst till förtätning och utbyte av accesspunkter för bra
wifi-åtkomst. Accesspunkter byts ut löpande vid behov och ombyggnation. De accesspunkter som byts
ut återanvänds i regel på platser där behovet av snabb wifi inte är lika stort.
Projekt 1306 Inköp av funktion för diarium på hemsidan för publik sökning av ärenden och handlingar.
Projekt 1315 Nytt ekonomisystem. Engångskostnaderna i samband med byte av ekonomiprogram
redovisas som investeringar. Projektet med att byta ekonomisystem löper enligt plan och slutförs
under 2022.

Personal
Attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro %
Sjukfrv %, ack
December
2020

Sjukfrv %, ack
December
2021

Åldersintervall

2.95%

4.05%

<=29

2.57%

11.04%

30-39

6.99%

6.35%

40-49

1.81%

0.85%

50-55

0,00%

1.98%

>=56

1.91%

4.17%

65-67

0,00%

0.00%

Sjukfrånvaron för 2021 uppgår till 4,05 procent vilket är en ökning mot föregående år där den uppgick
till 2,95 procent.
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HR-avdelningen
Sjukfrånvaron uppgår till 4,43 % vilket beror på heltidssjukskrivning i början på året som övergick i
föräldraledighet samt fåtal dagar korttidsfrånvaro på grund av covid-19.
Ekonomiavdelningen
Sjukfrånvaron uppgår till 2,77 % jämfört med föregående år 4,23 %. Detta beror på att 2020 fanns en
långtidssjukskrivning.
Administrativa avdelningen
Sjukfrånvaron uppgår till 7,19 %. Den kortvariga sjukfrånvaron hos några medarbetare är normalt
relativt frekvent. Under 2021 har det också varit ett par längre sjukskrivningar på grund av sjukdom
och personlig angelägenhet. Förekomsten av VAB-dagar är också relativt frekvent.
Löneavdelningen
Sjukfrånvaron är mycket låg 2,25 % och fokus är att bibehålla det låga sjuktalet även framgent.

Antal anställda
Utfall 2020

Utfall 2021

Alla anställningsformer

46

47

Tillsvidare

43

42

3

5

Antal
anställningar
2020

Antal
anställningar
2021

0-74%

2

4

75-99%

2

2

42

41

Tidsbegränsad

Sysselsättning

100%

Antalet heltider har ökat med en anställning 2021 jämfört med 2020. För de anställningar som har
lägre sysselsättningsgrad är dessa enligt önskemål.
HR -avdelning
Samtliga är heltidsanställda, även de visstidsanställda. En vikarie som slutade var inne på timmar den
sista månaden samt en timavlönad för löneöversynen.
Ekonomiavdelningen
Samtliga har heltidsanställningar.
Löneavdelning
Samtlig personal har önskad sysselsättningsgrad.
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Administrativa avdelningen
I redovisningen ingår en timvikarie i medborgarcentrum och med medarbetare som under året gått
ner till 0,8 i tjänstgöring inför pensionering våren 2022.

Kompetensutveckling
HR -avdelning
Kompetensutveckling för gruppen har skett främst via SKR:s webbaserade grundutbildningar kring
rehabilitering, lönebildning och förebyggande arbetsmiljöarbete. HR-chef har deltagit i kommunens
ledarprogram UL - utvecklande ledarskap, SKR:s utbildning om styra och leda för effektivitet samt
internkommunikation i samarbete med kommunikatör.
Ekonomiavdelningen
Kompetensutvecklingen har på grund av pandemin fått skötas digitalt. En medarbetare har utbildat sig
inom upphandling för att övergå till ett sådant uppdrag under 2022.
Löneavdelning
I samband med medarbetarsamtal, lönesamtal och kontinuerliga diskussioner inom arbetsgruppen
hanteras verksamhetens behov och de anställdas önskemål gällande kompetensutveckling.
Administrativa avdelningen
De kompetensutvecklande aktiviteterna i form av kurser med mera har legat på ett minimum på grund
av Covid-19. Allt nätverkande på digital väg uppmuntras. Behovet av kompetensutveckling kommer i
möjligaste mån att tillgodoses när restriktionerna upphör.

Systematisk arbetsmiljöarbete
HR -avdelning
Medarbetarenkäten OSA är genomförd för avdelningen och visar på positiva resultat för trivsel,
gemenskap, arbetsuppgifter och ledarskap, dock ligger hög arbetsbelastning kvar som en risk. Hög
arbetsbelastning kvarstår även om avdelningen under de senaste två åren arbetat med att
effektivisera, prioritera och förändra arbetssätt. Andelen chefer att ge stöd, utbildning och rådgivning
till har ökat i organisationen de senaste tre åren samt att det kommer nya lagkrav, till exempel inom
det systematiska arbetsmiljöarbetet och kompetensutveckling. Utifrån Arbetsmiljöverkets tillsyn
arbetar avdelningen med åtgärdskraven som innebär att förbättrat och förtydligat systematiskt
arbetsmiljöarbete både på verksamhetsnivå som central nivå. En del av förtydligandet innebär en ny
modul samt årshjul i Hypergene för att underlätta för chefer att bedriva det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Ekonomiavdelningen
Arbetsmiljöfrågor tas upp på arbetsplatsträffarna. Det finns med som en stående punkt. Under året
har det varit fortsatt fokus på hantering av distansarbete.
Löneavdelning
Någon fysisk skyddsrond är inte genomförd under senaste åren men distansarbete har varit den
normala situationen de senaste åren. Riskbedömning och uppföljning med anledning av Covid-19 har
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genomförts. De punkter som framkommit i samband med OSA-enkäten, medarbetarsamtal,
verksamhetsmöten samt APT möten hanteras i vanlig ordning.
Administrativa avdelningen
2021 har varit ett tufft år för avdelningen, dels genom ett förslag till omorganisering som slutligen inte
genomfördes, dels på grund av fysisk omflyttning av medarbetare till andra förvaltningar, dels på grund
av sjukskrivningar som medfört omfördelning av uppgifter och slutligen på grund av restriktionerna
som gjort att avdelningen inte kunnat träffats fysiskt och inte kunna genomföra gemensamma
aktiviteter. Omständigheterna slår igenom i OSA-enkäten där bedömningar har sjunkit jämfört med
tidigare år.

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Inriktningsmål

Bedömning

Trend

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara
2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs
utifrån behov
4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan

Nämndens verksamhetsmål och mått
Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska
vara mätbara.
1.1 Verksamhetsmål: Skapa förutsättning för nya former av sysselsättning
Bedömning

Mått

Trend

Kön

Utfall

Mål 2021

Utredning om
möjlighet att
införa idéburet
offentligt
partnerskap (IOP)
har presenterats
för
kommunstyrelsen.

Bedömning

Trend

1

Kommentar: Arbetet är påbörjat. Bland annat har kontakt tagits med andra kommuner för att få ta del
av framgångsfaktorer, kostnader och utmaningar.

1.2 Verksamhetsmål: Ökad inkludering genom att fler har sysselsättning
Bedömning

Trend
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Mått

Utfall

Mål 2021

Bedömning

Utredning om möjlighet till prestationsbaserat
försörjningsstöd har presenterats för
kommunstyrelsen

Kommentar: Arbetet är påbörjat och samtal har förts med Välfärdsförvaltningen.

2.1 Verksamhetsmål: Bra och attraktiva bostäder samt boende- och vistelsemiljöer
Bedömning

Trend

Mått

Utfall

Mål 2021

Bedömning

Mål 2021

Bedömning

Arbete med att ta fram bostadsförsörjningsprogram
har påbörjats.

Kommentar: Arbetet är påbörjat, och därmed är målet nått

3.1 Verksamhetsmål: God tillgänglighet, service och bemötande
Bedömning

Trend

Mått

Utfall

Riktlinjer för gemensamt förhållningssätt inom
förvaltningarna för fysisk och digital tillgänglighet,
service och bemötande har presenterats för
kommunstyrelsen

Kommentar: Riktlinjer för service och bemötande i Munkedals kommun presenterades för
kommunstyrelsen i november

4.1 Verksamhetsmål: Klimatpåverkan ska beaktas inför politiska beslut
Bedömning

Trend

Mått

Utfall

Mål
2021

Bedömning

Trend

Konsekvensbeskrivning med utgångspunkt i
klimatkonventionen har införts i mall för
kommunens tjänsteskrivelser

Kommentar: Förslag till text som ska föras in i mall för tjänsteskrivelser är framtagen. Förslaget ska
förankras förvaltningsövergripande före det förs in i mallen.
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4.1 Verksamhetsmål: Kunskapsnivån för hur Munkedal kan minska sin klimatpåverkan ska öka
Bedömning

Mått
Program för utbildning i klimat- och
miljöfrågor för tjänstemän och
förtroendevalda är framtaget.

Trend

Utfall

Mål 2021

Bedömning

Trend

1

Kommentar: En digital nano-utbildning är framtagen, i samarbete mellan miljöstraterna i Munkedal,
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Utbildningen tar bland annat upp skillnaden på miljö och
klimat, biologisk mångfald, energi, avfall, konsumtion och vad Munkedal som kommunorganisation
samt anställda och politiker kan göra i sin tjänst för att minska kommunens klimatavtryck, det vill säga
uppnå kommunens inriktningsmål ”Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan”. Utbildningen
innehåller åtta lektioner plus en utvärdering.

Framtid
HR -avdelning
Övervägande andel av kommunens verksamheter har hög sjukfrånvaro (både kort- och långtid) och
vars åtgärder fortsatt behöver hanteras, (utöver covid-situationen) vilket kan få konsekvenser av att
kostnaderna för företagshälsovården kan öka något mer än beräknat, då budgeten är neddragen från
2021. Med Socialstyrelsens bidrag från återhämtningsbonusen har en projektledare anställts och
kommer att arbeta inriktat kring förebyggande insatser för att kunna sänka välfärdsförvaltningens
höga sjuktal. Införande av funktionen sjuk- och friskanmälan i samarbete med företagshälsovården
kommer att införas under 2022 och kan bidra till minskad sjukfrånvaro i hela kommunen, genom att
man tidigt fångar upp sjukfrånvaron. En förändring av LAS skedde i oktober och handlar om förkortad
konverteringstid, vilket kan få konsekvenser av att fler visstidsanställda får en tillsvidareanställning
fortare än beräknat och därmed behöver verksamheterna vara mycket uppmärksamma för att undvika
övertalighet. Fortsatt arbete med kompetensplattformen och förvaltningarnas val av aktiviteter,
framtagning av digitala utbildningar utifrån förvaltningarnas behov samt planerad introduktion av nya
chefer. Under året kommer utbildningar att genomföras inom arbetsmiljö, alkohol- och droger,
ledarskap UL och IL, introduktion av nya chefer samt fortsatt digitala utbildningar inom KIA, tillbudsoch arbetsskador. Lönebildningsprocessen för 2022 startar upp i januari utifrån genomförd
lönekartläggning, central information till samtliga fack och lönesamtal.
Ekonomiavdelningen
Avdelningen ska i det korta perspektivet lägga fokus på att implementera det nya ekonomisystemet. I
det längre perspektivet så ska avdelningen utveckla samarbetet med Sotenäs kommunen för att
minska sårbarheten och kunna göra effektivitetsvinster.
Den fortsatta digitaliseringen ska inriktas på att automatisera processer, öka tillgängligheten samt
upprätthålla en bra service till de som har kontakt med avdelningen.
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Avdelningen ska också arbeta med att utveckla vårt stöd till verksamheten genom att förenkla de
ekonomiadministrativa processerna i kommunen så att mer tid kan läggas på att utveckla och styra
kärnverksamheten. Ett ständigt förbättringsarbete.
Löneavdelning
Verksamheten har som mål att fortsätta effektivisera och digitalisera fler arbetsprocesser. På sikt ska
även kostavdrag och pedagogiska måltider förhoppningsvis kunna ske på ett mer effektivare sätt än
idag, arbetsgruppen som har uppdraget fortsätter att se på lämpliga arbetssätt och tekniska lösningar.
Det är vår ambition att även kunna hantera förtroendevaldas ersättningar direkt via Heroma eller
annat lämpligt verksamhetssystem.
Upphandling av HR/lönesystem är en stor utmaning för organisationen både gällande resurser/tid och
ekonomi. Vår förhoppning är att systemet bättre ska bidra till en mer framtida kvalitativ och effektivare
hantering av löneunderlag, schema och bemanning.

Administrativa avdelningen
Avdelningen har fått i uppdrag att rekrytera en ny tjänst som miljöstrateg. Miljöstrategen kommer att
bli en del av en funktionsgrupp för miljö, folkhälsa och trygghet/säkerhet.
Fyra medarbetare kommer att avsluta sina anställningar under våren, varav en går i pension.
Säkerhetsstrategen har under 2021 delats med Sotenäs kommun. I pågående rekrytering av
efterträdare kommer en heltidstjänst att rekryteras. Det är nödvändigt för att tillgodose behovet av
säkerhetsresurs. Övriga tre tjänster kommer att omvandlas till två tjänster:
nämndsekreterare/registrator och digitaliseringssamordnare.
Arbetet med att effektivisera processer kommer fortsatt ha hög prioritet. Det innebär bland annat
fortsatt digitalisering av rutinuppgifter samt av funktioner som underlättar för medborgaren,
exempelvis e-tjänster, utveckling av hemsidan med mera. Samarbetet med närliggande kommuner bör
utvecklas för att få en effektiv backup vid frånvaro i växelfunktionen.
Arbetet med att ansluta verksamhetssystem till e-arkiv kommer att fortgå. Avdelningen kommer i
samverkan med övriga SML-kommuner undersöka marknaden för ärendehanterings-/diariesystem för
effektivare hantering av ärende till politisk behandling. Därtill pågår ett arbete med att samordna
rutiner för hanteringen av den politiska ärendehanteringen, från tjänsteskrivelse till protokoll och
expediering.
I takt med att restriktionerna för pandemin avvecklas kan flera kommunviktiga verksamheter som
tonats ned kunna prioriteras, exempelvis marknadsföring av kommunen i olika sammanhang. Det är
en uppgift som i samarbete med berörda verksamheter till stor del hanteras av
kommunikationsfunktionen.
Avdelningen är ansvarig för hanteringen av riksdagsvalet i september, vilket omfattar planering och
praktiskt genomförande.
Slutligen kommer avdelningen att behöva bygga laget efter den långa perioden av restriktioner och
flera nya medarbetare.
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Diarienummer: 2022-000044
Datum: 2022-03-04
TJÄNSTESKRIVELSE
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Val till kommunala förtroendeuppdrag
- fyllnadsval
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att efter Göra Nyberg (-) välja XX till ledamot i
personalutskottet.

Sammanfattning
Göra Nyberg (-) avslutade sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen
2022-03-01. Av reglementet för kommunstyrelsen framgår det i 21 § att det
inom kommunstyrelsen ska finnas ett personalutskott som ska bestå av tre
ledamöter. Eftersom Göran Nyberg (-) har avslutat sina uppdrag i
kommunstyrelsen är han inte längre valbar till personalutskottet och därför
behövs ett fyllnadsval utföras.

Ylva Morén
Kommundirektör
Beslutet skickas till:
Berör förtroendevald för kännedom
Förtroendemannaregistret för registrering
Berörda organisationer för kännedom
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Diarienummer: KS
Datum: 2022-03-02
TJÄNSTESKRIVELSE
Ulrika Karlsson
Anställd
Kommunstyrelsens förvaltning

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten.

Sammanfattning
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning
2019-01-04 § 5.
Förteckning redovisar beslut tagna 2022-02-01 – 2022-02-28.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension
Inga ekonomiska konsekvenser

Hållbar utveckling – Social dimension
Inga sociala konsekvenser

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension
Inga miljömässiga konsekvenser

Ylva Morén
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Akten
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1(1)

Datum

2022-02-01 – 2022-02-28

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2022-02-21

77511

I

Ylva Morén

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
punkt 3.2.8 - Beslut att teckna
avtal efter upphandling av
konsultstöd för strategisk
fastighetsplanering/lokalförsörjning
med NIRAS Sweden AB.

Kristin Karlsson

2021-000283

2022-02-02

77361

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
Inez Rossberg
punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd
Andersson
till färdtjänst för perioden 2022-0101 -- 2022-01-31.

2022-02-01

77507

I

Ylva Morén

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
Kristin Karlsson
punkt 3.2.5 - Beslut har fattats om
tilldelning av avtal i upphandling av
konsultstöd för strategisk
fastighetsplanering/lokalförsörjning.

2021-000283
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Diarienummer: 2021-000237
Datum: 2022-03-07
TJÄNSTESKRIVELSE
Åke B Lindström
Senior advisor
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Överföringsledning Tungenäset
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeten för projektet
Överföringsledning Tungenäset till 46,1 miljoner kr.
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten år 2022 med 9,6
miljoner kronor för projektet Överföringsledning Tungenäset. Resterande 8,4
Mkr hanteras i budget för år 2023.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen med en minoritetsåterremiss med följande
återremissyrkande:
Att utreda alternativ till att skjuta till ytterligare 9 miljoner kr för att
färdigställa överföringsledning eller att alternativt stanna vid Bergsvik och vad
det skulle kosta att ha en lokal lösning för avlopp i Gårvik.
Västvatten AB redovisar sina svar på de frågeställningar som framfördes på
fullmäktigemötet i bilaga. Svaret utgår från SWECO:s VA-utredning som
godkändes av kommunfullmäktige 2016-06-08.
Sammanfattningsvis innebär svaret att:
 Frågan om tvångsanslutning av fastigheter till kommunal VAanläggning tolkas som kopplad till lagrådsremissen ”Vägar till hållbara
vattentjänster”. I nuläget är det omöjligt att förutse hur den slutliga
lagändringen kommer att se ut och hur den kommer att påverka
Länsstyrelsens bedömning inför antagande av en ny detaljplan.
 Ett lokalt avloppsreningsverk bedöms öka projektkostnaden med minst
12-14 Mkr. Till detta kommer kostnader för utloppsledning, eventuell
kväverening samt tillståndsprocess. Ökade årliga driftkostnader
tillkommer.
 Munkedals avloppsreningsverk har en belastning på 4000 pe
(personekvivalenter) och är dimensionerat för 6800 pe. Tungenäset

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 1 av 3

283







tillför ca 1100 pe vilket ryms inom befintligt verk. Tillskottsvatten
(regnvatten) som kommer till verket är en stor belastning.
Kostnadsökningen med 18 Mkr för överföringsledningen är skillnaden
mellan bedömd kostnad år 2017 och detaljerad kostnadsberäkning år
2021.
De tre områdena Bergsvik, Västra Gårvik och Östra Gårvik omfattar så
många fastigheter och fastigheter som ligger så tätt att områdena är
att betrakta som ”ett större sammanhang” enligt Vattentjänstlagens
§6. Därför krävs en gemensam lösning i kommunal regi och att ett
kommunalt verksamhetsområde upprättas.
Kommunalt VA är en förutsättning för att möjliggöra ny bebyggelse
genom nya detaljplaner såsom Gårvik Lökeberg (pågående).

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Ekonomi
Investeringsbudgeten för projektet Överföringsledning Tungenäset behöver
utökas med 18 Mkr till totalt 46,1 Mkr. Utökningen föreslås fördelas med 9,6
Mkr år 2022 och 8,4 Mkr i budget för år 2023
Kapitalkostnaden för skattekollektivet ökar med ca 600 tkr/år.
Framtida åtgärder för att möta ökade och nya krav på avloppsrening kan
vidtas på ett avloppsreningsverk.

Miljö
Överföringsledningen innebär att spillvatten renas i befintligt
avloppsreningsverk i Munkedal. Känsliga naturområden på Tungenäset
påverkas inte av spillvatten från ökad bebyggelse i nya detaljplanelagda
områden.

Åke B Lindström
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ylva Morén
Kommundirektör
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Beslutet skickas till:
Munkedals Vatten AB, För kännedom
Västvatten AB, För kännedom
Bertil Andersson, Ekonomiavdelningen, för handläggning
Samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom
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Handläggare:
Mikael Svensson
0522-63 88 31
mikael.svensson@vastvatten.se

Datum: 2022-03-04
Dnr: 2017/091
Projektnr/ärendenr: 35021

KS
Munkedal

Remissvar

Överföringsledning Tungenäset
Ärendet angående ökade kostnader för överföringsledningen på Tungenäset har varit
i KS (2022-01-17) och KF (2022-02-28). I KF blev det en återremiss som lyder:
”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med en
minoritetsåterremiss med följande återremissyrkande:
Att utreda alternativ till att skjuta till ytterligare 9 miljoner kr för att färdigställa
överföringsledning eller att alternativt stanna vid Bergsvik och vad det skulle kosta att
ha en lokal lösning för avlopp i Gårvik”
Kommentarer och frågor ställd på KF har antecknats och besvaras nedan
tillsammans med återremissvaret.

Förutsättningar och tidigare beslut
Under KF 2022-02-28 efterfrågades mer kunskap om olika alternativ – allsidig
utredning. KF har tidigare beslutat om sådana utredningar vid två tillfällen och
godkänt dessa:

2008
Från Tjänsteskrivelse Dnr:KS 2013-388, 389:
”Kommunfullmäktiges beslut 2008 om att satsa på överföringsledningarna baserades
på en va-utredning daterad 2008-01-06. Denna utredning konstaterar att lösningar i
Bergsvik och Gårvik med enskilda, gemensamma privata eller lokala kommunala
avloppslösningar är svåra att genomföra, av olika skäl. Dessa lösningar innebär inte
en lösning på problemet med dricksvatten med bristfällig kvalité eller kvantitet.”

2015-2016
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 §§ 20 och 21 att återremittera ärendet
med motivering ”att kommunstyrelsen ska utreda lokala kommunala lösningar på
vatten och avlopp” för detaljplanerna på Tungenäset.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08 (med Swecos VA-utredning som underlag)


att godkänna VA-utredningen för Tungenäset
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Datum: 2022-03-04
Dnr: 2017/091
Projektnr/ärendenr: 35021

att överföringsledningar mellan Faleby och Gårvik byggs ut – skälet är att
överföringsledningar är ekonomiskt och driftsmässigt överlägset lokala
lösningar.
att ge Munkedal Vatten i uppdrag att redovisa hur överföringsledningen skall
finansieras och hur det påverkar VA-taxorna

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-08


Finansieringsalternativ 1a som innebär en helt skattefinansierad
överföringsledning, ökning av anläggningsavgiften samt höjning av
brukningsavgiften

Som en förutsättning för detta remissvar ligger Swecos VA-utredning för
Tungenäset som godkändes av KF 2016-06-08. Fortsättningsvis kallad ”VAutredningen”

Lokala lösningar
En förutsättning för VA-utredningen (kap 3.1) är att det är tre detaljplaneområden på
Tungenäset som omfattas – Bergsvik, Västra Gårvik och Östra Gårvik. Hela området
styrs därmed av §6 Vattentjänstlagen då det bör betraktas som ”ett större
sammanhang”, fortsättningsvis kallat § 6-område. Det krävs därför en gemensam
lösning i kommunal regi och att ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp upprättas.
När Munkedal Vatten fick i uppdrag (Dnr:KS 2013-388, 389) att utföra VA-utredningen
gavs förutsättningen – ” Eftersom det, oavsett lösning, ska vara en allmän
anläggning”.
Vid en kontroll med Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-02 angav handläggare
att: Utbyggnation av kommunalt avlopp är en förutsättning för att vi ska genom
detaljplaner kunna möjliggöra för ny bebyggelse i Gårvik, Bergsvik och Munkedals
hamn. Detaljplanerna för Lökeberg och Bergsvik kommer inte kunna genomföras utan
ett beslut att ta fram kommunalt avlopp.
Även om kommunen inte skulle planlägga borde dessa områdens storlek och närhet
till skyddade/känsliga områden uppfylla kriterierna för ett § 6-område.
En fråga som togs upp på KF 2022-02-28 var att det inte snart längre går att
tvångsansluta fastigheter. Denna fråga tolkar vi som att den gäller den nu inlämnade
lagrådsremissen (utkast till lag) benämnd ”Vägar till hållbara vattentjänster”.
Svenskt Vatten skriver att remissen innebär bland annat: ”ett långtgående ansvar
kommunerna får för att bedöma behovet av en allmän Va-anläggning och om det är
lämpligt med enskilda anläggningar som ett alternativ. Denna utredningsbörda och de
Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se

287
3 (6)
På uppdrag av
Munkedal Vatten AB

Datum: 2022-03-04
Dnr: 2017/091
Projektnr/ärendenr: 35021

ökade kraven på samråd kommer att vara kostnadsdrivande samtidigt som det
kommunala ansvaret finns kvar för att ordna vattentjänster när fastighetsägare inte tar
sitt ansvar.”
Förslaget på förändring gällande §6 är ett tillägg "Vid bedömningen av behovet enligt
första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en
vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för
människors hälsa och miljön".
Ingen kan idag säga hur den slutgiltiga lagändringen kommer att se ut och hur den
kommer att påverka Länsstyrelsens bedömning inför antagande av en ny detaljplan.
Vidare i detta remissvar förutsätts att lokala lösningar för avlopp innebär en
kommunal lokal lösning

Ett lokalt avloppsverk
En förutsättning i VA-utredningen var att både vatten och spillvatten löses och att
man inte skulle kombinera överföringsledning för antingen vatten eller spillvatten med
lokal lösning.
I återremissyrkande står att ”alternativt stanna vid Bergsvik och vad det skulle kosta
att ha en lokal lösning för avlopp i Gårvik”. Ett alternativ som togs upp på KF 2022-0228 var att bara dra fram dricksvatten – dessa alternativ hanterar vi nedan som
Alternativ 1: ett lokalt kommunalt avloppsreningsverk som förser Gårvik med
spillvattenlösning samt att man fortsätter med vattenledningen ner till Gårvik. Detta
alternativ innebär ett avloppsreningsverk för 700 pe.
I återremissyrkande står att ”Att utreda alternativ”. Detta hanterar vi som
Alternativ 2: I detta alternativ går både Bergsvik och Gårvik till ett lokalt
avloppsreningsverk. Detta alternativ innebär ett avloppsreningsverk för 1200 pe.
I VA-utredningen beskrivs intressen som finns i området och som kan påverka
tillstånd såsom Gullmarsfjordens naturreservat, Natura 2000 bestämmelser,
strandskydd, djur och växtskyddsområden, badplats, fornlämningar mm.
Placeringen av det lokala avloppsreningsverket har fått två alternativ i VAutredningen. VA-utredningen har tagit hänsyn till de ovan nämnda intressena samt
närhet till boende (300 m enligt Boverket men skulle kunna få tillstånd med 150–200
m enlig VA-utredningen)
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Två alternativ har beräknats avseende den besparing i överföringsledningsprojektet
de skulle kunna medföra. Beräkningen har gjorts med hjälp av samma personal från
Skanska som har tagit fram kostnadsberäkningen för återstående del av
överföringsledningen. Se bifogad karta för numrering.
Alternativ 1 är ett lokalt verk vid A som tar hand om avloppet från Gårvik.
För att få avloppet från Gårvik till verk A krävs överföringsledning inklusive
pumpstation 1. För att pumpa avloppet från Bergsvik till Munkedals reningsverk krävs
de två pumpstationer (2+3) som kostnadsberäkningen innehåller idag. Pumpstation 2
skulle kunna placeras vid infarten till Bergsvik men då geotekniken inte har utretts där
likställs kostnaden med att bygga i projekterat läge. Detta alternativ består i att man
inte lägger spillvatten på en sträcka av 250 m vilket medför 1,2 milj. i minskade
kostnader.
För att minska spillvattensträckan ytterligare skulle en flytt av verk A 200 m mot
Gårvik vara möjlig men har inte utretts. Då denna sträcka är kalkylerad som en
tryckning blir den ytterligare besparingen endast ca 0,1 milj. kr. Totalt 1,3 milj. kr.
Det lokala verket A skall då dimensioneras för 700 pe och beräknas kosta 15 milj. kr.
Till detta tillkommer eventuellt kostnad för utloppsledning samt tillkommande
kvävereningskostnad beroende på tillståndsprocessen.
Alternativ 2 är ett lokalt verk vid B som tar hand om avloppet från Gårvik och
Bergsvik.
Alternativet innebär i princip samma lösning från pumpstation 1 till verk B som från
pumpstation 1 till 2 som kostnadsberäkningen innehåller idag. Detta innebär att
pumpstation 2+3 ej behövs anläggas samt ca 200 m avloppsledning vid pumpstation
3, vilket medför ca 5 milj. kr i minskade kostnader.
Det lokala verket B skall då dimensioneras för 1200 pe och beräknas kosta 17 milj. kr.
Till detta tillkommer eventuellt kostnad för utloppsledning samt tillkommande
kvävereningskostnad beroende på tillståndsprocessen.
Utloppsledning
Både alternativ 1 och 2 medför behov av utsläpp av det renade vattnet som kommer
ur verket. I det enklast alternativet släpps vattnet i Gårviksbäcken direkt vid verken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har angett att tillstånd från befintligt dikesföretag som
har hand om Gårviksbäcken kan innebära en osäkerhetsfaktor då dikesföretaget inte
är aktivt och behöver utredas. De andra mer kostsamma alternativen innebär
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utloppsledningar från verken till antingen bäcken vid pumpstation 3 eller till Gårvik
och vidare ut som sjöledning. Se karta sid 16 VA-utredningen.

