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Datum Diarienummer 
 

2023-01-03 KS/2022:809  
 

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Susanne Ekblad 
tel 0304-33 42 82 
fax 0304-33 41 85 
e-post: susanne.ekblad@orust.se 
 

Finansrapport december 2022 
Uppföljning av ramar och riskbegränsningar 

  Not 2022-12-31 2022-08-31 
Limiter 2022 enligt policy 
eller särskilt beslut 

Inom 
limit 

Långfristig låneskuld 
(mnkr) 

1 
 

520 
 

520 
Max 590 mnkr  
(KF 2021-09-09 § 84) 

Ja 

Utnyttjad 
byggnadskreditiv 
(mnkr) 

  0 0 
Inom ramen för av 
fullmäktige godkänd 
långsiktig upplåning. 

Ja 

Långivarandel (%): 
1 100 100  

- 
 Kommuninvest 

Andel lån med rörlig 
ränta (%) 

1 34,62 45,19 Max 65 % Ja 

Räntebindningstid (år)   
1 år  

10 mån 
1 år  

8 mån 
- - 

Genomsnittlig 
låneränta senaste 12 
mån (%) 

1 1,02 0,76 - - 

Räntekostnad (mnkr) 1 5,5 (utfall) 
5,6 

(prognos) 
Budget 5,6 mnkr (KF 2021-
09-09 § 84) 

Ja 

Kapitalförfall inom 1 
år (%) 

1 18,27 21,15 
Bör spridas med 10-15 % 
varje år 

Nej 

Kapitalbindningstid 
(år) 

  
2 år 12 

mån 
2 år 11 

mån 
- - 

Derivatvolym (mnkr)   0 0 

Endast hantering av under-
liggande lån med syfte att 
förändra räntebindningen. 
Volymen får inte överstiga 
den totala låneskulden. 

Ja 

Likvidberedskap 
(mnkr) 

3 71,4 127,3 

En månads brutto-
utbetalningar inkl. check-
räkningskredit. Totalt ca 55 
mnkr (KF 2021-09-09 § 84) 

Ja 

Utnyttjad 
checkräkningskredit 
(mnkr) 

3 0 0 
Max 50 mnkr.  
I nuv. bankavtal 30 mnkr. 

Ja 

Fordonsleasing, aktuell 
skuld (mnkr) 

 11,0  11,8  
Max 20 mnkr. Redovisas 
som driftkostnad.  

Ja 

Borgensbeslut (mnkr) 4 409,6 409,6 
Max 500 mnkr (KF 2019-
08-22 § 67) 

Ja 
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Noter finansrapport 
 
1. Låneskuld 
Kommunens låneskuld uppgick 2022-12-31 till 520 mnkr, vilket innebär en minskad låneskuld 
sedan årsskiftet (2021-12-31 540 mnkr). Kommunfullmäktige hade beviljat en nyupplåning för 
året på 50 mnkr samt att motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året får 
omsättas. Det innebar att låneskulden fick ökas till högst 590 mnkr (KF 2021-09-09 § 84). Mot 
bakgrund av god likviditet vid årets början, högre beräknat resultat för året än budgeterat och att 
investeringsprognosen låg lägre än budget behövdes ingen nyupplåning. Istället skedde det 
omvända, en amortering av låneskulden med 20 mnkr. 

Under perioden januari-april har ett lån omsatts på totalt 25 mnkr till rörlig ränta. Under 
perioden maj-augusti har ett lån på 20 mnkr amorterats. Under sista tertialet omsattes två lån, ett 
på 30 mnkr till fast ränta på 3,109 % och en löptid på 5,8 år och ett lån på 25 mnkr till fast ränta 
på 3,635 % och en löptid på 5,5 år.  

Datum Belopp, 
mnkr 

Fast ränta 
% 

Rörlig ränta 
vid 

lånetillfället 
% 

Löptid, år 

 
Nyupplåning 

     

Summa     

 
Omsättning 

21/3 25  0,265 % 5,2 

1/9 30 3,109  5,8 

16/11 25 3,635  5,5 

     

Summa 80    

 
Amortering 

17/8 20    

     

     

Summa 20    

 

Kommuninvest i Sverige AB är långivare till samtliga lån. Övriga tillåtna motparter enligt 
finanspolicyn vid upplåning är: Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, Swedbank och 
Orusts Sparbank. Offertförfrågan brukar ställas till samtliga tillåtna motparter utom SBAB. Det 
har endast varit Kommuninvest som lämnat offert de senaste åren.  

Motpart lån 
(mnkr) 

Låneskuld 
2022-12-31 

Låneskuld 
2022-08-31 

Förändring Låneskuld 
2021-12-31 

Kommuninvest 520 520 0 540 
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Diagrammet nedan visar kapital- och räntebindningen i skuldportföljen utan antagande om 
refinansiering av lån som förfaller till betalning.  
 

 
Kommunens skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över tiden. 
Risken för påtaglig kostnadsökning och ändrade marknadsräntor minimeras på så vis. Enligt 
finanspolicyn bör kapitalförfall spridas så att den totala låneskulden förfaller till betalning med 
cirka 10-15 % varje år. Under det kommande året förfaller tre lån på totalt 95 mnkr (18,27 %). 
Kapitalförfallet ryms inte inom finanspolicyns limit. Det beror på att låneskulden de senaste 
åren minskat genom amortering. När nya lån togs upp eller omsattes med låneförfall år 2022 
eller 2023 låg andelen för dessa år inom limiten på max 15 %, men inte nu längre på grund av 
lägre låneskuld.  

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen är 2 år och 12 månader. 

Enligt finanspolicyn får maximalt 65 % av den totala låneskulden ha rörlig ränta. Andel fast 
ränta ska spridas på olika löptider, med en maximal löptid på 10 år. Kommunen hade 2022-12-
31 17 lån varav sju lån med rörlig ränta (34,62 % av skuldportföljen) och resten med fast 
bunden ränta. Kommuninvest anger att cirka 30 % av skuldportföljen är lämpligt ur Orusts 
perspektiv att ha rörlig ränta på. Lånens storlek varierar mellan 15 mnkr och 45 mnkr. Den fasta 
räntan varierar mellan 0,27 % och 4,02 %. Genomsnittsräntan i nuvarande skuldportfölj är 1,02 
%. Föregående period var genomsnittsräntan 0,76 %. Den lägsta genomsnittsräntan kommunen 
haft på sina lån överhuvudtaget var under första tertialet 2022 på 0,73 %. Trenden är nu bruten 
och genomsnittsräntan kommer att successivt öka igen. Redan under 2023 beräknas 
kommunens genomsnittsränta ha ökat till 2-2,5 %. Som jämförelse var kommunens 
genomsnittsränta 2012-12-31 2,94 %.  

I mars 2021 godkände Kommuninvest kommunens ansökan om Grönt lån för 
investeringsprojektet Om- och tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk. Ansökan gäller 
upplåning av 200 miljoner kronor mellan åren 2021-2025. Grönt lån innebär att pengarna 
kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. Grönt 
lån innebär också något lägre ränta (0,02 %) och möjlighet att marknadsföra kommunens 
hållbara investeringsprojekt på Kommuninvests webbplats. I november togs det första gröna 
lånet upp i Orust kommun.  

För hela 2022 uppgår räntekostnaderna preliminärt till 5,5 mnkr för de externt långfristiga lånen. 
Det är 0,6 mnkr högre än för år 2021 och strax under budgeterade räntekostnader för 2022 (5,6 
mnkr).  

Riksdagen fattade 14 december 2021 beslut om regeringens förslag om en så kallad riskskatt för 
banker och andra kreditinstitut. Riksdagen anser att kommunal samverkan genom 
Kommuninvest inte ska omfattas av skatten från 2023 och att kommunsektorn under 2022 
kompenserades för extrakostnaderna. Under juli 2022 betalde regeringen ut ett tillfälligt stöd för 
ökade kostnader för finansiering för kommuner och regioner. Orust kommun fick ett generellt 
statsbidrag på 0,3 mnkr. 
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Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen är 1 år och 10 månader. Generellt har 
man en räntebindningstid som är kortare än 2 år bland kommunerna i landet. 

2. Räntekänslighet                                                                                               
På rapportdagen den 31 december var STIBOR 3-månaders räntan 2,701 % (31 augusti 1,29 %), 
6-månaders räntan 3,091 % (31 augusti 1,95 %) och den långa SWAP 10-års räntan 3,1291 % 
(31 augusti 2,82 %).  

Räntemarknaden har under 2022 förändrats snabbt mot högre räntor på grund av oroligheterna 
i omvärlden. Kommunens snittränta beräknas öka från nuvarande 1,03 % till ca 2,5 % under år 
2023 och ca 3 % i slutet av år 2024 i nuvarande skuldportfölj inklusive refinansiering och viss 
nyupplåning. 

Från år 2013 har kommunens räntekostnader stadigt minskat till följd av gynnsammare 
räntemarknad vid omsättning samt på grund av amortering (minskning av låneskulden). Från år 
2023 beräknas kommunens räntekostnader öka kraftigt igen till ungefär samma nivåer som för 
10 år sedan och därefter ännu högre kostnader på grund av ökad låneskuld till följd av stora 
investeringar.  

Om räntan skulle öka ytterligare med 1 % innebär det en ökad räntekostnad på cirka 2 mnkr per 
år. Räntekänsligheten har beräknats på nuvarande skuldportfölj inklusive 
refinansieringsantagande, det vill säga inklusive beräknad omsättning på de lån som förfaller, 
men utan nyupplåning.  
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3. Likvidberedskap och bekräftade kreditlöfte 
Kommunen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månads bruttoutbetalningar (ca 55-
75 mnkr) inklusive checkräkningskredit. Den 31 december hade kommunen 41,4 mnkr i likvida 
medel på banken plus checkräkningskrediten om 30 mnkr, totalt 71,4 mnkr.  

Likvidberedskapen har under året varit mycket god, se nedan diagram. Det beror bland annat på 
hög likviditet vid årets början, det positiva resultatet för året och lägre investeringar än planerat. 

Förutom löpande in- och utbetalningar, som under året kan variera kraftigt, ska den likvida 
beredskapen kunna möta större utbetalningar från investeringsverksamheten. Årets 
nettoinvesteringar budgeteras till 171,3 mnkr (2022-03-10 § 33). Årets utfall uppgick preliminärt 
till 97,6 mnkr. Investeringsprognosen per sista oktober uppgick till 104 mnkr.   

 
 
 

 
  

Likviditetsberedskap 
(mnkr) 

2022-12-31 2022-08-31 Förändring  

Likvida medel (bankkonto) 
inklusive checkräkningskredit 
(30 mnkr) 

71,4 127,3 -55,9 
 

    

Bekräftad 
checkräkningskredit 
(mnkr) 

Utnyttjat 
2022-12-31 

Utnyttjat 
2022-08-31 

Förändring  Bekräftat 
belopp 

Kvar 
att 

utnyttja 

Orusts Sparbank 0 0 0 30 30 
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4. Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för stiftelser, föreningar och 
andra externa parter.  

Stiftelsen Orustbostäder 
Motpart lån 
(mnkr) 

 

Utnyttjad 
borgen  

2022-12-31 

Utnyttjad 
borgen  

2022-08-31 

Beviljad 
borgen  

2022 

Kvar av 
beviljad borgen 

Orust Sparbank 
Kommuninvest 
Summa 

1,2 
408,4 
409,6 

1,2 
408,4 
409,6 

 
 

500 

 
 

90,4 

 
Under året har Stiftelsen Orustbostäder omsatt fyra lån som förfallit till betalning. Ett lån på 14 
mnkr avtalades till fast bunden ränta på 0,78 % med en bindningstid på 3,5 år, ett lån på 31,5 
mnkr till fast bunden ränta på 2,23 % och en bindningstid på 5 år, ett lån på 26 mnkr till fast 
bunden ränta på 2,41 % och en bindningstid på 7 år samt ett lån på 19 mnkr med rörlig ränta på 
obestämd löptid. 

Övriga borgensförbindelser 

Gäldenär (mnkr) Utnyttjad 
borgen  

2022-12-31 

Ingående 
balans  

2022-01-01 

Förändring 
jämfört med  
2022-01-01 

Orust Golfklubb 0,8 0,9 -0,1 

Waldorffastigheter på Orust ek. 
förening 

4,6 5,3 -0,7 

Summa 5,4 6,2 -0,8 
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Finansiell ordlista 
 
Kortfristigt lån Lån som löper på mindre eller lika med 1 år 
 
Långfristigt lån Lån som löper på mer än 1 år 
 
Likvidberedskap Tillgängliga medel för att möta löpande utbetalningar 
 
Långivarandel Andel i % av lånen hos långivare 
 
Kapitalbindning Den tid lånet är garanterat (=återstående löptid i befintliga lån) 
 
Kapitalförfall inom 1 år Andel i % av den totala låneskulden som förfaller till återbetalning 
inom 1 år 
 
Limit Gräns för risktagande 
 
Checkräkningskredit En checkräkningskredit är en kredit, utfärdat av en bank, upp till ett visst 
belopp utöver beloppet som finns på checkkontot. Man kan säga att det är en form av lån eller 
finansieringskälla med en kreditgräns som utfärdaren beviljat. En checkräkningskredit fungerar 
enkelt uttryckt på samma sätt som ett vanligt kreditkort. 
 
Portfölj Finansiell tillgång som är placerad i olika värdepapper eller skuld som består av krediter 
med olika löptider, räntebindning med mera. 
 
Räntebindningstid Tidsperiod under vilken räntan på ett lån eller en placering är fast. 
 
Derivatinstrument Finansiellt instrument som är kopplat till andra finansiella instrument vid en 
specifik tidpunkt i framtiden och där kursutvecklingen bestäms av utvecklingen för ett eller flera 
underliggande instrument. Ett derivatinstrument har alltid två parter och utgör ett slags 
kontrakt. Ett exempel är swap. 
 
Ränteswap Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats och vice versa 
 
Byggnadskreditiv Det lån som kan tecknas i samband med husbyggnationer kallas för 
byggnadskreditiv. 
 
 

http://www.startaegetinfo.se/foretagslan
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-11 
 

 
§3 KS/2022:809 
Finansrapport december 2022 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna finansrapport december 2022. 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningens ekonomienhet har upprättat en finansrapport efter december 
månads utgång 2022 med avstämning mot finanspolicyn. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-28 
Finansrapport december 2022 daterad 2023-01-03 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
 

 

 
 
 



 Datum Diarienummer 1(1)
2022-12-28 KS/2022:1975

Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Godkännande av årsplan 2023 för planering och uppföljning av kommunens 
ekonomi, verksamheter och mål

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna upprättad årsplan för planering och uppföljning av kommunens 
ekonomi, verksamhet och mål år 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi, verksamheter och mål (hämtat från kommunstyrelsens reglemente).
Ekonomienheten inom sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en årsplan för
planerings- och uppföljningsprocesserna år 2023. Årsplanen syftar till att säkerställa att
informations- och beslutsunderlag tas fram i tid till utskott, nämnd, styrelse och 
fullmäktige utifrån kommunallagen och kommunens beslutade 
ekonomistyrningsprinciper.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-28
Årsplan 2023 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och
mål, daterad 2022-12-28.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorschefer
Förtroendevalda revisorer
HR-chef

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef
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ÅRSPLAN 2023 - Planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål

Kommunförvaltningen Dnr KS/2022:1975

Sektor ledning och verksamhetsstöd / Ekonomienheten Beslutad av KS 2023-01-25 § xx

Upprättad 2022-12-28

PROCESS INFO

DIALOG

TILL EK-

ENHET

FRÅN EK-

ENHET

UTSKOTT/

NÄMND

KSAU KS KF CSG

ÅRSBOKSLUT 2022

-Preliminärt resultat för kommunen

-Sektorernas verksamhetsberättelser

-Kommunens årsredovisning

-Allmänhetens frågestund på KF

23/1

16/3

Februari

-

8/2

-

25/1

22/2

29/3 13/4

13/4

   

26/1

30/3

PROGNOSRAPPORTER

-februari

-oktober

10/3

10/11

15/3

15/11

Mars

November

15/3  end. info

15/11 end. info 

29/3  

29/11

-

-

30/3

30/11

DELÅRSRAPPORT APRIL 11/5 23/5 Maj 17/5 end. info 31/5 8/6 25/5

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 10/9 20/9 September 13/9 end. info 27/9 12/10 28/9

BUDGET 2024 OCH FLERÅRSPLAN 2025-2026

-Budgetförutsättningar, KS uppdrag till sektorerna

-Omvärldsdag med KS

-Budgetförutsättningar info/dialog med utskott/MBN 

-Budgetdag med KS

-Sektorernas budgetförutsättningar till KS och de politiska partierna

-Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026, majoritetens förslag

-Allmänhetens frågestund på KF

-Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026, oppositionens förslag

25/4

                                                        

21/4

21/4

 

1/8

11/1

25/4

1/6

April

11/1

12/4

14/6

25/1

28/3

28/6 17/8 

17/8 

17/8 

26/1

1/6, 8/6                                                

TAXOR OCH AVGIFTER 2024 Oktober 25/10 9/11

UPPDRAGSDOKUMENT 2024-2026 

OCH DETALJBUDGET 2024

November 15/11 29/11 SSG nov

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2023 december dec 2023 jan 2024

PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2024

-Riskbedömning i utskott/nämnd i november, bruttolista tillsammans 

med muntlig redovisning av resultat 2023

-Förslag till ny plan i utskott/nämnd i december

november

december

november

december

jan 2024

CSG - Central samverkansgrupp         SSG - Sektor samverkansgrupp
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-11 
 

 
§4 KS/2022:1975 
Godkännande av årsplan 2023 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, 
verksamheter och mål 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna upprättad årsplan för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamhet 
och mål år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi, verksamheter och mål (hämtat från kommunstyrelsens reglemente). 
Ekonomienheten inom sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en årsplan för 
planerings- och uppföljningsprocesserna år 2023. Årsplanen syftar till att säkerställa att 
informations- och beslutsunderlag tas fram i tid till utskott, nämnd, styrelse och fullmäktige 
utifrån kommunallagen och kommunens beslutade ekonomistyrningsprinciper. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-28 
Årsplan 2023 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och 

mål, daterad 2022-12-28. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Sektorschefer 
Förtroendevalda revisorer 
HR-chef 
 

 

 
 
 



 Datum Diarienummer 1(2)
2023-01-12 KS/2022:1976

Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Planeringsförutsättningar och instruktioner för arbete med 
budget 2024 och plan för 2025-2026

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna planeringsförutsättningar och instruktioner för arbete med budget 
2024 och plan för 2025-2026 enligt upprättat förslag daterat 2023-01-11.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med budgetarbetet är att ge de politiska partierna information samt underlag som 
ger förutsättningar för kommunfullmäktige att prioritera och fördela de ekonomiska 
resurserna.

Enligt reglementet leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi, verksamheter och mål. Det innebär att 
kommunstyrelsen ger nämnderna instruktioner för budgetarbetet.

Enligt ekonomistyrningsprinciperna beslutar kommunstyrelsen i början av året om vissa 
ekonomiska utgångspunkter i form av enklare planeringsförutsättningar inför 
framtagande av underlag till budget och presentationer till budgetdagen.

Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen bestämmer när övriga nämnder ska lämna in sina särskilda 
budgetförslag till styrelsen. För revisorernas verksamhet upprättas förslag till budget av 
fullmäktiges presidium. 

De preliminära beräkningar som ekonomienheten har tagit fram utgår från gällande
flerårsplan för 2023-2025 med vissa uppdaterade poster samt med ett nytt budgetår
2026 med vissa antagande. Ett av kommunens tre finansiella mål är resultatnivån. Målet 
är att ligga mellan 2-4 %. I de uppdaterade beräkningarna ovan bedöms resultatnivån bli 
sämre för 2024 än i den beslutade flerårsplanen 2023-2025 och det finansiella målet nås 
inte. För 2025 och 2026 nås däremot målet.

Skillnaden mellan den beslutade flerårsplanen för åren 2024-2025 och den nya 
bedömningen ovan är följande: 

Comfact Signature Referensnummer: 1529222
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• Pensionskostnaderna beräknas till en högre nivå på grund av att den höga 
inflationen beräknas ligger kvar under 2023 som i sin tur påverkar 2024 års 
kostnad för värdesäkringen av de intjänande pensionerna. 

• Skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att bli högre på grund av att 
andelen äldre +80 år ökar och det innebär högre ersättning. 

• Finansnettot försämras på grund av högre räntenivåer.

Kommundirektören samordnar arbetet med budgetprocessen med stöd av 
ekonomienheten. Nämnder och sektorer följer tidplanen för budgetprocessen och de 
närmare instruktioner som ekonomienheten utfärdar. Nämnder och sektorer ska särskilt 
beakta och uppmärksamma följande i budgetarbetet:

• Föreslå kortsiktiga åtgärder för 2024 som förbättrar det ekonomiska resultatet.
• Ta fram kostnads- och kvalitetsjämförelser samt visa på olika ambitionsnivåer 
• Presentera väsentliga behov av verksamhetsförändringar 
• Prioritera investeringsbehoven
• Viktigare taxor och avgifter, utveckling över åren, behov av förändringar. 

Jämförelse mot andra kommuner/aktörer.
• Det finns inga marginaler för satsningar 2024 och endast små marginaler för 

satsningar 2025 och 2026.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12
Planeringsförutsättningar och instruktioner för arbete med budget 2024 och plan för 
2025-2026 daterad 2023-01-11.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorschefer

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Helena Olsson 
Kommuncontroller 
tel 0304-33 41 09 
e-post: helena.olsson2@orust.se 

 
 

 

 
 
 
 

Planeringsförutsättningar och instruktioner för arbete med budget 
2024 och plan för 2025-2026 

 
Syfte med budgetförutsättningar och beskrivning av budgetprocessen 

Syftet med budgetarbetet är att ge de politiska partierna information samt underlag som 
ger förutsättningar för kommunfullmäktige att prioritera och fördela de ekonomiska 
resurserna.  

Enligt reglementet leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi, verksamheter och mål. Det innebär att 
kommunstyrelsen ger nämnderna instruktioner för budgetarbetet. 

Enligt ekonomistyrningsprinciperna beslutar kommunstyrelsen i början av året om vissa 
ekonomiska utgångspunkter i form av enklare planeringsförutsättningar inför 
framtagande av underlag till budget och presentationer på budgetdagen.  

Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen bestämmer när övriga nämnder ska lämna in sina särskilda 
budgetförslag till styrelsen. För revisorernas verksamhet upprättas förslag till budget av 
fullmäktiges presidium.  

Enligt ekonomistyrningsprinciperna beslutar kommunfullmäktige om budget med plan 
samt skattesats i augusti för att ge verksamheterna möjlighet att planera sin verksamhet 
utifrån den nya budgeten under hösten inför en ny budgetperiod.  

Budgetprocessen har sett snarlik ut de senaste åren med endast små justeringar. I 
huvudsak ser processen ut enligt följande:  

Under februari-april arbetar sektorerna med analyser, beräkningar och underlag utifrån 
t.ex. demografiska förändringar och beslutad flerårsplan. I slutet av mars planeras en 
omvärldsdag med fokus på Orusts utmaningar och utveckling. Sektorerna arbetar fram 
budgetförutsättningar som diskuteras i utskott eller myndighetsnämnd under april och 
presenteras på budgetdagen i slutet av april. Budgetförutsättningarna sammanställs 
också som ett skriftligt material och utgör underlag till de politiska partierna i arbetet 
med budgetförslagen.  

Kommundirektörens ledningsgrupp samordnar sektorernas budgetförutsättningar, 
förslag till investerings- och lokalförsörjningsplan samt förbereder i övrigt material och 
innehåll till de gemensamma dagarna med kommunstyrelsen.  
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Deltagare som bjuds in till omvärlds- och budgetdagarna är kommunstyrelsen, presidiet 
i myndighetsnämnderna, VD och ordförande i Orustbostäder samt utvalda 
tjänstepersoner. 

Den politiska majoriteten arbetar med sitt budgetförslag under maj månad. I juni sker 
samverkan med fackliga företrädare och kommunstyrelsen bereder majoritetens 
budgetförslag. I augusti behandlar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till 
skattesats, budget och flerårsplan och inlämnade budgetförslag från oppositionen som 
inkommit senast 1 augusti.  

Utgångsläge inför en ny budgetprocess 
I den av fullmäktige beslutade budgeten för åren 2023-2025 fanns bland annat följande 
ekonomiska ställningstagande som nu också ligger till grund för den uppdaterade 
flerårsplanens första år 2024-2025: 

 Sänkt skattesats med 10 öre under 2024 och 15 öre under 2025. 

 Den totala investeringsnivån (netto) begränsas till högst 215 mnkr år 2024 och 
200 mnkr år 2025.  

 Nyupplåning och ökning av låneskulden med 92 mnkr 2024 och 86 mnkr 2025. 

 Försäljning av mark, tomter och fastighet på 5 mnkr för 2024 och 2 mnkr för 
2025. 

 Verksamhetsförändringar enligt beslutad flerårsplan. 
 

Flerårsplanens år 2024 och 2025 har uppdaterats med nyare prognoser inom följande 
område: 

 Pensioner och arbetsgivaravgifter 

 Skatteintäkter 

 Generella statsbidrag 

 Finansiella poster 

 Pris och löneökningar enligt SKRs rekommendation. 
 
För år 2026 ligger följande utgångspunkter till grund för den nya ekonomiska 
bedömningen. 

 Sänkt skattesats med 15 öre enligt ambitionerna i flerårsplanen 2023-2025. 

 Pris- och löneökning enligt SKRs rekommendation. 

 Minst 15 450 invånare.    

 En årlig pott till kommunstyrelsens förfogande på 1 mnkr. 

 Investeringsnivå på 100 mnkr. 

 Ingen nyupplåning och ökning av låneskulden. 

 Resursfördelning volymförändringar barnomsorg, skola och hemtjänst. 

 Inga drift- eller volymförändringar i verkamheterna utöver resursfördelningen.  
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Bedömning av det ekonomiska läget åren 2024-2026 

Precis som för kommunsektorn som helhet påverkar den demografiska utvecklingen 
och dess behov vår ekonomi framöver. Befolkningsprognosen pekar på att andelen 
äldre kommer att öka markant, andelen yngre ligger i stort sett kvar på samma nivå och 
gruppen arbetsförda minskar. Bedömningen är att den årliga ökningen av skatteintäkter 
och statsbidrag inte räcker för att täcka framtida kostnader. Inledningsvis, med undantag 
för 2024 ser dock skatteintäkter och statsbidrag ut att täcka de årliga 
kostnadsökningarna och ökade kostnader inom äldreomsorgen. Det beror bland annat 
på att antalet 80 år och äldre ger en högre ersättning i utjämningsystemet. På lite längre 
sikt, 10 år, då antalet särskilda boendeplatser planeras bli fler görs bedömningen att 
kommunen inte får full kostnadstäckning genom skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Den höga investeringsnivån som präglat kommunen under 10 års tid har medfört ökad 
låneskuld och högre kapitalkostnader. Framöver väntar stora investeringar inom vatten 
och avloppsverksamheten men också bland annat i en ny förskola i Svanesund och i 
Ellös samt skredsäkringsåtgärder i Henån.  

De preliminära beräkningar som ekonomienheten har tagit fram och som framgår av 
nedanstående tabell (driftsbudget), utgår från gällande flerårsplan för 2024-2025 med 
vissa uppdaterade poster samt ett nytt budgetår (år 2026) med vissa antagande som 
redovisats ovan.  

 

Ett av kommunens tre finansiella mål är resultatnivån. Målet är att verksamhetens 
resultat ska ligga mellan 2-4 % av kommunens skatter och statsbidrag. I de uppdaterade 
beräkningarna ovan bedöms resultatnivån bli sämre för 2024 än i den beslutade 
flerårsplanen 2023-2025 och det finansiella målet nås inte. För 2025 och 2026 nås 
däremot målet. Mot bakgrund av kommande ekonomiska utmaningar till följd av 
demografiska förändringar samt vår höga investeringstakt bör resultatnivån ligga på 

Driftsbudget Budget Plan Plan Plan

mnkr 2023 2024 2025 2026

Politisk verksamhet -14,2 -14,6 -14,2 -14,2

Sektor ledning och verksamhetsstöd -77,9 -76,7 -75,7 -75,7

Sektor lärande -413,6 -414,6 -413,9 -412,6

Sektor omsorg -430,4 -433,7 -439,1 -443,2

Sektor samhällsutveckling -80,9 -80,6 -80,3 -80,3

Affärsdrivande Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0

Affärsdrivande Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0

Ofördelad budget (lön, pris, kap, hyra, lokalv, kost) -17,1 -56,0 -88,5 -127,4

Summa nämndsverksamhet -1 034,0 -1 076,1 -1 111,7 -1 160,1

Pensionskostn/skuldförändr. avseende 

semesterlön/arbetsgivaravg. -18,6 -31,9 -2,6 -3,3

Försäljning fastigheter, mark 5,0 5,0 2,0 0,0

Återlagda kapitalkostnader (internränta) 18,3 26,1 27,7 35,3

Kommunstyrelsens medel till förfogande -1,0 -1,2 -0,9 -1,0

Summa nettokostnad -1 030,3 -1 078,1 -1 085,4 -1 129,1

Skatteintäkter 866,7 896,5 928,7 959,2

Generella statsbidrag 204,0 223,6 220,9 229,1

Finansiella intäkter 1,5 1,6 1,7 1,7

Finansiella kostnader -17,3 -33,0 -25,5 -28,3

Årets resultat 24,6 10,6 40,4 32,6

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter 

o statsbidrag 2,3% 0,9% 3,5% 2,7%
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minst på 3-4 %. Fortsatta prioriteringar och effektiviseringar krävs för att bibehålla en 
god ekonomisk hushållning.   

Skillnaden mellan den beslutade flerårsplanen för åren 2024-2025 och den nya 
bedömningen ovan är följande:  

 Pensionskostnaderna beräknas till en högre nivå på grund av att den höga 
inflationen beräknas ligger kvar under 2023 som i sin tur påverkar 2024 års 
kostnad för värdesäkringen av de intjänande pensionerna.  

 Skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att bli högre på grund av att 
andelen äldre +80 år ökar och det innebär högre ersättning. 

 Finansnettot försämras på grund av högre räntenivåer. 
 
Instruktion till nämnder och sektorer 
Kommundirektören samordnar arbetet med budgetprocessen med stöd av 
ekonomienheten. Nämnder och sektorer följer tidplanen för budgetprocessen och de 
närmare instruktioner som ekonomienheten utfärdar. Nämnder och sektorer ska särskilt 
beakta och uppmärksamma följande i budgetarbetet: 

 Föreslå kortsiktiga åtgärder för 2024 som förbättrar det ekonomiska resultatet. 

 Ta fram kostnads- och kvalitetsjämförelser samt visa på olika ambitionsnivåer  

 Presentera väsentliga behov av verksamhetsförändringar  

 Prioritera investeringsbehoven 

 Viktigare taxor och avgifter, utveckling över åren, behov av förändringar. 
Jämförelse mot andra kommuner/aktörer. 

 Det finns inga marginaler för satsningar 2024 och endast små marginaler för 
satsningar 2025 och 2026. 
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Kommunförvaltningen
Helena Olsson
telefon 0304-334109
e-post: helena.olsson2@orust.se

Uppföljning av internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsens sektorer

Förslag till beslut
1. Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2022 års 

internkontrollplan.
2. Lägga information om miljö- och byggs internkontrollplan 2022 till 

handlingarna.
3. Lägga information om sociala myndighetsnämndens internkontrollplan 2022 till 

handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern 
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom 
kommunens samlade behov. Nämnderna ska enligt kommunallagen se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern 
kontroll. Utskotten gör riskbedömning och tar fram förslag till ny kontrollplan för 
beslut av nämnden. Sektorerna ansvarar för den interna kontrollens utformning och 
funktion inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sektorernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar 
behövs ta initiativ till sådana. 

Varje sektor har en skyldighet att:
 Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sektorns 

verksamhetsområde.
  Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av 

verksamhetsberättelse till årsredovisningen rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen inom sektorn till kommunstyrelsen. 
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Under 2022 planerades 19 internkontrollpunkter. 18 kontrollpunkter genomfördes och 
en kontrollpunkt kunde inte genomföras. 10 kontrollpunkter visade på brister där 
åtgärder kommer att vidtas eller redan vidtagits

Beslutsunderlag

Comfact Signature Referensnummer: 1529224
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Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-19
Bilaga – Rapportering av genomförd internkontroll daterad 202-12-20

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor lärande
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
Revisionen

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef

Comfact Signature Referensnummer: 1529224
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     Datum 

2022-11-22 
 

 Sektor ledning och verksamhetsstöd 
Helena Olsson 
Tel: 0304-33 41 09  
E-post: helena.olsson2@orust.se 
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Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll: 

Sektor ledning och 
verksamhetsstöd 
Korruption 

Uppdatera styrdokument och gör dessa kända bland chefer och 
medarbetare.  

Resultat: 
Styrdokumentet riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter antogs 
år 2014. Uppdateringsarbetet har inväntat den nya rutinen för visselblåsar-
funktionen som blev klar under sommaren 2022. Endast mindre 
redaktionella förändringar av styrdokumentet behövdes. Information om 
styrdokumentet ges vid två tillfällen per år till nyanställda medarbetare och 
chefer.  

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: 
För att göra styrdokumentet mer känt hos våra chefer och medarbetare 
kommer en regelbunden information gå ut på intranätet inför julhelgen och 
sommaren, då det är extra vanligt med gåvor vid dessa perioder. De 
reviderade riktlinjerna tas upp för beslut i början av 2023 då nya 
kommunstyrelsen är tillsatt för att även göra styrdokumentet känt hos våra 
förtroendevalda.  

Sektor ledning och 
verksamhetsstöd 
Ersättningar till 
förtroendevalda 

Kontroll av om vi betalar ut felaktiga ersättningar för resor och förlorad 
arbetsförtjänst till förtroendevalda. 

Resultat:  
Stickprov har genomförts avseende reseersättning och förlorad 
arbetsförtjänst i samtliga nämnder och utskott, revisionen och 
begravningsförrättare. Jämförelser har gjorts av reseersättningar som utgått 
med resväg enligt eniro. Kontroll har skett att man vid förlorad 
arbetsförtjänst har inkommit med dokumentation som bevisar att man gått 
miste om inkomst. Kontrollerna visar på en god ordning. Majoriteten av de 
kontrollerade transaktionerna är korrekta. Vissa mindre oklarheter har 
upptäckts, men där kommer åtgärder att vidtas i syfte att eliminera 
eventuella fel. 
Revision och begravningsförrättare inkommer med krav på ersättning 
(signerade) och utbetalning har skett enligt regelverket. Dock har vi inga 
protokoll eller annan dokumentation som intygar att möten, begravning 
etc. har ägt rum. 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: 
I början av mandatperiod kommer samtliga förtroendevalda att ombes att 
inkomma med uppgifter på vilken resväg de har till mötena. Dessa 
uppgifter dubbelkollas mot eniro. Förtroendevalda informeras också om att 
reseersättning utgår om de inte meddelar annat. Viktigt att påminna om att 
de ska meddela ifall de till exempel samåker eller cyklar till mötet. 
Dialog med revision och begravningsförrättare om hur löneadministratör 
ska kunna säkerställa att ett möte som man begär ut ersättning för har ägt 
rum. 