Driftskostnader
Driftskostnaderna för överföringsledning och lokalt verk har jämförts i VA-utredningen.
Dessa har inte räknats igenom igen men man kan ju konstatera att några av posterna
som slamkostnad, el och drivmedel (slamtransport) har ökat. Om man skall jämföra
dessa så får man ta med i beräkningen att 16 milj. kr har investerats i
överföringsledningen sedan VA-utredningen skrevs och belastar den årliga
driftskostnaden som en avskrivning.

Kvävereningskrav
I VA-utredningen anges att Länsstyrelsen har angett att det lokala verket kommer att
få skärpta krav gällande exempelvis kväve med anledning av Natura 2000
bestämmelserna. I en kommunikation med Länsstyrelsen 2021 om tillståndet för
centrala reningsverket och om man skulle kunna fördela ut belastning till tex lokalt
verk på Tungenäset angav de att ”Det finns också stor risk att man räknar samman
Munkedals arv och det mindre reningsverket som EN tätbebyggelse och kommer den
över 10 000 pe måste BÄGGE verken ha kväverening.”

Påverkan på Munkedals avloppsverk
Munkedals avloppsreningsverk har i VA-utredningen en belastning på 4000 pe och
dimensionerat för 6800 pe. Tungenäset tillför enligt VA-utredningen 1110 pe och
anses rymmas inom befintligt verk.
Tillskottsvattnet som idag kommer till verket är en stor belastning för
avloppsreningsverket.

Kostnadsökningen
Kostnadsökningen beskrivs i tjänsteskrivelsen till KS 2022-01-17
I Kommunfullmäktiges beslut från 2017-02-08 står:
”Observera att de angivna anläggningskostnaderna är kalkylerade. De verkliga
anläggningskostnaderna fås först efter entreprenadupphandlingarna.”
Kontrakterad entreprenör har under 2021 gjort en detaljerad kostnadsberäkning för
återstående arbeten med överföringsledningen. För att färdigställa
överföringsledningen har de kalkylerat med en kostnad på 30,2 milj. kr. Detta innebär
en total kostnadsökning på 18 miljoner. För budget 2022 innebär det en
kostnadsökning på 9,6 milj. kr. Resterande 8,4 milj. kr hanteras i budget 2023.

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se

290
6 (6)
På uppdrag av
Munkedal Vatten AB

Datum: 2022-03-04
Dnr: 2017/091
Projektnr/ärendenr: 35021

Västvatten AB
Mikael Svensson
Projektchef
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§ 24

Dnr 2021-000237

Överföringsledning Tungenäset
Sammanfattning av ärendet
Munkedals vatten AB har inkommit med en begäran om utökning av sin investeringsplan för
projektet som gäller överföringsledningen Tungenäset.
Överföringsledningen Faleby – Gårvik byggs för att försörja Bergsvik och Gårvik med kommunalt
VA. Byggnation av en överföringsledning antogs av Kommunfullmäktige 2016-06-08 §39.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-01-17 § 16
Tjänsteskrivelse2022-01-04
Protokoll nr 6, 2021-12-07 Styrelsemöte Munkedal Vatten AB
Bilaga 3 - Västvattens tjänsteskrivelse - Överföringsledning Tungenäset.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeten för projektet
Överföringsledning Tungenäset till 46,1 miljoner kr.
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten 2022 med 9,6
miljoner kr för projektet överföringsledning Tungenäset.

Yrkande
Jan Peterson (SD) Återremissyrkande:
Att utreda alternativ till att skjuta till ytterligare 9 miljoner kr för att färdigställa
överföringsledning eller att alternativt stanna vid Bergsvik och vad det skulle kosta att ha en lokal
lösning för avlopp i Gårvik.
Hans-Joachim Isenheim (SD), Ove Göransson (V), Göran Nyberg (-), Rolf Jacobsson (KD):
Bifall till Jan Peterssons (SD) återremissyrkande
Jan Hognert (M), Liza Kettil (S):
Bifall till kommunstyrelsens förslag
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
kommunstyrelsen och finner att ärendet ska återremitteras.
Omröstning begärd och ska verkställas.
Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja-röst: avgöra ärendet idag
Nej-röst: återremittera
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens med
minoritetsåterremiss.
Ordförande ställer proposition på Jan Petersons (SD) återremissyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Jan Petersons (SD) återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Ja-röst: 17
Nej-röst:15
Avstod:0
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens med
minoritetsåterremiss.
Omröstningslistan bifogas till paragrafen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med en
minoritetsåterremiss med följande återremissyrkande:
Att utreda alternativ till att skjuta till ytterligare 9 miljoner kr för att färdigställa
överföringsledning eller att alternativt stanna vid Bergsvik och vad det skulle kosta att ha en lokal
lösning för avlopp i Gårvik.

Expedieras
Kommunstyrelsen, för hantering av återremiss.
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Dnr: KS 2020-000233

Handläggare:
Eva Kläppe Hellström
Processutvecklare
Kommunstyrelsens förvaltning

Klimat- och miljöstrategi 2030
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimat- och miljöstrategi 2030, som ersätter
”Energiplan för Munkedals kommun” (Dnr KS 2012-388), ”Lokala miljömål” och
”Strategiplan för miljömålsarbetet” (Dnr KS 2012-374) och ”Miljöpolicy för Sotenäs,
Munkedal och Lysekils kommuner” (Dnr KS 2015-360).

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till klimatoch miljöstrategi (KS 2019-09-09, § 101). Förslaget presenterades vid
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021 och blev återremitterat ”för att
kommunstyrelsen på en dialogdag ska kunna diskutera innehållet i strategin för
omarbetning så att den överensstämmer med de lokala förutsättningarna” (KS
2021-02-08, § 14). En dialogdag har genomförts och förslaget till klimat- och
miljöstrategi har justerats i enlighet med vad som då framkom.

Bakgrund
Kommunen har fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023. De bygger på
kommunens vision, hållbar utveckling och fossilfrihet 2030. Ett av målen handlar
om miljöperspektivet av hållbar utveckling: Munkedal ska bidra till minskad
klimatpåverkan. Med utgångspunkt i inriktningsmålet beslutade kommunstyrelsen
att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till klimat- och miljöstrategi under 2020
(KS 2019-09-09, § 101). Förslaget presenterades vid kommunstyrelsens
sammanträde i februari 2021 och blev återremitterat ”för att kommunstyrelsen på
en dialogdag ska kunna diskutera innehållet i strategin för omarbetning så att den
överensstämmer med de lokala förutsättningarna” (KS 2021-02-08, § 14).
En dialogdag genomfördes i februari 2022. Förslaget till klimat- och miljöstrategi
har omarbetats i enlighet med vad som då framkom. Förändringarna består i att
fokusområdet ”Äta hälsosamt” har förtydligats med att det avser mer varierad kost
samt att kommunens måltidsriktlinjer utgör ett av de styrdokument som har tydlig
koppling till klimat- och miljöstrategin.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Hållbar utveckling
Social dimension
Barnkonventionen handlar om att barn ska få möjlighet att känna sig trygga och
kunna utveckla sin fulla potential, genom sina rättigheter. Med en tydlig styrning

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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för ett miljömässigt hållbart Munkedal skapas förutsättning för både trygghet och
möjlighet för barn att utveckla sin fulla potential i en god miljö.
Det finns en tydlig koppling mellan miljö och folkhälsa. Strategins fokus att resa
miljövänligt, äta hälsosamt, förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt samt
klimatsmart har tydlig positiv effekt på folkhälsan.
Miljömässig dimension
Strategin tydliggör kommunens mål och behov av insatser inom klimat- och
miljöområdet, inklusive energiplanering. Strategins fokus att resa miljövänligt, äta
hälsosamt, förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt samt klimatsmart har tydlig
positiv effekt på miljön. Förslaget är helt i linje med kommunens vision och
inriktningsmål att minska klimatpåverkan.
Ekonomisk dimension
Alla förändringar som genomförs för att bidra till måluppfyllelsen ska genomföras
inom befintliga budgetramar. Det kan innebära att omprioriteringar måste göras.
Realiserandet av strategin kan innebära positiva effekter för ekonomin på lång sikt.
De åtgärder som vi avstår ifrån idag riskerar att bli mer omfattande och dyrare att
genomföra senare.
Bilaga
Förslag till Klimat- och miljöstrategi 2030, med vattenstämpeln ”Förslag 2022-0221”

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Administrativ chef
VD helägda kommunala bolag
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Inledning
Klimatförändringarna är de mest allvarliga miljöhoten – både lokalt och
globalt. Vi får allt mer nederbörd, fler och mer kraftfulla stormar, torka,
översvämningar och höjda havsvattennivåer. Olika sorters extremväder
påverkar kommunens möjlighet att utföra sitt uppdrag, vilket får
konsekvenser för både invånare och medarbetare. Klimatförändringarna
minskar den biologiska mångfalden, som är ett av de största globala
miljöproblemen. Förlusten av biologisk mångfald förvärrar i sin tur effekterna
av klimatförändringarna ännu mer. Klimatförändringarna är också ett stort
säkerhetspolitiskt hot, med risk för ökade motsättningar och konfliktrisker
som framför allt handlar om färskvatten, förnyelsebara naturresurser och
migration.
Denna klimat- och miljöstrategi gäller för hela kommunorganisationen och
dess helägda bolag, som ska vara en förebild för alla som bor och verkar i
kommunen.
Kommunens energiplan ingår i denna klimat- och miljöstrategi.

Kommunen – den lokala klimatanpassaren
Ett hållbart Munkedal ur ett klimat- och miljöperspektiv innebär att vi är
klimatsmarta. Arbetet med hållbar utveckling ska därför integreras i det
dagliga arbetet – det är inte ett projekt som sköts vid sidan om ordinarie
verksamhet.
Det kostar att ställa om för att rädda miljön och för att minska effekterna av
klimatförändringarna, som är en av de utmaningar som Agenda 2030delegationen har konstaterat ”inom en nära framtid är förenade med så stora
kostnader för samhället att Sverige inte har råd att inte agera”.
Det behöver läggas större vikt vid klimatansvar i exempelvis beslut om
lokalisering av och logistik inom verksamheter. Ju mindre klimatpåverkan,
desto lägre kostnader för klimatanpassningar. Ökade temperaturer innebär
ökad avrinning med risk för översvämningar, skred, skadeorganismer och
smittbärare, men även risk för ökad torka. Med ökad nederbörd riskerar
vattentäkter att förorenas och ledningsbrott att inträffa i va-nät, medan
torrare perioder ökar risken för torka och vattenbrist. Klimatförändringarna
leder till nya risker och sårbarheter. För att minska konsekvenserna av
klimatförändringarna behöver all samhällsplanering fokusera på hållbarhet,
energianvändningen effektiviseras samt användningen av förnyelsebara
bränslen och förnyelsebar el öka.
En hållbar energiplanering minskar ohälsa, negativa miljökonsekvenser och
ekonomiska kostnader. Strategiskt klimat- och miljöarbete är således viktigt
för utvecklingen och i förlängningen för ett gott liv i Munkedal.
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De åtgärder som vi avstår ifrån idag riskerar att bli dyrare att genomföra
senare. Det gäller både offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och enskilda
invånare. Klimatåtgärderna innebär även goda möjligheter till positiva
effekter, som till exempel för hälsa, miljö och sysselsättning.

Vår omvärld
FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling, som en del av Agenda
2030. Agendan är en sammanfattning av de samhällsutmaningar som vi står
inför, utmaningar som måste lösas gemensamt eftersom de påverkar
varandra. Hållbar utveckling innebär att man tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov. Det handlar om livskvalitet, för alla – nu och i framtiden. Det sker
utifrån tre perspektiv: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social
hållbarhet handlar om välbefinnande, behov och rättigheter samt rättvisa och
makt. Miljömässig hållbarhet handlar om att hålla oss inom de gränser som
ekosystemen klarar av, och att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt.
Den ekonomiska utvecklingen är till för att skapa förutsättningar för ekologisk
och social utveckling, och får inte innebära negativa konsekvenser för social
eller miljömässig hållbarhet. Ekonomin är därför bara ett medel, en
möjliggörare, för att nå den hållbara utvecklingen. Utvecklingen är hållbar när
dessa tre stämmer överens med varandra.

Utvecklingen är hållbar när de tre perspektiven är i balans

FN:s klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, handlar om att världens länder
ska arbeta för att inte medeltemperaturen på jorden ökar mer än 2 grader,
och att man ska anstränga sig för att ökningen ska stanna på 1,5 grad. Det
ska göras genom att minska klimatutsläppen.
Hållbar utveckling är ett övergripande mål för Europeiska unionen (EU) och
Sverige. 2050 ska Europa vara klimatneutralt, enligt EU:s strategiska vision.
2030 ska den svenska fordonsflottan vara fossilfri. 2045 ska Sverige inte ha
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
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Det är bråttom att bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa.i
Därför har EU tagit fram ett nytt miljöhandlingsprogram. Syftet är att skynda
på klimatneutralitet, resurseffektivitet och att organisera ekonomin så att de
skador som människan har orsakat miljön kan läka. Programmet fokuserar på
att minska utsläppen av växthusgaser till 2030, klimatneutralitet 2050,
minska sårbarhet för klimatförändringar, cirkulär ekonomi, noll utsläpp av
föroreningar, biologisk mångfald samt minska miljö- och klimatpåverkan i
produktion och konsumtion.
Målet för Sveriges miljöpolitik är att nästa generation ska få ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att det påverkar människor utanför
Sveriges gränser negativt (generationsmålet). För att nå generationsmålet
har det tagits fram 16 miljökvalitetsmål. Dessa beskriver det tillstånd som ska
nås, bland annat begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ett rikt odlingslandskap
och ett rikt växt- och djurliv. Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen
mot en hållbar utveckling och Agenda 2030.
Näringslivet har i många fall kommit mycket längre än offentlig sektor. Bland
annat genom att anpassa sin produktion och konsumtion.
Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen har tagit
fram strategin Klimat 2030, med målet att vara en fossiloberoende region till
år 2030. Det innebär att de totala utsläppen av växthusgaser i Västra
Götaland ska minska med 80 procent till år 2030, jämfört med 1990.
Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion, oavsett var i
världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Arbetet för ett
fossiloberoende fokuserar på fyra områden:
-

Hållbara transporter
Klimatsmart och hälsosam mat
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

Alla kommuner i Västra Götaland har skrivit på Klimat 2030, och därmed ställt
sig bakom klimatmålet att vara fossiloberoende 2030.
Utsläppen av koldioxid är 9 ton per person och år i Sverige. Dessa är
fördelade på 6 ton inom privat konsumtion och 3 ton inom offentlig
konsumtion. Utsläppen från privat konsumtion kommer framför allt från
transporter, livsmedel och boende. Utsläppen från det offentliga kommer från
konsumtion och investeringar, exempelvis byggnader och maskiner. För att
nå 2-gradersmålet bör utsläppen totalt sett inte vara mer än 1 ton koldioxid
per person och år.
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Munkedal – vision och mål
Munkedal – mer av livet. En hållbart
växande kommun med engagerade
invånare. Här tar vi oss an framtidens
utmaningar tillsammans!
Vision 2025

Visionen innebär att Munkedal ska vara en hållbart växande kommun med en
kreativ och spännande miljö där människor känner sig välkomna, trivs med
livet, är delaktiga, handlingskraftiga och stolta. Munkedal har skrivit under
Klimat 2030 och att vara en fossilfri gränsregion 2030, tillsammans med
övriga kommuner i Fyrbodal och de norska länen Östfold och Follo.
Munkedal har tagit fram fyra inriktningsmål för 2020-2023. De bygger på
kommunens vision, hållbar utveckling och fossilfrihet 2030. Ett av
inriktningsmålen berör miljöperspektivet av hållbar utveckling:
Munkedal ska bidra till minskad
klimatpåverkan
Inriktningsmål 2020-2023,
miljöperspektivet

Inriktningsmålet innebär att vi framför allt arbetar med det globala
hållbarhetsmålet (globalt mål) 13. Bekämpa klimatförändringarna. Eftersom
de globala målen är integrerade och odelbara berörs samtliga mål, men fokus
ligger på mål 13.
För att begränsa klimatförändringarna behöver klimatutsläppen minska.
Därför har vi valt att prioritera det strategiska klimat- och miljöarbetet på
löftet om att vara en fossiloberoende 2030ii, med inriktning på det som
orsakas av kommunorganisationens verksamheter.
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Munkedals miljömål 2030
Utsläppen av koldioxid från kommunorganisationens egna verksamheter har
minskat med 80 procent, jämfört med 1990.iii

Fokusområden
Klimatsmarta val behöver underlättas för att vi ska nå vårt miljömål.
Kommunen har därför valt att fokusera på fyra områden:
-

Resa miljövänligt
Äta hälsosamt
Förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt
Klimatsmarta byggnader.

Vart och ett av fokusområdena har koppling till de globala hållbarhetsmålen.
Fokusområde

Koppling till de globala
hållbarhetsmålen

Resa miljövänligt
-

Minimera antal resor.
Undvik resor med motordrivna
fordon.
Välj cykel eller promenera när du
kan.
Samåk eller åk med kollektivtrafik.
Samordna transporter.
Kommunens fordon är fossilfria.
Effektivt nyttjande av kommunens
fordon.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Äta hälsosamt
-

Minskat matsvinn.
Mer närodlat på tallriken.
Mer varierad kost på tallriken.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 12. Hållbar konsumtion och
produktion
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15. Ekosystem och biologisk
mångfald
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Förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt
-

Flergångsprodukter istället för
engångsprodukter.
Förebygg och minimera mängden
avfall.
Återbruka och återanvänd, hyr och
samäg inom och mellan
förvaltningar.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 12. Hållbar konsumtion och
produktion
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Klimatsmarta byggnader
-

Energieffektivisera.
Producera sol-el.
Beräkna klimatbelastning över
livscykeln vid byggnation.
Planera för en hållbar
samhällsstruktur.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Sammanställning av fokusområden och kopplingen till de globala hållbarhetsmålen.
Inspiration till fokusområdena är hämtad från Klimat 2030.

Önskade effekter
De positiva effekterna av att vårt miljömål uppnås kan ses i samtliga tre
perspektiv av hållbar utveckling:

Resa
miljövänligt

Miljömässig
hållbarhet

Social hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Energieffektivt

Förbättrad hälsa

Minskade
kostnader för resor

Minskad
klimatpåverkan

Äta
hälsosamt

Energieffektivt

Minskade
kostnader för
transporter
Förbättrad hälsa

Minskade
matkostnader

Minskat matsvinn
Minskade utsläpp från
transporter

Minskade
kostnader för
transporter

Minskad
klimatpåverkan
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Förbruka
sparsamt,
förnybart och
cirkulärt

Färre naturresurser
förbrukas

Förbättrad hälsa

Minskade
investeringskostna
der

Förbättrad hälsa

Minskade
energikostnader

Minskade utsläpp från
transporter
Minskad
klimatpåverkan

Klimatsmarta
byggnader

Energieffektivt
Närproducerad energi
Minskad
klimatpåverkan

Minskade
förvaltningskostna
der

Effekter av uppnått miljömål i Munkedals kommun

Aktiviteter
Alla nämnder och helägda kommunala bolag ska ta fram aktiviteter som går
att följa upp, för minskade koldioxidutsläpp från transporter, med fokus på
resa miljövänligt, äta hälsosamt, förbruka sparsamt och cirkulärt samt
klimatsmarta byggnader. Aktiviteterna ska kunna mätas och följas upp
årligen. Förvaltningarnas aktiviteter ska skrivas in i aktivitetsplanen, enligt
nedan.
Varje år tar nämnderna fram verksamhetsplaner för kommande år. Dessa
beskriver de verksamheter som nämnderna är ansvariga för och är ett stöd
för planering, styrning och ledning för att nå verksamhetsmålen. Utifrån
verksamhetsplanen tar förvaltningen fram en aktivitetsplan där arbetet
specificeras. I aktivitetsplanen lyfts aktiviteter som ska leda till att nå
verksamhetsmål och vad som framgår av andra beslutade styrdokument.

Energiplan
Varje kommun ska ha en aktuell energiplan, både för den egna organisationen
och för det geografiska området. Den ska innehålla frågor om försörjning,
distribution och användning av energi. Planen ska underlätta samordning av
olika aktörers insatser, för en hållbar energisituation i Munkedal. Energiplanen
visar kommunens viljeinriktning i samverkan med näringsliv och invånare på
de områden där den kommunala organisationen bara delvis är ansvarig för
frågorna.
Energiplanens koppling till de globala målen är framför allt mål 7. Hållbar
energi för alla.
Munkedal ska ha ett hållbart och säkert system för tillförsel, distribution och
användning av energi. På så sätt skapar vi en trygg och attraktiv kommun
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med minskad klimatpåverkan. Energiförsörjningen ska vara tillräcklig och
säker samt ha en målsättning om att vara regionalt oberoende av omvärlden.
Energianvändningen per invånare behöver minska. Det kan ske genom en
målmedveten samhällsplanering och ett aktivt arbete med energihushållning
samt information om miljö och energi.
Energiplaneringen är en del av underlaget i kommunens översiktsplanering.
Det innebär att vi kopplar samman strategisk bebyggelseutveckling och
energianvändning i ett tidigt skede. Energiplaneringen även underlag för
detaljplanering för om- och nybyggnation. På så sätt bidrar kommunen till den
omställning som krävs för att leva klimatsmart för dem som bor och verkar i
vår kommun.
Fastighetsägare är ansvariga att se till att värmedistributionen i fastigheterna
fungerar vid exempelvis elavbrott och behöver därför en beredskap för
eventuellt reservsystem för värmedistribution och reservkraftsystem. Inom
omsorgens verksamheter är personalen extra viktig vid ett el- eller
värmeavbrott. Därför ska det finnas en tydlig prioriteringsordning för insatser
som är viktigast för brukarna.
Kommunen har en viktig roll för energianvändningens inverkan på miljö, hälsa
och hushållning av resurser. All personal har ansvar för kommunens
energianvändning.

Uppföljning
Klimat- och miljöstrategin följs upp varje år, i samband med årsbokslutet.
Fördjupad uppföljning sker per 2024 och 2029.

Revidering
Klimat- och miljöstrategin ska aktualiseras för eventuell revidering när nya
inriktningsmål har fastställts för perioderna 2024-2027 respektive 2028-2031.

Koppling till målprocess och styrande
dokument
Klimat- och miljöstrategin är ett styrande dokument som utgör underlag för
övergripande planer, budget samt nämndernas och de helägda bolagens
verksamhetsplanering. Strategin ersätter ”Energiplan för Munkedals kommun”
(Dnr KS 2012-388), ”Lokala miljömål” och ”Strategiplan för miljömålsarbetet”
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(Dnr KS 2012-374) och ”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils
kommuner” (Dnr KS 2015-360).
De aktiviteter som konkretiseras utifrån klimat- och miljöstrategin ska in i
nämndernas aktivitetsplaner för verksamhetsåret, i enlighet med
målprocessen. De helägda kommunala bolagen ska samla sina aktiviteter på
motsvarande sätt.
Kommunfullmäktige antar en budget med flerårsplan varje år. Budgeten är
överordnad andra kommunala styrdokument. Det finns flera andra
kommunala styrdokument som har en tydlig koppling till klimat- och
miljöstrategin, utöver budgeten. Det handlar exempelvis om översiktsplan,
bostadsförsörjningsplan, vindbruksplan, va-strategi, avfallsplan,
upphandlingspolicy, lokalförsörjningsplan, beredskapsplaner och
måltidsriktlinjer.

i

Strategisk agenda antagen av Europeiska rådet 2019-06-20.
Fossiloberoende innebär en minskning med 80 procent av utsläppen jämfört med år 1990.
iii Egentligen koldioxidekvivalenter, som är en summering av olika växthusgaser som omräknats
till ett gemensamt mått.
ii
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Dnr: KS 2022-000080

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Ombudsinstruktion 2021 – Vadholmen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av resultatet
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Sammanfattning
Årets resultat landar på -630 tkr.
Det negativa resultatet är hänförligt till en saneringskostnad av mark.
Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning.
Markberedningar pågår på Sohlbergsområdet för att möjliggöra uppförandet av
bostäder och lokaler för verksamheter.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Det negativa resultatet försvagar bolagets ekonomiska ställning.

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunens ombud

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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354
Sida 1 av 6

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB
Org nr 556982-0656

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning
Innehåll
-

förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
tilläggsupplysningar

Sida
2
3
4
5

Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom
parentes avser föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget ska förvalta och utveckla fastigheter i Munkedals kommun för bostäder och
verksamheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Munkedals
kommun.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Detaljplanearbete för ”Sohlbergs-område” har avslutats. En markanvisningstävling har
genomförts och en ”vinnare” har utsetts. Diskussioner om avtal, tidpunkt för byggnation
etc pågår. Två dotterbolag har bildats – ett för varje byggrätt.
Moderföretag
Bolaget ägs till 100 % av Munkedals kommun, org nr 212000–1330, säte Munkedal.

2021
0
-630
55,5

Flerårsöversikt
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Soliditet, %

2020
27
-526
98,9

2019
281
17
93,7

2018
308
49
92,4

2017

299
487
90,1

* Förlängt räkenskapsår 201509–201612

Förändringar av eget kapital

Aktiekapital
Ingående
Aktieägartillskott
Omföring av föregående års
resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

50 000

50 000

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämman förfogande står följande
vinstmedel:
Balanserat resultat
Aktieägartillskott
Årets resultat
Totalt
Styrelsen föreslår att i ny räkning balansera

Balanserat
Årets resultat
resultat
1 908 592
-525 933

Totalt
1 432 659
0

-525 933

525 933

0

1 382 659

-629 618
-629 618

-629 618
803 042

-30
1 413
-629
753

490
150
618
042

753 042
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Resultaträkning

Not

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

0

26 907

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

0

Övriga rörelseintäkter
0

26 907

-572 226

-504 613

-57 392
-629 618

-48 226
-552 840

Rörelseresultat

-629 618

-525 933

Finansiella poster

0

0

-629 618

-525 933

-629 618

-525 933

-

-

Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Resultat efter finansiella
poster
Resultat före skatt

2

Skatter
Skatt på årets resultat

-525 933
Årets resultat

-629 618
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Balansräkning

Not

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

2

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

1 317 475

1 374 867

50 000

0

1 367 475 1 374 867

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Fordran Munkedals kommun
Fordran koncernbolag
Kortfristiga placeringar
Kassa Bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

20 822
33 437
21 750

9 327
62 572
0

2 305

3 305

78 314

75 204

1 445 789 1 450 071

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 50 000 aktier
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Aktieägartillskott
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

50 000
50 000

3

-30
1 413
-629
753

490
150
618
042

50 000
50 000

495
1 413
-525
1 382

443
150
933
660

803 042 1 432 660
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Långfristiga skulder
Skuld Munkedals kommun
Summa långfristiga skulder

407 614

0

407 614

0

200 000
35 133
235 133

0
17 411
17 411

Kortfristiga skulder
Skuld Munkedals kommun
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1 445 789 1 450 071

Tilläggsupplysningar
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre aktiebolag
Fordringar och skulder
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden
om annat ej anges.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde
om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade
nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
25 år
Mark
Markanläggning
20 år

Upplysningar till balansräkningen
Not 2
Byggnader och mark

2021-01-01 2021-12-31
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående avskrivningar

1 455 498
1 455 498
-

80 631
57 392
138 023

2020-01-01 2020-12-31

1 194 232
757 607
- 496 341
1 455 498
-116
-48
84
-80

783
266
418
631
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Redovisat värde

1 374 867

1 317 475

Not 3 Resultatdisposition

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Aktieägartillskott
Årets resultat
Totalt
Styrelsen föreslår att i ny
räkning balansera

Not 4

-30
1 413
-629
753

490
150
618
042

753 042

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Försäljning av mark till dotterbolagen sker i februari månad. Försäljning av ett
dotterbolag planeras ske under samma period till den utsedda vinnaren av
markanvisningstävlingen.

Munkedal

Mats Tillander

Vår revisionsberättelse har angivits

Anders Linusson
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB
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Dnr: KS 2022-000081

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Ombudsinstruktion 2021 - Rambo AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;





Godkänner
Godkänner
Godkänner
Godkänner

Resultat- och balansräkning
föreslagen disposition av överskott
ansvarsfrihet för styrelseledamöter
ansvarsfrihet för VD

Sammanfattning
Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2021 visar på ett
positivt resultat efter finansiella poster på 9,9 (6,3) mnkr.
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till
aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.
Investeringsutgifterna för året uppgick till 20,7 (10,4) mnkr.
Kort beskrivning av verksamheten
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera
och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet
såsom återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin
verksamhet att producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga
energikällor med anknytning till bolagets verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra
de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt
ägaren/i ägarens ställe.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Rambo firade sin 40 års dag och dessvärre förhindrade pandemin vår planerade
pompa och ståt.
Under året har avdelningschefen för Utveckling och kvalitet gått i pension och ny
avdelningschef tillträdde under augusti månad. Under hösten har en miljöingenjör,
driftschef (renhållningen) samt systemansvarig anställts.
Året har fortsatt präglats av höga ersättningar för metall och well.
För att hantera framtidens utmaningar inom digitalisering har Rambos IT-frågor
flyttats över till avdelningen för kommunikation och kundservice. Där har
organisationen stärkts upp med en systemansvarig som håller högt fokus på
digitaliseringsfrågorna.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Digitaliseringsresan har fortsatt genom att implementera en centraliseringsfunktion
av vågar på anläggningssidan där samtliga anläggningar ska sammankopplas
centralt till anläggningen på Sivik i Lysekil. I korthet handlar den om att förbättra
kontrollen över det avfallet som körs in och ut från anläggningarna.
Under 2021 har Rambo fortsatt arbetat intensivt med lakvattenfrågan på Sivik.
Arbete har dels skett genom konkreta åtgärder i den befintliga lakvattendammen
och genom försök i ett pilotprojekt. Därutöver har mycket fokus lagts på det
övergripande arbetet med framtagande av en lakvattenutredning inför beslut från
Miljöprövningsdelegationen.
Mätningar har utförts av deponigasläckaget från deponierna på Tyft och Hästeskeds
avfallsanläggningar samt ett pilotprojekt med ett metanoxiderande filter har inletts
på Hästesked.
Inför införandet av hemsortering i fyrfackskärl i Sotenäs kommun har Rambo under
året arbetat med framkomlighetsinventering för att säkerställa att kärlen kan
tömmas på ett säkert sätt både för personal och boende. I trånga gränder och där
fordonen inte har möjlighet att vända införs gemensamma kärl i kärlskåp.
Från och med 2021 begär Rambo in slutbesked från ägarkommunerna vilket
resulterat i att man i ett tidigare skede fångat upp nybyggda fastigheter och kunnat
påföra renhållningsabonnemang.
Under sommaren har Rambo och tjänstemän från Sotenäs kommun haft täta
avstämningar gällande avfallshantering för verksamheter på Smögenbryggan.
Samarbetet har varit bra och inneburit att man gemensamt har förbättrat
hanteringen inför 2022. I Lysekils och Munkedals renhållningskollektiv har det
insamlade matavfallet ökat med 16 respektive 75 ton som har gått till rötning och
28 ton fler förpackningar per kommun som har gått till återvinning vilket innebär
att mindre avfall har gått till förbränning.
Ett projekt för införandet av passersystem i Rambos ägarkommuner har påbörjats
där mycket handlat om att sätta upp struktur och kommunikation mellan berörda
system.
Under 2021 har avfallshanteringen arbetat aktivt med att få företagen som besöker
Rambos återvinningscentraler att betala för sig vilket har genererat ökade intäkter.
Anläggningarna Sivik och Hästesked har kompletterats med bommar till vågsystem
och bommar till Hogenäs anläggning har monterats.
Under året har insamlingen gjort en organisationsförändring med anledning av att
trafikledarna har haft en hög arbetsbelastning under en längre tid som har påverkat
arbetsmiljön negativt. Organisationen har utökats med en trafikledare och man har
strukturerat om arbetet för driftscheferna vilket inneburit att antalet driftschefer
minskats ner från fyra till tre.
För att möta framtida behov har renhållningen i Munkedal utökats med en ny
personalbyggnad där det nu finns faciliteter i form av lunchrum samt
omklädningsmöjligheter för både kvinnor och män. Detta har förbättrat
renhållningspersonalens arbetsmiljö och ökat trivseln samt att driftspersonalen kan
arbeta närmare sin personalgrupp.
Alla Rambos fordon körs nu efter digitala körlistor. Under året har man sett över
och uppdaterat avvikelser för renhållningskollektiven vilket har förbättrat
kommunikationen mellan chaufförer och administrativ personal samt inneburit ökad
tydlighet gentemot Rambos hushållskunder.
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Under våren 2021 inträffade två incidenter med brand i komprimatorbilar vid
hämtning av återvinningsmaterial på återvinningsstationer (ÅVS). I det ena fallet
började lasten att brinna vid hämtning av metallförpackningar och tack vare snabbt
agerande av chaufför och brandkår förhindrades större skador. Vid den andra
incidenten fick fordonet en del smältskador av värmen och fick bärgas från platsen.
I december kom beslut om att ägarkommunerna via en extern aktör ska göra en
genomlysning av bolaget gällande organisations effektivitet, där bland annat
bolagets overheadkostnader ska analyseras. Vidare ska för- och nackdelar samt
risker med att bolaget bedriver en omfattande konkurrensutsatt verksamhet
belysas.
Resultat
Redovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 9,9
mnkr.
Resultat per affärsområde:
Företagsledning och gemensam administration.
Minskade kostnader påverkar resultatet positivt med 1,2 (1,0) mnkr som till största
delen beror på minskade personalkostnader till följd av en pensionsavgång och att
nyanställning därefter kom att dröja. Även tillsättning av systemansvarig kom att
ske senare på året än planerat. På grund av Coronapandemins framfart har vissa
planerade insatser under 2021 fått skjutas på framtiden bland annat Rambos 40 års
jubileum.
Affärsområde Avfallshantering
Rambos avfallsanläggningar och återvinningscentraler redovisas under
affärsområde avfallshantering. Affärsområdet redovisar ett rörelseresultat på 6,4
(5,8) mnkr. Totalt genomfördes investeringar med 11,5 (5,0) mnkr.
Resultatet beror till stora delar på ökade besöksintäkter på anläggningar och ÅVC
(återvinningscentral), höga ersättningsnivåer för metall- och well samt låg kostnad
för träomhändertagande. Genom ökad utsortering har kostnader för
omhändertagande av andra fraktioner minskat. Nytt avtal för matavfall har gett
lägre kostnader. Genom införande av vägning i hjullastare har en högre
kvalitetssäkring av våguppgifter nåtts.
Större investeringar under året; tältlagerhall för MIljöhallen på Hogenäs, ny
maskinhanterare på Tyft samt ny hjullastare på Sivik. På Hogenäs ÅVC har ett nytt
köområde anlagts med ambitionen att ge en förbättrad och säker trafiksituation på
väg 872. En ny infart till Hästeskeds ÅVC har färdigställts samt en ny plats för att
samla in förpackningar ÅVS har anlagts strax utanför den nya infarten.

Renhållningskollektiv
Sammantaget redovisar kollektiven ett rörelseresultat på 0,6 (-2,3) mnkr. Totalt
genomfördes investeringar på 1,2 (1,3) mnkr.
Resultat per kollektiv:
Lysekils 1,3 (0,9) mnkr
Sotenäs 1,0 (0,3) mnkr
Tanum -1,5 (-3,0) mnkr
Munkedal -0,2 (-0,4) mnkr
Resultatet påverkas positivt av högre materialersättningar och besöksavgifter på
ÅVC. De pågående framkomlighetsinventeringarna i Sotenäs och Tanum har
bidragit till ökade intäkter då man upptäckt fastigheter som tidigare har saknat
renhållningsabonnemang. Sommarens ökade turism har inneburit fler tömningar
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både när det gäller container, molok och extra hämtningar. I Lysekil och Munkedal
påverkas resultatet positivt av något lägre behandlingsavgifter till följd av att fler
hushåll sorterar ut matavfall och förpackningar. I Tanum påverkas resultatet
negativt på grund av beslut om lägre taxehöjningar än av Rambo föreslagen nivå
samt att de började gälla från 1. Från och med 1 januari 2021 ingår endast
slamuppdrag som tillhör det kommunala monopolet i kollektivens ansvar. Det har
inte påverkat resultaten nämnvärt då även kostnaderna minskat i motsvarande
omfattning.
Affärsområde Insamling
Rambos transportverksamhet redovisas under affärsområde insamling.
Insamlingen redovisar ett rörelseresultat på 1,7 (1,8) mnkr. Totalt genomfördes
investeringar på 8,0 (4,1) mnkr.
Resultatet påverkas negativt av höga reparationskostnader på grund av en
föråldrad fordonspark, ökade bränslekostnader på grund av höga dieselpriser samt
ökade kostnader för inhyrd personal framför allt under sommarperioden och vid
långtidssjukskrivningar.
Resultatet påverkas positivt av fler uppdrag inom FTI (förpacknings och
tidningsinsamlingen), högre volymer på WWT (Wastewater Treatment) slam, fler
uppdrag inom slamsugning och inom renhållningen i Sotenäs och Tanum tack vare
påförda abonnemang.
Under året har Insamlingen återinvesterat fyra nya fordon; två 2-facksbilar
(renhållningen Tanum) samt två komprimatorbilar (FTI/företag).

Investeringar
Investeringsutgifterna uppgick till 27 mnkr. Soliditeten ligger på 55%.
Intern kontroll
Inget rapporterat.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under 2022 kommer arbetet med Siviks lakvattenrening att fortsätta. Fokus
kommer att ligga på att testa olika reningsmetoder i olika pilotprojekt för att få
underlag till vidare arbete under kommande år. Mycket utredningar och pilottester
kvarstår och Rambo beräknar en ledtid på 4–6 år innan en komplett och godkänd
lösning för rening av lakvattnet finns på plats. Beroende på utfallet av
utredningarna kommer omfattningen och kostnaden för efterföljande arbete och
installationer att variera.
Från och med 1 januari 2022 ingår ansvaret för returpapper i det kommunala
ansvaret. Det råder fortsatt stor osäkerhet om vad som kommer att hända med
insamlings ansvaret samt ersättningen för resterande förpackningar.
Under 2022 kommer arbetet med införandet av fastighetsnära insamling i Sotenäs
kommun att gå in i en mer aktiv fas då förutsättningarna för införandet blir tydliga i
och med att framkomlighetsinventeringen färdigställs. Inför uppstarten kommer en
plockanalys att genomföras och en första informationstidning kommer att skickas
ut till hushållen. Under 2022 kommer arbetet med framkomlighetinventering i
Tanums kommun att påbörjas.
Passersystemet som är upphandlat kommer succesivt monteras och färdigställas på
samtliga ÅVC:er under 2022. Den 1 januari 2023 ska allt vara i full drift med
regelverk på plats. På anläggningarna ska reglerade infarter monterat senast under
sommaren 2022.
Arbetet för att nå ett ökat återbruk kommer att intensifieras och de största
insatserna kommer till en början att läggas i Lysekils Kommun. Förstudien

364
Sida

Datum

Munkedals kommun

2022-02-28

KS 2022-000081

5(5)

Kretsloppsparken visar goda förutsättningar för ett utökat och utvecklat återbruk av
alla typer av inkommande material, dock med ett fokus mot bygg- och riv sektorn.
Ett försök att starta upp ett bygg och riv återbruksarbete i Tanums Kommun på
Tyfts anläggning är på gång. Farligt avfall från verksamheter kommer från och med
den 1 januari 2023 endast att tas emot med avlämnarintyg.
Hanteringen och återvinning av hård- och mjukplast har fortsatt stora utmaningar
och betydande utvecklingsmöjligheter gällande utsortering och avsättning av
materialet varför Rambo kommer att jobba mer målinriktat med detta i framtiden.
Rambo ser en ekonomisk risk men också en möjlighet gällande ersättnings- och
kostnadsnivåer inom framförallt metall, well, trä och brännbart. För material som
går till förbränning kan utsläppsrätterna påverka kostnaderna avsevärt. Det ökade
priset på bränsle kommer att ge ökade kostnader för transporter och även för det
interna arbetet med våra arbetsmaskiner. Prisutvecklingen kommer att vara en
osäkerhetsfaktor.
Under 2022 och flera år framöver kommer Siviks avfallsanläggning att förändras
genom att dag- och släckvattendammar anläggs som en del i det nya
ianspråktagna tillståndet för anläggningen. WWT slam från Preemraff läggs i
nuläget upp internt på Siviks avfallsanläggning för framtida användning för
sluttäckning. Inom 1–2 år kommer Rambo dock att behöva transportera slammet
vidare till annan slutförvaring/slutanvändning då man inte längre har möjlighet att
ta emot dessa massor.
Biosedimentslam på Hästesked tas avtalsenligt emot t o m april 2022, därefter sker
ny upphandling.
I början av 2022 kommer EDP Mobile det digitala systemet i Rambos fordon att
uppdateras. Den nya versionen är ett avsevärt bättre system som kommer att
underlätta arbetet för chaufförer och den administrativa personalen.
Fordonsleverantörerna har börjat flagga om fördröjda leveranstider med anledning
av Coronapandemin. Leveranstiderna är 12–18 månader beroende på val av chassi
och påbyggnad. Detta får konsekvenser för den framtida planeringen och Rambo
försöker i den mån det går att upphandla fordonen i ett tidigt skede för att fordonet
ska vara på plats enligt lagd planering.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Munkedals kommun har en ambition att hålla ner taxor och avgifter. Det blir en
utmaning att klara detta i och med investeringarna som gjort i ett nytt
insamlingssystem.
Det positiva resultatet stärker bolagets finansiella ställning
Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunens ombud
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Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB
Org.nr. 556211–9007

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Regional Avfallshantering i Mellersta Bohuslän AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i
tkr.

Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed
sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att
producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets verksamhet. Bolaget
är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Flerårsjämförelse*
Beloppen i Flerårsjämförelse visas i SEK
2021
188 495
9 883
5,2
182 322
55
95
99 903

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Res. i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medelantalet anställda
Justerat eget kapital

2020
173 969
6 260
3,6
169 205
54
92
91 432

2019
167 320
2 808
1,7
179 836
48
74
86 654

2018
165 697
3 666
2,2
153 797
55
72
84 774

2017
161 055
1 431
0,9
142 738
58
74
82 284

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden
Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (org. nr 556211–9007) är ett aktiebolag som bildades 1981 och ägs av
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner.
Fördelning av aktiekapital

Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Tanums kommun
Munkedals kommun

Aktiekapital, kr

Andel i %

Antal aktier

637 500
637 500
637 500
637 500

25
25
25
25

1275
1275
1275
1275
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Rambo firade sin 40 års dag och dessvärre förhindrade pandemin vår planerade pompa och ståt.
Under året har avdelningschefen för Utveckling och kvalitet gått i pension och ny avdelningschef tillträdde under augusti månad.
Under hösten har en miljöingenjör, driftschef (renhållningen) samt systemansvarig anställts.
Året har fortsatt präglats av höga ersättningar för metall och well.
För att hantera framtidens utmaningar inom digitalisering har Rambos IT-frågor flyttats över till avdelningen för kommunikation
och kundservice. Där har organisationen stärkts upp med en systemansvarig som håller högt fokus på digitaliseringsfrågorna.
Digitaliseringsresan har fortsatt genom att implementera en centraliseringsfunktion av vågar på anläggningssidan där samtliga
anläggningar ska sammankopplas centralt till anläggningen på Sivik i Lysekil. I korthet handlar den om att förbättra kontrollen
över det avfallet som körs in och ut från anläggningarna.
Under 2021 har Rambo fortsatt arbetat intensivt med lakvattenfrågan på Sivik. Arbete har dels skett genom konkreta åtgärder i
den befintliga lakvattendammen och genom försök i ett pilotprojekt. Därutöver har mycket fokus lagts på det övergripande arbetet
med framtagande av en lakvattenutredning inför beslut från Miljöprövningsdelegationen.
Mätningar har utförts av deponigasläckaget från deponierna på Tyft och Hästeskeds avfallsanläggningar samt ett pilotprojekt med
ett metanoxiderande filter har inletts på Hästesked.
Inför införandet av hemsortering i fyrfackskärl i Sotenäs kommun har Rambo under året arbetat med framkomlighetsinventering
för att säkerställa att kärlen kan tömmas på ett säkert sätt både för personal och boende. I trånga gränder och där fordonen inte har
möjlighet att vända införs gemensamma kärl i kärlskåp.
Från och med 2021 begär Rambo in slutbesked från ägarkommunerna vilket resulterat i att man i ett tidigare skede fångat upp
nybyggda fastigheter och kunnat påföra renhållningsabonnemang.
Under sommaren har Rambo och tjänstemän från Sotenäs kommun haft täta avstämningar gällande avfallshantering för
verksamheter på Smögenbryggan. Samarbetet har varit bra och inneburit att man gemensamt har förbättrat hanteringen inför
2022. I Lysekils och Munkedals renhållningskollektiv har det insamlade matavfallet ökat med 16 respektive 75 ton som har gått
till rötning och 28 ton fler förpackningar per kommun som har gått till återvinning vilket innebär att mindre avfall har gått till
förbränning.
Ett projekt för införandet av passersystem i Rambos ägarkommuner har påbörjats där mycket handlat om att sätta upp struktur och
kommunikation mellan berörda system.
Under 2021 har avfallshanteringen arbetat aktivt med att få företagen som besöker Rambos återvinningscentraler att betala för sig
vilket har genererat ökade intäkter. Anläggningarna Sivik och Hästesked har kompletterats med bommar till vågsystem och
bommar till Hogenäs anläggning har monterats.
Under året har insamlingen gjort en organisationsförändring med anledning av att trafikledarna har haft en hög arbetsbelastning
under en längre tid som har påverkat arbetsmiljön negativt. Organisationen har utökats med en trafikledare och man har
strukturerat om arbetet för driftscheferna vilket inneburit att antalet driftschefer minskats ner från fyra till tre.
För att möta framtida behov har renhållningen i Munkedal utökats med en ny personalbyggnad där det nu finns faciliteter i form
av lunchrum samt omklädningsmöjligheter för både kvinnor och män. Detta har förbättrat renhållningspersonalens arbetsmiljö
och ökat trivseln samt att driftspersonalen kan arbeta närmare sin personalgrupp.
Alla Rambos fordon körs nu efter digitala körlistor. Under året har man sett över och uppdaterat avvikelser för
renhållningskollektiven vilket har förbättrat kommunikationen mellan chaufförer och administrativ personal samt inneburit ökad
tydlighet gentemot Rambos hushållskunder.
Under våren 2021 inträffade två incidenter med brand i komprimatorbilar vid hämtning av återvinningsmaterial på
återvinningsstationer (ÅVS). I det ena fallet började lasten att brinna vid hämtning av metallförpackningar och tack vare snabbt
agerande av chaufför och brandkår förhindrades större skador. Vid den andra incidenten fick fordonet en del smältskador av
värmen och fick bärgas från platsen.
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I december kom beslut om att ägarkommunerna via en extern aktör ska göra en genomlysning av bolaget gällande organisations
effektivitet, där bland annat bolagets overheadkostnader ska analyseras. Vidare ska för- och nackdelar samt risker med att bolaget
bedriver en omfattande konkurrensutsatt verksamhet belysas.

Resultat och ställning
Resultat efter finansiella poster uppgår till 9,9 (6,3) mnkr. Årets investeringar uppgår totalt till 20,7 (10,4) mnkr. Soliditeten
uppgår till 55 (54) procent.
Företagsledning och gemensam administration.
Minskade kostnader påverkar resultatet positivt med 1,2 (1,0) mnkr som till största delen beror på minskade personalkostnader till
följd av en pensionsavgång och att nyanställning därefter kom att dröja. Även tillsättning av systemansvarig kom att ske senare på
året än planerat. På grund av Coronapandemins framfart har vissa planerade insatser under 2021 fått skjutas på framtiden bland
annat Rambos 40 års jubileum.
Affärsområde Avfallshantering
Rambos avfallsanläggningar och återvinningscentraler redovisas under affärsområde avfallshantering.
Affärsområdet redovisar ett rörelseresultat på 6,4 (5,8) mnkr. Totalt genomfördes investeringar med 11,5 (5,0) mnkr.
Resultatet beror till stora delar på ökade besöksintäkter på anläggningar och ÅVC (återvinningscentral), höga ersättningsnivåer
för metall- och well samt låg kostnad för träomhändertagande. Genom ökad utsortering har kostnader för omhändertagande av
andra fraktioner minskat. Nytt avtal för matavfall har gett lägre kostnader. Genom införande av vägning i hjullastare har en högre
kvalitetssäkring av våguppgifter nåtts.
Större investeringar under året; tältlagerhall för MIljöhallen på Hogenäs, ny maskinhanterare på Tyft samt ny hjullastare på Sivik.
På Hogenäs ÅVC har ett nytt köområde anlagts med ambitionen att ge en förbättrad och säker trafiksituation på väg 872. En ny
infart till Hästeskeds ÅVC har färdigställts samt en ny plats för att samla in förpackningar ÅVS har anlagts strax utanför den nya
infarten.
Renhållningskollektiv
Sammantaget redovisar kollektiven ett rörelseresultat på 0,6 (-2,3) mnkr. Totalt genomfördes investeringar på 1,2 (1,3) mnkr.
Resultat per kollektiv:
Lysekils
1,3 (0,9) mnkr
Sotenäs
1,0 (0,3) mnkr
Tanum
-1,5 (-3,0) mnkr
Munkedal
-0,2 (-0,4) mnkr
Resultatet påverkas positivt av högre materialersättningar och besöksavgifter på ÅVC. De pågående
framkomlighetsinventeringarna i Sotenäs och Tanum har bidragit till ökade intäkter då man upptäckt fastigheter som tidigare har
saknat renhållningsabonnemang. Sommarens ökade turism har inneburit fler tömningar både när det gäller container, molok och
extra hämtningar. I Lysekil och Munkedal påverkas resultatet positivt av något lägre behandlingsavgifter till följd av att fler
hushåll sorterar ut matavfall och förpackningar. I Tanum påverkas resultatet negativt på grund av beslut om lägre taxehöjningar
än av Rambo föreslagen nivå samt att de började gälla från 1. Från och med 1 januari 2021 ingår endast slamuppdrag som tillhör
det kommunala monopolet i kollektivens ansvar. Det har inte påverkat resultaten nämnvärt då även kostnaderna minskat i
motsvarande omfattning.
Affärsområde Insamling
Rambos transportverksamhet redovisas under affärsområde insamling.
Insamlingen redovisar ett rörelseresultat på 1,7 (1,8) mnkr. Totalt genomfördes investeringar på 8,0 (4,1) mnkr.
Resultatet påverkas negativt av höga reparationskostnader på grund av en föråldrad fordonspark, ökade bränslekostnader på grund
av höga dieselpriser samt ökade kostnader för inhyrd personal framför allt under sommarperioden och vid
långtidssjukskrivningar.
Resultatet påverkas positivt av fler uppdrag inom FTI (förpacknings och tidningsinsamlingen), högre volymer på WWT
(Wastewater Treatment) slam, fler uppdrag inom slamsugning och inom renhållningen i Sotenäs och Tanum tack vare påförda
abonnemang.
Under året har Insamlingen återinvesterat fyra nya fordon; två 2-facksbilar (renhållningen Tanum) samt två komprimatorbilar
(FTI/företag).
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under 2022 kommer arbetet med Siviks lakvattenrening att fortsätta. Fokus kommer att ligga på att testa olika reningsmetoder i
olika pilotprojekt för att få underlag till vidare arbete under kommande år. Mycket utredningar och pilottester kvarstår och Rambo
beräknar en ledtid på 4–6 år innan en komplett och godkänd lösning för rening av lakvattnet finns på plats. Beroende på utfallet
av utredningarna kommer omfattningen och kostnaden för efterföljande arbete och installationer att variera.
Från och med 1 januari 2022 ingår ansvaret för returpapper i det kommunala ansvaret. Det råder fortsatt stor osäkerhet om vad
som kommer att hända med insamlings ansvaret samt ersättningen för resterande förpackningar.
Under 2022 kommer arbetet med införandet av fastighetsnära insamling i Sotenäs kommun att gå in i en mer aktiv fas då
förutsättningarna för införandet blir tydliga i och med att framkomlighetsinventeringen färdigställs. Inför uppstarten kommer en
plockanalys att genomföras och en första informationstidning kommer att skickas ut till hushållen. Under 2022 kommer arbetet
med framkomlighetinventering i Tanums kommun att påbörjas.
Passersystemet som är upphandlat kommer succesivt monteras och färdigställas på samtliga ÅVC:er under 2022. Den 1 januari
2023 ska allt vara i full drift med regelverk på plats. På anläggningarna ska reglerade infarter monterat senast under sommaren
2022.
Arbetet för att nå ett ökat återbruk kommer att intensifieras och de största insatserna kommer till en början att läggas i Lysekils
Kommun. Förstudien Kretsloppsparken visar goda förutsättningar för ett utökat och utvecklat återbruk av alla typer av
inkommande material, dock med ett fokus mot bygg- och riv sektorn. Ett försök att starta upp ett bygg och riv återbruksarbete i
Tanums Kommun på Tyfts anläggning är på gång. Farligt avfall från verksamheter kommer från och med den 1 januari 2023
endast att tas emot med avlämnarintyg.
Hanteringen och återvinning av hård- och mjukplast har fortsatt stora utmaningar och betydande utvecklingsmöjligheter gällande
utsortering och avsättning av materialet varför Rambo kommer att jobba mer målinriktat med detta i framtiden.
Rambo ser en ekonomisk risk men också en möjlighet gällande ersättnings- och kostnadsnivåer inom framförallt metall, well, trä
och brännbart. För material som går till förbränning kan utsläppsrätterna påverka kostnaderna avsevärt. Det ökade priset på
bränsle kommer att ge ökade kostnader för transporter och även för det interna arbetet med våra arbetsmaskiner. Prisutvecklingen
kommer att vara en osäkerhetsfaktor.
Under 2022 och flera år framöver kommer Siviks avfallsanläggning att förändras genom att dag- och släckvattendammar anläggs
som en del i det nya ianspråktagna tillståndet för anläggningen.
WWT slam från Preemraff läggs i nuläget upp internt på Siviks avfallsanläggning för framtida användning för sluttäckning. Inom
1–2 år kommer Rambo dock att behöva transportera slammet vidare till annan slutförvaring/slutanvändning då man inte längre
har möjlighet att ta emot dessa massor. Biosedimentslam på Hästesked tas avtalsenligt emot t o m april 2022, därefter sker ny
upphandling.
I början av 2022 kommer EDP Mobile det digitala systemet i Rambos fordon att uppdateras. Den nya versionen är ett avsevärt
bättre system som kommer att underlätta arbetet för chaufförer och den administrativa personalen.
Fordonsleverantörerna har börjat flagga om fördröjda leveranstider med anledning av Coronapandemin. Leveranstiderna är 12–18
månader beroende på val av chassi och påbyggnad. Detta får konsekvenser för den framtida planeringen och Rambo försöker i
den mån det går att upphandla fordonen i ett tidigt skede för att fordonet ska vara på plats enligt lagd planering.