 Datum  

 2022-12-20  

 

Sektor lärande 
Att enheterna  
lämnat komplett 
kvalitetsrapport, där 
analys och åtgärder 
tydligt påvisas. 

Att styrning och ledning och det systematiska kvalitetsarbetet brister. 
Kontroll att rapporter upprättade enligt uppdrag från sektorchef. 

Resultat: 
Inga brister. Uppdrag (utvecklingsområden) är inskickade och inlagda i 
Stratsys. 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: - 

Sektor lärande 
Att riskbedömning 
görs och att rutiner 
finns för om våld 
och hot inträffar på 
skolor och förskolor. 

Att det inte finns rutiner som kan motverka situationer kring hot- och våld, 
samt begränsa konsekvenser. Kontroll av rutiner finns upprättade på 
enheterna. 

Resultat:  
I huvudsak inga brister. Rutiner finns på plats på alla enheter, men 
riskbedömningar kan inte lika tydligt utläsas. 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:  
Lyfta i LG undersöka hur enheterna arbetar med riskbedömning och 
dokumenterar dessa. 

Sektor lärande 
Överlämningsrutiner 
(inklusive 
återkoppling). 

Att viktig information kring barn/elever inte når mottagande skola som 
behövs för att ge stöd/ anpassningar som elever behöver. Att avsaknad av 
återkoppling till avlämnade enhet inte ger möjlighet att utveckla sin 
verksamhet. Kontroll genom intervjuer med totalt fyra rektorer från fyra 
enheter. Rektorerna intervjuades i par från avlämnande förskola och 
mottagande skola om hur man uppfattat överlämnad och återkopplad 
information.  

Resultat: 
Inga brister, det framkom under intervjuerna att överlämningarna fungerat 
mycket väl och i enlighet med rutin. 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: -  

Sektor omsorg 
Rökfri arbetstid 

Kontroll om enhetschefer informerat och följt upp riktlinjen, samt haft 
medvetandegörandes samtal om medarbetare inte följt riktlinjen,   

Resultat: 
Riktlinjen har gåtts igenom på APT. I det fall det funnits anledning, har 
samtal med medarbetare genomförts.   

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:  
Inga åtgärder vidtas.    

Sektor omsorg 
Rutin för upprepad 
korttidsfrånvaro 

Kontroll om rutinen följs av enhetschefer, att de begär in läkarintyg vid 
upprepad korttidsfrånvaro samt anlitar företagshälsovård vid 6 tillfällen.  

Resultat:  
God följsamhet i rutinen trots pandemin. Vissa anpassningar har behövts 
göra utifrån pandemins restriktioner. Detta har i så fall skett i samråd med 
HR-enheten.   

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:  
Kontrollpunkten tas med som förslag till 2021 års internkontroll.  

Sektor omsorg 
Genomförandeplaner 

Kontroll av genomförandeplaner, enhetschef granskar att 
genomförandeplaner är aktuella samt att det är tydligt hur brukaren varit 
delaktig.  

Sektor ledning och 
verksamhetsstöd 
Betyg och intyg vid 
anställning 

Kontroll av betyg och intyg vid anställning 

Resultat: 
Stickprov har genomförts under perioden 15 september till 15 oktober. Av 
åtta anställningar har endast två inkommit med betyg, och två inkommit 
med intyg. 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: 
Resultatet har diskuterats i ledningsgrupperna. En informationsinsats 
planeras för att tydliggöra och påminna om kraven. 



 Datum  

 2022-12-20  

 
Resultat:  
Enhetschefer rapporterar att genomförandeplanerna hålls aktuella och att 
det framgår att brukaren varit delaktig.   

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:  
Inga åtgärder vidtas.  

Sektor omsorg 
Loggning i 
verksamhetssystem 

Kontroll av loggar i verksamhetssystem.  

Resultat:  
Loggning har visat att det förekommit att medarbetare tagit del av 
information om enskild utan anledning.    

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:  
Loggning genomförs regelbundet kommande år.  

Sektor omsorg 
Yttranden och 
utredningar, 
Familjerätten 

Kontroll att yttranden respektive utredningar om 
vårdnad/boende/umgänge innehåller de uppgifter som 
tillsynsmyndigheten/MFoF) anger.  

Resultat:  
Ingen redovisning har inkommit.  

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:  
Redovisning begärs in vid senare tillfälle.  

Sektor omsorg 
Utredningstid 
familjeenheten 

Kontroll att utredning avslutas inom fyra månader.   

Resultat:  
Utredningar har avslutats i tid, ingen avvikelse inkommit.  

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:  
Inga åtgärder vidtas.   

Sektor 
samhällsutveckling 
VA-projekt 

Granskning av ett VA-projekt – Betalning och fakturering enligt avtal, 
budget och projektmodell. 

Resultat 
Ett slutfört VA-projekt valdes ut – Rossö verksamhetsområde.  
Projektet hållit såväl tidplan som budget. Tidplan för projektet var 2019-09-
01 till 2020-05-30. Projektet startade i tid och avslutades strax innan 
planerat avslut.  
Budget: beslutad investeringsram (KF 2017-03-09) var 26 mkr, men 
inkomna anbud visade att underliggande kalkyler underskattat kostnaderna 
och ny kalkyl gjorde att nytt beslut fattades om 36 mnkr.  
Total kostnad för projektet blev 33 716 tkr.  
Projektmodellen: Projektet har följt kommunens antagna projektmodell. 
Löpande projektstatus har getts till utskottet, projektplan, 
genomförandebeslut har antagits.  
Slutsats: Betalning och fakturering enligt avtal, budget och projektmodell 
har fungerat väl. Inga anmärkningar.  

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: 
Inga.  

Sektor 
samhällsutveckling 
Plankostnadsavtal 

Plankostnadsavtal, och förenlighet med rättslig reglering  

Resultat: 
Avtalen uppfyller grundläggande krav. Plankostnadsavtalen har dock vissa 
offentligrättsliga begränsningar exempelvis legalitetsprincipen i 
Regeringsformen 1 kap 1§, därigenom kan man inte avtala bort tvingande 
villkor som finns i lag. Likaså begränsas avtalen civilrättsligt då man inte kan 
ålägga någon en förpliktelse som strider mot indispositiv lagstiftning. Den 
offentligrättsliga lagstiftningen återfinns i PBL 12 kap 8-11 §§. 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: 
Plankostnadsavtal och planavgift behöver ses som en helhet. Det behöver 
finnas en spårbarhet mellan storleken på planavgiften och kostnader som 



 Datum  

 2022-12-20  

 
tas ut via plankostnadsavtal. Detta bör det framgå av kommunens taxa, 
tillsammans med ”Principerna för plankostnadsavtal” hur dessa avtal byggs 
upp. Det ger en tydlighet och transparens både för beslutsfattare, sökande 
och andra aktörer. Önskvärt med ”Principer för plankostnadsavtal”. 

Sektor 
samhällsutveckling 
Föreningsbidrag 

Föreningsbidrag – projekt, fakturorna – Se över om stödberättigade 
kostnader 

Resultat:  
Slumpmässigt valt ut tre föreningar från fritids verksamhet, där man i två 
fall erhållit stöd från olika delar av verksamheten. Inom kulturenheten 
valdes två kulturföreningar ut slumpmässigt.  
Frågeställningar som legat till grund för granskningen: 
1. Uppfyller ansökningarna krav i beslutade regler? 
Svar: Ansökningarna som hanterats av fritid uppfyller alla krav utifrån 
beslutade regler, när det gäller ansökningarna som kontrollerades gällande 
stöd till kulturföreningar fann vi brister gällande underlaget.  
2. Finns rutiner för att säkerställa att bidraget faktiskt används till avsedda 
ändamål? 
Svar: Rutiner finns för att säkerställa att bidrag används till avsedda 
ändamål, till stor del. Avvikelse inom stöd till kulturföreningar och rutiner 
behöver ses över för att säkerställa att bidragshanteringen sker enligt 
antagna riktlinjer för föreningsstöd.  
3. Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening? 
Svar: Ja.  
4. I vilken utsträckning sker uppföljning och återrapportering av bidrag till 
utskottet eller kommunstyrelsen? 
4. Rapporteringar har gjorts genom sektorschef tidigare, dock inte 
systematiskt. Delegationsbeslut redovisas hos kommunstyrelsen.  

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: 
Organisationsutredning pågår där eventuell centralisering av handläggning 
av föreningsbidrag ses över. Utredning har visat att det är optimalt.  
En e-tjänst för föreningsbidrag är under framtagande och beräknas 
publiceras innan jul.  

Miljö och bygg 
Tillsynsplan och 
kontrollplan 

Kontroll av tillsynsplan och kontrollplan 

Resultat:  
Arbetet med tillsyn av lantbruk samt förorenade områden har prioriterats 
ned under året på grund av resursbrist och personalomsättning. Planerad 
tillsyn av övrig miljöstörande verksamheter och hälsoskydd har i stort sett 
genomförts enligt plan. Ärendebalansen för enskilda avlopp har legat stabilt 
under året men det har inte funnits resurser att följa upp tidigare genomförd 
tillsyn vilket medfört att antalet hanterade ärenden ligger under det som 
angavs i tillsynsplanen. När det gäller strandskydd har vi haft en positiv 
ärendebalans med fler avslutade än inkommande ärenden vilket innebär att 
den totala mängden öppna ärenden minskat. Ambitionen om att avsluta de 
ärenden som strandskyddsinventeringen på Malön under 2021 genererade, 
har inte genomförts fullt ut. Detta eftersom resurser har omfördelats för att 
hålla ärendebalansen på enskilda avlopp under kontroll. Miljöenheten har 
deltagit i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen, 
lanserat e-tjänster för avfallsdispenser och enskilda avlopp samt fortsatt 
utvecklingen med vårt ärendehanteringssystem i enlighet med tillsynsplanen. 
Kontrollplanen för livsmedel har följts 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: 



 Datum  

 2022-12-20  

 
Miljöenheten skulle behöva förstärkas med ytterligare handläggare för att 
kunna genomföra en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över de 
tillsynsområden som nämnden ansvarar för. 

Miljö och bygg 
Debiteringsrutin 

Kontroll av debiteringsrutin. 

Resultat:  
Miljöenheten har under året arbetat för att öka självfinansieringsgraden och 
få en mer enhetlig debitering av utfört arbete. Under våren genomfördes ett 
studiebesök i Tanum som har kommit långt i arbetet med debitering. Under 
hösten har enheten, utifrån material från Tanum, arbetat fram gemensamma 
rutiner för vad som ska debiteras och hur mycket som är rimligt att ta 
betalt. 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: 
Arbete pågår och inga ytterligare åtgärder krävs. 

Miljö och bygg 
Handläggningstider 

Handläggningstider, bygglov: Kontrollera att handläggningstiden inte 
överstiger 10 veckor.  

Resultat:  
Totalt ärenden som inkommit januari-augusti 2022: 203 ärenden Totalt 
beslut: 165 st. Beslut inom 10 veckor: 76 % Mellan 10-15 veckor: 7 % Över 
15-veckor: 14 %  
Handläggningstider förhandsbesked:  
Totalt ärenden som inkommit januari-augusti 2022: 33 ärenden Totalt 
beslut: 28 st. Beslut inom 10 veckor: 39 % Mellan 10-15 veckor: 7 % Över 
15-veckor: 50 % 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: 
Nya rutiner har införts där vi idag har fördelningsmöten varje vecka av 
ärenden. Vi har inget bra verksamhetssystem som stödjer vår process, med 
t.ex. påminnelser om när ärenden tenderar att överstiga tiden. Vi ska därför 
utreda med systemleverantör hur vi kan skapa en bättre översiktsbild av alla 
ärenden, med påminnelse om 3 veckors regel. Målsättningen är att vi inom 
3 veckor ska begära in komplettering. 

 
 

Kontroll av: Beskrivning av ej genomförd internkontroll: 

Sektor ledning och 
verksamhetsstöd 
Underleverantör på 
byggarbetsplatser 

Kontroll att arbetare som vistas på byggarbetsplats inte är anställda av 
avtalet företag eller anmälda som underleverantörer och kontrollerad av 
upphandlingsenheten. 

Orsak till att kontroll ej genomförts: 
Ej genomförd på grund av att granskningsprojekt saknas. Inga 
entreprenader har genomförts under 2022. Nybyggnation av Ellös förskola 
har precis startat och kontroll kommer att genomföras senare. 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: 
Krav kommer att ställas på leverantören att inkomma med förteckning 
över planerade underleverantörer redan i anbudet. Genom att vidta denna 
åtgärd minskar otydligheten och administrationen för beställande 
verksamhet och upphandlingsenheten. På uppstartsmöte mellan ansvarig 
upphandlare och beställare tydliggörs behov av eventuella stickprov och 
arbetsfördelning gällande stickprovskontroller på samtliga krav. 
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§67 KS/2021:41 
Uppföljning internkontroll 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
 
Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2022 års internkontrollplan. 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. 
I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens 
samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar 
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde. 

 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter  

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta 
initiativ till sådana.  

 

Varje nämnd har en skyldighet att:  

 Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.  
 Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till 

årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

 
Sektor omsorgs internkontrollplan för 2022 innehåller sex stycken kontrollobjekt. Av dessa har 
granskning visat att fortsatt kontroll krävs för två objekt. 

 

Genomförda granskningar:  
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Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll: 
Kontroll om rutin för avvikelserapportering följs genom att granska avvikelser utifrån vidtagna 
åtgärder och uppföljning av dessa.    
Resultat: Av dokumentationen går att utläsa att åtgärder vidtas, men oklart hur dessa följs upp.  

Sektor omsorg 
Avvikelserapportering 
SoL/LSS 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.    
 
Kontroll om rutinen följs av enhetschefer, att förstadagsintyg begärs in från 6:e 
frånvarotillfället och att företagshälsovården anlitas vid 5:e tillfället.   
Resultat: Rutinen har följts i varierande grad. Covid, anpassningregler och chefsbyten har haft 
en negativ påverkan på möjligheten att ha hög följsamhet till rutinen. Samråd med HR-enheten 
sker vid upprepad korttidsfrånvaro.  

Sektor omsorg 
Rutin för upprepad 
korttidsfrånvaro 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Kontrollpunkten tas med som förslag till 2023 års 
internkontroll.  
 
Kontroll att schema följer arbetstidslag och heltidsavtal.   
Resultat: Schema kontrolleras inför varje ny schemaperiod. Stickprov har genomförts av 
ytterligare en person, inga avvikelser har identifierats.    

Sektor omsorg 
Kontroll så schema 
följer ATL och riktlinjer 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.  
Kontroll av loggar i verksamhetssystem.  
 
Resultat: Loggning av samtliga enheter har genomförts enligt rutin. Inga obehöriga åtkomster 
har identifierats.  

Sektor omsorg 
Loggning i 
verksamhetssystem 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas  
Kontroll att ekonomiskt bistånd inte betalas ut på felaktigt underlag.  
Resultat: Kontroll visar att avstämningar/kontroller inte har gjorts för att kunna utreda rätten 
till bistånd. Underlag i form av till exempel sjukskrivningar samt journalföring om 
sysselsättning har saknats under aktuell period.   

Sektor omsorg 
Felaktiga utbetalningar 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Kontrollpunkten tas med som förslag till 2023 års 
internkontroll.  
Kontroll av journaler för att säkerställa att utredning har kommunicerats, att den enskilde har 
en genomföranden/vårdplan etc.  
Resultat: Journalgranskning har visat på en ökad kvalitet i dokumentationen. Någon enstaka 
genomförandeplan har saknats, vilket åtgärdats omgående.  

Sektor omsorg 
Journalgranskningar 
familjeenheten 
 
 Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 
 
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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§204 KS/2021:41 
Uppföljning av internkontrollplan 2022 för sektor samhällsutveckling 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2022 års internkontrollplan  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. 
I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens 
samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar 
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta initiativ till 
sådana.  

Varje nämnd har en skyldighet att:  

 Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.  
 Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till 

årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

 

Sektor samhällsutvecklings internkontrollplan för 2022 innehåller 4 st kontrollpunkter. 

Genomförda granskningar: 

 Hantering av inventarier 
 Taxor och avgifter – VA och renhållning 
 Anmälan av delegationsbeslut till nämnd 
 Kontroll av kundregister - renhållning 

 
 

Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll: 
Kontroll av… 
Hantering av inventarier 

Aa 

Resultat av… 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-25 § 208 om riktlinje för avyttring av 
lös egendom. I riktlinjerna framgår det tillvägagångssätt för avyttring av lös 
egendom såsom inventarier och maskiner.  
Med avyttring avses att sälja, skänka och skrota. Med lös egendom avses 
maskiner och inventarier.  
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När det gäller inventarier vid t.ex. ombyggnationer eller renovering, så 
kollar vi först om det finns verksamheter som är i behov av möblerna, 
ställer dem i vårt förråd på Lunden där anställda har möjlighet att hämta 
fungerande möbler istället för att köpa nya. I en del fall när det inte finns 
ett intresse så säljs möblerna.  
Det är verksamheten som är ansvariga över sina inventarier, och beslutar. 
Saker som lämnats kvar, ska det finnas en överenskommelse kring med 
fastighetsenheten.  
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas… 
Inga.  
Kontroll av… 
Taxor och avgifter VA- och Renhållning.  
Resultat av… 
Vi har granskat om beslutade taxor och avgifter efterföljs inom VA. Vi har 
undersökt bostadsenhetsavgifter under 2022. Vi har tidigare inte haft 
vetskap om dessa bostäder. Kund har inte ansökt om VA efter att bygglov 
har getts eller kund har inte haft vetskap att de behöver ansöka på nytt när 
förändringar uppstår så som att attefallshus tillkommer. Vi har nu granskat 
alla beslut som bygglovsnämnden gett avseende attefallshus. Det har 
resulterat följande utfall: 
 
Kommunalt: fastighetsenheten (säbo) 102 bostadsenhetsavgifter fördelat 
på 4 fastigheter, och hamnverksamhet 69 bostadsenhetsavgifter fördelat på 
8 hamnar,  
 
Privat: 410 000 kronor som har blivit fakturerade. Det motsvarar 8 
bostadsenhetsavgifter fördelat på 8 fastigheter.  
 