Miljöpåverkan
Rambos verksamhet med hantering och behandling av avfall, samt yrkesmässig transport, kräver en lång rad tillstånd. De
viktigaste är miljötillstånden för Rambos fyra anläggningar samt tillståndet att transportera och hantera alla typer av avfall, från
hushållsavfall till farligt avfall. Tillstånd löper med intervaller så att inte förnyad ansökan skall ske vid samma tidpunkt.
Tillämpning av förändringar i såväl den europeiska som den nationella lagstiftningen kan påverka förutsättningarna för företaget.
Genom att aktivt delta i bransch- och intresseorganisationer verkar bolaget för att påverka utvecklingen av lagstiftningen på ett
positivt sätt.
Med stöd från det certifierade ledningssystemet för miljö, kvalitet och arbetsmiljö samt regelbundna kontakter och tillsynsbesök
från länsstyrelsen och andra myndigheter håller Rambo kontinuerlig kontroll på att tillstånden är aktuella och relevanta för
företagets verksamhet samt att avsikten i tillstånden efterlevs.
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Miljötillstånden för anläggningarna är inte tidsbegränsade men är från 80- och 90-talen och speglar den tidens avfallshantering.
Till följd av detta finns behov av omprövning. Beslut om ett nytt tillstånd för Siviks avfallsanläggning erhölls under våren 2018,
vilket innebar en rad förändrade och nya villkor och därmed även förändring av verksamheten. Rambo tog det nya tillståndet i
bruk under 2020 och efter inlämning av prövotidsutredningar erhöll Rambo 2021 beslut kring slutliga villkor. Ytterligare arbete
med lakvatten- samt dag- och släckvattenhantering återstår dock.
Även för Hogenäs, Hästesked och Tyft finns behov av nya tillstånd och Hästesked kommer att prioriteras i första hand.
Avfallsanläggningarna har kontrollprogram som reglerar hur Rambo ska arbeta för att uppfylla villkor i miljötillstånd och
miljölagstiftning. Under 2020 uppdaterades kontrollprogrammen för samtliga fyra avfallsanläggningar.

Verksamheten och det kommunala syftet
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshantering
och att tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster i första hand för att ombesörja angelägenheter som i dess avseenden kan
åligga Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner enligt miljöbalken och annan lagstiftning.
Rambo erbjuder sina ägarkommuner och dess invånare miljöriktig avfallshantering och en nära och effektiv infrastruktur. På
avfallsanläggningarna tillhandahålls enklare sortering och behandlingsanordningar. EU:s beslutade avfallshierarki utgör
utgångspunkten i miljöarbetet och bolaget drivs enligt affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer. Bolaget ansvarar
också för framtagande av underlag till respektive ägares kommunfullmäktige gällande beslut om renhållningsordning och
renhållningstaxa. Gällande var det framtida ansvaret för framtagande av avfallsplanen ska ligga diskuteras i skrivandets stund av
ägarkommunerna.
Under året har följande ärenden lämnats till bolagets ägarkommuners kommunfullmäktige för beslut
•

Renhållningstaxa för Tanums- och Sotenäs kommun

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Utdelning till aktieägare
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
2 550 000

2 550 000

Övrigt bundet
eget kapital
15 960 000

15 960 000

Övrigt fritt
eget kapital
48 779 883

Årets
resultat
1 072 413

Summa fritt
eget kapital
49 852 296

1 072 413
-255 000

-1 072 413
3 024 803

0
-255 000
3 024 803

3 024 803

52 622 099

49 597 296

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
årets vinst
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas
i ny räkning överföres

49 597 297
3 024 803
52 622 100
255 000
52 367 100
52 622 100

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap.3§ aktiebolagslagen enligt följande
redogörelse:
Utdelningen utgör mindre än 1% av bolagets fria kapital och bedöms inte utgöra något hinder för bolaget att fullgöra sina
förpliktelser eller investeringsplaner på kort och lång sikt.
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING
Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Förnödenheter och övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

3, 4
5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Återföring från periodiseringsfond
Förändring av avskrivningar utöver plan

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

6

Årets resultat

Sida 7 av 18

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

188 494 725
2 539 640
191 034 365

173 969 297
695 959
174 665 256

-105 787 578
-60 542 576
-14 753 086
-788
-181 084 028

-97 257 005
-57 425 141
-13 456 070
-8 009
-168 146 225

9 950 337

6 519 031

60 000
119 711
-247 168
-67 457

-25 749
112 016
-345 670
-259 403

9 882 880

6 259 628

-1 019 000
2 235 000
-8 100 000
-6 884 000

-522 000
270 000
-4 600 000
-4 852 000

2 998 880

1 407 628

25 923

-335 215

3 024 803

1 072 413
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Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB
Org.nr. 556211–9007

BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

38 696 588
681 446
64 325 555

39 481 777
599 613
57 637 528

153 134
103 856 723

180 306
97 899 224

75 000
700 544
775 544

75 000
0
75 000

104 632 267

97 974 224

22 318 328
1 427 048
548 241
8 462 579
32 756 196

21 810 077
1 244 839
16 837
8 992 167
32 063 920

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

44 933 144
44 933 144

39 166 567
39 166 567

Summa omsättningstillgångar

77 689 340

71 230 487

182 321 607

169 204 711

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

7
8
9
10

11
6

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

12

SUMMA TILLGÅNGAR
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

13

2 550 000
15 960 000
18 510 000

2 550 000
15 960 000
18 510 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

49 597 297
3 024 803
52 622 100

48 779 883
1 072 413
49 852 296

Summa eget kapital

71 132 100

68 362 296

5 569 000
30 666 000
36 235 000

6 785 000
22 566 000
29 351 000

4 445 000
4 445 000

4 445 000
4 445 000

16

20 298 431
20 298 431

25 254 683
25 254 683

16

4 956 252
14 273 271
20 955 423
10 026 130
50 211 076

4 956 252
7 128 443
20 301 557
9 405 480
41 791 732

182 321 607

169 204 711

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Summa obeskattade reserver

14

Avsättningar

15

Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

17

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS

2021-12-31

2020-12-31

9 950 337
13 781 008
119 711
-247 168
-856 830

6 519 031
13 408 315
112 016
-345 670
-90 282

22 747 058

19 603 410

0
-508 251
-1 817
7 144 829
1 274 516

16 578
1 255 105
2 362 415
-15 004 439
3 374 738

30 656 335

11 607 807

-198 501
-2 399 206
-17 962 665
975 000

0
-102 886
-9 327 431
14 500

-153 134
60 000
0

-1 013 679
15 516
109 014

-19 678 506

-10 304 966

Finansieringsverksamheten
Amortering långfristiga lån
Utbetald utdelning

-4 956 252
-255 000

-4 603 127
-255 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-5 211 252

-4 858 127

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

5 766 577
39 166 567

-3 555 286
42 721 853

Likvida medel vid årets slut

44 933 144

39 166 567

Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

18

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning (+) /ökning (-) av varulager/pågående arbete
Minskning (+) /ökning (-) av kundfordringar
Minskning (+) /ökning (-) av fordringar
Minskning (-) /ökning (+) av leverantörsskulder
Minskning (-) /ökning (+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av nedlagda kostnader på annans fastighet
Förvärv av byggnader och mark
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar
Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Resultat från övriga papper som är anläggningstillgångar
Försäljning av långfristiga värdepapper

7, 8
9

11

Kassaflöde från investeringsverksamheten
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar och
leverantörsskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen,
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av andelar i ekonomiska föreningar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten
redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde med avdrag för återbetalda insatser. I efterföljande redovisning redovisas andelarna
till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.
Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför intäkten till
nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. För
tjänsteuppdrag på löpanderäkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att
arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört ineller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre
månader från anskaffningstidpunkten.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
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Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Byggnader
Byggnader uppförd efter införandet av K3
Stomme
Fasad (inkl fönster, ytterdörrar)
Tak
Installationer
Inre ytskikt

50
30
30
20
20

Byggnader uppförda innan införandet av K3

25

Markanläggningar

20

Inventarier, verktyg och installationer

3–10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade
överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella
eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Elcertifikat
Elcertifikat som tilldelats bolaget från Energimyndigheten för produktion av förnyelsebar el klassificeras som en immateriell
omsättningstillgång då de kommer att lösas in eller avyttras kommande år.
Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar
Vid varje balansdag bedömer Rambo om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning redovisas i resultaträkningen under posten Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för värdepapper och övriga enskilda
anläggningstillgångar som är väsentliga.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt
sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. En avsättning redovisas till den bästa
uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för
de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.

Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Bolaget gör uppskattningar och antaganden
om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att
motsvara det verkliga resultatet.
Avsättningen för slutligt omhändertagande av WWT-slam är baserad på inmätta mängder befintligt slam,
behovet av åtgärder för hantering av slammet och kostnaderna för denna. Kalkylen har granskats av extern part,
som samtyckte till bolagets beräkning av avsättningen. En nedskrivning av avsättningen gjordes 2018.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 3

Leasingavtal – Operationell leasing leasetagare

2021

2020

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än 5 år

3 122 859

2 680 102

2 704 681

4 117 859

0

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

197 388

2 815 775

3 615 813

För bolaget inkluderar uppgifterna i denna not även finansiella leasingavtal, vilka redovisas som operationella. Förutom
hyra av lokaler, avser avtalen leasing av maskiner för tillverkning, inventarier och bilar för transportändamål. Maskinerna
leasas normalt på fem år med möjlighet till förlängning med ett år i taget. Inventarier leasas på fem år med möjlighet till
utköp. Bilar leasas på tre år med möjlighet till utköp.
Not 4 Ersättning till revisorer

2021

2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

214 845
14 700

168 083
38 553

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

129 000
0

67 200
69 200

358 545

343 036

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller
skatterådgivning.

Not 5 Personal

2021

2020

95
23
72

92
24
68

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
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Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

1 421 938
206 130
1 628 068

1 314 223
173 475
1 487 698

41 621 997
2 081 614
43 703 611

39 539 759
1 944 835
41 484 594

Sociala kostnader

13 619 050

12 843 029

Summa styrelse och övriga

58 950 729

55 815 321

9
0
1
0

9
0
1
0

2021

2020

-674 621
700 544
25 923

-335 215
0
-335 215

Belopp
2 998 880

Belopp
1 407 628

Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter
varav kvinnor
Antal övriga befattningshavare inkl. VD
varav kvinnor

Not 6 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (22,00%)
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Schablonintäkt periodiseringsfond
Tillägg på återförd periodiseringsfond
Förändring uppskjuten skatt
Avrundningsdifferens

20,60%
1,16%
-0,42%
0,23%
0,92%
-23,36%
-0,87%

Not 7 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark
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-617 769
-34 862
12 623
-6 989
-27 625
700 544
1
25 923

21,40%
2,03%
-0,24%
0,50%
0,12%

23,81%

-301 232
-28 579
3 320
-6 990
-1 733
0
-1
-335 215

2021-12-31

2020-12-31

73 768 108
2 399 205
3 970
76 171 284
-34 286 330
-3 188 366
-37 474 696
38 696 588

59 783 228
102 886
13 881 994
73 768 108
-31 289 385
-2 996 945
-34 286 330
39 481 778

10 181 527
27 798 731
716 330

10 715 197
28 050 250
716 330

38 696 588

39 481 777
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Not 8 Nedlagda kostnader på annans fastighet

2021-12-31

2020-12-31

996 045
198 501
0
1 194 546
-396 432
-116 668
-513 100
681 446

996 045
0
0
996 045
-306 000
-90 432
-396 432
599 613

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

145 628 855
17 962 665
-3 665 736
174 200
160 099 985
-87 991 327
3 665 299
-11 448 402
-95 774 430
64 325 555

135 994 730
9 383 881
-421 689
671 933
145 628 855
-77 979 864
357 230
-10 368 693
-87 991 327
57 637 528

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

2021-12-31

2020-12-31

180 306
153 134
-180 306
153 134
153 134

13 720 554
1 013 679
-14 553 927
180 306
180 306

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Värdepapper
Älvsborgsvind AB, Alingsås
org. nr 556508–4448

Nom. värde
10

Antal
5 000

Ingående anskaffningsvärde
Återbetalda insatser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda leasingavgifter
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
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75 000

Antal
5 000

75 000

75 000

75 000

75 000
0
75 000
75 000

184 014
-109 014
75 000
75 000

2021-12-31

2020-12-31

296 504
128 967
470 700
1 563 370
6 003 488
8 462 759

308 288
109 296
1 816 555
1 470 122
5 287 906
8 992 167
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Not 13 Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier

Kvotvärde per
aktie

5 100
5 100

500,00
500,00

2021-12-31

2020-12-31

0
2 447 000
940 000
506 000
135 000
522 000
1 019 000
5 569 000

2 235 000
2 447 000
940 000
506 000
135 000
522 000
0
6 785 000

2021-12-31

2020-12-31

4 445 000
4 445 000

4 445 000
4 445 000

2021-12-31

2020-12-31

25 254 683
4 956 252
20 298 341
0

30 210 935
4 956 252
19 825 008
5 429 675

2021-12-31

2020-12-31

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Beräknade upplupna arbetsgivaravgifter
Beräknad upplupen löneskatt
Övriga upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

198 353
3 339 647
1 070 714
555 007
4 862 409
10 026 130

187 788
3 393 828
1 193 668
0
4 630 196
9 405 4802

Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2021-12-31

2020-12-31

14 753 086

13 456 070

-975 000

-14 500

788
2 134
13 781 008

8 009
-41 267
13 408 312

Antal/värde vid årets ingång
Antal/värde vid årets utgång

Not 14 Periodiseringsfond
Periodiseringsfond 2015
Periodiseringsfond 2016
Periodiseringsfond 2017
Periodiseringsfond 2018
Periodiseringsfond 2019
Periodiseringsfond 2020
Periodiseringsfond 2021

Not 15 Avsättningar
Avsättning för slutligt omhändertagande av WWTslam

Not 16 Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Amortering inom 1 år
Amortering inom 2 till 5 år
Amortering efter 5 år

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Avskrivningar
Vinst vid försäljning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Förlust vid försäljning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga poster
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Not 19 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
årets vinst

49 597 297
3 024 803
52 622 100

Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas
i ny räkning överföres

255 000
52 367 100
52 622 100

Not 20 Ställda säkerheter
varav i eget förvar

Not 21 Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång finns att rapportera.

Not 23 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Justerat Eget kapital
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt 20,6 %
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Lysekil

Lars-Arne Staxäng

Christer Börjesson

Mats Andresen
Verkställande direktör

Tomas Andreasson

Håkan Hansson

Said Lundin

Arne Mörk

Jens Gustafsson

Roger Siverbrant

Glenn Sandsten

Vår revisionsberättelse har lämnats den

.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Daniel Larsson
Auktoriserad revisor
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Dnr: KS 2022-000082

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Ombudsinstruktion 2021 - Munkbo AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
Godkänner
Godkänner
Godkänner
Godkänner

Resultat- och balansräkning
föreslagen disposition av resultat
ansvarsfrihet för styrelseledamöter
ansvarsfrihet för VD

Sammanfattning
Munkbo AB har inkommit med Årsredovisning. Redovisningen för 2021 visar på ett
resultat efter skatt på 0,8 mnkr.
Kort beskrivning av verksamheten
Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals
kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en
sammanlagd uthyrningsbar yta på 36 147 m² på tre orter i kommunen; Munkedal,
Hedekas och Dingle.
Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är
underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och kundnytta
marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler
utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida fastighetsbestånd
till bostadsmarknadens efterfrågan.
Resultat
Resultatet efter skatt uppgår till 0,8 mnkr (1,3 mnkr) minskningen beror på ökade
elkostnader och högre förbrukning av fjärrvärme.
Direktavkastningen, beräknat som driftnettot i förhållande till fastigheternas
bokförda värde, uppgår för 2021 till 4,6 % (5,0%).

Marknad
Den genomsnittliga vakansgraden för året har ökat jämfört med föregående år och
uppgår till 1,1 % (0,8 %). Årets hyresbortfall har ökat och uppgår till 0,43 mkr
(0,25) vilket motsvarar 1,1 % (0,6 %) av grundhyran.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Flyttningsfrekvensen är 17 % (21 %) vilket innebär att 92 (113) lägenheter
avflyttades under 2021. Benägenheten att flytta kan ha minskat som en
konsekvens av Covid-19.
Viktiga händelser
Under året har mark för parkering på Jonsäng avyttrats.
Två huskroppar på Västra Jonsängsvägen har dränerats samt tillhörande gårdsytor
har asfalterats, viss grönyteåterställning återstår 2021.
Kompletterande radonmätningar har utförts, inga mätresultat har föranlett
åtgärder.
Covid-19 pandemin har inneburit att mindre icke akuta åtgärder i hyresgästers
lägenheter har fått skjutas på framtiden.
Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll för 4,1 mnkr (3,5 mnkr) vilket motsvarar
115 kr/m2 (98 kr/m2) bostads- och lokalyta.
Utmaningar framåt
Att klara underhållskostnader och samtidigt nå ett tillräckligt bra resultat för att
stärka bolagets ekonomi långsiktigt.
Måluppfyllelse enligt ägardirektiv
Ägaren har ställt upp fyra finansiella mål direktiven:
Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) skall uppgå till minst 0,75 % av
bolaget totala kapital. Årets resultat uppgår till 0,244 %.
Bolagets soliditet skall öka med 0,5 procentenheter per år. Årets resultat 0,5 %
Bolaget skall återinvestera positiva resultat i verksamheten eller använda resultatet
till att amortera av på lån. Under året har bolaget amorterat 10 miljoner.
Bolaget skall vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet genomförs, dock
minst var tredje år, jämföra direkt och totalavkastningen över tid med liknande
bolag. Detta var inte aktuellt under 2021.
Det kan konstateras att bolagets resultatnivå måste öka för att måluppfyllelsen ska
öka.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bolagets resultatnivå är låg och resultatet har minskat jämfört med 2020.
Resultatet behöver öka kommande år.

Inga andra konsekvenser
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Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Ombudsinstruktion 2021 - Dingle industrilokaler AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;



Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Sammanfattning
Dingle Industrilokaler AB har inkommit med Resultat och balansräkning. Årets
resultat uppgår till 54 öre.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga särskilda konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser.

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunens ombud
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Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Ombudsinstruktion 2021 - Munkedal Vatten AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;





Godkänner
Godkänner
Godkänner
Godkänner

Resultat- och balansräkning
föreslagen disposition av resultat
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
ansvarsfrihet för VD

Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2021
visar på ett överuttag motsvarande 1310 tkr (2 379 tkr).
Kort beskrivning av verksamheten
Munkedal Vatten AB:s föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den
allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster
som har anknytning till denna verksamhet.
Resultat
VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de
nödvändiga kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt.
Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst.
Årets överuttag är 1 310 tkr (2 379 tkr i överuttag). Av detta sätts 1 310 tkr till
befintlig VA-fond. Under året har 3 000 tkr aktiverats till VA-fonden minska
sårbarheten vid stor nederbörd.
Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och anläggningsavgifter från
abonnenterna i taxekollektivet. Under året höjdes brukningsavgiften med 4,0 %
och anläggningsavgiften höjdes med 3,0 %. Taxan beslutas årligen av
kommunfullmäktige.
Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar över åren beroende på vattenförbrukningen som påverkar den rörliga delen av taxan.
Årets förändring av intäkterna (bruknings-avgifter) blev en ökning med 5,9 %
jämfört med föregående års utfall. Ökning av brukningstaxan för 2021 var 4,0 %.
Detta är en högre ökning än förväntat vilket beror på ökad förbrukning av småhus,
vilket mest troligt är en effekt av att många har tillbringat mer tid i hemmet under
pandemin. Det är även en ökad förbrukning inom industrin i Munkedal.
Investeringar
Investeringar har skett med 23 083 tkr (5 941 tkr). Erlagda anläggningsavgifter
uppgår till 1 579 tkr (1 646 tkr).

Omvandling: VA-utbyggnad enligt kommunal VA-utbyggnadsplan eller som
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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påkallats efter Länsstyrelsens beslut alternativt definierats i samband med
tillsynsmyndighetens inventeringar.
- Tungenäset etapp 2 överföringsledning: Överföringsledning till Tungenäset är
beslutad enligt KF 2017-02-08 § 6, Dnr KS 2016–105§ 39. Beslutet innebär att
överföringsledning byggs mellan Faleby och Gårvik. Tills beslut fattas av
Länsstyrelsen angående pumpstationerna byggs ledningen ut mellan
pumpstationerna. För tillfället arbetas det med tillstånden gentemot Länsstyrelsen,
Trafikverket samt markåtkomst.
Gårvik östra: Förprojektering och planarbete pågår
Gårvik västra: Förprojektering och planarbete pågår
Saltkällan E3: Entreprenad påbörjades under hösten och planeras vara färdig till
våren 2022.

Exploatering:
VA-utbyggnad som initieras av privata exploatörer eller kommunens mark- och
exploateringsverksamhet.
Bergsvik: Förprojektering och planarbete pågår
Gläborg/Håby logistikcenter: planering pågår med entreprenör för utförandet.
Hensbacka: Under slutet av 2021 tog exploatören kontakt och planeringsmöten
kommer att hållas i början av 2022.
Foss-Berg (Bergsäter): Entreprenad pågår.
Korpås: Planering pågår med entreprenör och exploatör för utförandet.
Solberg och Örekilsparken är klara – mindre återställning kvarstår.

Anläggningsavgifter:
Anläggningsavgifter har under perioden fakturerats till ett belopp av 1 579 tkr.
Bland annat är det fastigheter på Tegelverksvägen som har anslutits men främst är
det strötomter. En strötomt ligger i ett område som sedan tidigare är inkopplat på
det kommunala vatten- och avloppsnätet och där en ny fastighet kopplar in sig.
Avgiften kan avse avgifter för servis, förbindelsepunkt, lägenhet och tomtyta.
Viktiga händelser
Det har varit en noggrann bevakning av vattennivåerna i Munkedal under året då
dessa har varit låga. Trots de låga vattennivåerna behövdes inget
bevattningsförbud.
Inmätningar av ledningsnätet pågår för att få en bättre och mer tillförlitlig karta.
Flertalet vattenläckor och avloppsstopp har åtgärdats, servisanslutningar har
byggts, spolningar har genomförts och frusna serviser har bytts ut.
För att minska uppvärmningskostnaderna så har Dingle, Torreby och Hedekas
reningsverk (ARV) försetts med luftvärmepumpar.
Torreby reningsverk har försetts med automatik för att flytta slam från
sedimenteringsbassäng till slamlager. Tidigare har detta gjorts manuellt vid
platsbesök.
Avluftningsröret vid externslam-mottagningen i Munkedals ARV är förlängd över tak
för att förbättra arbetsmiljön för slamsugarpersonalen när de lämnar slam från
enskilda brunnar.
Styrelsen har gjort en rundresa i kommunen där man bland annat tittade på
ledningsdragningen som skett i centrum.
Ny brunn för dricksvatten har borrats vid Dingle vattenverk och har provpumpats
med bra resultat. Bygglov för Dingle Vattenverk (VV) har skickats in,
projekteringen är klar och arbetet går in i byggfas när bygglov är beviljat.
Kärnsjöns vattenverk är numera klassat som skyddsobjekt.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, har inspekterat Dingle, Hällevadsholm och
Fisketorps vattenverk enligt livsmedelslagen. Inga avvikelser noterades.

410
Sida

Datum

Munkedals kommun

2022-02-28

KS 2022-000085

3(3)

Munkedals vatten AB:s tvist med Skatteverket, gällande att Skatteverket anser att
bolagen ska betala skatt på räntan för de kommunala lånen för åren 2016 - 2018
pågår i Kammarrätten.
Munkedal Vatten AB genomför en utredning som utifrån en befolknings–prognos
ska omvandlas till en VA-abonnentprognos. Denna utredning ska påvisa vilket av
alternativen av lokal försörjning av dricksvatten eller en hel- eller delförsörjning
från Vänern via Uddevalla som är det bästa alternativet för Munkedals VAabonnenter. Utredningen sker i samarbete med arbetet kring
vattenförsörjningsplanen där arbetet fortgår under våren 2022. Vattentäkten vid
Kärnsjön är kommunens största och även den som drabbats värst under
torrperioder. Hittills har fokus varit att utreda vad som är problemet med täkten
och vad det finns för möjliga framtidsscenarion. Utredning angående
kapacitetsökning av Munkedals avloppsreningsverk skjuts upp.

Framtida utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer
För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt med
effektiviseringar, framtida kapacitetsbehov och kännedom om befintlig status på
verk och ledningar.
En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- och kundkrav, ett behov av långsiktig
klimatanpassning och nya säkerhetskrav kring bland annat NIS och
informationssäkerhet. Detta är nödvändiga kostnader för en långsiktig trygg
vattenförsörjning. Tjänster så som Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt
Miljösamordnare som har tillsatts inom driftbolaget Västvatten AB medför att
bolaget bättre svarar upp till dessa krav.
Merparten av verk och ledningsnät är gamla och det finns ett stort behov av
underhåll och förnyelse. Med den samhällsutveckling som beräknas inom Munkedal
kommun så kommer den överkapacitet som finns i verken idag att försvinna.
Intern kontroll
Inga allvarliga brister har rapporterats.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Investeringar inom bolaget förväntas öka då kapaciteten på verk behöver utökas
och underhållet av anläggningar behöver komma i fas med reinvesteringstakten.
Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand om underhåll av anläggningar och
ledningsnät samt utöka kapaciteten är en utmaning
Inga ytterligare konsekvenser

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunens ombud
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Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning föreligger inte.
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Munkedal Vatten AB, org.nr 556901-9648

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Munkedal
Vatten AB för räkenskapsåret 2021.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Munkedal Vatten ABs finansiella
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Munkedal Vatten AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Munkedal Vatten AB för räkenskapsåret 2021 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Munkedal Vatten AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Göteborg den dag som framgår av min elektroniska underskrift
Ernst & Young AB

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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Förvaltningsberättelse
Eget kapital

Information om verksamheten

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital
Årets förändring
UB Aktiekapital

Munkedal Vatten är huvudman för den
allmänna vattenförsörjningen och
avloppshanteringen i kommunen, vilket
omfattar att producera och distribuera
vatten av god kvalitet samt rena
avloppsvatten och därmed förenliga
verksamheter.

2 500 tkr
0 tkr
2 500 tkr

Fritt eget kapital
IB Eget kapital
Bal. res. inkl. årets resultat
UB Eget kapital

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i
Munkedal kommun. Munkedal Vatten AB
har inga anställda utan den dagliga driften
och annan förenlig verksamhet sköts av
det gemensamma bolaget, Västvatten AB,
som svarar för driften av VAanläggningarna i Färgelanda, Munkedal,
Sotenäs och Uddevalla kommun.

0 tkr
0 tkr
0 tkr

Ett axplock av händelserna under 2021.
Det har varit en noggrann bevakning av
vattennivåerna i Munkedal under året då
dessa har varit låga. Trots de låga
vattennivåerna behövdes inget
bevattningsförbud.

Topografi
Inmätningar av ledningsnätet pågår för att
få en bättre och mer tillförlitlig karta.

Munkedal kommun är en glesbefolkad
kommun med en större tätort och ett flertal
mindre. Avstånden är förhållandevis långa
mellan tätorterna. Terrängen är kuperad
med mycket lera och berg i dagen. Den
kommunala vattenförsörjningen kommer
uteslutande från mindre grundvattentäkter
som delvis är ihopkopplade.
Avloppsreningen klaras med hjälp av flera
mindre verk, som inte är sammankopplade.

Flertalet vattenläckor och avloppsstopp
har åtgärdats, servisanslutningar har
byggts, spolningar har genomförts och
frusna serviser har bytts ut.
För att minska uppvärmningskostnaderna
så har Dingle, Torreby och Hedekas
reningsverk (ARV) försetts med
luftvärmepumpar.
Torreby reningsverk har försetts med
automatik för att flytta slam från
sedimenteringsbassäng till slamlager.
Tidigare har detta gjorts manuellt vid
platsbesök.

Ägarförhållande
Munkedal Vatten AB är ett helägt
dotterbolag till Munkedal kommun
(212000-1330). Munkedal Vatten AB äger
11 % av det gemensamma bolaget
Västvatten AB.
Munkedal
kommun 100%

Sotenäs
kommun 100%

Uddevalla
kommun 100%

212000-1330

212000-1322

212000-1397

Färgelanda
Vatten AB 7%

Munkedal
Vatten AB 11%

Sotenäs Vatten
AB 29%

Uddevalla
Vatten AB 53%

556901-9630

556901-9648

559084-8064

556901-9655

Färgelanda
kommun 100%
212000-1421

Avluftningsröret vid externslammottagningen i Munkedals ARV är
förlängd över tak för att förbättra
arbetsmiljön för slamsugarpersonalen när
de lämnar slam från enskilda brunnar.
Styrelsen har gjort en rundresa i
kommunen där man bland annat tittade på
ledningsdragningen som skett i centrum.

Västvatten AB
556901-9622
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kapacitetsbehov och kännedom om
befintlig status på verk och ledningar.
En tydlig trend är ökade myndighets-, lagoch kundkrav, ett behov av långsiktig
klimatanpassning och nya säkerhetskrav
kring bland annat NIS och
informationssäkerhet. Detta är nödvändiga
kostnader för en långsiktig trygg
vattenförsörjning. Tjänster så som
Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt
Miljösamordnare som har tillsatts inom
driftbolaget Västvatten AB medför att
bolaget bättre svarar upp till dessa krav.

Kärnsjöns vattenverk är numera klassat
som skyddsobjekt.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, har
inspekterat Dingle, Hällevadsholm och
Fisketorps vattenverk enligt
livsmedelslagen. Inga avvikelser
noterades.

Merparten av verk och ledningsnät är
gamla och det finns ett stort behov av
underhåll och förnyelse. Med den
samhällsutveckling som beräknas inom
Munkedal kommun så kommer den
överkapacitet som finns i verken idag att
försvinna.

Munkedals vatten AB:s tvist med
Skatteverket, gällande att Skatteverket
anser att bolagen ska betala skatt på
räntan för de kommunala lånen för åren
2016 - 2018 pågår i Kammarrätten.
Munkedal Vatten AB genomför en
utredning som utifrån en befolknings–
prognos ska omvandlas till en VAabonnentprognos. Denna utredning ska
påvisa vilket av alternativen av lokal
försörjning av dricksvatten eller en heleller delförsörjning från Vänern via
Uddevalla som är det bästa alternativet för
Munkedals VA-abonnenter. Utredningen
sker i samarbete med arbetet kring
vattenförsörjningsplanen där arbetet
fortgår under våren 2022. Vattentäkten vid
Kärnsjön är kommunens största och även
den som drabbats värst under
torrperioder. Hittills har fokus varit att
utreda vad som är problemet med täkten
och vad det finns för möjliga
framtidsscenarion. Utredning angående
kapacitetsökning av Munkedals
avloppsreningsverk skjuts upp.

Långsiktig planering: För att använda
kollektivets pengar och bolagets resurser
på ett så effektivt sätt som möjligt behövs
hela kedjan av VA-planering med VAöversikt/VA-strategi/VA-plan etableras
tillsammans med rådgivning för
fastighetsägare. För att få ett långsiktigt
planeringsarbete med effektiva lösningar
krävs ett tydligt samarbete mellan
förvaltningar, bolag och politiken.
Ekonomi: Enligt Svenskt Vatten kommer
taxorna behöva höjas i snabbare takt
framöver beroende på ett uppdämt
investeringsbehov och ökande krav på
vatten- och avloppstjänster. Dagens
taxekollektiv betalar sannolikt inte sina
kostnader, vilket beror på hur tidigare
finansiering av anläggningar har skett
(bland annat genom statliga medel).

Framtida utveckling, risker och
osäkerhetsfaktorer
För att kunna ha en långsiktig hållbar
vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt
med effektiviseringar, framtida

Investeringar inom bolaget förväntas öka
då kapaciteten på verk behöver utökas
och underhållet av anläggningar behöver
komma i fas med reinvesteringstakten.
3
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Ny brunn för dricksvatten har borrats vid
Dingle vattenverk och har provpumpats
med bra resultat. Bygglov för Dingle
Vattenverk (VV) har skickats in,
projekteringen är klar och arbetet går in i
byggfas när bygglov är beviljat.
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vattenuttag och genom att vattenskyddsområden skyltas. Ett arbete som
sker tillsammans med Munkedal kommun.
Avlopp: Munkedals reningsverk närmar
sig sin belastningsgräns. I samråd med
tillsynsmyndigheten och kommunen följer
vi denna utveckling. Beroende på i vilken
takt planerade exploateringar och VAutbyggnadsområden byggs ut kan verket
komma att nå sin belastningsgräns inom
en 10-årsperiod. Utredning behövs göras,
med särskilt fokus på markförhållanden
och recipienten (Örekilsälven), för att
klargöra om verket kan utökas på befintlig
plats. På styrelsemöte
2021-12-07 §10 beslutades att
utredningen för att utöka kapaciteten på
Munkedals ARV skjuts upp i två år under
förutsättning att den utökade
befolkningsmängden och inkopplingen
följer befolkningsprognosen.

Skatteverkets granskning av ränteavdrag
enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen
angående inkomstdeklaration 2016 - 2018
kan innebära ytterligare kostnader för
kollektivet. Skatteverket har ändrat
ställning i denna fråga och anser att
räntorna som Munkedal Vatten AB betalar
till Munkedal kommun för belåning av
anläggningarna ska beskattas. Ärendet är
i Kammarrätten och beslut inväntas.
Dricksvatten: Vattenförsörjningsfrågorna
är viktiga i Munkedal. En prognostiserad
hög inflyttning anstränger de
vattenresurser som finns och nya vägar för
att hitta mer vatten är nödvändiga. Detta
diskuteras inom Munkedal samt mellan
kommunerna i närområdet.

Avsättning av slam från reningsverken
sker i huvudsak som anläggningsjord. En
statlig utredning tillsattes under 2018/2019
med uppdrag att föreslå hur ett förbud mot
att sprida avloppsslam kan utformas.
Utredningen pekar på att avloppsslam av
god kvalitet ska fortsätt kunna spridas på
åkrar, det är därför viktigt med
uppströmsarbete för att slammet inte ska
innehålla för höga halter av metaller och
andra miljöfarliga ämnen. Att avsätta slam
som anläggningsjord kommer troligtvis att
förbjudas. Västvatten bevakar slamfrågan
och som det ser ut i dagsläget kommer
avsättningskostnaderna att öka i
framtiden.

Ombyggnation av vattenverket i Dingle
pågår så att vattenuttaget kan öka. Detta
ger mer vatten till Munkedal.
För att långsiktigt säkra vattentillgången
utreds det om kapaciteten kan ökas i
täkten vid Kärnsjön, som idag är starkt
påverkad av nivåerna i sjön. Även nya
vattentäkter utreds i vattenförsörjningsplanen. Ett ytterligare alternativ för
långvarig vattenförsörjning är att
sammankopplas med andra kommuner.

Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras
och planering av förnyelse genomförs för
att rätt åtgärder ska kunna sättas in i tid
och på rätt plats. Arbetet med
överföringsledning till Gårvik/ Bergsvik
fortsätter.

Behovet av rent vatten i tillräckliga
kvantiteter är ständigt i fokus. Att trygga
vattenresurserna från yttre påverkan är
viktigt. Vattentäkter kommer säkerställas
genom miljödomstolens tillstånd för
4
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Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand
om underhåll av anläggningar och
ledningsnät samt utöka kapaciteten är en
utmaning. VA-verksamheten är
kapitalintensivt och många
kommunkoncerner har en hög belåning.
Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och
förändringar i ränteläget har stor påverkan
på den framtida kostnadsutvecklingen och
brukningsavgiften.
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Klimatförändringar ger större och
intensivare regn, vilket resulterar i
översvämningar på nätet. Arbete med att
klimatsäkra nätet behöver prioriteras.
Sannolikt kommer också i framtiden större
krav på rening av dagvatten.

anmälnings- och tillståndsplikt enligt
miljölagstiftningen.
För vattenverken avser tillstånden uttag av
vatten och för reningsverken avser de
behandling av hushållens och industrins
avloppsvatten. Verksamheterna påverkar
framför allt miljön genom utsläpp av renat
avloppsvatten till recipient och genom
omhändertagande av avloppsslam.

Forskning och utveckling
Västvatten är medlem i branschföreningen
Svenskt Vatten. Verksamheten inom
Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är till stor
del inriktad mot tillämpad forskning och
utveckling av intresse för Svenskt Vattens
medlemmar. Målet är att främja
utvecklingen av ny kunskap inom
områdena för vattentjänsternas alla delar,
stödja branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att framtagen
kunskap sprids.

Provtagning görs löpande för att visa att
gällande tillstånd och villkor följs och hur
miljön utanför våra reningsverk påverkas.
Det löpande miljöarbetet kräver brett
engagemang, tålamod och
framförhållning. Vi försöker hela tiden att
blicka framåt och utmana oss själva.
Miljöarbetet blir aldrig fullbordat utan ska
vara en resa för ständig förbättring.

Utöver branschföreningen är Västvatten
med i ett antal andra nätverk för forskning
och utveckling. Starkast engagemang har
vi i DRICKS där Västvatten är
medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper.
DRICKS är en centrumbildning för
dricksvattenforskning vid Chalmers,
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och
Lunds tekniska högskola med målet att
tillsammans med andra bidra till en
säkrare dricksvattenförsörjning.

Bolagets styrelse
Munkedal Vatten AB har ingen egen
personal utan köper framför allt sina
tjänster av Västvatten AB.
Munkedal Vatten AB:s styrelse ska bestå
av sju ledamöter och högst fem
suppleanter. Kommunfullmäktige i
kommunen utser sina representanter till
styrelsen samt vem som ska vara
ordförande respektive vice ordförande.
Dessa utses att ingå i styrelsen under
mandatperioden på fyra år. Styrelsen
inklusive suppleanter består av en kvinna
och elva män.

Västvatten är även en aktiv medlem i
teknikutvecklingsklustret VA-teknik Södra.
Klustret är ett samarbete mellan tekniska
högskolor, offentlig sektor och företag. VAteknik Södra har som huvudsyfte att hitta
lösningar till framtidens utmaningar för
svenska kommuner och vattentjänstbolag.
Fokusområden är främst framtidens
avloppsvattenrening, energi och
resurshushållning samt klimat - samhälle vatten.

Under året har tre av fem styrelsemöten
skett digitalt på grund av Covid-19. Alla
beredningar har skett digitalt.

Resultat och ställning
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska
fastighetsägaren bära de nödvändiga
kostnader som krävs för att tillhandahålla
respektive vattentjänst. Detta sker genom
att avgifter för dricksvatten, spillvatten och

Miljöpåverkan
Bolaget bedriver verksamhet som till stora
delar berörs av miljöbalken och dess
förordningar. Anläggningarna omfattas av
5
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dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt
självkostnadsprincipen. Det vill säga de
nödvändiga kostnader som uppkommer
för att till exempel ta hand om spillvatten
finansieras via motsvarande avgift.
Den taxefinansierade verksamheten får
inte gå med vinst. Eventuella överuttag
eller underuttag av brukningsavgifter
redovisas som skuld/fordran till VAkollektivet. Överuttag kan flyttas över till
VA-fonder för specifika ändamål som
gynnar hela kollektivet.
Årets överuttag är 1 310 tkr (2 379 tkr). Av
detta sätts 1 310 tkr till den befintliga VAfond Kapacitetsökningar. Under året har
ingen aktivering av VA-fond gjorts.

Årets förändring av intäkterna (brukningsavgifter) blev en ökning med 5,9 % jämfört
med föregående års utfall. Ökning av
brukningstaxan för 2021 var 4,0 %. Detta
är en högre ökning än förväntat vilket
beror på ökad förbrukning av småhus,
vilket mest troligt är en effekt av att många
har tillbringat mer tid i hemmet under
pandemin. Det är även en ökad
förbrukning inom industrin i Munkedal.

Årets resultat och förslag till
vinstdisponering
Munkedal Vatten AB:s resultat för
räkenskapsåret 1 januari 2021 –
31 december 2021 är 0 tkr.

Kostnader

Bolaget genererar ingen vinst och således
sker ingen ökning/minskning av det egna
kapitalet.

Större delen av kostnaderna består av
köpta tjänster från driftbolaget
Västvatten AB.

Till årsstämmans förfogande står inga
vinstmedel. Det finns således inget
resultat att disponera.

I Västvatten AB finns all personal.

Intäkter
Bolagets intäkter består till största del av
bruknings- och anläggningsavgifter från
abonnenterna i taxekollektivet. Under året
höjdes brukningsavgiften med 4,0 % och
anläggningsavgiften höjdes med 3,0 %.
Taxan beslutas årligen av
kommunfullmäktige.

Finansiering och räntekostnader
Munkedal Vatten AB:s låneportfölj består
av direkta lån (119 200 tkr) via
Kommuninvest. Sedan 1 november 2020
hanterar Munkedal Vatten AB all
upplåning inom egen regi med ramborgen
6
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Bolagets intäkter (brukningsavgifter)
varierar över åren beroende på vattenförbrukningen som påverkar den rörliga
delen av taxan.
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via Munkedal kommun. Nyupplåningen har
skett under året med 17 000 tkr.
2020

Låneskuld

119 200 tkr

102 200 tkr

Revers Munkedal
kommun
Kommuninvest

-

-

119 200 tkr

102 200 tkr

1,6 år

-

2,18 år

-

Genomsnittlig
räntebindning
Genomsnittlig
kapitalbindning
Genomsnittlig ränta
Borgensavgift

0,23 %
278 tkr

Investeringar
Investeringar har skett med 23 083 tkr
(5 941 tkr). Erlagda anläggningsavgifter
uppgår till 1 579 tkr (1 646 tkr).

1,8 %
97 tkr

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och
genomsnittsräntan har under året varit
0,23 %. Budgeterad ränta var 0,8 %.
Borgensavgiften är 0,25 %.
Nyckeltal

2021

2020

Andel
ägarfinansiering

2%

2%

Investeringar

2021

2020

Reinvestering
Omvandling
Exploatering
Bruttoinvesteringar
Fakturerade
anläggningsavgifter
Årets
finansieringsbehov
investeringar

14 493
5 743
2 847
23 083
-1 579

3 445
1 019
1 477
5 941
-1 646

21 504

4 295

Reinvestering: Reinvesteringar i befintliga
VA-anläggningar såsom ledningsnät,
vattenverk, reningsverk och yttre
anläggningar.

Munkedal kommun finansierar Munkedal
Vatten AB med 2 % via det egna kapitalet.
Finansiering sker även genom förutbetalda
anläggningsavgifter, vilka är en
engångsavgift som betalas vid anslutning
och som periodiseras över anläggningens
beräknade livslängd, brukningsavgifter
(löpande intäkter för vatten och avlopp)
samt externa lån.

• Centrumtorget och Centrumvägen:
Borrning under järnvägen
(Centrumtorget) har genomförts och
gick bra. Arbetet i Centrumvägen är
färdigställt.
• Hensbacka reservoar: Utredning
angående ökat behov från planerad
exploateringen skall genomföras 2022.
• Foss reservoar: Betongrenovering
utförd enligt åtgärdsförslag från tidigare
besiktning, nytt ytskydd utvändigt samt
sprutning med dricksvattengodkänd
cementmassa invändigt efter
borttagning av gammal tätskiktsmatta i
botten på reservoaren.
Arbetsmiljöåtgärder i form av ny stege
upp samt nytt räcke runt tak. Byte av
avstängnings- och backventiler i
ventilkammare. Uppfört skalskydd i
form av panelstaket.
• Dingle VV: Nytt borrhål har
provpumpats och projektering av verket
pågår. Ny vattendom har sökts för nya
borrhålet med samma förutsättningar
som den gamla brunnen. Material och
ny betongbrunn har köpts in för

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 201702-08 §6 ska överföringsledningen GårvikFaleby finansieras via Munkedal kommun.
De kapitalkostnader som överföringsledningen upparbetar faktureras Munkedal
kommun och kommer så göras under
ledningens livslängd.

Skatt
Skatteverkets granskning av
inkomstdeklaration 2016 - 2018 har
föranlett ett beslut från Skatteverket om att
bolaget ska betala skatt för räntan på lånet
via Munkedal kommun. Ärendet
beslutades i Förvaltningsdomstolen till
förmån för Skatteverket och ligger just nu i
Kammarrätten och väntar på beslut. Om
7
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Skatteverket vinner processen innebär det
en extra beskattning för tre år på cirka
1 200 tkr.
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färdigställande av nya brunnen.
Bygglovshandlingar har skickats in för
ny vattenverksbyggnad. Processchema
för nya vattenverket är framtaget och
beslutat.
Önnebacka tryckstegring:
Provisorisk omkoppling inne i stationen
inför renovering är gjord, ledningar
omlagda i mark utanför stationen. Nytt
elskåp är byggt och redo att installeras.
Arbete invändigt pågår under hösten
och fortsätter även 2022.
Ramberg VV:
Projektering av nytt elskåp för att
möjliggöra fjärrstyrning, förbereds även
för filteranläggning. Byggnation av nytt
elskåp påbörjad. Frekvensomriktare till
pumpar inköpta för att möjliggöra
tryckkörning och styra vattenuttaget ur
brunnarna bättre.
Munkedal ARV inkommande
pumpstation: Utredning pågår.
Munkedal ARV biosteg: Inköp av
material har skett under året.
Torreby ARV: Automatisering av
slamuttaget.
300 meter spillvattenledning på
Ekebackevägen och Baldersvägen har
relinats för att minska inläckage av
ovidkommande vatten
Arbetet med att lägga en extra
spillvattenledning längs
Gatesandsvägen har fortsatt.

mellan pumpstationerna. För tillfället
arbetas det med tillstånden gentemot
Länsstyrelsen, Trafikverket samt
markåtkomst.
• Gårvik östra: Förprojektering och
planarbete pågår
• Gårvik västra: Förprojektering och
planarbete pågår.
• Saltkällan E3: Entreprenad påbörjades
under hösten och planeras vara färdig
till våren 2022.
Exploatering: VA-utbyggnad som initieras
av privata exploatörer eller kommunens
mark- och exploateringsverksamhet.
• Bergsvik: Förprojektering och
planarbete pågår
• Gläborg/Håby logistikcenter: planering
pågår med entreprenör för utförandet.
• Hensbacka: Under slutet av 2021 tog
exploatören kontakt och
planeringsmöten kommer att hållas i
början av 2022.
• Foss-Berg (Bergsäter): Entreprenad
pågår.
• Korpås: Planering pågår med
entreprenör och exploatör för
utförandet.
• Solberg och Örekilsparken är klara –
mindre återställning kvarstår.
Anläggningsavgifter:
Anläggningsavgifter har under perioden
fakturerats till ett belopp av 1 579 tkr.
Bland annat är det fastigheter på
Tegelverksvägen som har anslutits men
främst är det strötomter. En strötomt ligger
i ett område som sedan tidigare är
inkopplat på det kommunala vatten- och
avloppsnätet och där en ny fastighet
kopplar in sig. Avgiften kan avse avgifter
för servis, förbindelsepunkt, lägenhet och
tomtyta.

Omvandling: VA-utbyggnad enligt
kommunal VA-utbyggnadsplan eller som
påkallats efter Länsstyrelsens beslut
alternativt definierats i samband med
tillsynsmyndighetens inventeringar.
• Tungenäset etapp 2 överföringsledning:
Överföringsledning till Tungenäset är
beslutad enligt KF 2017-02-08 § 6, Dnr
KS 2016–105§ 39. Beslutet innebär att
överföringsledning byggs mellan Faleby
och Gårvik. Tills beslut fattas av
Länsstyrelsen angående
pumpstationerna byggs ledningen ut
8
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Särredovisning av investeringar överstigande
bolagets egna kapital
Alla projekt revideras löpande, framför allt i
samband med budgetarbetet, vilket kan
påverka särredovisningen och därmed
initiera nya beslut av kommunfullmäktige.
Nedan sker jämförelse mot budget
antagen av kommunfullmäktige
2020-12-07.

Balansräkning
Balansomslutning

Investeringar överstigande bolagets egna
kapital
Investeringar
UppBudget
Utföra
arbetat
(tkr)
nde
(tkr)
(år)
Reinvestering
3 131
2 700
2021
Centrumvägen
0
12 300
2023Hensbacka
2024
reservoar
3 521
3 200
2022
Foss
reservoar
1 544
5 300
2021
Kapacitetsökning VV
4 250
2023Inkommande
2024
pumpstation
Munkedal
ARV
381
3 500
2021Biosteg
2022
Munkedal
ARV
Omvandling
16 384
28 100
2018Tungenäset
2021
(Faleby1
Gårvik)
25
9 500
2022
Gårvik E1
östra
47
18 700
2022Gårvik E2
2023
västra
5 148
4 900
2021
Saltkällan E31
Exploatering
52
29 400
2021Bergsvik
Gläborg/Håby
Logistikcenter’
Hensbacka
Foss Berg

78

3 000

2022
2022

369

7 000

2023

2 271

4 800

2021

Balansomslutning är summan av
tillgångssidan alternativt summan av
skulder och eget kapital i ett företags
balansräkning.

Anläggningstillgångar
Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på 143 453 tkr (124 877 tkr).
Finansiella anläggningstillgångar består av
aktier i intresseföretaget Västvatten AB.

Likviditet
Bolaget har en likviditet på 154 % (216 %).
Likviditet är ett mått på kortsiktig
betalningsförmåga och vid 100 % är de
likvida medlen lika stora som de
kortfristiga skulderna.
Likviditet beräknas genom att
omsättningstillgångarna delas med
kortfristiga skulder.

Soliditet
Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga
betalningsförmåga. Bolagets soliditet är
2 % (2 %).
Den låga soliditetens beror på att
taxekollektivet inte ska gå med vinst utan
de över- eller underuttag som uppkommer
bokas som skuld respektive fordran på
kollektivet.

Avskrivningar
Avskrivningarna på 4 525 tkr (4 498 tkr) är
lägre än de budgeterade 4 945 tkr, vilket
beror på de låga investeringskostnaderna
2020 som innebar att flertalet aktiveringar
skjuts framåt.

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital
och obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
9
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Balansomslutningen är 165 893 tkr
(138 105 tkr). Skillnaden på 27 788 tkr
beror bland annat på ökning av
anläggningstillgångar på tillgångssidan. På
skuldsidan beror det på ökad upplåning
och högre leverantörsskulder.

427
Årsredovisning 2021

finansiella målen och övervägande del av
verksamhetsmålen ska uppnås under året.