Resultatet visar att fakturering till såväl interna som externa kunder brustit 
inom VA-enheten. 

Bb 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas… 
Vi har utökat enheten med en projektanställning för att intensifiera arbetet, 
vilket har gett effekt. En plan för kommande arbete med att gå igenom 
t.ex. verksamhetsområden görs nästa år. Vi har arbetat upp bättre rutiner 
och samarbete med fastighetsenheten när nya projekt är på gång, eller att 
kommunala fastigheter förändras. 
En åtgärd som vi arbetar vidare på, är dialog och rutiner med byggenheten 
så att vi tidigt kommer in i processen när lov ges.  
Kontroll av… 
Anmälan av delegationsbeslut till nämnd.  

Cc 

Resultat av… 
Stickprovskontroll har gjorts på samtliga delegationsbeslut mellan januari 
2022-augusti 2023.  
Januari: 10 delegationsbeslut 
Februari: 27 delegationsbeslut 
Mars: 98 delegationsbeslut 
April: 26 delegationsbeslut 
Maj: 38 delegationsbeslut 
Juni: 25 delegationsbeslut 
Juli: 7 delegationsbeslut 
Augusti: 67 delegationsbeslut 
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Samtliga beslut har fattas av utsedd delegat, samt att besluten har anmälts 
till nämnd inom skälig tid. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas… 
Inga.  
 
 
Kontroll av… 
Kontroll av kundregister - renhållning 
Resultat av… 
När vi tog över kundtjänst och administrationen från Fraktkedjan hittades 
det mycket brister i kundregistret. När tidigare entreprenör lämnade över 
registret så såg följande register ut: 

- kundregistret (antal kunder) 14 965 kunder,  
- tjänstregistret (antal abonnemang) 29 172 st 
- anläggningsregistret (antal fastigheter) 7602 st.  

 
När vi gjorde den första faktureringen så upptäcktes samtliga brister. Inga 
register stämde överens med verkligheten. Kundregistret bestod av 
entreprenörens kunder andra kunder från t.ex. Tjörns kommun, avlidna 
personer mm.  
 
Idag ser registret ut enligt följande: 

- kundregistret (antal kunder) 11 249 kunder (-3716) 
- tjänstregistret (antal abonnemang) 11 739 st (-17 433) 
- anläggningsregistret (antal fastigheter) 46 976 st (+39 374) 

 
Idag stämmer samtliga register.  

Dd 

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas… 
Vi gör idag stickprov kontinuerligt genom att söka ut vilka fastigheter som 
inte har ett abonnemang. De fastigheter som inte har ett abonnemang får 
ett brev skickats till sig för att anmäla detta, annars ställer vi ut en grön och 
brun tunna.  
Vi har idag goda rutiner för hantering av kundregister samt 
avvikelsehantering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 

Beslutet skickas till 
Kvalitetsutvecklare  
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§176 KS/2021:41 
Uppföljning av internkontrollplan 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2022 års internkontrollplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett 
ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov. 
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. 
 
Nämnderna ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Kommunstyrelsen är nämnd för sektorerna ledning och verksamhetsstöd, lärande, omsorg och 
samhällsutveckling. Utskotten gör riskbedömning och tar fram förslag till ny kontrollplan för 
beslut av nämnden. Sektorerna ansvarar för den interna kontrollens utformning och funktion 
inom sitt verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sektorernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta 
initiativ till sådana. 
 
Varje sektor har en skyldighet att: 

 Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sektorns verksamhetsområde. 
 Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till 

årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
sektorn till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

 
Under 2022 genomfördes tre av fyra planerade kontrollpunkter utifrån beslutad intern 
kontrollplan inom sektor ledning och verksamhetsstöd. En kontrollpunkt kunde inte genomföras. 
En kontrollpunkt visade på brister där åtgärder kommer att vidtas. Inga brister var av allvarlig 
karaktär. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
Bilaga – Rapportering av genomförd internkontroll för 2022 ledning och 
verksamhetsstöd daterad 2022-11-29 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-14 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för lärande 2022-11-14 
 

  
§ 64 KS/2021:41 

 
Redovisning/uppföljning av internkontrollplan år 2022, Sektor Lärande 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna redovisad återrapportering av utförd granskning enligt 2022 års internkontrollplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. 
I detta ligger ett ansvar för att en intern kontroll-organisation upprättas inom kommunens 
samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar 
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter  
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta 
initiativ till sådana.  
 
Varje nämnd har en skyldighet att:  
• Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.  
• Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till 
 årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen  
 inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens  
 revisorer.  
 
Sektor Lärandes internkontrollplan för 2022 innehåller 4 stycken kontrollpunkter som 
kontrollerades under oktober månad. 
 
Genomförda granskningar: 
• Betyg i alla ämnen. 
• Uppföljningsansvar KAA.  
• Implementering av nytt skolsystem.  
• KIA - Olycksfall och tillbud. 
 
 
  



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Utskottet för lärande 2022-11-14 
 

 
Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll: 

Risk: Bristande måluppfyllelse och socialt utanförskap. 
Vissa brister: Årskurs 9 påvisade goda resultat, däremot 
har främst en skola låg andel som når målen i alla ämnen. 

Sektor Lärande 
Betyg i alla ämnen 

Åtgärder: Fördelat resurser riktat till den aktuella 
skolenheten. Rektorerna arbetar med stödinsatser och 
följer upp i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Ungdomar i åldern 16-20 år där skolgång eller 
sysselsättning inte är känd. 
Risk: Utanförskap och samhällskostnad. 
Inga brister: Idag finns tydliga rutiner, god samverkan och 
digitalt stöd för att följa upp målgruppen. 

Sektor Lärande 
Uppföljningsansvar KAA 

Åtgärder: - 
Risk: Bristande måluppfyllelse och socialt utanförskap 
(systemstöd verksamhet). 
Vissa brister: Problem för vuxenutbildningen där systemet 
inte fungerar som utlovat. I övrigt så finns det 
utvecklings- och förbättringsområden, men de 
huvudsakliga processerna fungerar. 

Sektor Lärande 
Implementering av nytt skolsystem 

Åtgärder: Arbeta med leverantören för att lösa brister 
samt internutbildning. 
Risk: Olycksfall som inte tas tag i. Åtgärder uteblir och 
inte dokumenteras. Att intern samverkan inte fungerar, 
exempelvis om åtgärden ligger utanför chefs mandat. 
Vissa brister: Anmälningar fungerar men däremot kan det 
vara svårt att uppnå effekt. Exempel är när rektor inte 
själv äger frågan såsom fastighetsåtgärder eller om det 
handlar om utåtagerande elever. Enighet och samsyn 
saknas kring hur systemet ska användas mellan ledning, 
fackförbund och medarbetare. 

Sektor Lärande 
KIA – Olycksfall och tillbud 

Åtgärder: HR-enheten kommer se över om det går att 
anpassa systemet samt ge kompetensutveckling. Fortsatt 
kontinuerlig redovisning och dialog kring anmälningarna i 
samverkansgrupperna. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Sektor Lärande 
 

 
 
 



 Datum Diarienummer 1(2)
2022-12-29 KS/2022:87

Kommunförvaltningen
Helena Olsson
telefon :0304-33 41 09
e-post: helena.olsson2@orust.se

Internkontrollplan 2023 Orust kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna plan för intern kontroll 2023 för kommunstyrelsens sektorer, i 
enlighet med bilaga daterad 2022-12-20.

2. Lägga information om miljö- och byggs internkontrollplan 2023 till 
handlingarna.

3. Lägga information om sociala myndighetsnämndens internkontrollplan 2023 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern 
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom 
kommunens samlade behov. Nämnderna ska enligt kommunallagen se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig. 

Inför granskningen 2023 har sektorerna tagit fram ett antal prioriterade riskområden till 
riskbedömning i respektive utskott eller nämnd. Dessa kontrollpunkter är nu 
sammanställda för Orust kommun efter beredning i utskott. För sektor miljö och bygg 
beslutas internkontrollplanen i miljö- och byggnadsnämnden, men kommunstyrelsen ska 
få information om den. Det samma gäller sociala myndighetsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-29
Bilaga – Internkontrollplan Orust kommun 2023
Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2022-12-08 § 232
Protokoll sociala myndighetsnämnden 2022-12-06 § 44
Protokoll utskottet för lärande 2022-12-12 § 75 (riskbedömning)
Protokoll utskottet för omsorg 2022-12-06 § 70
Protokoll utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 § 231
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-14 § 177

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Comfact Signature Referensnummer: 1529225
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2022-12-29 KS/2022:87

Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor lärande
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
Revisionen

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef

Comfact Signature Referensnummer: 1529225
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     2022-12-20 

Internkontrollplan år 2023 för Orust kommun 

Process/ rutin Risk 

(beskriv sannolikhet och 

konsekvens) 

Riskvärde 

enligt 

matris 

Kontrollansvarig Metod för kontroll och dess frekvens  Slutfört 

senast 

Samtliga sektorer 

Delegationsbeslut 

Beskrivning risk 

Delegationsbeslut fattas utan att 

man har delegation. 

Delegationsbeslut fattas utan att 

det rapporteras till nämnd. 

 

Sannolikhet 

Det kan vara möjligt att inte alla 

beslut rapporteras till nämnd. 

Likaså att beslut fattas av person 

som inte har delegation. 

 

Konsekvens 

Allvarlig, om beslut fattas utan att 

man har delegation kan besluten 

ogiltigförklaras. Om 

delegationsbeslut inte anmäls till 

nämnden leder till bristande 

rättssäkerhet och 

förtroendeskada. 

S3*K4=12 Administrativ chef Stickprov slumpas fram ur diariet 

avseende ärendetyper där det finns 

beslut som fattas på delegation. De 

valda besluten jämförs mot 

delegationslistor för att se om rätt 

person har fattat beslut. 

Välja ut några ärenden i 

delegeringsordningen och gör sökningar 

om beslut har tagits och om 

delegeringsbeslut har rapporterats. 

Välja ut några ärenden i 

delegeringsordningen där beslut tas 

frekvent. Genomför dialog med 

delegater för att undersöka om beslut 

har fattats som inte är registrerade i 

diariet. 

2023-10-31 

Samtliga sektorer 

Rutin gällande 

förstadagsintyg 

Beskrivning risk 

Att rutinen inte följs vilket 

innebär att förstadagsintyg inte 

begärs in från 6:e 

frånvarotillfället.  

 

S4xK3=12 Verksamhetschefer i 

samråd med HR.  

Kontroll görs i slutet av varje kvartal att 

krav på förstadagsintyg finns för de 

medarbetare med mer än 6 

frånvarotillfällen under en 12-

månadersperiod.   

 

2023-10-31 



     2022-12-20 

Sannolikhet 

Möjlig. Tidigare uppmärksammat 

brister i efterlevnad av denna 

rutin 

 

Konsekvens 

Kännbar. Ökande sjuktal med 

kostnader för kommunen samt 

ökad ohälsa för medarbetarna.  

 

Sektor ledning och 

verksamhetsstöd 

Kompetensförsörjning 

 

Beskrivning risk 

Kan vi rekrytera den kompetens 

som verksamheten behöver? Risk 

att verksamheten inte fungerar på 

grund av stora 

rekryteringssvårigheter. Andelen 

personer som uppnår arbetsför 

ålder understiger det behov av 

kompetens och arbetskraft som 

finns både i offentlig och privat 

sektor. 

 

Sannolikhet 

Sannolikt inom vissa 

yrkesgrupper de kommande åren  

 

Konsekvens 

Allvarlig, då det kan bli mycket 

svårt att upprätthålla 

verksamheten. 

S4*K4=16 HR-chef Stickprov där antalet ansökningar med 

rätt kompetens kontrolleras vid 

nyrekryteringar. 

2023-10-31 



     2022-12-20 

Sektor ledning och 

verksamhetsstöd 

Betyg och intyg vid 

anställning 

 

Beskrivning risk 

Att betyg och intyg som man vid 

anställning hänvisat till saknas i 

personakt på HR. 

 

Sannolikhet 

Sannolik, då allt färre betyg och 

intyg biläggs anställningsavtalen 

till HR-enheten 

 

Konsekvens 

Allvarlig, medarbetare med 

uppdrag kan sakna behörighet 

S4*K4=16 HR-chef Stickprov där betyg och intyg som man 

hänvisat till i ansökan kontrolleras. 

2023-10-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor ledning och 

verksamhetsstöd 

Investeringsutgifter och 

driftskostnader 

 

Beskrivning risk 

Klassificering mellan 

investeringsutgift och 

driftskostnad görs felaktigt utifrån 

redovisningsregler vilket gör att vi 

får en felaktig redovisning.  

 

Sannolikhet 

Bedömning av hur utgiften ska 

bokföras görs av medarbetare 

som hanterar fakturor, vilka inte 

alltid har kännedom om de 

redovisningsregler som gäller. 

Många har ont om tid och 

därmed inte möjlighet att 

kontrollera vad som gäller. 

 

Konsekvens 

S4*K2=8 Ekonomichef Stickprov på investeringsprojekt under 

2023. 

2023-10-31 
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Lindrig, kommunen får en 

felaktig redovisning och en 

felaktig rapportering i 

räkenskapssammandrag, statistik 

mm.  

Sektor lärande 
Betyg i alla ämnen. 

Beskrivning risk 
Bristande måluppfyllelse och 
socialt utanförskap. 
 
Sannolikhet 
Detta kommer inträffa under 
överskådlig tid. 
 
Konsekvens 
Konsekvensen kan vara 
betydande för den enskilde, i 
synnerhet om man inte kommer 
in på gymnasiet och fullföljer 
gymnasiet. 

S3*K3=9 Sektorschef och 
utvecklingschef 
sektor lärande 

Statistik, samt orsaker bedöms via 
intervju av rektorer.  
 
1gång/år 

2023-10-31 

Sektor lärande 
Att nya närvaroplanen är 
implementerad 

Beskrivning risk 
Att uppföljning av elevers 
frånvaro sker enligt planens steg 
och trappa. 
 
Sannolikhet 
Relativt stor då planen skall 
implementeras i hela sektorn. 
 
Konsekvens 
Att det i förlängningen kan leda 
till bristande måluppfyllelse och 
ohälsa hos flera elever. 

S2*K4=8 Sektorschef och 
utvecklingschef 
sektor lärande 

Att plan följs. Slumpvisa intervjuer på 3 
st skolenheter om hur personal hanterar 
uppföljning av närvaro. 
 

2023-10-31 

Sektor omsorg 

Rutin gällande 

förstadagsintyg 

Beskrivning risk 

Att rutinen inte följs vilket 

innebär att förstadagsintyg inte 

S4xK3=12 Verksamhetschefer i 

samråd med HR.  

Kontroll görs i slutet av varje kvartal att 

krav på förstadagsintyg finns för de 

medarbetare med mer än 6 

2023-10-31 
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begärs in från 6:e 

frånvarotillfället.  

 

Sannolikhet 

Möjlig. Tidigare uppmärksammat 

brister i efterlevnad av denna 

rutin 

 

Konsekvens 

Kännbar. Ökande sjuktal med 

kostnader för kommunen samt 

ökad ohälsa för medarbetarna.  

frånvarotillfällen under en 12-

månadersperiod.   

 

 

Sektor omsorg 

Bristande dokumentation 

gällande ekonomiskt 

bistånd 

Beskrivning risk 

Risk att ekonomiskt bistånd 

felaktigt betalas ut till den 

enskilde då det inte går att följa i 

dokumentation att hen lämnat 

komplett och korrekt underlag. 

 

Sannolikhet 

Utifrån tidigare kontroll sannolikt 

 

Konsekvens 

Dokumentationen utgör underlag 

för handläggarens olika 

bedömningar och beslut. Det är 

därför av stor vikt att den är 

korrekt. En tillräcklig 

dokumentation säkerställer också 

handläggningen vid ordinarie 

handläggares frånvaro vilket 

S4*K4=16 Enhetschef Service- 

och 

utvecklingsenheten 

Stickkontroller görs av 1:e 

socialsekreterare på Arbetsliv och 

försörjning där 4 ärende/handläggare 

varje tertial granskas. Resultatet lämnas 

till enhetschef Service- och 

utvecklingsenheten för rapportering.  

 

2023-10-31 
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minskar risken för felaktigheter 

och bristande förtroende. 

Sektor 
samhällsutveckling: 
Avgifter inom VA-
enheten 
 

Risk att inte rätt avgift tas ut och 
taxor inte följs, vilket kan leda till 
bland annat intäktsbortfall 

S3*K3=9 Stab Fortsätta kontrollera fakturor till kund 
sker enligt fastställd taxa. Se över rutiner 
mellan VA och Byggenheten så att kund 
som får bygglov också anmäler det till 
VA enheten. Gå igenom 
verksamhetsområden och se så att rätt 
debitering sker.  

2023-10-31 

Sektor 
samhällsutveckling 
Kontroll av kundregister 
- renhållning 
 

2021 byttes entreprenör för avfall 
och slam. Vi tog då även över 
ansvaret för kundregister, 
orderhantering och fakturering. 
Registret har korrigerats efter 
flertalet fel som hittats.  