Internkontroll
Under 2021 har internkontroll genomförts
inom tre kontrollområden:
• Styrelse- & Ledningsgruppsbeslut
• Reserv- & Nödvatten
• IT-säkerhet (NIS)

För Munkedal Vatten AB har god
ekonomisk hushållning uppnåtts.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i
sammandrag de senaste fem åren.

Kontrollen visade på att de styrelse- och
ledningsgruppsbeslut som har antagits har
genomförts. En lista på alla styrelse- och
ledningsgruppsbeslut finns och
genomgång av denna sker regelbundet på
bolagets ledningsgruppsmöten.

Flerårsöversikt
Total
omsättning
(tkr)
Balansomslutning
(tkr)
UB lån (tkr)
Genomsnittlig
ränta
(%)

Gällande Reserv- & Nödvatten så behöver
informationen och kunskapen kring detta
öka samt att det behöver arbetas vidare
med krisberedskapsorganisationen.
Området tas upp för kontroll igenom om
några år.

Årskostnad
Typhus A
(kr)1*
Årskostnad
Typhus B
(kr)2*
Antal läckor
(st.)
Antal
driftstopp,
avlopp
(st.)
Debiterad
mängd vatten
(%)

NIS är en ny lagstiftning och detta område
arbetas det med inom organisationen.
Under året har bland annat utskick av
Phisingmail skett som en del i att testa vår
organisations IT-säkerhetskunskaper.
Policy, regler och rutiner är under
framtagande. Området tas upp för kontroll
igenom om några år.

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunen och
deras bolag uppfylla god ekonomisk
hushållning samt definiera vad det betyder
för varje enskilt bolag. Bolagets definition
av god ekonomisk hushållning är att de

2

1 Svenskt vatten, En normalvilla ”Typhus A” omfattar ett
friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum
med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage.
Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2 ,
vattenförbrukning 150 m3/år. Avgifterna redovisas inklusive
moms.

2021

2020

26 152

23 552

165 893

2019

2018

2017

23 584

23 197

22 147

138 105

137 637

114
310

102
147

119 200

102 200

102 203

81 203

76 203

0,2

1,8

2,0

2,7

2,6

10 179

9 783

9 409

9 135

9 135

110 800

106 485

102 741

98 970

98 970

12

10

14

17

11

8

8

8

3

10

75

68

69

73

71

Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är
anslutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter,
1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000
m3/år. 2 parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h.
Avgifterna redovisas inklusive moms.
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Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

1
2

Rörelsens kostnader
Material och varor
Entreprenader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

Resultat 2021

Resultat 2020

23 946
2 206
26 152

21 441
2 111
23 552

-1 544
-2 306
-17 317
-179
-4 525
-25 871

-1 505
-1 283
-14 296
-123
-4 498
-21 705

281

1 847

7
8

28
-298
11

7
-1 853
1

9

-11
0

-1
0

3,4
5
6

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en period
av ett år.
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Balansräkning
Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet. Vad
bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet.
Balansräkning (tkr)
Not
2021-12-31
2020-12-31

Anläggningstillgångar
VA-anläggningar
Mark
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier
Pågående investeringar

11
12
13
14
15

96 042
17
8 488
485
38 421
143 453

97 684
0
8 874
534
17 785
124 877

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

16

275
275

275
275

143 728

125 152

2 107
1 300
17 562
278

587
11 538
251

0
873
45
22 165

0
464
113
12 953

22 165

12 953

165 893

138 105

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Aktuell skattefordring
Fordringar hos Munkedal kommun
Fordringar hos koncernföretag inom
Munkedal kommun
Underuttag VA-kollektivet
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23
17

18
19

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning (tkr)

Not

2021-12-31

2020-12-31

20

2 500
2 500

2 500
2 500

0
0

0
0

2 500

2 500

119 200
0
21 931
7 839
148 970

102 200
0
20 845
6 569
129 614

900
6 923
2 581
94
1 183
12
0
2 730
14 423

900
1 455
797
169
1 003
22
537
1 108
5 991

165 893

138 105

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Lån via Kommuninvest
Lån av kommunen
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter
VA-fond

21
17
22

Kortfristiga skulder
Överuttag VA-kollektivet
18
Leverantörsskulder
Skulder till Munkedal kommun
Skulder till koncernföretag inom Munkedal kommun
Skulder till intresseföretag
Aktuell skatteskuld
23
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Justering
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

11
3 981

1
3 368

0
3 992

0
3 369

-3 111
8 432
9 313

238
-2 171
1 436

-23 100
0
-23 100

-5 941
0
-5 941

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
VA-fond
Inbetalda anläggningsavgifter
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

17 000
1 310
1 579
19 889

-3
1 479
2 292
3 768

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

6 102
11 159
17 261

-737
11 896
11 159

25

Förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttringar av finansiella tillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

17
17

14
Munkedal Vatten AB 556901–9648

Visma Addo ID-nummer : 096ca580-d3ee-428e-89fc-16ec24898ab2

Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under
året.
Kassaflödesanalys
2021
2020
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen (1995:1554)
och Bokföringsnämndens allmänna råd,
BFNAR 2012:1.

och uppgår till mer än ett obetydligt belopp
har räknats in i anskaffningsvärdet.
För de materiella anläggningstillgångarna
där skillnaden i förbrukningen av
betydande komponenter bedömts vara
väsentlig har de delats upp i komponenter
och skrivs av separat. Flertalet tillgångar
som övertogs från kommunen är upplagda
på samma sätt som de övertogs.

Tillgångar, avsättningar och skulder har
värderats till anskaffningsvärden om inget
annat anges nedan.

Intäkter
Tillkommande utgifter som uppfyller
tillgångskriteriet räknas in i tillgångens
redovisade värde. Utgifter för löpande
underhåll och reparationer redovisas som
kostnader när de uppkommer.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av
vad som erhållits eller kommer att erhållas
vid leverans till kund.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod eftersom det
återspeglar den förväntade förbrukningen
av tillgångens framtida ekonomiska
fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Intäkter i form av anläggningsavgifter
redovisas som långfristig skuld (förutbetald
intäkt) och periodiseras linjärt över
respektive anläggningstillgångs
nyttjandetid. Första året intäktsförs 2 % av
avgiften samt årets del av avskrivningen.
Över- eller underuttag av brukningsavgifter
redovisas som minskade alternativt ökade
intäkter.

Nyttjandeperiod
Komponenter
Nyttjandeperiod
Byggnader
20-75 år
Processkonstruktioner
30-75 år
El o automation
10-35 år
Maskiner o pumpar
10-30 år
Markanläggningar
15-75 år
Inventarier o verktyg
3-10 år
Transportmedel
5-15 år
Anläggningsavgifter*
75 år
*Anläggningsavgift skrivs av på 75 år från och med
201805.

Fordringar upptas till det belopp som efter
individuell prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas
till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom
inköpspriset även utgifter som är direkt
hänförliga till förvärvet.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som
operationella leasingavtal.
Leasingavgifterna, inklusive förhöjd
förstagångshyra men exklusive utgifter för
tjänster som försäkring och underhåll,
redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.

Några räntor har ej aktiverats under året.
Indirekta tillverkningskostnader som utgör
mer än en oväsentlig del av den
sammanlagda utgiften för tillverkningen
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433
Färg och rubrik i sidhuvudet

Årsredovisning 2021

kommun under rubriken koncernföretag
inom Munkedal kommun.
Bolaget äger 11 % av Västvatten AB. I
resultat- och balansräkningen samt not
redovisas mellanhavanden till Västvatten
AB under rubriken intresseföretag.

Koncernförhållanden
Bolaget ägs till 100 % av Munkedal
kommun. I resultat- och balansräkning
samt not redovisas mellanhavanden till
andra företag som ingår i Munkedal

Noter till resultaträkningen

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till
revisorer
EY
2021
2020
Revisionsuppdrag
50
45
Andra tjänster
135
5
Summa
185
50

Not 1 Nettoomsättning
Fakturerade
brukningsavgifter till
Munkedal kommun
Fakturerade
brukningsavgifter till
koncernföretag
inom Munkedal
kommun
Fakturerade
brukningsavgifter till
övriga
Årets periodiserade
anläggningsavgifter
Årets överuttag (-) /
underuttag (+)
brukningsavgifter
Summa

2021
1 229

2020
1 199

2 664

2 615

20 870

19 564

493

442

-1 310

-2 379

23 946

21 441

Not 2 Övriga rörelseintäkter
2021
Erhållna
634
kommunala bidrag
Destruktionsintäkter
1 092
slam –
Koncernföretag
inom Munkedal
kommun
Destruktionsintäkter
91
slam – övriga
Övriga intäkter
389
Summa
2 206
Not 3 Övriga Externa kostnader
2021
Köp av tjänster från
10 044
Västvatten AB
(intresseföretag)
Elkostnader
2 448
Slamkostnader
1 372
Befarade
2
skadestånd,
översvämningar
Övriga
3 451
driftkostnader
Summa
17 317

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2021
2020
Löner och
149
88
ersättningar
(varav tantiem o.d.)
0
0
Sociala kostnader
27
22
(varav
0
0
pensionskostnader)
Övriga
3
13
personalkostnader
Summa
179
123
Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon
anställd personal. Tjänster för administration, drift
och underhåll har köpts från Västvatten AB.

2020
653

Not 6 Avskrivningar

902

Avskrivningar på
VA-anläggningar
Avskrivningar på
maskiner
Avskrivningar på
inventarier
Summa

52
504
2 111

2021
3 633

2020
3 576

842

870

50

52

4 525

4 498

2021
0

2020
0

28

7

0

0

28

7

Not 7 Ränteintäkter
Ränteintäkter
bankkonto
Ränteintäkter
kortfristiga
fordringar
Ränteintäkter
skattekonto
Summa

2020
8 489

1 685
1 282
0

2 840
14 296
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Noter till balansräkningen

Not 8 Räntekostnader
2020
1 728

298

125

298

1 853

Not 11 VA-anläggningar
Ingående
ackumulerade
anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utgående
ackumulerade
anskaffningsvärde

Not 9 Skatt på årets resultat
2021
2020
Skattekostnad 2021
11
Skattekostnad 2020
0
1
Summa
11
1
Skattesats för bolaget 2021 är 20,6 %, skattesats
2020 var 21,4 %.

Ingående
ackumulerade
avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående
ackumulerade
avskrivningar
Redovisat värde
vid årets slut

Avstämning skatt på årets resultat
2021
2020
Ej avdragsgilla
51
4
kostnader
Ej skattepliktiga
0
0
intäkter
Summa
51
4
Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år
2016, 2017 och 2018. Ärendena pågår i
Kammarrätten och handlar om att beskattas för
räntekostnaden som betalades till Munkedal
kommun. Om Skatteverket vinner processen
innebär det en extra beskattning på cirka 1 200 tkr.
Under året skedde in inbetalning till Skatteverket då
de ej förlängde sitt anstånd. Anståndsräntan är en
stor förklaring till skillnaderna mellan åren.

2021
178 331

2020
176 854

1 993
180 324

1 477
178 331

-80 647

-77 069

-3 635
-84 282

-3 578
-80 647

96 042

97 684

2021
0

2020
-

17
17

-

0

-

0
0

-

17

-

Not 12 Mark
Ingående
ackumulerade
anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utgående
ackumulerade
anskaffningsvärde
Ingående
ackumulerade
avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående
ackumulerade
avskrivningar
Redovisat värde
vid årets slut

Upplysning: Bolaget har inga leasingavtal utan
enbart serviceavtal.
Nyttjanderättsavtal finns med 6 mån
uppsägningstid. Hyra 10,9 tkr/år.
Not 10 Förslag till vinstdisposition
2021
2020
Balanserade
0
0
vinstmedel
Årets resultat
0
0
Summa
0
0
Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel.
Det finns således inget resultat att disponera.
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0
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Ingående
ackumulerade
avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående
ackumulerade
avskrivningar
Redovisat värde
vid årets slut

-10 950

-10 082

-840
-11 790

-868
-10 950

8 488

8 874

2021
3 150

2020
3 150

0
3 150

0
3 150

Ingående
ackumulerade
avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående
ackumulerade
avskrivningar
Redovisat värde
vid årets slut

-2 616

-2 564

-49
-2 665

-52
-2 616

485

534

Not 15 Pågående investeringar
2021
Ingående nedlagda
17 785
utgifter
Årets nedlagda
23 083
utgifter
Under året överfört
-2 447
färdigställda
Redovisat värde
38 421
vid årets slut

Uddevalla
11 %
275
0
275
0

Not 17 Fordringar/Lån av kommunen
2021
2020
Likvida medel,
17 261
11 159
kommunens
bankkonto
Beviljad kredit
2 000
2 000
Utnyttjad kredit
0
0
Övrig fordran
301
379
Munkedal kommun
Summa
17 562
11 538
Bolaget har en kredit genom utnyttjande av
checkkredit via kommunens kontosystem. Bolaget
har inte ställt någon säkerhet för
koncernkontokrediten.

Not 14 Inventarier
Ingående
ackumulerade
anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utgående
ackumulerade
anskaffningsvärde

2020

2020
19 433
5 941
-7 589
17 785
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Not 16 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB
2021
556901-9622
Säte
Uddevalla
Andelar av röster
11 %
och kapital
IB
275
Bokfört värde
Årets försäljning
0
UB Eget
275
kapitalandel
Resultatandel
0

Not 13 Maskiner och tekniska anläggningar
2021
2020
Ingående
19 824
13 712
ackumulerade
anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
454
6 112
Utgående
20 278
19 824
ackumulerade
anskaffningsvärde
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Not 22 VA fond
2021
2020
IB VA-fond
3 609
5 130
Årets Överföring till
1 310
1 479
VA-fond
Överfört till
0
-3 000
upplösning av
VA-fond
UB VA-fond
4 919
3 609
Upplösning VA-fond
Överfört till
2 960
3 000
upplösning av
VA-fond
Upplösning
-40
-40
VA-fond
Summa
2 920
2 960
Totalsumma
7 839
6 569
VA-fond består av två olika fonder: ”Minska
sårbarheten vid stor nederbörd” 1 564 tkr och
”Kapacitetsökningar i Munkedal vattennät” 3 355 tkr.
Not 23 Skattefordran/Skatteskuld
2021
2020
Aktuell
1 300
0
skattefordran
Aktuell skatteskuld
-12
-22
Summa
1 288
-22
Uppbokat som skattefordran är inbetalning till
Skatteverket gällande en pågående tvist som sker i
Kammarrätten.
Not 24 Upplupna kostnader/Förutbetalda
intäkter
2021
2020
Upplupna
44
40
ränteintäkter
Upplupna elkostnader
463
177
december
Upplupna
1 747
826
entreprenörskostnader
Upplupna
0
0
underhållskostnader
Övriga upplupna
476
65
driftkostnader
Summa
2 730
1 108

Not 19 Förutbetalda kostnader/Upplupna
intäkter
2021
2020
Upplupna intäkter
0
24
Förutbetalda
45
89
kostnader
Summa
45
113
Not 20 Antal Aktier
Antal Aktier (st.)
Aktiekapital (tkr)

2021
2 500
2 500

2020
2 500
2 500

Not 21 Externa Lån
2021
2020
Kommuninvest
119 200
102 200
Summa
119 200
102 200
All upplåning sker i dagsläget via Kommuninvest.
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Not 18 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet
2021
2020
Överfört till
-1 310
VA-fond 2021
Överuttag
1 310
VA-kollektivet 2021
Överfört till
-1 479
-1 479
VA-fond 2020
Överuttag
2 379
2 379
VA-kollektivet 2020
Överfört till
-566
-566
VA-fond 2019
Överuttag
566
566
VA-kollektivet 2019
Överfört till
-914
-914
VA-fond 2018
Överuttag
914
914
VA- kollektivet 2018
Överfört till
-730
-730
VA-fond 2017
Överuttag
730
730
VA-kollektivet 2017
Överfört till
-2 920
-2 920
VA-fond 2016
Överuttag
5 022
5 022
VA- kollektivet 2016
Justering 2016
1
1
Överuttag
92
92
VA- kollektivet 2015
Underuttag
-3 302
-3 302
VA- kollektivet 2014
Överuttag
297
297
VA- kollektivet 2013
Överuttag
810
810
VA- kollektivet 2012
Summa
900
900
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Not 26 Ställda säkerheter och
eventualförpliktelser
2021
Ställda panter
Inga
Eventualförpliktelser
Inga
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Not 25 Tilläggsupplysningar till
kassaflödesanalysen
2021
2020
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet med mera
Avskrivningar
4 525
4 498
Årets
-493
-1 089
periodiserade/upplösta
anläggningsavgifter
Årets
-40
-40
periodiserade/upplösning
VA-fond
Årets uppbokade skatt
-11
-1
Summa
3 981
3 368

2020
Inga
Inga

Händelser efter balansdagen
Inga övriga händelser sedan balansdagen är av
sådan art att de ger en väsentlig ekonomisk vinning
eller förlust.
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Resultat- och balansräkning kommer att
föreläggas årsstämman 2022-04-11 för
fastställelse. Underskrift sker digitalt.

Verkställande direktör
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& Young
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Dnr: KS 2022-000085

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Ombudsinstruktion 2021 - Hyresrättsföreningen
Grönskan, Riksbyggen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras
följande:





Föreslå och välja de av kommunfullmäktiges utsedda ledamöter och
ersättare till styrelsen
Fastställa resultat- och balansräkning
Godkänna föreslagen disposition av resultatet
Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Sammanfattning
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom
att anskaffa och förvalta fastigheter i Munkedals kommun och i föreningens hus,
mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för
permanent boende om inte annat särskilt avtalats. Föreningen ska i sin verksamhet
även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjning.
Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 18 personer.
Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 17 personer. Dessutom är
Riksbyggen och Munkedals kommun medlemmar.
Årets resultat uppgår till -375,9 tkr(f.g. år 1 112,8 tkr).
Föreningens driftskostnader exkl underhåll och reparationer har ökat med c:a 413
tkr jämfört med föregående år och det beror främst på att elkostnaderna har ökat
med 246 tkr. Räntekostnaderna ligger inivå med föregående år. Föreningen har
under året amorterat av ett lån med 2 750 tkr.
Antagen budget för kommande verksamhetsår är fastställd så att föreningens
ekonomi är långsiktigt hållbar.
Föreningens underhållsplan uppdaterades senast 2018 och visar på ett
genomsnittligt underhållsbehov föråren 2018-2027 på 2 386 tkr/år. Reservering
(avsättning) till underhållsfonden har för verksamhetsåret gjorts med 1380 tkr. För
att se till föreningens långsiktiga underhållsbehov avseende även
ersättningsinvesteringar i komponenterna, genomförs ett indirekt sparande genom
amorteringar av föreningens lån, avskrivningar av fastighetens värde. Ett positivt
kassaflöde kommer även på sikt att öka föreningens förmåga att finansiera
ersättningsinvesteringar med egna medel.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har nyinstallation av solcellsanläggning installerats på tak hus D
Dinglegården till en kostnad av totalt 237tkr och avskrivning är upplagd på 25 år.
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Under räkenskapsåret har i övrigt inga händelser inträffat som påverkar
föreningens ekonomi på ett sätt som väsentligt skiljer sig från den normala
verksamhetens påverkan på ekonomin.
Årsavgifter
Föreningen förändrade årsavgifterna senast den2021-01-01 då avgifterna höjdes
med 2 % för bostäder och lokaler. Efter att ha antagit budgeten för det kommande
verksamhetsåret har styrelsen beslutat om en höjning med 2 % den 2022-01-01.
Under räkenskapsåret har hyrorna i genomsnitt uppgått till:
Sörbygården
För bostäder 1 280kr/kvm och för lokaler 1 058kr/kvm.
Dinglegården
För bostäder 1 457kr/kvm och för lokaler 1 461kr/kvm.
Läkarstationen
För bostäder genomsnitt 820kr/kvm och för lokaler 360kr/kvm.
Miljö
Föreningen köper energitjänster av Riksbyggen för att ge en överblick och kontroll
över föreningens samlade energianvändning.
- Genom att använda energieffektiva lågenergilampor gör föreningen
energibesparingar.
- Föreningen har installerat bergvärme på Dinglegården och Sörbygården.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Negativt resultat under året före avsättning och ianspråktagande av underhållsfond.
Avsättningen till underhåll har gjort med 1 380 tkr. Underhållsplanen visar på ett
behov av 2 386 tkr/år fram till 2027.

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunens ombud
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Dnr: KS 2020-000295

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef Ekonomiavdelningen

Styrdokument för Munkedal Vatten AB och Västvatten AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner:
- Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Munkedals vatten AB
- Förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal för
Västvatten AB under förutsättning att dessa godkänns av övriga ägarkommuner.

Sammanfattning
I samband med ägarsamråd för Västvatten så har frågan om uppdaterade och
harmoniserande styrdokument varit diskuterat vid några tillfällen. Ägarsamrådet
har givit ordförandena i de fyra ägarbolagen uppdraget att ta fram förslag som har
remitterats till ägarkommunerna. De inkomna svaren har därefter genomarbetats,
presenterats och diskuterats vid ägarsamrådet 27 maj 2021. Därefter har
ytterligare inkomna synpunkter arbetats in.
Förändringar är markerade med gult och borttagna stycken med röd genomstruken
text. Redaktionella förändringar är inte markerade. De principiellt viktiga
förändringarna i dokumenten är:


Ägarbolagens roll i styrdokumenten för Västvatten skall tydliggöras i
enlighet med beslut vid Ägarsamråd 2021-05-27, efter inkomna synpunkter
från remissrunda.



Skrivning att investering överstigande aktiekapitalet i ägardirektiv tas bort,
enligt beslut i Ägarsamråd 2019-06-26.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga särskilda konsekvenser
Övriga konsekvenser
Uppdaterade och harmoniserade styrdokument kan leda till en effektivare styrning
från ägarkommunerna.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Dokumentnamn

Dnr VVAB

Aktieägaravtal för Västvatten AB
Utfärdare (namn, tfn)

Godkänd av

TBD

Respektive ägarbolags
bolagsstämma

Reviderad

Datum

Utgåva

Ändringen avser:

2022-XX-XX

Parter
A.

Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 nedan kallad ”FVAB”;

B.

Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648 nedan kallad ”MVAB”;

C.

Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 nedan kallad ”UVAB”;

D. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8064 nedan kallad ”SVAB”.
FVAB, MVAB, UVAB och SVAB kallas nedan även gemensamt Parterna och var
för sig Part. Parterna äger samtliga aktier i Västvatten AB, org. nr 5569019622, (”Bolaget”).
Bakgrund
FVAB, MVAB, UVAB och SVAB är kommunalt ägda bolag som tillsammans har
bildat Bolaget som ett led i Parternas och Färgelanda kommuns, Munkedal
kommuns, Uddevalla kommuns och Sotenäs kommuns samverkan avseende drift
och underhåll av allmänna vattenanläggningar och administration av VAverksamheten i respektive kommun. Parterna är dock fortfarande huvudmän för
de allmänna VA-anläggningarna i respektive kommun. VA-verksamheten i
respektive kommun redovisas inom skilda verksamheter för vilka separata VAtaxor och ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) upprättas.
1

Definitioner
1.1 I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd oaktat om
de förekommer i plural eller singular, bestämd form eller obestämd
form:
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”ABVA” avser allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, som, med
giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställs av
kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige
delegerar uppgiften till;
”Avtalet” avser detta aktieägaravtal med bilaga;
”Bolaget” avser Västvatten AB;
”FVAB” avser Färgelanda Vatten AB;
”MVAB” avser Munkedal Vatten AB;
”Samarbetsavtal” avser det avtal som träffas mellan Bolaget, Parterna,
Munkedals kommun, Färgelanda kommun, Uddevalla kommun och
Sotenäs kommun angående drift, underhåll och administration av VAverksamheterna i respektive kommun;
”SVAB” avser Sotenäs Vatten AB;
”UVAB” avser Uddevalla Vatten AB;
”VA-taxor” avser vid var tid av respektive kommun fastställda taxor för
VA-tjänster.
2

Avtalets syfte
2.1

3

Avtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter som
aktieägare i Bolaget. Parterna ska i egenskap av aktieägare utöva sitt
inflytande över Bolaget inom ramen för vad som stadgas i detta Avtal.

Bolaget och dess verksamhet
3.1

Vid ikraftträdande av detta Avtal ägs aktierna i Bolaget enligt följande:
Ägare
FVAB
MVAB
UVAB
SVAB

3.2

Antal aktier
175
275
1325
725

Antal procent
7%
11 %
53 %
29 %

Transaktioner mellan Bolaget och Parterna ska ske enligt
självkostnadsprincipen.
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4

Bolagsordning
4.1

5

6

Bolaget ska ha den bolagsordning som framgår av bilaga. Skulle
någon bestämmelse i detta Avtal strida mot någon bestämmelse i
bolagsordningen ska detta Avtal äga företräde.

Styrelse och styrelsebeslut
5.1

Styrelsen utses enligt principer som framgår i § 8 i bolagsordningen för
Västvatten.

5.2

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra
gånger om året samt därutöver senast fyra veckor efter det att Part
skriftligen framställt begäran därom till styrelsens ordförande.

5.3

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor
som rör förhållanden mellan Bolaget och en Part.

5.4

Med undantag för vad som anges nedan i punkt 6, fattas beslut vid
styrelsesammanträden med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

Beslut i vissa frågor
6.1

För giltigt beslut vid styrelsemöte eller på bolagsstämma krävs i
nedanstående frågor att samtliga styrelseledamöter/Parter varit
företrädda vid styrelsemöte/bolagsstämma och att samtliga
styrelseledamöter/Parter röstat för beslutet:
6.1.1 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra bolagsordningen;
6.1.2 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra Bolagets
aktiekapital;
6.1.3 Beslut om förslag till bolagsstämma om ändring av Bolagets
strategi och inriktning;
6.1.4 Fastställande av Bolagets budget och affärsplan för varje
räkenskapsår;
6.1.5 Beslut om investering till belopp som för Bolaget innebär
åtagande överstigande tio procent av Bolagets
balansomslutning enligt senaste fastställda balansräkning;
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6.1.6 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett
kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse för
Bolaget;
6.1.7 Tillsättande och entledigande av verkställande direktör;
6.1.8 Ändring av Bolagets huvudsakliga verksamhet eller nedläggning
av verksamheten;
6.1.9 Ändring av Bolagets aktiekapital;
6.1.10 Ändring av Bolagets bolagsordning;
6.1.11 Införskaffande eller avyttring av lös egendom överskridande ett
värde om 1 000 000 kronor;
6.1.12 Införskaffande eller avyttring av fast egendom överskridande
ett värde om 1 000 000 kronor;
6.1.13 Beslut om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget;
6.1.14 Beslut om likvidation av Bolaget.
7

Verkställande direktör
7.1

8

Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

VA-taxa och ABVA
8.1

Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om aktuell VA-taxa
som följer den taxekonstruktion som gäller för samtliga ägarbolag
inom Västvatten. Parterna beslutar, såsom huvudmän för VAanläggningarna inom sina respektive kommuner, om justeringar av
VA-taxan i respektive kommun under förutsättning av respektive
kommunfullmäktiges delegation. Detta innebär att olika VA-taxor kan
komma att gälla i de olika kommunerna.

8.2

ABVA ska, med giltighet inom respektive Parts VAverksamhetsområde, fastställas av kommunfullmäktige i respektive
kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till.
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9

Nyttjande av Bolagets tillgångar
9.1

Parterna är överens om att respektive Part, om de har behov av att
nyttja Bolagets anläggningar, maskiner eller annan utrustning, ska
teckna nyttjanderättsavtal med Bolaget eller att sådant nyttjande ska
regleras i Samarbetsavtalet.

10 Arkivering av handlingar
10.1 Part ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls avseende
sådana handlingar tillhörande annan som Part disponerar över som ett
led i Bolagets verksamhet.
11 Ny aktieägare
11.1 Parterna är överens om att, för det fall att beslut har fattats om att
erbjuda tredje man aktier i Bolaget, ska sådan tredje man tillträda
detta Avtal i sin helhet, dock efter vidtagande av erforderliga
justeringar. Om inte Parterna kommer överens om annat ska
aktietilldelning i sådant fall i första hand ske genom en riktad
nyemission. Parterna ska komma överens om hur många aktier
tillträdande part ska erbjudas och tillträdande parts aktiepost ska
därvid anpassas till Parternas aktieinnehav och med hänsyn tagen till
omfattningen av tillträdande parts VA-verksamhet.
12 Avtalsbrott
12.1 För det fall att Part begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter
skriftligt påpekande från övriga Parter vidtar rättelse inom 30 dagar,
ska avtalsbrytande Part vara skyldig att erbjuda övriga Parter sina
aktier i Bolaget till inlösen samt frånträda Avtalet. I händelse av
inlösen på grund av avtalsbrott ska förvärvande Part erlägga
aktiernas kvotvärde reducerat med femtio procent. Avtalsbrytande
Part ska ersätta övriga Parter för den skada de lidit i anledning av
avtalsbrottet.
13 Avtalstid och Avtalets upphörande
13.1 Avtalet gäller tills vidare. För det fall ingen av Parterna skriftligen
säger upp avtalet senast 24 månader före avtalstidens utgång
förlängs avtalstiden med 5 år i sänder med motsvarande
uppsägningstid.
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13.2 För det fall att Part säger upp Avtalet till upphörande ska uppsägande
Part erbjuda övriga Parter att förvärva dennes aktier i Bolaget till
aktiernas kvotvärde.
13.3 För det fall Samarbetsavtalet upphör att gälla och inte ersätts av nytt
sådant avtal ska FVAB, MVAB och SVAB vara skyldiga att överlåta
sina aktier i Bolaget till UVAB till ett pris som motsvarar aktiernas
kvotvärde och frånträda aktieägaravtalet.
14 Ikraftträdande
14.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och
godkänts av kommunfullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Uddevalla
och Sotenäs kommuner.
15 Övriga bestämmelser
15.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftligt avfattade och
undertecknade av Parterna för att vara bindande.
15.2 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte äga
tillämpning på detta Avtal.
16 Tvist
16.1

Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand lösas
genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter.

16.2

Om Parterna inte kommer överens ska tvisten prövas och slutligt
avgöras av allmän domstol.
_______________

Avtalet har godkänts vid bolagsstämma för Färgelanda Vatten, Munkedal Vatten,
Sotenäs Vatten och Uddevalla Vatten Avtalet har upprättats i fyra exemplar av
vilka Parterna tagit var sitt.
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Färgelanda 2022-xx-

Munkedal 2022-xx-

Färgelanda Vatten AB

Munkedal Vatten AB

______________________
Ann-Marie Jacobsson

_____________________
Christer Börjesson

______________________
Peter Höög

_____________________
Per-Arne Brink

Uddevalla 2022-xx-

Kungshamn 2022-xx-

Uddevalla Vatten AB

Sotenäs Vatten AB

______________________
Jens Borgland

_____________________
Peter Håkansson

______________________
Mattias Johansson

_____________________
Conny Stensson

______________________
Kenth Johansson
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Principer för översiktlig fördelning av intäkter och kostnader
Ägarbolagen är VA
anläggningstillgångarna.

huvudmän

och

äger

de

av

kommunerna

överlåtna

Driftbolaget (Västvatten AB) ansvarar för all personal, fordon, maskiner, utrustning,
personalbyggnader, inventarier mm som överlåtits av kommunerna.
Driftbolaget har särskilda intäktskonton för varje ägarbolag. Saldot överförs till ägarbolagen
med överenskomna intervall.
Intäkter
Typ
Brukningsavgifter

Fördelning
Bokförs på
konto
Anläggningsavgifter
Bokförs på
konto
Kommunspecifika
intäkter Bokförs på
såsom hyror, mm
konto
Icke
kommunspecifika Bokförs på
intäkter såsom försäljning av
tjänster mm

Anmärkning
resp. ägarbolags Ägarbolaget är huvudman
resp. ägarbolags Ägarbolaget är huvudman
resp. ägarbolags Ägarbolaget är huvudman
Driftbolaget

Fördelas till ägarbolag enligt
tabell nedan

Kostnader
Kostnader som bokförs på driftbolaget ska fördelas på kommunerna som är kostnadsbärare
med lämplig fördelningsnyckel. Driftbolaget har särskilda kostnadskonton för varje ägarbolag.
Saldot internfaktureras ägarbolagen med överenskommet intervall.
Direkta kostnader som lokaler, fordon, datorer, möbler, telefon, utrustning mm bokförs på
respektive avdelning och ingår i varje persons timkostnad. Även direkt arbetsledning fördelas
via timkostnaden. Kostnad för restid fördelas genom tidskrivning.
Direkta kostnader som garage, bränsle, skatter mm bokförs på respektive fordon eller
maskin och ingår i timkostnaden.

Fördelningsnycklar
Omsättning
Ägarandel

VÄSTVATTEN AB
Org nr 556901-9622

Ägarbolagets del av den budgeterade totala brukningsintäkten
Ägarbolagets del av driftbolaget.
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Tabell: Fördelningsnyckel kostnader och intäkter
Typ
Fördelning
Kostnader för drift- och Bokförs på resp. ägarbolag efter
underhåll
redovisad tid och á-pris
Icke Kommunspecifika Bokförs på driftbolaget.
investeringsprojekt
Årskostnad
fördelas
på
ägarbolagen efter utnyttjande
som grund om så är möjligt
annars med för investeringen
lämplig nyckel.
Utredning/projektering
Bokförs på projekt, fördelas till
av projekt
ägarbolagen efter utnyttjande
som grund om så är möjligt
annars med för projekt lämplig
nyckel.
Övergripande
Bokförs på driftbolaget, fördelas
utredningar
till ägarbolagen med omsättning
som fördelningsnyckel.

Kostnader för kundtjänst

Datakostnader

Kostnader
för
företagsledning,
och
övergripande
administration
Kostnader för tvingande
medlemskap odyl

Kostnader för expertis

VÄSTVATTEN AB
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Bokförs på driftbolaget, fördelas
till ägarbolagen med omsättning
som fördelningsnyckel.
Bokförs på driftbolaget, fördelas
till ägarbolagen med omsättning
som fördelningsnyckel.
Bokförs på driftbolaget, fördelas
till ägarbolagen med omsättning
som fördelningsnyckel.
Bokförs på driftbolaget, fördelas
till ägarbolagen med ägarandel,
omsättning alt. verklig fördelning
som fördelningsnyckel.
Bokförs på de ägarbolagen som
är
kostnadsdrivande.
Gemensamma
kostnader
bokförs på driftbolaget och
fördelas till ägarbolagen med
omsättning
som

Anmärkning
Tidsskrivning obligatoriskt för
all personal
Driftbolaget
har
eget
anläggningsregister.

Tidsskrivning obligatorisk för
all personal.
Övriga kostnader fördelas med
nyckel.
Den del som ska bekostas av
VA
kollektivet,
övriga
kostnader
bekostas
av
respektive
kommuns
skattekollektiv.
Tidsskrivning
vid
direkta
arbeten,
ex
budgetering
specifik kommun.
Specifika kostnader för ex
utredn/proj
bokförs
på
avdelning och fördelas som
projekt kostnad.
Ex
löneoch
ekonomiadministration,
posthantering,
diarie,
information etc.
Kostnader som enbart berör
några kommuner, fördelning
utifrån nytta med deltagande
ex vattenvårdsföreningar.
Ex
jurister,
advokater,
konsulter
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Dokumentnamn

Dnr VVAB

Bolagsordning för Västvatten AB

Utfärdare (namn, tfn)

Godkänd av

TBD

Respektive bolagsstämma

Reviderad

§1

Datum

Utgåva

Ändringen avser:

Firma

Bolagets firma är Västvatten AB
§2

Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland
§3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift
och underhåll av de allmänna VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och
Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva
konsultverksamhet i VA-frågor. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe.
§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VAanläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner svara för den
allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i kommunerna.
Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämplig då kommun enligt lag om
allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner, om
driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.
Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och
försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8
kap. 3 c § kommunallagen.
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Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till
deras aktieinnehav i bolaget.

§5

Ägarbolagens yttranderätt

Bolaget ska bereda ägarbolagen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs
kommun och Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
§7

Aktieantal

I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.
§8

Styrelse

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och högst fyra suppleanter.
Styrelseledamöterna utgörs av ordförande och vice ordförande i respektive ägarbolag.
Uddevalla vattens ordförande är tillika ordförande i Västvatten AB. Vice ordförande utses av
styrelsen. Vice ordförandeskapet ska rotera mellan ägarbolagen Färgelanda Vatten,
Munkedal Vatten och Sotenäs Vatten. Övrig konstituering sker inom styrelsen.
Högst en suppleant utses av respektive ägarbolags styrelse. Suppleant är den först
namngivna ledamot i respektive ägarbolags styrelse som inte är ordförande eller vice
ordförande.
Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det
att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter val till
kommunfullmäktige.
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets
verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt utan endast yttranderätt.
§ 9 Suppleanters inträde
För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas att suppleant för respektive kommun inträder i
första hand. I andra hand i ordning efter kommunernas folkmängd.
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Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter
ledamot.
§ 10
Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med minst en
suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 11

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Uddevalla Vatten AB utse två
lekmannarevisorer. Dessa ska nomineras av respektive ägarbolag bland respektive
ägarbolags egna lekmannarevisorer.
§ 12

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller E-post till aktieägarna tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stämman.
§ 13

Ärende på ordinarie årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Stämmans öppnande;
Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av justerare;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av dagordning;
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
Beslut om
a. fastställelse av reslutat- och balansräkningen;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Anmälan av ägarbolagens val av styrelseledamöter, suppleanter ordförande,
viceordförande samt lekmannarevisorer
I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna-
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revisorerna med suppleanter
Annat ärende som ankommer på
bolagsordningen eller ägardirektiv.

årsstämman enligt aktiebolagslagen,

Räkenskapsår

Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår.
§ 15

Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som
styrelsen utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga annan än styrelseledamot eller
suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 16

Hembud

Hembudsskyldighet
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla
övergången till aktiebolagets styrelse. Han/hon ska också visa på vilket sätt han/hon har fått
äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för
aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast två månader räknat från anmälan hos styrelsen om
övergången.
Företräde mellan flera lösningsberättigade
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget.
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbelopp och betalning
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
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Tvist
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.
§ 17

Inspektionsrätt

Ägarbolagen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla
kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget
och dess verksamhet.
§ 18

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att ägarbolagen i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs
och Uddevalla kommuner godkänt ändringen.
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BOLAGSORDNING FÖR XXX VATTEN AB
§1

Firma

Bolagets firma är XXX Vatten AB
§2

Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i XXX kommun i Västra Götaland
§3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VAanläggningen i XXX kommun samt därmed förenlig verksamhet samt att förvalta
aktier eller andelar i företaget, som svarar för driften av VA-anläggningen/VAverksamheten samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe.
§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att svara för den allmänna vattenförsörjningen,
avloppshanteringen och dagvattenhanteringen i kommunen.
Bolaget ska bedriva verksamheten
lokaliseringsprincip.

med

iakttagande

av

kommunallagens

Självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun enligt lag om allmänna
vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner,
om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från
annan verksamhet.
Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller
upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av
egendom.
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla XXX kommun.
§5
Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i XXX kommun möjlighet att ta ställning
innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.

XXX VATTEN AB
Org nr 556901-9655

488
2 (4)

XXXX Vatten AB + kommun logga och dokument huvud

Godkänd av XXX kommun 2022-XX-XX. Dnr 2014/297 pgr 150
Antagen vid XXX Vatten ABs extra bolagsstämma 2022-XX-XX
_______________________________________________________________________________

§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
§7

Aktieantal

I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.
§8

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och högst fem
suppleanter
Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser styrelsen samt styrelsens ordförande och vice ordförande.
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens
inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt
utan endast yttranderätt.
§ 9 Suppleanters inträde
För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas den inkallelseordning som
kommunfullmäktige fastställer för nämnderna.
Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om
hen ej ersätter ledamot.
§ 10

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med
minst en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 11

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige
i XXX kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.
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§ 12

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller med E-post till aktieägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
§ 13

Ärende på ordinarie bolagsstämma

På bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
§ 14

Stämmans öppnande;
Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av justerare;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av dagordning;
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
Beslut om
a. fastställelse av resultat och balansräkningen;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare (i
förekommande
fall),
ordförande,
viceordförande
samt
lekmannarevisorer
I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen,
bolagsordningen eller ägardirektiv.
Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman
•
•
•
•
•
•

Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet
Bildande av bolag
Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag
Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom
Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan
Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars
av större vikt.
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§ 15

Räkenskapsår

Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår.
§ 16

Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och
suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga
annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 17

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i XXX kommun äger ta del bolagets handlingar
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
§ 18

och

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i XXX kommun godkänt
ändringen.
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Från:
Skickat:
Till:
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Ämne:
Bifogade filer:

Madelene Ahl <Madelene.Ahl@vastvatten.se>
den 20 januari 2022 12:09
Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret; Registrator Sotenäs Kommun;
Munkedal Kommun; kommun@fargelanda.se
Jens Borgland; Peter Håkansson; Ann-Marie Jacobsson; Anders Börjesson;
peter.johansson
Ägarnas styrdokument - VVAB, UVAB, SVAB, MVAB & FVAB
Aktieägaravtal 2022-01-20.pdf; Bilaga 1 - Samarbetsavtal.pdf; Bolagsordning
Västvatten AB 2022-01-20.pdf; Bolagsordning XXX Vatten AB 2022-01-20.pdf;
Samarbetsavtal FVAB MVAB SVAB UVAB VVAB 2022-01-20.pdf; Ägardirektiv
Västvatten AB 2022-01-20.pdf; Ägardirektiv XXX kommun - XXX Vatten AB
2022-01-20.pdf

Hej,
I detta mail bifogas ägarens styrdokument för Västvatten samt dess fyra ägarbolag som ett förslag inför
beslut av respektive Kommunfullmäktige.
Styrdokumenten består av Aktieägaravtal, Samarbetsavtal med bilaga, Bolagsordning för Västvatten AB,
Bolagsordning för respektive Ägarbolag, Ägardirektiv för Västvatten AB samt Ägardirektiv för respektive
ägarbolag.
I samband med ägarsamråd för Västvatten så har frågan om uppdaterade och harmoniserande
styrdokument varit diskuterat vid några tillfällen. Ägarsamrådet har givit ordförandena i de fyra
ägarbolagen uppdraget att ta fram förslag som har remitterats till ägarkommunerna. De inkomna svaren
har därefter genomarbetats, presenterats och diskuterats vid ägarsamrådet 27 maj 2021. Därefter har
ytterligare inkomna synpunkter arbetats in.
Förändringar är markerade med gult och borttagna stycken med röd genomstruken text. Redaktionella
förändringar är inte markerade. De principiellt viktiga förändringarna i dokumenten är:


Ägarbolagens roll i styrdokumenten för Västvatten skall tydliggöras i enlighet med beslut vid
Ägarsamråd 2021-05-27, efter inkomna synpunkter från remissrunda.



Skrivning att investering överstigande aktiekapitalet i ägardirektiv tas bort, enligt beslut i
Ägarsamråd 2019-06-26.

Vid frågor kontakta respektive ordförande i Ägarbolaget eller Peter Johansson

På uppdrag av:
Jens Borgland, ordförande Uddevalla Vatten AB
Peter Håkansson, ordförande Sotenäs Vatten AB
Ann-Marie Jacobsson, ordförande Färgelanda vatten AB
Christer Börjesson, ordförande Munkedal Vatten AB
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Dokumentnamn

Dnr VVAB

Samarbetsavtal för Västvatten AB
Utfärdare (namn, tfn)

Godkänd av

TBD

Respektive kommun
Respektive bolagsstämma

Reviderad

Datum

Utgåva

Ändringen avser:

2022-XX-XX

Parter
A.

Uddevalla kommun, org nr 212000-1397 nedan kallad ”UKN”;

B.

Färgelanda kommun, org nr 212000-1421 nedan kallad ”FKN”;

C.

Munkedals kommun, org nr 212000-1330 nedan kallad ”MKN”;

D. Sotenäs kommun, org nr 212000-1322 nedan kallad ”SKN”;
E.

Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 nedan kallad ”UVAB”;

F.

Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 nedan kallad ”FVAB”;

G. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648 nedan kallad ”MVAB”;
H.

Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8062 nedan kallad ”SVAB”;

I.

Västvatten AB, org nr 556901-9622 nedan kallad ”VVAB”.

Parterna ovan benämns även individuellt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”;
A-D benämns även tillsammans ”Kommunerna”.
E-H benämns även tillsammans ”Ägarbolagen”.
Bakgrund
Parterna avser att samverka avseende Kommunernas VA-verksamhet och
Kommunerna har i anledning av detta bildat Ägarbolagen och det av Ägarbolagen
helägda bolaget VVAB. VVAB har till uppgift att på Kommunernas och Ägarbolagens
uppdrag svara för driften av respektive Kommuns allmänna VA-anläggningar.
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Genom detta samarbetsavtal och dess bilaga (”Samarbetsavtalet”), önskar Parterna
i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller Kommunernas
VA-verksamheter och härtill hörande frågor i syfte att åstadkomma ett effektivt
samarbete mellan Parterna. För att reglera samarbetet avseende VA-verksamheten
har Parterna reglerat sina mellanhavanden i detta Samarbetsavtal.

Uddevalla
kommun
100 %

Munkedals
kommun
100 %

Färgelanda
kommun
100 %

Sotenäs
kommun
100 %

Uddevalla
Vatten AB
53 %

Munkedal
Vatten AB
11 %

Färgelanda
Vatten AB
7%

Sotenäs
Vatten AB
29 %

Västvatten
AB

1

Övergripande ansvarsfördelning

1.1

VVAB

1.1.1

VVAB ska ansvara för utveckling, drift, underhåll och administration av
ekonomi och övriga frågor av respektive Kommuns VA-verksamhet samt
för projektering och utbyggnad av VA-verksamheten för respektive
Kommun. VVAB ansvarar för leverans av vatten och omhändertagande av
spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive Kommuns
verksamhetsområde samt utför tjänster åt eventuella avtalskunder. VVAB
ska ha ansvar för den löpande driften, projektering och utbyggnad av
verksamheten i respektive Kommun och ska därvid iaktta Lag om
allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412), eller lag som ersatt denna.

1.1.2

VVAB ansvarar, inom respektive Kommun, för fakturering, enligt för varje
Kommun fastställd taxa, kravverksamhet och information med anledning
härav avseende alla VA-abonnenter som är anslutna till kommunalt
vatten och avlopp i Kommunernas fastställda verksamhetsområden samt
därutöver även eventuella avtalskunder.
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1.1.3

Byte av vattenmätare enligt lagstadgade intervall för användning handläggs och utförs av VVAB.

1.1.4

VVAB bistår tar fram och överlämnar underlag till respektive kommun
med underlag för utökning eller inskränkning av respektive verksamhetsområde när kommunen eller VVAB ser behov av detta, se punkt
1.2.3.

1.2

Kommunerna

1.2.1

Kommunfullmäktige, (KF), i respektive Kommun utser ledamöter till
respektive ägarbolag där respektive ordförande, vice ordföranden utgör
ägarkommunernas representanter i VVAB. Den först namngivna
ledamoten i ägarbolaget utgör suppleant i VVAB.

1.2.2

KF i respektive Kommun beslutar om VA-taxor, allmänna bestämmelser
för brukande av allmän VA-anläggning, (ABVA), samt omfattning av
aktuella verksamhetsområden.

1.2.3

Verksamhetsområde beslutas av respektive Kommuns KF efter bedömning av aktuellt behov. Aktuellt behov bedöms av respektive kommun på
objektiva grunder utifrån hälso- och/eller miljöskäl i samråd med VVAB.

1.3

Ägarbolagen

1.3.1

Ägarbolagen utgör ägare och huvudman för respektive Kommuns VAanläggning.

1.3.2

Respektive Ägarbolag ansvarar för att de VA-anläggningar som omfattas
av detta Samarbetsavtal är försäkrade i erforderlig omfattning.

1.3.3

Ägarbolagen har avtal om abonnemang med VA-abonnenterna.

1.3.4

Ägarbolagen beslutar om investeringar i respektive Kommuns VA-anläggningar.

2
2.1
3

Kostnadsfördelning
Kostnader ska fördelas Parterna emellan i enlighet med bilaga 1.
VA-taxor och ABVA

3.1

Samtliga kunder i respektive Kommun ska behandlas enligt likabehandlingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA.

3.2

VA-abonnenter inom fastställt verksamhetsområde i respektive Kommun,
samt avtalskunder, ska ha abonnemang med respektive Ägarbolag.

496
2022-xx-xx
4(10)

________________________________________________________________________________________________
Ägarbolagen äger rätt att, enligt LAV, av abonnenterna ta ut avgifter som
motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun.
3.3

4
4.1

VVAB upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxor
och ABVA samt lämpliga förslag till avgiftsnivåer så att full kostnadstäckning uppnås. Samtliga ändringar av taxekonstruktionen utformas så att
de följer LAV samt rekommendationer från branchorganisationen.
Respektive Kommunfullmäktige beslutar om taxan.
Fysisk planering
VVAB ska medverka till att ta fram en VA-plan för respektive Kommun
och Parterna är överens om att VVAB ska delta i Kommunernas samhällsplanering i den mån sådan planering omfattar frågor rörande VA-verksamheten.
Respektive Kommun ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen
inom sitt verksamhetsområde. VVAB ska förse respektive Kommun med
underlag för vatten- och avloppsplaneringen. Då utbyggnaden av VA
oftast utgör en stor del av exploateringskostnaden är Parterna överens
om att VVAB ska lämna sina synpunkter avseende exploateringen i ett
tidigt skede i processen. Upprättandet av detaljplaner görs av respektive
Kommun.

4.2

Parterna är överens om att det är av största vikt att samarbetet mellan
Kommunerna och VVAB fungerar på ett bra sätt vad gäller samhällsbyggandet och att det åligger både VVAB och Kommunerna att verka för
ett fungerande samarbete. Representanter från såväl VVAB som
Kommunerna ska regelbundet träffas för att diskutera aktuella utbyggnadsprojekt och andra frågor där parternas verksamheter berörs.

4.3

Kommunerna svarar för kostnader och tjänster som inte är hänförliga till
VA-verksamheten.

4.4

VVAB ska ansvara för erforderlig projektering inom Kommunernas VAverksamhetsområden. Projekteringen ska ske i samband med respektive
Kommuns projektering av markanläggningar.

4.5

En gemensam teknisk standard för VA-anläggningar och ledningar ska
eftersträvas och utarbetas av VVAB.

5
5.1

Kartverk
Kommunerna ska till övriga Parter tillhandahålla primär- och grundkartor.
Kommunerna anvisar vid behov erforderliga fixpunkter,
koordinatbestämda i höjd- och planläge. VVAB ansvarar för att uppdatera
de ledningskartor hos respektive Kommun. Respektive Kommun ansvarar
för att kartor visar respektive Kommuns verksamhetsområden.
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6
6.1

6.2

Ledningsförläggning, grävningstillstånd, bygglov mm
VVAB ska, innan grävarbeten påbörjas, ansöka om tillstånd för grävning
inom berörd Kommun. Kommunerna fattar beslut om tillstånd för
grävning och ansvarar, efter samråd med VVAB, för den detaljerade
placeringen av ledningarna i gatumark. Efter att arbetet är avslutat ska
återställning ske på ägarbolagets bekostnad. Arbeten på Kommunernas
mark ska utföras enligt respektive Kommuns gällande bestämmelser.
Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt
inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med
punkt 9.4 sista meningen. Om kommunerna säljer fastighet eller del av
fastighet där VA-anläggningar berörs måste rättighet för ägarbolagens
anläggningar säkras, till exempel genom servitut eller ledningsrätt, innan
köpet genomförs.

6.3

VVAB är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare.

6.4

VVAB ska beredas möjlighet att granska sådana inkomna ansökningar om
bygglov som avser fastigheter som är belägna inom, eller planeras att
ingå i, respektive Kommuns verksamhetsområde för VA.

6.5

Höjdjusteringar av VVAB’s betäckningar i gata/väg pga beläggningsarbeten ska regleras i särskilt avtal.

6.6

Omhändertagandet av dagvatten ska följa vattenskyddsföreskrifter och
Kommunernas dagvattenpolicy/riktlinjer för dagvatten. Avgifter och
ansvar är i övrigt reglerat i 13 § LAV.

7

Upphandling

7.1

Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan VVAB av
Kommunerna erbjudas att ingå med erforderlig VA-anläggning. I sådant
fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd mellan VVAB och aktuell
Kommun. Förfrågningsunderlaget uppdelas i olika positioner så att
kostnadsfördelningen är klar i anbudet. Om inte detta är möjligt ska
principer för uppdelning av kostnader klarläggas innan upphandling
verkställs. Upphandlande part kan ges fullmakt för upphandling, för att
sluta entreprenadavtal samt att vara beställare gentemot entreprenören.
Vid tvist med konsult eller entreprenör svarar var och en för sin del enligt
byggherreansvaret och/eller skadestånd på grund av upphandlingen.

7.2

Kommunerna erbjuder VVAB att deltaga i tillämpliga upphandlingar av
varor och tjänster genom kommunernas inköpsorganisationer.
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8

Exploatering

8.1

Avtal med privat byggherre eller privat bolag

8.1.1

Vid exploatering ansvarar respektive Kommun för att upprätta erforderligt
exploateringsavtal med motpart. VVAB förbinder sig att medverka vid
upprättandet av exploateringsavtal under förutsättning att aktuellt
område ligger inom planerat eller beslutat VA-verksamhetsområde. Väljer
VVAB att ingå i en samordnad entreprenad träffar VVAB och entreprenören ett särskilt tilläggsavtal.

8.1.2

Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet ska Kommunen tillse
att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesiktning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är
huvudman.

8.2

Exploatering med Kommun som byggherre

8.2.1

När en Kommun är byggherre för allmänna anläggningar görs
upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 7
om möjligt. VVAB åtar sig att löpande kontrollera VA-utbyggnaden och
deltar i byggmöten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VAanläggningen till respektive Ägarbolag och drifts- och underhållsansvaret
för VA-anläggningen till VVAB. Eventuella brister i anläggningen som
upptäcks inom garantitiden rapporteras till berört Ägarbolag och
entreprenör.