S2*K3=6 Stab Kontrollera att rätt information och rätt 
abonnemang finns kopplat till kunder. 
Stickprov på fastigheter.  

2023-10-31 

Sektor 
samhällsutveckling 
Hantering av utlånad 
konst 
 

Risk för att uppsikt över utlånad 
konst saknas på grund av att 
rutiner saknas och/eller inte följs, 
vilket kan leda till förlust av 
konstverk och finansiell skada 

S3*K3=9 Stab Se om rutiner finns och följs. Inventera 
om konstregistret stämmer.  

2023-10-31 

Sektor 
samhällsutveckling 
Hantering av synpunkter 
och klagomål 

Risk för att synpunkter och 
klagomål inte hanteras på ett 
systematiskt sätt på grund av 
bristande rutiner, dåligt 
systemstöd eller okunskap, vilket 
kan leda till förtroendeskada och 
att återkommande och 
strukturella brister inte åtgärdas 

S3*K3=9 Stab Gå igenom statistik från kontaktcenter 
samt vår e-tjänst om synpunkter och 
klagomål. Se över handläggningstiden. 
Se till att riktlinjer och rutiner följs.  

2023-10-31 
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Sociala 

myndighetsnämnden 

Delegationsbeslut 

Beskrivning risk 
1. Delegationsbeslut fattas utan 
att man har delegation.  
2. Delegationsbeslut fattas utan 

att det rapporteras till nämnd 

 
Sannolikhet: 
Det kan vara möjligt att inte alla 
beslut rapporteras till nämnd för 
kännedom. Likaså att beslut fattas 
av person som inte har 
delegation.  
 
Konsekvens:  
Allvarlig, om beslut fattas utan att 
man har delegation kan besluten 
ogiltigförklaras. Om 
delegationsbeslut inte anmäls till 
nämnden leder det till bristande 
rättssäkerhet och 
förtroendeskada. 
 

S3xK4 = 12 Service- och 

utvecklingsenheten 

Stickprov ur diariet avseende 
ärendetyper där det finns beslut som 
fattas på delegation. De valda besluten 
jämförs mot delegationslistor för att se 
om rätt person har fattat beslut. 
Välja ut några ärenden i 
delegeringsordningen och gör sökningar 
om beslut har tagits och om 
delegeringsbeslut har rapporterats (till 
exempel ordförandebeslut).  
Välja ut några ärenden i 
delegeringsordningen där beslut tas 
frekvent. Jämför beslutsfattare med 
delegeringsordning för att undersöka 
om beslut har fattats korrekt i 
verksamhetssystemet.  
 

2023-10-31 

Miljö och bygg 
Hantering av 
personuppgifter enligt 
GDPR 
 

Risk att kompetensen brister 
kring vad som gäller för 
verksamheten utifrån GDPR och 
att personuppgifter därför 
hanteras felaktigt. 

S3*K3=9 Admin, stab Följ upp vilka register medarbetarna 
använder och kontrollera att de är 
anmälda till 
integritetsskyddsmyndigheten på korrekt 
sätt.  
Kontrollera att alla som skickar in 
anmälningar via till exempelvis 
blanketter eller e-tjänster får korrekt 
information om hur deras 
personuppgifter kommer att behandlas 
(stickprov). 

2023-10-31 
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Miljö och bygg 
Debiteringsgrad klagomål 
– enligt miljöbalken 
 

Risk att befogade klagomål inte 
debiteras i tillräcklig grad, vilket 
leder till att skattebetalare får 
betala för tillsyn enligt 
miljöbalken. 

 
S4*’K3=12 

 
Admin, stab 

Räkna hur många inkomna 
klagomålsärenden som innehåller ett 
avgiftsbeslut. Jämför med siffran för 
beräknad självfinansieringsgrad i 
behovsutredningen. 

2023-10-31 

Miljö och bygg 
Ej avslutade ärenden i 
ärendehanteringssystemet 
 

Risk att ärenden inte blir 
avslutade i Lex på grund av att till 
exempel handläggare slutar, vilket 
kan leda till att handläggningen 
inte slutförs. 

S4*K3=12 Admin, stab Dra ut statistik med pågående ärenden. 
Se över rutiner och systemstöd för 
hantering av pågående ärenden, så att 
ärenden samt handläggning slutförs. 

 
2023-10-31 

 

 

 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-10-03 KS/2022:1548 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Anne-Maria Bardh 
telefon 0304-33 43 47 
e-post: anne-maria.bardh@orust.se

Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer 
för STO-kommunerna 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för 
STO-kommunerna, att gälla för Orust kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds 
kommuner, ta fram en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. 
Projektet innefattar framtagande av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och 
finansieras till 80 % med LOVA-bidrag (MBN 2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att 
prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de tre kommunerna, med ett samordnat 
underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl som utifrån de förutsättningar 
som råder i varje enskilt fall. 
 
Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och 
vid tillsyn av små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre 
kommunerna. Målet är en effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla 
sig till gällande lagstiftning och vägledande juridisk praxis, för att uppfylla 
vattendirektivets krav. Gemensamma bedömningsgrunder gör också att det blir lättare 
för den enskilde medborgaren, och de entreprenörer som arbetar i kommunerna, att 
veta vilka krav som kan komma att ställas och varför. 
 
Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns 
kommuner arbetat fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga 
chefer. En politisk kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under 
projektets gång. Referensgruppen har beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom 
respektive kommuns VA- samt renhållningsenheter. Inkomna synpunkter har 
behandlats och införlivats i förslaget, när det har bedömts vara lämpligt. 
 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas ärendet genom kommunstyrelsens arbetsutskott, då 
detta ligger inom ramen för strategiska miljöfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens 
beslut 2022-09-21 § 174, ses därför som ett yttrande.  
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Policyns syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för att 
skydda människors hälsa och miljön.  
 
Målet med policyn är att 

 handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre 
kommunerna, 

 ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, 
sökande, avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och 
Orust), handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, 

 möjliggöra effektivare handläggning, 
 underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av 

avloppsanläggning. 
 
Policyn reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 pe. 
 

 
 
Detta regleras inte av policyn 
Policyn berör inte 

 fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

 prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

 tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
 



Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

 

Bakgrund 
Utsläpp av växtnäringsämnen från bland annat små avlopp kan leda till övergödning av våra 
hav, sjöar och vattendrag. Övergödningen leder till en minskad biologisk mångfald, försämrad 
vattenkvalitet och syrebrist. Näringsämnena kan även orsaka kraftiga algblomningar som 
leder till syrebrist. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten riskerar att förorena grundvatten 
och dricksvattenbrunnar. Det kan även bidra till att smittämnen sprids till närliggande hav, 
sjöar och vattendrag där både människor och djur vistas.  
I STO-området, Stenungsund, Tjörn, Orust, finns flera recipienter, det vill säga vattendrag, 
sjöar och hav, som avloppsvatten leds till. Det finns även recipienter, havsområden, som 
delas av samtliga STO-kommuner. Arbetet med tillsyn och prövning av små 
avloppsanläggningar tar mycket tid och resurser i anspråk.  
Samverkan mellan STO-kommunerna samt framtagandet av en gemensam policy, 
gemensamma riktlinjer och rutiner ger ökade förutsättningar för en likvärdig bedömning och en 
mer effektiv handläggning. Viss samverkan har även skett med Uddevalla och Kungälvs 
kommuner då dessa delar fjordsystem med STO-kommunerna. 

 
Allmänt om STO-området 
STO-kommunerna delar fjordsystemet mellan Orust, Tjörn och fastlandet. Delar av 
fjordområdet är ett av Västra Götalands mest produktiva marina grundområden med 
sammanhängande ålgräsängar och äldre sammanhängande musselbankar. Fjordsystemet är 
särskilt känsligt för effekterna av övergödning då vattenutbytet är mycket begränsat. Flera av 
områdets vattendrag som mynnar ut i havet är idag övergödda. Länsstyrelsen har pekat ut 
fjordarna som ett näringsbelastat område med hög känslighet och måttlig ekologisk status. 
Samtliga STO-kommuner har en växande befolkning på grund av ökad inflyttning. Det finns 
många små avlopp och de har tillsammans en negativ påverkan på vattnens status. Stora 
delar av STO:s kustvattenområden ingår i EU:s Natura 2000-nätverk och utgörs även av 
naturreservat eller naturvårdsområden där övergödning är en faktor som innebär negativ 
påverkan på de värden som områdesskydden ska värna. 
 
Stenungsund 
I Stenungsund finns det cirka 3 200 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 
hushåll, 5–25 personekvivalenter, pe. Det finns i kommunen 21 anläggningar dimensionerade 
för 26–1 999 pe, varav tre är kommunala avloppsreningsverk. De kommunala vatten- och 
avloppsledningsnäten täcker stora delar av centralorten Stenungsund, Stora Höga, Jörlanda, 
Ödsmål, Ucklum samt Svenshögen.  
 
Stenungsunds kommun har cirka 27 000 invånare och befolkningen förväntas öka framöver. 
Stenungsund är till skillnad från Tjörn och Orust ingen typisk sommarkommun eftersom 
befolkningsökningen är begränsad sommartid. 
 
Markförhållandena i Stenungsund består till stor del av berg och lera, med inslag av områden 
med sandig mark eller isälvssediment. I de nordöstra delarna av kommunen finns större 
områden med sandig mark som kan vara lämpliga för infiltration. 
 



Tjörn 
I Tjörns kommun finns det omkring 3 500 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 
hushåll,  
5–25 pe. Det finns ett femtiotal anläggningar dimensionerade för 26–1 999 pe.  
De kommunala vatten- och avloppsledningsnäten är framför allt utbyggda i tätorterna på 
västra Tjörn samt i Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs.  
 
Tjörn har cirka 16 000 invånare. Det finns ett stort antal fritidsboenden, befolkningen 
tredubblas sommartid och bostadsbebyggelsen är spridd. Det finns ett fåtal områden som 
bedöms vara glest bebyggda och de enskilda vattentäkterna ligger därför relativt tätt.  
 
Då markförhållandena i större delen av kommunen utgörs av lera och berg i dagen och inte 
genomsläppliga jordar med sand- eller grusavlagringar saknas nästan helt förutsättningar för 
infiltration. 
 
Orust 
I Orust kommun finns det mellan 7 500 och 8 000 små avloppsanläggningar dimensionerade 
för 1–5 hushåll, 5–25 pe. Det finns 16 anläggningar dimensionerade för 25–1 999 pe, varav 
sju är kommunala avloppsreningsverk.  
 
En större utbyggnad av det kommunala ledningsnätet pågår och avloppsreningsverket i Ellös 
byggs ut och kompletteras med kväverening för att kunna ta emot avlopp från stora delar av 
Orust. Det medför att flera av de kommunala avloppsreningsverken kommer att avvecklas. 
Utsläppen flyttas från mer känsliga områden till Ellösefjorden som bedöms vara mindre 
övergödningskänsligt. 
 
Orust kommun har drygt 15 000 invånare och periodvis under sommaren flerdubblas  
befolkningen. Det finns cirka 5 000 fritidsbostäder.  
 
Orust består mest av berg med inslag av lera i dalgångarna, större sedimentavlagringar 
saknas vilket innebär att det nästan helt saknas förutsättningar för infiltrationsanläggningar. 
 
Dricksvattensituationen i STO-området 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattensituationen är på flera platser i området 
ansträngd. Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har bedömt att hela Tjörns kommun 
samt stora delar av Orust och Stenungsunds kommuner ligger inom områden som bedöms ha 
mindre goda möjligheter till uttag av grundvatten ur berggrunden. Det är något som medför en 
sårbar situation både för enskilda brunnar och kommunala grundvattentäkter. Det är därför 
viktigt att hushålla med vatten året om och inte bara under högsommaren. För att säkra upp 
vattenförsörjningen för en växande befolkning och för att skapa ett mer robust 
vattenförsörjningssystem har Stenungsunds kommun tecknat avtal med Kungälvs kommun för 
en överföringsledning från Göta Älv. Även Tjörns kommun kommer förvärva vatten från Göta 
Älv, detta genom avtal med Stenungsunds kommun och en överföringsledning mellan 
kommunerna. Orust kommun har ett avtal med Uddevallas kommun för att säkerställa 
vattentillgången för kommunens invånare, framförallt i händelse av avbrott i den egna 
dricksvattenproduktionen. 
 
Klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar bland annat från små avlopp hotar 
tillgången på rent vatten. För att säkra en trygg dricksvattenförsörjning behöver yt- och 
grundvatten skyddas mot bland annat överuttag, smittoämnen samt närsalterna kväve och 
fosfor.  
 
Enskilda kustnära dricksvattentäkter riskerar att drabbas av saltvatteninträngning när uttaget 
ökar i samband med att fritidsfastigheter omvandlas till åretruntbostäder samt vid 
nybyggnationer utanför kommunalt VA-verksamhetsområde. Risken för saltvatteninträngning 



finns inte bara i kustnära områden utan även längre in på land där vattenmagasin med relikt 
saltvatten, från den tiden fastlandet var havsbotten, punkteras vid borrning av nya 
dricksvattenbrunnar. Grundvattnet skyddas bättre i områden med lera än områden med berg, 
där det saknas skyddande jordlager och risken för läckage av föroreningar till grundvattnet 
därför är större.  
 
Vattenskyddsområden i STO 
Vattenskyddsområden för större vattentäkter avser att säkra tillgången på dricksvatten för ett 
större antal människor.  
 
I Orust kommun finns det två kommunala vattentäkter, ytvattentäkten Rödsvattnet och 
grundvattentäkten Korskällan som båda ligger inom vattenskyddsområden. Det finns 
ytterligare två vattenskyddsområden, Vindön och Kattevik med vatten för enskild 
dricksvattenförsörjning. 
 
I Stenungsunds kommun finns det två kommunala vattentäkter, ytvattentäkten Stora 
Hällungen och grundvattentäkten i Grössbyn, båda ligger inom vattenskyddsområden.  
 
I Tjörns kommun finns det en större kommunal dricksvattentäkt, Bö tjärn som ligger inom 
Tolleby vattenskyddsområde. Det finns även ett vattenskyddsområde i Ängeviken för enskild 
dricksvattenförsörjning.  

Klimatanpassning 
Med dagens klimatförändringar och de som väntas i framtiden ändras förutsättningarna för 
hela samhällen. Översvämningar, stigande havsnivåer, skred och ras är exempel på 
klimatförändringar som kan påverka små avlopp. Mest utsatta är de avloppsanläggningar som 
ligger i högexploaterade områden med sämre förutsättningar för anläggande av små avlopp. 
Om en avloppsanläggning svämmar över sprids orenat avloppsvatten till omgivningen vilket 
kan få negativa miljökonsekvenser, orsaka smittspridning och skador på byggnader. 
 
Variationer i grundvattennivåerna kan ändra flödesriktningen för grundvattnet, något som kan 
bli problematiskt då även spridningsmönstret av eventuella föroreningar ändras, eller när 
områden drabbas av intensiv nederbörd. När marken blir vattenmättad binds föroreningar 
sämre, det kan leda till att dessa sprids till omgivning och/eller grundvatten. Detta kan leda till 
problem i områden med små avlopp och enskilda vattentäkter. 
 

Transporter 
Slamtömning av små avlopp så som slutna tankar, slamavskiljare och reningsverk sker 
vanligen med tunga fordon. Den miljöbelastning som transporterna innebär ska vägas in i den 
totala bedömningen av miljöpåverkan från små avlopp. I STO-området är det relativt korta 
avstånd mellan de små avloppsanläggningarna och mottagande avloppsreningsverk jämfört 
med Sverige som helhet. Antalet tömningar varierar däremot mellan olika typer av 
avloppslösningar och därför kan miljöpåverkan bli större för avloppslösningar som behöver 
tömmas flera gånger per år.  
 
Vid val av avloppsanläggning behöver en avvägning göras mellan recipientens känslighet, 
resurshushållning såsom låg vattenförbrukning samt behovet av transporter. 
 
Olika tekniska lösningar kan bidra till en minskad miljöpåverkan från transporter, såsom fordon 
som kör på mer miljövänligt bränsle, reningsteknik med slamförtjockare, tömningsteknik med 
slamavvattning eller kortare transportsträckor genom lokalt omhändertagande av slam. Även 



möjligheten till behovsanpassade slamtömningsintervall för olika avloppsanläggningar kan 
bidra till att minska miljöpåverkan genom färre transporter. 

Lagar, bestämmelser och mål 
Lagstiftning, regler och riktlinjer ligger tillsammans med olika myndigheters vägledningar och 
domar som grund för den bedömning som görs av små avlopp. De viktigaste styrdokumenten 
är: 

 Miljöbalken (1998:808) 
 EU:s vattendriektiv (2000/60/EG) 
 Vattenförvaltningsförordning (2004:660) 
 Sveriges miljökvalitetsmål, FN:s globala mål 
 Föreskrifter för vattenskyddsområden 
 Föreskrifter för naturskyddsområden, naturreservat samt bevarandeplaner för  

Natura 2000-områden 
 Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten  
 Kommunernas lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön 
 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten 
 
Även Vattenmyndighetens Vatteninformationssystem Sverige, VISS, används för inhämtande 
av information om områdens ekologiska status. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för vatten beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en 
viss tidpunkt. Vattenförekomsten får således inte påverkas av en verksamhet på så sätt att 
kvaliteten blir sämre än den status som anges i normen. Det är Vattenmyndigheten som 
beslutar om miljökvalitetsnormerna.  
 
Berörda kommuner är skyldiga att se till att normerna följs exempelvis vid planering för 
användningen av mark- och/eller vattenområden, genom att förstärka tillsyn och rådgivning 
samt att ställa krav på minskade utsläpp. 
 
Kvalitetskrav på vattenområdena i STO-området innebär att God ekologisk status ska ha 
uppnåtts senast 2027 eller, för vissa vattendrag, 2033. Nytillkomna utsläpp av avloppsvatten 
innehållande näringsämnen kan medföra en försämring av den ekologiska statusen i de 
känsliga områdena i STO och medföra att miljökvalitetsnormerna inte uppnås. 
 
Globala mål 
Sedan 2015 är det totalt 193 länder som antagit och formulerat de globala målen.  
De mål som är särskilt relevanta för små avlopp är: 

 Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla, 
 Mål 14: Hav och marina resurser, 
 Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 

 
Nationella miljökvalitetsmål 
Sveriges riksdag har sedan 1999 antagit 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen fungerar som 
vägledning för hela samhällets miljöarbete, det vill säga för myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner, näringslivet och andra aktörer. Hela samhället behöver arbeta för att nå dessa 
mål. Det finns sju miljömål som är särskilt relevanta för arbetet med små avlopp: 

 Ingen övergödning, 
 Hav i balans samt levande kust och skärgård, 



 Levande sjöar och vattendrag,  
 Grundvatten av god kvalitet, 
 Myllrande våtmarker, 
 Giftfri miljö,  
 God bebyggd miljö. 

 
Nationell tillsynsstrategi 
En ny nationell tillsynsstrategi har tagits fram i samverkan mellan Naturvårdsverket, 
Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Havs-och vattenmyndigheten. Strategin är ett 
verktyg för att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Strategin innehåller olika fokusområden 
med effektmål, för små avlopp gäller följande effektmål:   

 De kommunala tillsynsmyndigheterna har större precision i att välja ut och bedriva tillsyn 
på de avloppsanläggningar som medför störst risk för negativ påverkan på hälsa 
och/eller miljö. Det betyder att tillsynen av små avloppsanläggningar blir bättre anpassad 
till avloppsanläggningens geografiska placering och tekniska lösning. 

 
 Tillsynen leder till att de små avloppsanläggningarna får en minskad miljö- och 

hälsopåverkan.  
 

Tillämpning 
Vid tillämpning av denna policy bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad 
miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena fosfor 
och kväve. Begränsade utsläpp av närsalter är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027, Västerhavets 
vattendistrikt.  
Tillämpningen av policyn förväntas även leda till en minskad risk för olägenheter ur 
hälsoskyddssynpunkt. 
Genom tillämpning av gemensam policy och riktlinjer får de kommunala tillsynsmyndigheterna 
större precision i att välja ut och bedriva tillsyn över de avloppsanläggningar som medför 
störst risk för negativ påverkan på hälsa och miljö. Tillsynen bedöms leda till att de små 
avloppsanläggningarna på sikt har en mindre hälso- och miljöpåverkan, detta i linje med den 
nationella tillsynsstrategin. 
Sökanden ska i ansökan med god dokumentation kunna visa att anläggningen har kapacitet 
att klara de reningskrav som behöver ställas på platsen. Nedanstående reningskrav gäller vid 
prövning av ansökan om nya avloppsanläggningar, oavsett om avloppsanläggningen ska 
ersätta en befintlig anläggning eller om fastigheten inte tidigare haft en avloppsanläggning. En 
bedömning av reningskraven ska alltid göras i varje enskilt fall utifrån förhållandena på den 
specifika platsen. Även en rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt fall där kostnad ställs 
mot miljönytta. 
 
 
Hög skyddsnivå 
I början av 2010-talet beslutade STO-kommunerna, utifrån det aktuella vattenområdets 
känslighet, att krav på hög skyddsnivå för avloppsrening ska gälla, både avseende miljöskydd 
och hälsoskydd. Det är fortsatt relevant att tillämpa hög skyddsnivå som lägsta reningskrav i 
hela området vid ändring av befintliga avloppsanläggningar samt för nya avloppsanläggningar. 
Undantag kan dock göras om en bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet medger 
det. 
 



Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd syftar till att minska utsläpp av övergödande och 
syreförbrukande ämnen från framför allt WC-vatten. För att en avloppsanläggning belastad 
med WC och bad-, disk- och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
behöver följande funktionskrav uppfyllas: 
 minst 90 % reduktion av totalfosfor 
 minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD7 
 minst 50 % reduktion av totalkväve 

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera 
smittspridning via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan 
olägenhet, till exempel lukt. Avloppsvatten innehåller bakterier och smittämnen som kan 
förorena dricksvattenbrunnar och ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid kunna 
reducera bakterier på ett tillförlitligt vis.   
 
Särskild skyddsnivå  
I särskilt känsliga områden kan det krävas en högre skyddsnivå än hög skyddsnivå, här kallad 
särskild skyddsnivå. Bedömningen om ett område är särskilt känsligt utgår från intilliggande 
vattenområdens ekologiska status samt känslighet och/eller ökat skyddsbehov avseende 
hälsoskydd. Det vill säga vattnets känslighet för övergödning och/eller skydd av 
dricksvattentäkter och badvatten. 
 
Särskilt känsliga områden kan vara exempelvis Natura 2000-områden, vattenskyddsområden, 
grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom förekomst av ålgräsängar, musselvatten 
eller lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag. 
 
I dessa särskilt känsliga områden kan det krävas ett extra reningssteg, en bedömning görs i 
varje enskilt fall.  
 
Otillgängliga områden 
På öar utan broförbindelse och andra otillgängliga områden, där en slambil inte kan komma 
fram, bör inte installation av WC tillåtas. Tillstånd för BDT-rening kan tillåtas under 
förutsättning att sökanden kan redovisa möjlighet till eget omhändertagande av slam på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart vis. Även för installation av torrtoalett behöver sökanden 
visa att latrin eller aska kan omhändertas på ett tillfredsställande vis. 
 
Möjlighet till källsortering och eget omhändertagande av avfall 
En effektiv åtgärd för att uppnå en förbättrad resurshushållning är att återföra näringsämnen 
till odlingsmark, vilket kan ske genom kretsloppssystem. Genom kretsloppssystemet sker en 
minskad övergödning. För att det ska fungera behövs system för insamling, behandling och 
lagring. När ett fungerande kretsloppssystem finns etablerat separeras de olika 
avfallsfraktionerna så som WC- och BDT-vatten.  
 
Om förutsättningar finns kan fastighetsägaren själv ta hand om avfallet från 
avloppsanläggningen, såsom till exempel latrin eller slam från slamavskiljaren. Detta 
förutsätter att fastighetsägaren kan redovisa att ett lokalt kretslopp kan ombesörjas på ett 
hälso- och miljömässigt tillfredsställande vis. 
 
Vid nybyggnation rekommenderas att byggnaden byggs med två avloppsrör, ett för WC och 
ett för BDT. Detta för att maximera framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell 
källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
 



Tillsyn av små avlopp 
Vid inventering och tillsyn av små avloppsanläggningar är fokus på att åtgärda de sämsta 
avloppen först. Tillsyn och inventering ska prioriteras i de områden som bedöms särskilt 
känsliga. Vid tillsyn prioriteras i första hand fastigheter där avloppsanläggning för rening av 
WC-vatten saknas. Eller där tekniken inte medger en tillräckligt god rening ur 
hälsoskyddssynpunkt eller i förhållande till omgivningens känslighet avseende miljöskydd. 
Avloppsanläggningar som inte klarar hög skyddsnivå avseende hälsoskydd prioriteras vid 
misstanke om olägenhet för människors hälsa.  
 
Vid tillsyn och inventering av befintliga små avlopp görs bedömningen om vilken miljö- och 
hälsoskyddsmässig påverkan utsläppet kan ha snarare än om anläggningen klarar hög 
skyddsnivå. Krav ställs i förhållande till miljönyttan, recipientens känslighet, 
hälsoskyddsbehovet och till vad som är ekonomiskt rimligt. Det innebär att en anläggning som 
fungerar väl, inte uppvisar brister som försämrar anläggningens hållbarhet, och inte medför 
risk för olägenhet för människors hälsa eller betydande risk för miljön, kan bedömas vara 
godtagbar, trots att den inte klarar hög skyddsnivå. 
 
Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare 
reningssteg medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning för 
en helt ny avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar tillstånd, 
kan det däremot vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög skyddsnivå. 
 
 
 
 
 
 
Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om bör den nya 
anläggningen kunna klara hög skyddsnivå både avseende hälsoskydd och miljöskydd, om inte 
förutsättningarna i det enskilda fallet medger något annat.  
 
Vilken teknisk avloppslösning som bedöms lämplig beror på den befintliga byggnadens 
konstruktion och vad som kan anses vara rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. I befintliga 
byggnader där WC- och BDT-vatten leds samman innebär det vanligen att det inte krävs 
någon uppdelning av avloppets olika fraktioner i två ledningssystem.    
Kommunernas små avloppsanläggningar behöver inventeras och dessa uppgifter ska 
regelbundet uppdateras.   
 
Vid tillsyn av små avlopp samt vid tillståndsprövningen för nya avlopp behöver även hänsyn 
tas till klimatförändringar så som översvämningar och förhöjda havsnivåer. 
 
STO-kommunerna behöver identifiera vilka små avloppsanläggningar i respektive kommun 
som riskerar att översvämmas för att sedan informera och föra dialog med berörda 
fastighetsägare. 
 

Kartbilagor 
Policyn innefattar tre kartbilagor: 
Bilaga 1 – Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Skyddade och känsliga områden. 
 



Bilaga 1 – Skyddsnivåer 
Kartan beskriver översiktligt vilka skyddsnivåer som kan gälla inom STO-området. 
Skyddsnivån avgör vilka krav som ställs på rening av avloppsvattnet. I områden som är extra 
känsliga kan det krävas särskild skyddsnivå, med högre krav på rening av avloppsvattnet. En 
bedömning görs i varje enskilt fall av vilken skyddsnivå som ska gälla på den aktuella platsen, 
beroende på de lokala förutsättningarna. Det innebär att det kan ställas krav på särskild 
skyddsnivå även utanför det streckade området samt ställas krav på hög skyddsnivå innanför 
det streckade området.  
I anslutning till känsliga bäckar och åar kan högre krav på rening av utsläpp från 
avloppsanläggningar komma att ställas. Lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag samt 
vattendrag som mynnar i vattenområde/havsområde med mindre god ekologisk status är 
exempel på känsliga vattendrag. 
 
Bilaga 2 – Vattnets ekologiska status 
I databasen VISS finns en samlad bedömning av den ekologiska, kemiska och kvantitativa 
statusen för alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.  
 
Den ekologiska statusen i ett vattendrag/vattenområde är ett mått på vattenförkomstens 
tillstånd, hur ett vatten mår och är vägledande vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska 
gälla inom ett avrinningsområde.  
 
Statusklassningen ger en representativ bild av vattenförekomstens tillstånd samt en 
riskbedömning som kan användas för att avgöra konsekvenserna i miljön av en verksamhets 
påverkan.  
 
Bedömningen av den ekologiska statusen grundas på biologiska kvalitetsfaktorer som 
beskriver växt- och djurlivet i vattenförekomsten. Om en betydande påverkan identifierats för 
ett vatten ska de kvalitetsfaktorer som är känsligast för just denna påverkan användas för att 
bedöma konsekvenserna i vattenmiljön. Utgångspunkten är att god status ska uppnås och att 
statusen inte får försämras. Målet är att uppnå en acceptabel nivå av påverkan där 
ekosystemets struktur och funktion inte är väsentligt förändrade jämfört med en opåverkad 
vattenförekomst av samma typ. 
 
Statusen i ytvatten bedöms i en femgradig skala, hög, god, måttlig, otillfredsställande eller 
dålig status.  
 
Bilaga 3 – Skyddade områden 
Naturreservat och Natura 2000-områden är skyddade enligt miljöbalken. I föreskrifter och 
bevarandeplaner för naturreservat samt Natura 2000-områden finns det reglerat hur 
användningen av dessa mark- och vattenområden får ske. Syftet kan vara att bevara biologisk 
mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
Beroende på syftet kan hänsyn behöva tas vid bedömningen av lämpliga avloppslösningar. 
 
Inom STO-området finns det skyddade vattenområden med miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten. Syftet med dessa skyddade områden är att skydda eller förbättra kvaliteten på 
de vatten där fiskar lever eller skulle kunna leva samt trygga kvaliteten på de musslor och 
snäckor som odlas för konsumtion i kust- och havsvatten.  
 
Lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag, ålgräsängar och grunda havsvikar är exempel på 
områden som är känsliga för utsläpp av avloppsvatten där det kan vara aktuellt med högre 
krav på rening. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-området 
så en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  

 



Förvalta policyn 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med 
gällande styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. 
Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande 
styrdokument. 
 
Policyn ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband med förändringar i tillämplig 
lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
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Riktlinjernas syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för 
att skydda människors hälsa och miljön.  

Målet med riktlinjerna är att 

 handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre 
kommunerna, 

 ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, 
sökande, avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och 
Orust), handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, 

 möjliggöra effektivare handläggning, 
 underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av 

avloppsanläggning. 
 

Riktlinjerna reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 
pe. 

 

Detta regleras inte av riktlinjerna 
Riktlinjerna berör inte 

 fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

 prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

 tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
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Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

Bakgrund  
I STO-området finns ett stort antal små avloppsanläggningar vars utsläpp i ett större 
sammanhang har en betydande påverkan på områdets vattenområden, det vill säga hav, 
sjöar och vattendrag. Lokalt kan det även finnas risk för olägenhet för människors hälsa.  

De geologiska förutsättningarna i STO-området gör att utsläpp av avloppsvatten i många fall 
har en kort tillrinningstid till recipient oavsett om det är till hav, sjö eller vattendrag. 
Havsområdena i STO är tydligt påverkade av övergödning. Större delen av vattenområdena 
har måttlig eller otillfredsställande ekologisk status, se bilagan Ekologisk vattenstatus. 

Gemensamma styrdokument samt rutin för STO-kommunerna 
Framtagandet av gemensamma styrdokument samt rutiner för STO-kommunerna förväntas 
leda till en likvärdig arbetsmetodik, gemensamma administrativa verktyg, mallar samt mer 
effektiv handläggning med kortare handläggningstider. Gemensamma riktlinjer och rutiner 
väntas även leda till en effektivare tillsyn och åtgärdstakt avseende bristfälliga 
avloppsanläggningar. Det kommunövergripande arbetet leder även till en större mängd 
samlad information, till såväl fastighetsägare, entreprenörer och kollegor samt bidrar till ökad 
kompetens inom kommunerna.  

Kombinationen av rådgivning och inventering förväntas bidra till en ökad förståelse hos 
fastighetsägare för hur deras avlopp påverkar deras närmiljö samt recipient vilket förväntas 
öka deras vilja att åtgärda bristfälliga avlopp. Något som i förlängningen kan påverka 
kommunens åtgärdsarbete i en positiv riktning.   

Kommunerna förbereder sig för riskbaserad tillsyn av små avlopp genom att införa ett system 
för digital registrering av avloppsanläggningar.  

Tillämpning 
Vid tillämpning av dessa riktlinjer bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad 
miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena 
fosfor och kväve. Begränsade utsläpp av närsalter är en förutsättning för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 
2021–2027, Västerhavets vattendistrikt.  

Information och rådgivning 
För att kunna hjälpa fastighetsägare och entreprenörer i frågor gällande små avlopp erbjuder 
respektive kommuns tillsynsmyndighet rådgivning. De kommunala tillsynsmyndigheterna 
bedriver dock myndighetsutövning och kan därför inte rekommendera vilken 
avloppsanläggning som ska väljas eller vilken placering som är lämplig för anläggningen. 
Den kommunala tillsynsmyndigheten kan informera om bland annat områdesskydd, 
godkända anläggningar, avloppslösningar som finns på marknaden samt uppgifter om 
entreprenörer som anlägger små avlopp i området. Handläggare ska ge information och 
hjälp med vilka uppgifter som behöver inkomma för att ansökan/anmälan om små avlopp ska 
kunna handläggas. Rådgivningen utgår från tillgängliga fakta och rådgivningen ska vara 
saklig och opartisk.  

Tillämpning vid tillsyn 
Tillsyn behöver utföras för att säkerställa de små avloppsanläggningarnas funktion och 
rening men också för att minska dess negativa påverkan på människors hälsa samt miljön. 
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Som ett första steg i tillsynen görs en inventering av de små avlopp som finns i den aktuella 
kommunen. Efter beslut om vilka fastigheter som ska inventeras brukar den kommunala 
tillsynsmyndigheten göra en arkivinventering och undersöka vad för avloppsrelaterad 
information som finns om respektive fastighet. Om information saknas eller om det finns 
andra frågor skickas det vanligtvis ut en enkät till aktuella fastighetsägare. I enkäten ställs 
frågor om vatten- och avloppsförhållandena på fastigheten. Fastighetsägarnas enkätsvar 
bidrar till det fortsatta arbetet med tillsyn samt ger en överblick av vatten- och 
avloppssituationen i kommunerna. Efter arkivinventering och eventuell enkätundersökning 
görs en preliminär bedömning av avloppsanläggningen, om den lever upp till gällande 
lagstiftning eller ej. Efter bedömningen informeras fastighetsägarna om deras avlopp 
behöver åtgärdas eller ersättas. Det kan i samband med detta bli aktuellt med tillsyn på plats 
för att göra en bedömning av avloppsanläggningen. Det är fastighetsägaren, även kallad 
verksamhetsutövaren, som enligt lag ansvarar för att dennes enskilda avlopp fungerar som 
det ska och har en godtagbar rening.  