8.2.2

VVAB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att
entreprenören delar upp fakturorna på respektive entreprenad eller
genom att Kommunen vidarefakturerar entreprenörens fakturor. Överenskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid omfattande VA-arbeten ska i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter det
att Ägarbolaget har övertagit VA-anläggningarna, betalt VVAB för
nedlagda kostnader och förmedlat förbindelsepunkt till fastighetsägarna,
fakturerar VVAB för Ägarbolagets räkning anläggningsavgifter och
brukningsavgifter till fastighetsägarna.

8.2.3

Vid exploatering av kommunägd fastighet gäller att avgifter debiteras
först när Kommunen sålt fastigheten eller avstyckade delar av fastigheten. Om försäljning inte skett inom ett år från godkänd slutbesiktning
har respektive Ägarbolag rätt att få betalt av Kommun för anläggningsavgift enligt gällande taxa. När byggnation kommer till stånd ska Ägarbolaget fakturera den nye fastighetsägaren ev tilläggsavgift för byggnadsyta alternativt avgift för mätarstorlek. För att undvika eftersläpning med
betalning av anläggningsavgifter ska Kommun och VVAB verka för att
ändamålsenlig etappindelning görs.
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9

Nödsituationer

9.1

Kommunerna har, enligt gällande lagstiftning, det övergripande ansvaret
för ledning i kris- och beredskapssituationer och det är respektive
Kommun som avgör när speciell krisledningsgrupp ska inkallas.

9.2

VVAB ska fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning
och VA med respektive Kommun. Kommunerna ska tillse att beredskapslistor för andra ledningsägare, avseende exempelvis eldistribution och
telefoni, finns tillgängliga för VVAB.

9.3

VVAB ska utse en särskild beredskapsansvarig för respektive Kommun
som har ansvar för planering för nödsituationer. För det fall att det uppkommer allvarliga störningar i VVAB’s verksamhet ska VVAB rapportera
detta till utsedd tjänsteman. VVAB ska i händelse av störning vidtaga
lämpliga åtgärder så att störningen begränsas. Sådana åtgärder bör
bestämmas i samråd med berört Ägarbolag. Nödvändig information till
abonnenter handläggs av VVAB i samråd med berört Ägarbolag. VVAB ska
upprätta säkerhetsplanering som bla omfattar:
o
o

o
9.4

Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och
sårbarhetsanalyser
Planering och genomförande av förebyggande åtgärder i form av
säkerhetsprogram, innehållande konkreta instruktioner och
standarder för säkerhetsarbetet med en väl avvägd riskfinansiering,
där försäkringar ingår som en viktig del
Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor.

Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster
som abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för
brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta
kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt
i och på kommunernas mark.

10 Externa resurser
10.1

Om resurser finns kan VVAB, efter önskemål från Kommun eller Ägarbolag utföra tilläggstjänster som inte ingår i driften av VAanläggningarna. För sådana tilläggstjänster ska ersättning utgå efter
överenskommelse.

11 Förändringar av Samarbetsavtalet
11.1

Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i detta Samarbetsavtal.
Ändringarna ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att
vara gällande.
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12 Avtalet
12.1

Detta Samarbetsavtal har upprättats i nio exemplar, varav Kommunerna,
ägarbolagen och VVAB tagit var sitt exemplar.

12.2

Samarbetsavtalet gäller från och med att det undertecknats av samtliga
Parter och gäller för en period om fem (5) år. Har Samarbetsavtalet inte
skriftligen sagts upp till upphörande av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, förlängs Samarbetsavtalet därefter med motsvarande
uppsägningstid.

12.3

Till avtalet hör bilaga 1.

13 Tvist
13.1

Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand lösas genom
att Part påkallar förhandling med övriga Parter.

13.2

Om Parterna inte kommer överens ska tvisten prövas och slutligt avgöras
av allmän domstol.
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Uddevalla Vatten AB
2022-xx-xx

Uddevalla kommun
2022-xx-xx

_________________________
Jens Borgland

_________________________
Monica Bang-Lindberg

Uddevalla Vatten AB
2022-xx-xx

Uddevalla Vatten AB
2022-xx-xx

_________________________
Kenth Johansson

_________________________
Mattias Johansson

Färgelanda Vatten AB
2022-xx-xx

Färgelanda kommun
2022-xx-xx

_________________________
Ann-Marie Jacobsson

_________________________
Kenneth Carlsson

Färgelanda Vatten AB
2022-xx-xx
_________________________
Peter Höög
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Munkedal Vatten AB
2022-xx-xx

Munkedals kommun
2022-xx-xx

_________________________
Christer Börjesson

_________________________
Christoffer Rungberg

Munkedal Vatten AB
2022-xx-xx

_________________________
Per-Arne Brink
Sotenäs Vatten AB
2022-xx-xx

Sotenäs kommun
2022-xx-xx

_________________________
Peter Håkansson

_________________________
Mats Abrahamsson

Sotenäs Vatten AB
2022-xx-xx

_________________________
Conny Stensson

Västvatten AB
2022-xx-xx

Västvatten AB
2022-xx-xx

_________________________
Jens Borgland

_________________________
Peter Håkansson
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Antagen
Antagen
Antagen
Antagen
Antagen

vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX
av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135
av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37
av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118
av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2

Dokumentnamn

Dnr VVAB

Ägardirektiv för Västvatten AB

Utfärdare (namn, tfn)

Godkänd av

Datum

TBD

Respektive bolag

2020-

Reviderad

Utgåva

Ändringen avser:

ÄGARDIREKTIV
för verksamheten i Västvatten AB, nedan kallat bolaget.
Bolaget ägs av Uddevalla Vatten AB, Färgelanda Vatten AB, Munkedals Vatten
AB, och Sotenäs Vatten AB, nedan kallade ägarbolagen.
1

Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet

Bolaget är organ för kommunernas VA-verksamhet och således underordnat
ägarbolagen. Bolaget står i sin verksamhet under ägarbolagens uppsikt och har
att följa direktiv av dessa.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till ägarbolagen och kommunerna genom
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

gällande bolagsordning
gällande ägardirektiv
aktieägaravtal mellan ägarbolagen
samarbetsavtal mellan ägarbolagen och kommunerna
av ägarbolagen utfärdade särskilda direktiv
förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget
ägarsamråd

Ägarsamrådet hålls en gång per kalenderår eller oftare vid behov. Ägarsamrådet
utgörs av respektive bolags ordförande eller vice ordförande i dess ställe,
Västvatten AB
Org nr: 556901-9622
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vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX
av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135
av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37
av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118
av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2

respektive Kommunstyrelseordförande eller av den utsedd representant samt
respektive kommuns kommundirektör samt bolagens VD.
2

Ägarbolagens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av
ägarbolagen gemensamt utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande
bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. I händelse av
att motstridiga direktiv uppkommer från de olika ägarbolagen ska frågan
hänskjutas till ägarsamrådet för slutlig utformning av direktivet.
3

Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion

Bolaget ska löpande ge kommunstyrelserna och ägarbolagen den information och
tillställa dem de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler
eller föreskrifter i lag, bolagsordning eller ägardirektiv. Informationen ska lämnas
genom att bolaget löpande tillställer kommunstyrelserna handlingar och delger
dem fortlöpande information. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande
informationen ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och
bolagets styrelse.
4

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av kommunernas
anläggningsbolag svara för administration och ekonomi samt utveckling, drift och
underhåll av VA-anläggningar i kommunerna och förvalta de allmänna VAanläggningarna i som ägs av anläggningsbolagen samt att tillhandahålla tjänster,
som har anknytning till denna verksamhet.
5

Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolagen
som är huvudmän för VA-anläggningarna kommunerna svara för den allmänna
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i respektive kommun.
6

Bolagets likvidation

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarbolagen i
relation till deras respektive aktieinnehav i bolaget.
Västvatten AB
Org nr: 556901-9622
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vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX
av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135
av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37
av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118
av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen
bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det
kommunala ändamålet med verksamheten.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut
över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att
optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget.
Kommunerna och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser
båda dessa intressen.
8

Kommunövergripande uppgifter

Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och
bidra med resurser och kompetens i kommunernas krisledningsarbete,
innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet.
Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunernas
krisledningsarbete ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och
bolagets styrelse.
9

Självkostnads- och lokaliseringsprincipen

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VAverksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med
lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för
kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen.
10

Underställningsplikt

Ägarbolag ska innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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Antagen
Antagen
Antagen
Antagen
Antagen

vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX
av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135
av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37
av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118
av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2

Respektive ägarbolags godkännande ska inhämtas såvitt avser:
a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra
normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt eller om så följer lag.
b) Ändring av bolagsordningen.
c) Förändring av aktiekapitalet.
d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna).
f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag.
11

Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och
budget ska delges kommunstyrelserna enligt årligen fastställd tidplan.
12

Årsstämma och bolagsstämma

Bolaget ska senast under maj månad, varje år hålla årsstämma varvid de
ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska
behandlas.
Till årsstämman och bolagsstämma ska bolagets styrelse kalla kommunernas
ägarrepresentanter.
13

Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunstyrelserna och ägarbolagen väl informerade om sin
verksamhet.
Det åligger
översända

bolaget

att

till

kommunstyrelserna

a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
Västvatten AB
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX
av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135
av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37
av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118
av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2

bolagets årsredovisning
revisionsberättelse
balans- och resultatrapport
styrelsens arbetsordning efter förändring
VD-instruktion efter förändring
annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsernas tillsynsplikt
och styrningsfunktion i kommunerna

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunstyrelserna uppgift av
sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska
framgå att sådan åtgärd vidtagits.
14

Styrelsen

Styrelsen ska årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt
arbete.
15

Suppleanters inträde mm

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen
16

Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana
riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande
direktören.
17

Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot
bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunerna
uppställda mål).
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Antagen
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Antagen

18

vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX
av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135
av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37
av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118
av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2

Revision

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det
kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och
om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål).
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ÄGARDIREKTIV (XXX kommun – XXX Vatten AB)
för verksamheten i XXX Vatten AB, nedan kallat bolaget, antagna av
kommunfullmäktige i XXX kommun, nedan kallat kommunen den datum, § 135.
1

Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet

Bolaget är helägt av XXX kommun. Bolaget är organ för kommunens VAverksamhet och således underordnat XXX kommun. Bolaget står i sin
verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av
bolagsstämman utfärdade direktiv. De utfärdade direktiven har i sin tur beslutats
av kommunfullmäktige.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) fastställd VA plan samt ABVA (allmänna bestämmelser för Vatten och
Avlopp)
d) den vid var tid av kommunfullmäktige fastställda samhällsbyggnadsstrategin eller motsvarande
e) av kommunfullmäktige enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
f) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget
g) förekommande avtal mellan bolaget och dess dotterbolag och intressebolag
h) ägarsamråd som vanligen hålls en gång per kalenderår
i) i tillämpliga delar gällande bolagspolicy för XXX kommun (valbar U:a OK)
j) i tillämpliga delar övriga styrdokument fastställda och godkända av
bolagsstämman (valbar U:a OK)
2

Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av
kommunfullmäktige utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande
bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
3

Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion

Bolaget ska löpande ge kommunstyrelsen den information och tillställa dem de
handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i
lag, bolagsordning, ägardirektiv, bolagspolicy eller gällande styrprinciper för XXX
kommun. Informationen ska lämnas genom att bolaget löpande tillställer
kommunstyrelsen handlingar och lämnar information. Karaktären och
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omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd
mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse.
Kommunstyrelsens inspektionsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar
ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
4

Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolag som
är huvudmän för VA-anläggningarna i det gemensamt ägda driftbolaget svara för
den allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i
kommunerna.
5

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen
bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det
kommunala ändamålet med verksamheten.
Bolaget
ska
drivas
med
iakttagande
av
självkostnadsoch
likställighetsprinciperna som de är uttryckta i lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut
över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att
optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget.
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda
dessa intressen.
6

Kommunövergripande uppgifter

Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och
bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete,
innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet.
Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunens
krisledningsarbete ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och
bolagets styrelse.
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7

Självkostnads- och lokaliseringsprincipen

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VAverksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med
lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för
kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen.
8

Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta
ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den
ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsens ordförande.
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:
a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra
normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt eller om så följer lag.
b) Ändring av bolagsordningen.
c) Förändring av aktiekapitalet.
Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser:
d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna).
f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag.

9

Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och
budget ska delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidplan.
Bolaget ska löpande delge kommunen tertialrapport innefattande balans- och
resultatrapport samt controllerrapport avseende bolagets ekonomiska resultat
och ställning.

3 (5)

512

XXXX Vatten AB + kommun logga och respektive kommuns
dokumenthuvud

10

Bolagsstämma

Bolaget ska senast under maj månad varje år hålla bolagsstämma varvid de
ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska
behandlas.
Till bolagsstämman ska bolagets styrelse kalla kommunens ägarrepresentant.
11

Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

protokoll från årsstämma och bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
bolagets årsredovisning
revisionsberättelse
balans-, resultatrapport
styrelsens arbetsordning efter förändring
VD-instruktion efter förändring
annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt
och styrningsfunktion i kommunen

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant
slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska
framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Ägarsamråd ska ske på sätt som överenskommes mellan kommun och
ägarbolag.

12

Kommungemensam policy

Bolaget ska, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, i tillämpliga delar,
följa och tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställts av kommunfullmäktige och översänts samt godkänts av bolagsstämman.
Kommunstyrelsen ska tillse att bolaget underrättas om och får del av sådan
beslutad policy, varefter det åligger bolaget att i tillämpliga delar implementera
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policy i bolagets verksamhet. Bolaget ska till kommunstyrelsen återredovisa hur
implementering av policy har genomförts.
13

Styrelsen

Styrelsen i bolaget utses av kommunfullmäktige i XXX kommun. Styrelsen ska
årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.
För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen
14

Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana
riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande
direktören.
15

Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot
bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunen
uppställda mål).
16

Revision

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det
kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och
om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål).
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Dnr: KS 2022-000075

Handläggare:
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Kommunalt partistöd 2022 för Kristdemokraterna
samt godkännande av redovisning för kommunalt
partistöd 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedal redovisning
för kommunalt partistöd 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Kristdemokraterna i Munkedal för 2022 enligt följande:
Grundstöd 12 075 kr
Mandatstöd 2 x 12 075 kr (24 150 kr)
Totalt: 36 225 kr.

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av
prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för
kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, senast
reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.
Kristdemokraterna i Munkedal inkom 2022-02-15 med redovisning för kommunalt
partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är
undertecknad av en särskilt utsedd granskare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd.

Inga ytterligare konsekvenser.

Ylva Morén
Kommundirektör

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
· Juridisk person*

Organisationsnummer:

Kristdemo/ua{ema Munkedal
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f!02J/

Adress:

Postadress:

Telefon:

Bankkonto eller~ /PG:
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UtVedba;zk
Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd:

JS 7 00
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Ordförande:

2021

Redovisningen avser år:

Kassör:

Olle Olsson
Redovisning av lokalt partistöd (Redovisningsperiod 1 januari - 31 december)
Beskriv hur det lokala partistödet fördelat~:

--l>e

ta-clc.sa:M t

On I/ Cl// "T..s

fl7o--li~·na medlen

-tiI/ i /JftNfn « T / o rJ

""':".
+=:»
p
«:
,C- /?I

eruct

,fa/Yl -t

I

C? n?

ha/

parfi ·e-t

ut:~/Jd~1J _
c:? v.c CJ -{~/JI

J

c

{ ok.al vacjo/Jd .

Granskningsintyg
Härmed int
Intygas av

Datum

as att artiet har föll ändamålet för Re ler för kommunalt

artistöd i Munkedals kommun
Namnförtydligande ~

Ort

K0oh· /JO

/1u nMdC/A

Skickas till: Munkedals kommun, Kommunledningskontoret, 45580 Munkedal

455 80 MUNKEDAL • Tefefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 10 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-02

517

1(2)

Dnr: KS 2022-000087

Handläggare:
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Kommunalt partistöd 2022 för Centerpartiet samt
godkännande av redovisning för kommunalt partistöd
2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedal redovisning för
kommunalt partistöd 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Centerpartiet i
Munkedal för 2022 enligt följande:
Grundstöd 12 075 kr
Mandatstöd 4 x 12 075 kr (48 300 kr)
Totalt: 60 375 kr.

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av
prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för
kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, senast
reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.
Centerpartiet i Munkedal inkom 2022-02-23 med redovisning för kommunalt
partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är
undertecknad av en särskilt utsedd granskare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd.

Inga ytterligare konsekvenser.

Ylva Morén
Kommundirektör

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
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l~1uht.t
,~O\ (3
Adress:
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Redovisningen avser år:

Kassör:

Ordförande:
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Redovisning av lokalt partistöd (Redovisningsperiod 1 januari - 31 december)
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats:
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Granskningsintyg
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för Regler för kommunalt partistöd i Munkedals kommun
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Resultaträkning Centerpartiet Munkedal 2021
Resultat 2021
Inkomster
Kommunalt partitöd
Medlemsavgifter
Stöd Kyrkovalet Centerpartiet
Övrigt
Summa

Utgifter
Porto, avgifter, adm, mtrl
Möteskostnader/verksamhet
Marknadsföring/annonser
Avsättning krets valfond
Del av medlemsavg. till distr.
Deltagaravg. konferenser etc.
Kyrkovalet 2021
Övrigt
Summa
!Arets resultat

59
7
4
1
73

500,00
950,00
000,00
978,26
428,26

2
4
5
25
2
6
3

150,00
840,00
675,00
000,00
650,00
648,28
710,00

Budget 2021

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
50 673,28 kr

22 754,98 kr

59 500,00 kr
8 000,00 kr
kr
- kr
67 500,00 kr

59 125,00 kr
7 410,00 kr
- kr
- kr
66 535,00 kr

5
7
12
25
3
12
2

4
7
7
25
2
6

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
66 500,00

I

Resultat 2020

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 000,00 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
53 575,00 kr

I

12 960,00 kr

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2022-
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828,00
262,00
755,00
000,00
650,00
080,00
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Dnr: KS 2022-000067

Handläggare:
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Kommunalt partistöd för 2022 för
Sverigedemokraterna samt godkännande av
redovisning för kommunalt partistöd 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i Munkedal
redovisning för kommunalt partistöd 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Sverigedemokraterna i Munkedal för 2022 enligt följande:
Grundstöd 12 075 kr
Mandatstöd 9 x 12 075 kr (108 675 kr)
Totalt: 120 750 kr.

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av
prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för
kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, senast
reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.
Sverigedemokraterna i Munkedal inkom 2022-02-07 med redovisning för
kommunalt partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är
undertecknad av en särskilt utsedd granskare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd.

Inga ytterligare konsekvenser.

Ylva Morén
Kommundirektör
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Datum

Munkedals kommun

2022-03-02

Beslutet expedieras till:
Sverigedemokraterna i Munkedal för kännedom
Kommunsekreterare för vidare hantering
Slutarkiv

KS 2022-000067
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-18

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 16

Dnr 2021-000166

Ny Motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20211129 att godkänna inkommen
motion från Karin Blomstrand och Göran Nyberg (L) ” Motion om ökad
tillgänglighet”.
Motionen behandlar tillgänglighetsfrågor och att Munkedals kommun har
påbörjat ett bra arbete med att öka tillgängligheten inom många frågor.
Bla via hemsida med talsyntes samt via en tillgänglighetsdatabas som
uppdateras och även via åtgärder för handikappanpassade badplatser.
Motionären menat att åtgärderna kan bli flera och för att utveckla
arbetet vidare via denna motion.
Motionärerna yrkar på:
* att i varje nytt byggprojekt som gäller lokaler som kommunen
ansvarar för, skall det ingå anpassningar för personer med olika typer av
funktionshinder.
I första hand skall det vara tillgängligt för personer i rullstol och med
rullator, för personer med olika typer av synnedsättningar till helt blinda
samt för personer med mindre hörselnedsättning till helt döva.
Övriga funktionsnedsättningar skall tillgängliggöras efter behov, vilket
innefattar speciallokaler för barn med särskilda behov inom förskola och
skola.
* att i alla egna lokaler som kommunen är ansvariga för att bygga, skall
ingå att Kommunala pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet
skall vidtalas, och man skall vid protokollförda möten dokumentera deras
inspel. Hos dessa kommunala råd finns den kompetens som behövs för
att ge möjlighet till rätt anpassning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillgänglighet i samtliga
projekt som hanteras inom nämndens ansvarsområde och följer de krav
som ställs i samband med nybyggnation. Att anpassa alla lokaler och
byggnader för hörselnedsatta eller helt döva utöver det som är
lagstadgat kommer innebära utökade kostnader som inte går att
uppskatta på förhand. Lokaler och byggnader förses inte med den typen
av utrustning förens behovet uppstår. Dock krävs det ständig utveckling
inom orådet och förbättringar kan alltid göras för att höja tillgängligheten
inom kommunen ytterligare i alla delar, både inom nybyggnation och
befintliga lokaler, och anpassning av lokaler utöver vad som är
lagstadgat kan med fördel implementeras då behov uppstår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-18

Samhällsbyggnadsnämnden

På samhällsbyggnadsnämnden 20210823 beslutade nämnden att uppdra
förvaltningen att ta fram en rutin för utökat samarbete med Kommunala
pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet för att utöka och
säkerställa ett tätare samarbete. Dialog med råden ang ny rutin har
hållits och de välkomnar ett tätare samarbete i vissa delar och
omfattning men kan inte garantera att de kan medverka i alla projekt
fullt ut. Dock kommer de ges möjligheten att vara involverade i samtliga
projekt via ny framarbetad rutin som kommer implementeras under
2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20220201
Beslut i KF 20211129 §96 – Ny motion från Liberalerna om ökad
tillgänglighet
Motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och besluta att
anse andra attsatsen som besvarad.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och besluta att
anse andra attsatsen som besvarad.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef, för kännedom
Kommunsekreteraren, för vidare hantering
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Dnr: SBN

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Motion om ökad tillgänglighet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och besluta att anse andra
attsatsen som besvarad.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 20211129 att godkänna inkommen motion från
Karin Blomstrand och Göran Nyberg (L) ” Motion om ökad tillgänglighet”.
Motionen behandlar tillgänglighetsfrågor och att Munkedals kommun har påbörjat
ett bra arbete med att öka tillgängligheten inom många frågor. Bla via hemsida
med talsyntes samt via en tillgänglighetsdatabas som uppdateras och även via
åtgärder för handikappanpassade badplatser. Motionären menat att åtgärderna kan
bli flera och för att utveckla arbetet vidare via denna motion.
Motionärerna yrkar på:


att i varje nytt byggprojekt som gäller lokaler som kommunen ansvarar för,
skall det ingå anpassningar för personer med olika typer av funktionshinder.
I första hand skall det vara tillgängligt för personer i rullstol och med
rullator, för personer med olika typer av synnedsättningar till helt blinda
samt för personer med mindre hörselnedsättning till helt döva.
Övriga funktionsnedsättningar skall tillgängliggöras efter behov, vilket
innefattar speciallokaler för barn med särskilda behov inom förskola och
skola.

 att i alla egna lokaler som kommunen är ansvariga för att bygga, skall ingå att
Kommunala pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet skall
vidtalas, och man skall vid protokollförda möten dokumentera deras inspel.
Hos dessa kommunala råd finns den kompetens som behövs för att ge
möjlighet till rätt anpassning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillgänglighet i samtliga projekt som
hanteras inom nämndens ansvarsområde och följer de krav som ställs i samband
med nybyggnation. Att anpassa alla lokaler och byggnader för hörselnedsatta eller
helt döva utöver det som är lagstadgat kommer innebära utökade kostnader som
inte går att uppskatta på förhand. Lokaler och byggnader förses inte med den typen
av utrustning förens behovet uppstår. Dock krävs det ständig utveckling inom
orådet och förbättringar kan alltid göras för att höja tillgängligheten inom
kommunen ytterligare i alla delar, både inom nybyggnation och befintliga lokaler,
och anpassning av lokaler utöver vad som är lagstadgat kan med fördel
implementeras då behov uppstår.
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På samhällsbyggnadsnämnden 20210823 beslutade nämnden att uppdra
förvaltningen att ta fram en rutin för utökat samarbete med Kommunala
pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet för att utöka och säkerställa ett
tätare samarbete. Dialog med råden ang ny rutin har hållits och de välkomnar ett
tätare samarbete i vissa delar och omfattning men kan inte garantera att de kan
medverka i alla projekt fullt ut. Dock kommer de ges möjligheten att vara
involverade i samtliga projekt via ny framarbetad rutin som kommer implementeras
under 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20220201
Beslut i KF 20211129 §96 – Ny motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet
Motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Beslut enligt förvaltningens förslag genererar inga utökade kostnader inom
projektens genomförande men dock en större insats från förvaltningens sida och
från de kommunala rådens sida.
Ett bifallande av första attsatsen kan komma att leda till utökade kostnader inom
projekten samt inom upprätthållande av tillgänglighetsanpassningen i befintliga
lokaler då det innebär viss höjning av nivån.
Barnkonventionen
Beslut enligt förvaltningens förslag förändrar inte situationen åt något håll då
arbetet fortsätter likt dagens rutiner gällande barn och unga. När särskilda behov
uppstår inom våra verksamheters lokaler tas dessa om hand och ändamålsenliga
åtgärder genomförs. Ett bifallande av motionen skulle ge en ökad positiv inverkan
för barn och unga då samtliga lokaler var fullt utrustade innan behovet uppstår.
Inga ytterligare konsekvenser

Elisabeth Linderoth
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschef, för kännedom
Kommunsekreteraren, för vidare hantering
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Motion om ökad tillgänglighet

Munkedals kommun har påbörjat ett bra arbete med att öka tillgängligheten i kommunen.
Vi har en hemsida med talsyntes, vi har en tillgänglighetsdatabas som uppdateras,
vi tar fram handikappanpassade badplatser och vi har en delvis anpassad entrén till Forum.
Liberalerna menar att vi kan göra mer för att utveckla detta, och
Liberalerna yrkar;


att i varje nytt byggprojekt som gäller lokaler som kommunen ansvarar för, skall det ingå
anpassningar för personer med olika typer av funktionshinder.
I första hand skall det vara tillgängligt för personer i rullstol och med rullator,
för personer med olika typer av synnedsättningar till helt blinda samt
för personer med mindre hörselnedsättning till helt döva.
Övriga funktionsnedsättningar skall tillgängliggöras efter behov, vilket innefattar
speciallokaler för barn med särskilda behov inom förskola och skola.



Att i alla egna lokaler som kommunen är ansvariga för att bygga, skall ingå att Kommunala
pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet skall vidtalas, och man skall vid
protokollförda möten dokumentera deras inspel. Hos dessa kommunala råd finns den
kompetens som behövs för att ge möjlighet till rätt anpassning.

Konsekvens utifrån Barnkonventionen;
§ 23 Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt
delta i samhället.
§ 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid.

För Liberalerna
Karin Blomstrand och Göran Nyberg