Inventering, tillsyn och åtgärdande av bristfälliga avloppsanläggningar bidrar till att nå flera 
nationella miljökvalitetsmål samt globala mål.  Arbetet för att nå dessa mål sker genom en 
minskad belastning av närsalter samt fekala föroreningar till både närområde och recipient. 
En förbättrad status i våra vattenområden ger även en samhällsnytta gentemot medborgare 
och för pågående/framtida vattenbruk, så som till exempel alg-, fisk- och musselodlingar. 

Övergödning orsakar förändringar i ekosystem och leder bland annat till algblomning och 
försämrad syresättning av bottenvattnet. Syrefria bottnar genererar i sin tur ytterligare 
övergödning då fosfor som tidigare varit bunden i bottensedimentet frigörs vid syrefria 
förhållanden. En minskning av övergödande ämnen har flera positiva effekter. Det gynnar 
sjöar och vattendrags naturliga produktionsförmåga, bevarar den biologiska mångfalden och 
resulterar i en god resurshushållning. Även grundvattnet behöver skyddas för att kunna 
säkra tillgången till dricksvatten men också för att bidra till en god livsmiljö för djur och växter 
i vattenmiljöer. 

I åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 presenteras åtgärder som 
myndigheterna behöver genomföra på administrativ nivå för att nå miljökvalitetsnormer för 
vatten. Till detta har Vattenmyndigheterna tagit fram preliminära åtgärdsbeting för respektive 
vattenförekomst. Åtgärdsbetingen presenteras i Vattenmyndighetens 
Vatteninformationssystem Sverige, VISS. För vattendrag och sjöar finns beting som säger att 
minst 1 065 små avlopp ska ha åtgärdats i STO-området innan år 2027. 

Prioritering av tillsyn av små avlopp görs genom att tillsynen bedrivs där miljö- och 
hälsonyttan är som störst. Effekten från tillämpning av gemensam policyn samt riktlinjer 
bedöms leda till att de små avloppsanläggningarna i STO-området på sikt har liten påverkan 
på hälsa och miljö, i enlighet med den nationella tillsynsstrategin. 

Händelsestyrd tillsyn  
Vid klagomål gällande bristfälliga avlopp eller misstänkt olägenhet bedrivs händelsestyrd 
tillsyn. Detta för att bedöma om avloppsanläggningen misstänks kunna orsaka olägenhet för 
människors hälsa och/eller miljön, genom exempelvis lukt, förorening av dricksvatten eller 
utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallat direktutsläpp. 

För att bedöma om klagomålet är befogat görs ett platsbesök där avloppsanläggningen 
kontrolleras. Fokus ligger på om avloppsanläggningen orsakar hälsomässig olägenhet eller 
om anläggningen har direktutsläpp. Även avloppsanläggningar med endast slamavskiljning 
eller slamavskiljning följt av stenkista bedöms ha direktutsläpp.  

Tillämpning vid prövning 
Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att ansöka/anmäla om att få inrätta en ny 
avloppsanläggning eller ändra en befintlig avloppsanläggning som resulterar i en väsentlig 
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förändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. När en ansökan/anmälan 
inkommer sker en prövning för att fastställa om den valda avloppsanläggningen kan beviljas. 
I prövningen ingår att bedöma den enskilda platsens förutsättningar i förhållande till 
reningsgraden hos den tekniska lösningen, avloppsanläggningen. Bedömningen görs av 
funktionen i förhållande till behovet av rening på en viss plats. Även risk för översvämning, 
stigande havsnivåer, skred och ras beaktas vid prövning. 

Funktionen hos avloppsanläggningen prövas också i ett större sammanhang, det vill säga 
hur stor påverkan på recipienten det skulle innebära om flera anläggningar med samma 
tekniska lösning och reningsgrad skulle tillåtas i ett område. Till exempel vid nybyggnation 
och ett högt exploateringstryck kan en ökning av den totala utsläppsmängden övergödande 
ämnen sammantaget innebära en negativ påverkan på ett känsligt vattenområde på ett 
sådant vis att utsläpp inte kan tillåtas. 

Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd innebär reningskrav avseende övergödande och 
syreförbrukande ämnen vilka främst finns i WC-vatten. För att en avloppsanläggning 
belastad med WC och bad-, disk- och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende 
miljöskydd behöver följande funktionskrav uppfyllas: 
 minst 90 % reduktion av totalfosfor 
 minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD 
 minst 50 % reduktion av totalkväve 

 
Reduktionen ska med ytterst få undantag ske i anläggningen, näringsupptag i naturen kan 
inte räknas anläggningen till godo.  
 

För en avloppsanläggning som klarar normal skyddsnivå för miljöskydd jämfört med en 
anläggning som klarar hög skyddsnivå är prisskillnaden liten sett till den miljönytta som kan 
uppnås. Den ökade kostnaden motsvarar kostnad för ökad dosering av fosforfällningsmedel 
alternativ ett tätare bytesintervall av filtermassa i fosforfälla. Som redan nämnts har STO-
området förhållandevis stora problem med övergödda vattendrag, sjöar och havsområden 
jämfört med Sverige som helhet. Prisskillnaden för en anläggning som klarar hög skyddsnivå 
jämfört med en som klarar normal skyddsnivå vägt mot miljönyttan gör det rimligt att ha hög 
skyddsnivå som utgångspunkt, i enlighet med tidigare beslut om hög skyddsnivå för 
avloppsrening. 

Avvikelser från hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Vid prövning av avloppsanläggningar kan avsteg från hög skyddsnivå göras och normal 
skyddsnivå godkännas om det exempelvis finns något att vinna ur miljöhänseende. 
Robusthet, resurshushållning och uppehållande av vatten räknas som sådana miljövinster.  
 
Avvikelser från hög skyddsnivå förutsätter att omständigheterna i det enskilda fallet möjliggör 
detta. Avsteg från hög skyddsnivå bör vanligtvis inte övervägas i särskilt känsliga områden. 
Exempel på lösningar som inte klarar hög skyddsnivå men har andra miljöfördelar är: 

1. fosforavlastade markbäddar. Anses klara hög skyddsnivå avseende fosfor men inte 
kväve men har fördelen att vara robust,  
 

2. ej fosforavlastade infiltrationsanläggningar. Klarar normal men inte hög skyddsnivå, 
har fördelen att vattnet infiltreras i marken och inte leds bort för att snabbt nå 
recipient. En förutsättning är att infiltrerat vatten inte påverkar vattentäkter eller 
grundvatten. I STO-området finns det dock endast ett fåtal mindre områden där det är 
geologiskt möjligt att anlägga en infiltrationsanläggning, 

 
3. fosforreningsmetoder utan kemikalier eller fosforfälla som innebär resurshushållning,  
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4. metoder med extra god kväverening men där fosforreningen inte når upp till hög 

skyddsnivå, 
 

5. dammar utformade som näringsfällor för att fånga upp näringsläckage i form av kväve 
och fosfor från små avlopp samt jordbruksmark. Dessa dammar har förutom den 
renande effekten andra stora miljöfördelar så som buffring av vatten samt att de 
gynnar den biologiska mångfalden. 

 
Punkterna 1 till 4 avser lösningar utformade specifikt för avloppsrening och för 1-200 pe. För 
att det ska vara aktuellt med avsteg från hög skyddsnivå ska reduktionen av fosfor uppnå 
minst 70%, motsvarande normal skyddsnivå. Punkt 5 avser dammar som i första hand ska 
fånga upp näringsläckage från jordbruksmark och de rester av kväve och fosfor som släpps 
ut från avloppsanläggningar i området. Avsteget handlar då främst om kravet på att den 
enskilda avloppsanläggningen, det vill säga avloppslösning exklusive damm, ska klara hög 
skyddsnivå. Avsteg förutsätter att avloppsanläggningen har viss fosforrening, till exempel en 
markbädd och att dammen dimensioneras även för avloppsutsläpp.  
 

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera 
smittspridning via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan 
olägenhet, till exempel lukt. Avloppsvatten innehåller mikroorganismer och smittämnen som 
kan förorena dricksvattenbrunnar och ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid 
kunna reducera mikroorganismer på ett tillförlitligt vis, för att skydda människor och djurs 
hälsa.  

Särskild skyddsnivå 
I särskilt känsliga områden, se bilagan Skyddade och känsliga områden, kan det krävas 
extra höga reningskrav avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd, i dessa riktlinjer samt 
tillhörande policy kallad särskild skyddsnivå. I dessa områden behöver näringsbelastningen 
och/eller utsläpp av smittämnen minska. Ett sätt att minska belastningen är genom att 
begränsa avloppsutsläpp från WC. Det kan även innebära att en avloppsanläggning som 
klarar hög skyddsnivå avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd behöver utrustas med ett 
ytterligare reningssteg, för rening av smittämnen och/eller närsalter. 

Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd 
Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd tillämpas för särskilt känsliga områden som 
exempelvis Natura 2000-områden, grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom 
förekomst av ålgräsängar, musselvatten eller lax-, öring- och/eller ålförande 
vattendrag. Bilagan Skyddade och känsliga områden visar kända områden som kan vara 
särskilt känsliga. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-
området, en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  
 
Bedömningen av om särskild skyddsnivå avseende miljöskydd krävs på en enskild plats görs 
inte utifrån ett i förväg fastställt generellt avstånd till den skyddsvärda miljön. Det är viktigare 
att ta hänsyn till utsläppspunktens avstånd till vattenförande dike eller vattendrag, samt 
transportsträcka och uppehållstid innan det renade vattnet når havet eller annan känslig 
vattenförekomst.  
 
Då olika områden är känsliga för olika typer av miljöstörningar behöver den extra reningen 
utformas på olika sätt enligt följande:  
 Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda 

naturområden. Nätverket är till för att öka möjligheterna att bevara Europas växt- och 
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djurliv för framtida generationer. En del av Natura 2000-områdena i STO-området har 
problem med övergödning, men inte alla. Det finns inte någon automatik mellan att ett 
område är skyddat som Natura 2000 och att krav på särskild skyddsnivå ska ställas. De 
övergödningskänsliga Natura 2000-områdena bör ha särskild skyddsnivå, jämför bilagan 
Skyddade och känsliga områden där alla Natura 2000-områden visas med bilagan 
Skyddsnivåer som visar områden med olika skyddsnivåer. Känsligheten för övergödning 
innebär att särskilt höga krav med avseende på fosfor- och kväverening behöver ställas 
och kan gälla upp till 500 meter från vattenområdet.  
 

 Naturreservat. De flesta naturreservat i STO-området omfattas även av andra 
områdesskydd, vanligen Natura 2000-område men i något fall vattenskyddsområde. I 
dessa fall bör bedömningen av reningskrav med avseende på miljöskydd utgå från 
bevarandeplanen för Natura 2000-området eller föreskrifterna för vattenskyddsområdet. I 
naturreservatsföreskrifterna finns det sällan något som reglerar avloppsutsläpp, däremot 
kan det krävas tillstånd för markarbeten. För de naturreservat som inte omfattas av annat 
områdesskydd bör naturreservatsföreskrifterna vara det vägledande dokumentet. Vid 
bedömningen av skyddsnivå avseende hälsoskydd bör däremot 
naturreservatsföreskrifterna alltid beaktas eftersom en del naturreservat har inrättats helt 
eller delvis för friluftsliv eller som besöksmål.  

 
 Musselvatten. Det finns närliggande havsområden som pekats ut som musselvatten. Att 

ett vattenområde utpekats som musselvatten innebär att det tillkommer ytterligare 
miljökvalitetsnormer. Dessa uttrycks i många fall som riktvärden som inte får överskridas. 
Det är i dagsläget ett återkommande problem att dessa riktvärden överskrids i vissa av 
STO-områdets utpekade musselvatten. Avloppsutsläpp kan framför allt påverka 
riktvärden för halter av bakterien E. coli och syrgastillgång, det senare eftersom 
nedbrytningen av organiskt material kräver syre. Den största källan till organiskt material 
från avloppsvatten är inte det BOD som finns i vattnet utan det överskott på levande 
organismer som är ett resultat av övergödning. Det behöver därför ställas krav på hög 
skyddsnivå både avseende hälsoskydd och miljöskydd.  

 
 Lax-, öring- och/eller ålförande bäckar. Dessa fiskar är känsliga för syrebrist och pH-

förändringar. För syrebrist gäller samma som för musselvatten. Gällande pH-värdet bör 
inte fosforfällor tillåtas med mindre än 100 meters rinnsträcka i ett dike eller annat tillflöde 
till det fiskförande vattendraget, detta bör gälla även när en befintlig avloppsanläggning 
med WC anslutet ersätts med en ny.  

 
 Ålgräsängar. Ålgräsängar är en viktig biotop som bland annat uppväxtplats för yngel. 

Ålgräsängar är känsliga för övergödning bland annat på grund av de näringsgynnade 
fintrådiga alger som tenderar att täcka växtligheten. Särskild skyddsnivå avseende 
miljöskydd bör därför övervägas i områden med låg vattenomsättning där ålgräs växer.  

 
 Vågskyddade grunda havsvikar. Vågskyddade grunda havsvikar har låg 

vattenomsättning och är ofta känsliga framför allt mot kväve.  
 
Exempel på tekniska lösningar för att garantera särskild skyddsnivå avseende miljöskydd:  

 extra behandlingssteg, slamtank/slamlager med cirkulation av slam för reningsverk,  
 vattenreningskärr, rotzonsanläggning efter avloppsanläggningen,  
 torrtoalett eller sluten tank för WC-avlopp. 

  

Särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Det kan vara aktuellt med särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd i områden där husen 
ligger tätt, tomterna är små och det är korta avstånd mellan avloppsanläggningar och 
vattentäkter. Även vattenskyddsområden är särskilt känsliga områden. I 
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vattenskyddsområden gäller i första hand föreskrifterna för respektive skyddsområde vid 
bedömningen av vilka reningskrav som behöver ställas på avloppsanläggningar i området. 
Andra exempel på platser med ökat behov av högre krav på rening av avloppsvatten 
avseende hälsoskydd är badplatser, strandområden där människor rör sig, samt utsläpp till 
vatten där människor och djur kan komma i kontakt med avloppsvattnet.  

Val av avloppslösning  
Vid val av avloppslösning för rening av avloppsvatten bör alternativen övervägas i följande 
ordning: 

1. i första hand bör möjligheten att anslutas till kommunalt avloppsledningsnät utredas. 
Detta då det bedöms som den avloppslösningen med WC-anslutning med minst 
miljöpåverkan. I särskilt känsliga områden där utsläpp bör undvikas är anslutning till 
kommunalt avlopp speciellt att föredra då utsläppet flyttas till ett mindre känsligt 
vattenområde.  
  

2. saknas möjlighet att ansluta till kommunalt avloppsledningsnät bör möjligheten 
undersökas att ansluta till en gemensam avloppslösning tillsammans med grannar. 
Detta då en gemensam avloppslösning oftast innebär en bättre reningsfunktion, med 
en jämnare belastning och en mer stabil reningsprocess.  
  

3. saknas möjlighet att ansluta till både kommunalt avloppsledningsnät och till en 
gemensam avloppsanläggning är det aktuellt att anlägga ett enskilt avlopp.  
 

Skillnad i kravställning för WC-utsläpp  
Att tillåta nya WC-utsläpp i STO-området är något som motverkar effekten av de åtgärdade 
avloppen, vilket kan resultera i att god ekologisk status inte kan uppnås inom den tidsrymd 
som miljökvalitetsnormen anger. I områden med särskild skyddsnivå bör 
avloppsanläggningar utan lokalt utsläpp från WC till grund- eller ytvatten övervägas. Vid 
nybyggnation rekommenderas att byggnaden byggs med två avloppsrör, ett för WC och ett 
för BDT. Detta för att maximera framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell 
källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
 
En avloppslösning med WC-utsläpp till mark eller vatten kan bedömas som en godtagbar 
lösning beroende på förutsättningarna på den enskilda platsen. Om det på en plats tidigare 
funnits en avloppsanläggning med WC-utsläpp kan en ny anläggning med WC-utsläpp 
bedömas som en godtagbar lösning om den uppfyller kraven för hög skyddsnivå. 

Tekniska lösningar för små avlopp 
På marknaden finns en rad olika lösningar för små avlopp med WC anslutet, de delas 
generellt upp i tre grupper:  

 markbaserad rening,  
 reningsverk,  
 sluten tank.  

Markbaserad rening 
Markbaserad rening innebär att avloppsvattnet leds till en slamavskiljare och därefter vidare 
till marken genom en infiltrationsanläggning eller markbädd. Dessa lösningar anses vara 
robusta och kräver mindre underhåll än andra lösningar. Vid sandiga markförhållanden, som 
är sällsynt i STO-området men vanligare i andra delar av landet, kan infiltrationsanläggningar 
användas. 
Avloppsvattnet leds då via spridarrör ner i befintliga marklager. I marken sker då en naturlig 
rening innan avloppsvattnet når grundvattnet.  
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I markmaterial som lera, som är vanligt i STO-området, där grundvattennivåerna är höga 
eller där avloppsvattnet inte kan infiltrera i marken kan det i stället anläggas en markbädd. 
En mer grundlig beskrivning av hur markbäddar och infiltrationer ska utformas framgår i 
Naturvårdsverkets faktablad 8147 och i de tekniska rapporterna SS EN 12566: Del 2 
(infiltration) samt SS EN 12566: Del 5 (markbädd). 
 
På vissa platser är det olämpligt att avloppsvattnet infiltrerar i marken, då bör markbädden 
tätas med plast-/gummiduk eller annat tätskikt. Om markbädden tätas är det extra viktigt att 
se till att bädden ventileras och syresätts. Markbäddar är bättre på att rena avloppsvatten 
från syreförbrukande ämnen (BOD) och mikroorganismer än att reducera kväve och fosfor. 
Det krävs därför ytterligare fosforrening. Det finns även prefabricerade kompaktfilter som har 
utformats för att ha likvärdig funktion som de markbaserade lösningarna.  

Minireningsverk 
En annan lösning för små avlopp är att använda sig av en prefabricerad produkt så som 
minireningsverk. Minireningsverk kräver en del underhåll och skötsel och bedöms vara 
mindre robusta än markbaserade lösningar, därför krävs ett serviceavtal, egenkontroll och ett 
utökat eget ansvar för underhåll. Oftast kräver minireningsverk el och tekniken som används 
för reningen är i princip den samma som i större kommunala reningsverk, det vill säga 
sedimentering, kemisk fällning och biologisk rening. Men det finns även minireningsverk som 
endast har kemisk eller biologisk rening. Studier har visat att minireningsverk fungerar som 
bäst med en jämnare högre belastning av vatten, det är därför lämpligt med gemensamma 
anläggningar där det är möjligt. I områden med hög skyddsnivå för hälsoskydd behövs 
generellt en efterföljande rening, en efterpolering, eftersom de flesta reningsverken inte 
klarar av reduktionskraven för mikroorganismer.  
 
Det finns även andra typer av reningsverk som har liknande funktion som ett minireningsverk 
men där utformningen kan se annorlunda ut, exempelvis finns det bioreningsverk där 
vattenväxter används. Växterna tar upp näring, skapar tillväxtyta för de mikroorganismer som 
hjälper till att reducera BOD och bidrar till rening av näringsämnen. 

Sluten tank 
Sluten tank är en avloppslösning för WC-avlopp. Med sluten tank sker inget lokalt utsläpp 
och inte heller någon behandling av WC-vattnet. Vid installation av sluten tank är det viktigt 
att tankens storlek anpassas till den planerade belastningen. Denna lösning är särskilt 
lämplig i tätbebyggda områden där det inte går att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till 
vattentäkterna eller i områden som är särskilt känsliga för tillskott av näringsämnen, områden 
med särskild skyddsnivå. För att minska slamtömningsbehovet bör endast snålspolande 
toaletter eller vakuumtoaletter anslutas till anläggningen. Det är i normalfallet inte tillåtet att 
ansluta BDT-vatten till anläggningen. Vid anläggande av sluten tank bör de anslutna 
toaletternas genomsnittliga spolvolym vara maximalt en liter. 

Fosforrening 
Det finns olika former av fosforrening. Fosforrening genom fosforfällning innebär att en 
fällningskemikalie tillsätts avloppsvattnet innan/i slamavskiljaren för att fosforn ska fällas ut, 
klumpa ihop sig med slammet och stanna kvar i slamavskiljaren. Fällningskemikalien gör att 
mängden slam ökar, därför krävs det en större slamavskiljare vid fosforfällning.  
 
Vid fosforrening genom fosforfälla/fosforfilter placeras en brunn med en kalkhaltig mineral, till 
exempel polonite, som kan binda fosfor, efter slamavskiljarens efterföljande reningssteg, till 
exempel efter en markbädd. Då behöver markbädden vara tät i botten för att allt vatten ska 
ledas genom fällan/filtret. Det renade vattnet som kommer ur fällan/filtret har högt pH-värde 
och kan behöva ledas genom ett neutraliseringssteg, en stenkista eller liknande, för att 
människor och djur inte ska komma i kontakt med vattnet samt för att sänka pH-värdet innan 
utsläpp.   
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Kväverening 
Några av de mikroorganismer som lever i avloppsvatten har en förmåga att rena kväve 
genom att omvandla olika former av kväve i flera steg vidare till kvävgas. Det sista steget i 
omvandlingen till kvävgas kräver en syrefri miljö. I till exempel minireningsverk som klarar 
hög skyddsnivå avseende kväve kan den rätta miljön skapas om anläggningen sköts korrekt. 
 
En annan kvävereningsmetod är dammar utformade för kvävereduktion. Mikroorganismer är 
en viktig del av reningen även i en damm, men under växtsäsong bidrar även växtligheten i 
dammen till kvävereduktion. 

Utsläppspunktens utformning och lokalisering 
Avloppsvatten från vattenspolande toaletter innehåller mikroorganismer och smittämnen 
såsom virus och bakterier. Olika skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att minska risken för 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Vid prövning av en avloppsanläggnings 
lämplighet är utsläppspunkten för avloppsvattnet en avgörande faktor. Utsläpp till mark ger 
en bättre avskiljning av smittämnen och mikroorganismer än utsläpp direkt i ett vattendrag.  
Utifrån typ av avloppsanläggning och utsläppspunktens placering kan utsläppspunkten 
behöva otillgängliggöras, genom en diffus utsläppspunkt, så att människor och djur inte 
kommer i kontakt med avloppsvattnet.  
 
Om avloppsvattnet inte kan infiltreras och tas upp av marken är det viktigt att vattnet leds 
bort i ett dike eller liknande. Blir vattnet stillastående finns det risk för att människor och djur 
exponeras för eventuella smittämnen som kan finnas kvar i avloppsvattnet. 
 
En efterpolering, efterbehandling, av avloppsvatten från avloppsanläggning med 
punktutsläpp kan ske på flera olika sätt. Det renade avloppsvattnet kan ledas ut i en diffus 
utsläppspunkt, till exempel i en singelbädd eller ett dike där hela eller första delen av diket 
fyllts med singel. En diffus utsläppspunkt skapar även en ytterligare skyddsbarriär för att 
minska effekterna av eventuell ojämn belastning och störningar. Det finns även 
prefabricerade efterpoleringsanordningar så som exempelvis biomoduler eller UV-ljus. 
 
I diken är det många faktorer som spelar in i reduktionen av näringsämnen. Belastningen, 
dikets utformning och uppehållstiden är exempel på några av dessa. Dikets längd är 
avgörande då belastning och uppehållstid är viktiga för att smittoämnen ska minska och för 
att näringsämnen ska kunna omhändertas av omgivningen.  
 
Avloppsvattnet kan ledas till ett öppet dike, ett så kallat biofilterdike. För att öka reningsgrad 
och upptag av näringsämnen kan det planteras växter i diket, det är då viktigt att hålla efter 
växtligheten för att diket inte ska växa igen. Markens egenskaper på platsen är avgörande 
för den mängd vatten som kan infiltreras ner i marken när det passerar diket. Det sker även 
en viss avdunstning till luften. Biofilterdiken bedöms vara robusta anläggningar som inte 
kräver mycket underhåll.  
 
I resorptionsdiken går vattnet genom ett perforerat rör som ligger i ett spridarlager av grus 
som sedan täcks med jord. Spridarlagret ska utformas så att det perforerade röret inte sätts 
igen. Avledning och behandling av avloppsvatten sker genom växtupptag, infiltration och 
genom biologiska processer och fastläggning i dike. Resorptionsdiken är till skillnad från 
biofilterdiken täckta vilket då utger ett extra skydd för människor och djur som kan exponerar 
först efter dikets utlopp. Ett täckdike syns inte ovanför marken.     

Robust avloppsanläggning 
Att en avloppsanläggning är robust innebär att den är tillförlitlig och driftsäker. Det betyder 
bland annat att anläggningen ska kunna bibehålla god rening trots varierande belastning, 
varierande volym avloppsvatten och/eller koncentration av de ämnen som ska renas. En 
robust avloppsanläggning har inget stort skötselbehov och dess funktion ska vara enkel att 
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kontrollera.  En robust anläggning kan användas av en bred användargrupp och kräver inte 
yrkeskompetens för att förstå driftinstruktioner eller utföra skötseln.  

Klimatförändringarnas påverkan på små avlopp 
Klimatet förändras och den rådande temperaturhöjningen förväntas kunna påverka 
avloppsanläggningars funktion genom översvämningar och stigande havsnivåer. 
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland tog 2011 fram en vägledning omkring 
höjningen av havsnivån, Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden. I hotade områden är det viktigt att tänka på att en 
avloppsanläggning kan vara omkring två meter djup, den påverkas därför av stigande nivåer 
tidigare än markytan.  

Krav på funktionsredovisning 
Exempelvis slamavskiljare, minireningsverk och fosforfällor är prefabricerade anläggningar 
för WC-avlopp och omfattas enligt EU:s byggproduktförordning av en harmoniserad 
standard, SS EN 12566. Standarden omfattar anläggningar dimensionerade för 1-50 pe. 
Produkten är då testad på ett standardiserat vis och ska vara försedd med en 
prestandadeklaration och vara CE-märkt. CE-märkningen visar att en produkt har testats och 
prestandadeklarationen redovisar testresultaten. Reduktionen av BOD är en obligatorisk 
parameter i testet medan reduktion av fosfor och kväve är frivilliga parametrar då olika länder 
ställer olika krav. Riktlinjen är därför att CE-märkningen ska redovisa reningsgrad för BOD, 
totalfosfor (tot-P) och totalkväve (tot-N). Om andra analysresultat inkommer på de frivilliga 
parametrarna behöver den kommunala tillsynsmyndigheten ta ställning till om dessa är av 
tillräcklig kvalitet för att kunna godtas.  
 
Prefabricerade anläggningar för WC och BDT som inte omfattas av standarden SS EN 
12566 ska vara provade i oberoende tester utförd av sakkunnig under realistiska 
förhållanden. Testerna ska vara av samma omfattning och kvalitet som den europeiska 
standarden. Exempel på produkter är vissa typer av minireningsverk som inte omfattas av 
standarden, anläggningar för mer än 50 pe och så kallade retrofitkits, det vill säga 
anordningar som monteras i befintlig slamavskiljare i syfte att efterlikna ett minireningsverk. 
 
Det finns andra typer av markbaserade avloppsanläggningar än de som beskrivs ovan som 
är utformade specifikt för avloppsrening, till exempel fosforreningsdammar. Då ska sökanden 
kunna visa hur dessa anläggs och sköts samt den förväntade reningsgraden. Det bör vara 
genom en forskningsrapport eller annan undersökning utförd av oberoende sakkunnig. Om 
det förs ett teoretiskt resonemang om reningsfunktion är det viktigt att det finns vetenskapliga 
källor som styrker resonemanget.  
 
För den typ av damm som avses i punkt 5, under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 
avseende miljöskydd, kan en beräkning behöva utföras för att säkerställa att anslutet 
avloppsvatten från avloppsanläggning utan fosforreningssteg inte raderar effekten av den 
fångade näringen. 
 

Eget omhändertagande av avfallsfraktioner 
Det finns även andra lösningar för små avlopp, exempelvis kretsloppsanpassade lösningar 
så som torr- och förmultningstoaletter samt urinseparerande vattenspolande toaletter. Med 
dessa kretsloppsanpassade avloppslösningar finns möjligheten att återföra näringsämnen till 
odlad mark. 
 
I dessa riktlinjer omfattar begreppet avfallsfraktioner bland annat slam, urin, latrin och 
förbrukat material från fosforfälla/fosforfilter. Kommunen har behandlingsansvar för samtliga 
fraktioner från avlopp dimensionerade upp till 25 pe. 
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Det är möjligt att söka dispens från hämtning av avfallsfraktionerna för att i stället 
omhänderta avfallet själv. En förutsättning för dispens är att den egna hanteringen kan 
utföras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart vis. Hanteringen ska inte orsaka olägenhet 
eller en väsentligt ökad risk för människors hälsa och miljön.  
 
I urinen återfinns merparten av näringsämnena kväve och fosfor, återföring av näringsämnen 
till åkermark utgör en miljönytta. En förutsättning för ett eget omhändertagande av slam, 
förbrukat material från fosforfälla, latrin, aska från torrtoalett, urin eller komposterade fekalier 
är att det finns möjlighet att omhänderta avfallsfraktionen på den egna fastigheten.  
Källsorterad urin från enskilda hushåll behöver inte behandlas innan spridning, eftersom det 
vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen. Fekalier och latrin innehåller smittämnen och 
behöver därför behandlas för att minimera smittrisken. Vanligtvis innebär behandling 
kompostering eller lagring under en viss tid.  

Olika hämtnings- och tömningsintervall 
Avloppsanläggningar genererar avfall då både slam och uttjänt filtermaterial från eventuella 
fosforfällor definieras som avfall. Respektive kommuns avfallsföreskrifter innehåller 
bestämmelser, dels om krav på anläggningens utformning och placering för att möjliggöra för 
tömning av avfallet, dels med vilket intervall avfallet i avloppsanläggningen ska tömmas.  
 
Avloppsanläggningar med låg belastning kan beviljas ett utsträckt tömningsintervall. 
Leverantörer av till exempel minireningsverk kan ibland ange ett tätare tömningsintervall än 
avfallsföreskrifterna och det är ytterst fastighetsägarens ansvar att slamtömning sker så ofta 
som behövs. Tillståndsvillkor ska därför formuleras så att avloppsanläggningen ska tömmas 
minst med det intervall som anges i föreskrifterna eller oftare om detta är leverantörens 
anvisning. Det bör också framgå att kommunen kan medge ett förlängt intervall.   
  
Det är en del av prövningen att innan tillstånd lämnas säkerställa att avloppsanläggningens 
utformning och placering är sådan att avfallet kan tömmas. Om sökanden valt att lösa detta 
med extra åtgärder, exempelvis egen sugslang, ska detta framgå av tillståndsvillkoren. 
Likaså ska det framgå att anläggningen inte får täckas över eller liknande utan ska hållas 
tillgänglig för slamsugning.  
 

Åtgärder som inte kräver tillstånd eller anmälan  
Små avloppsanläggningar behöver skötas och kontrolleras regelbundet. Genom att 
underhålla avloppsanläggningen kan livslängden förlängas, reningsgrad förbättras och 
kostnader för större oplanerade åtgärder undvikas.  
 
I normalfallet krävs det en anmälan för åtgärder som kan innebära en väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller sammansättning, även om syftet är att förbättra anläggningen, 
till exempel att gräva om en markbädd eller lägga nya infiltrationsrör i en 
infiltrationsanläggning. Vid ändring av reningsteknik eller lokalisering av en 
avloppsanläggning krävs det en ansökan.  
  
Om avloppsanläggningen behöver åtgärdas är det i vissa fall möjligt att utan ansökan eller 
anmälan, på samma plats, återställa anläggningen till den funktion, standard och utformning 
som det befintliga avloppstillståndet avser även om den befintliga avloppsanläggningen inte 
når upp till normal skyddsnivå. 
 
Ändringar som inte kräver ansökan eller anmälan är till exempel: 

 byte av slamavskiljare eller sluten tank med samma utformning och placering, 
 byte av T-rör, 
 installation av luftningsrör, 
 montering av nivålarm.  
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Kommunen bör kontaktas för rådgivning innan åtgärder vidtas. Mer information finns på 
respektive kommuns hemsida.  
 

Förvalta riktlinjerna 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med 
gällande styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. 
Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande 
styrdokument. 
 
Riktlinjerna ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband med förändringar i 
tillämplig lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
 

__________________________________________________________________________
______ 
 

Riktlinjerna har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av  
Västra Götalandsregionen. 
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Teckenförklaring
Hög skyddsnivå Hög skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd gäller generellt i alla tre kommuner.

Särskild skyddsnivå

I områden som är extra känsliga kan det krävas särskild skyddsnivå, en skyddsnivå med
högre krav på rening av avloppsvatten. Extra känsliga områden kan exempelvis vara Natura
2000-områden, vattenskyddsområden eller områden där den ekologiska statusen bedöms
vara sämre än god. Extra känsliga ur hälsoskyddssynpunkt är områden där det finns
enskilda vattentäkter, badplatser eller musselodlingar.

Vattendrag
Exempel på känsliga vattendrag är sådana som mynnar i vattenområden vilka ingår i
Natura 2000-områden, vattenområden med mindre god ekologisk status eller lax-, öring-
och/eller ålförande vattendrag.

Kartan beskriver översiktligt
vilka skyddsnivåer som kan
gälla inom olika områden.
Skyddsnivån avgör vilka krav
som ställs på rening av
avloppsvatten. Det görs en
bedömning i varje enskilt fall
vilken skyddsnivå som ska
gälla på den aktuella platsen,
beroende på de lokala
förutsättningarna.

Bilaga 1 - Skyddsnivåer

Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner
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I databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS,
finns en samlad bedömning av den ekologiska, kemiska och
kvantitativa statusen för alla Sveriges större sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustvatten. Den ekologiska statusen i ett
vattendrag/vattenområde är ett mått på hur ett vatten mår och är
vägledande vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla
inom ett avrinningsområde. Utgångspunkten är att god status ska
uppnås och att statusen inte får försämras.

Bilaga 2 - Ekologisk vattenstatus
Teckenförklaring
Ekologisk vattenstatus

Hög status

God status

Måttlig status

Otillfredsställande status

Dålig status

Oklassad

Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner
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Teckenförklaring
Naturreservat

Vattenskyddsområde

Musselvatten

Ålgräsängar, inventerade 2011-2018

Natura 2000

Naturreservat och Natura 2000-områden är skyddade enligt miljöbalken. Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden fastställs i
föreskrifter och bevarandeplaner för området. Syftet kan vara att bevara biologisk mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftslivet. Beroende på syftet kan hänsyn behöva tas vid bedömningen av lämpliga avloppslösningar.

Vattenskyddsområden för vattentäkter avser att säkra tillgången på dricksvatten för ett större antal människor. Vid bedömningen av lämpliga
tekniska lösningar för avloppsrening behöver hänsyn tas till intilliggande vattentäkter eftersom utsläpp från avlopp kan påverka dricksvattenkvaliteten.

Inom STO-området finns det skyddade vattenområden med miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Syftet med dessa skyddade områden är att
skydda eller förbättra kvaliteten på de vatten där fiskar lever eller skulle kunna leva samt trygga kvaliteten på de musslor och snäckor som odlas för
konsumtion i kust- och havsvatten.

Lax- öring- och/eller ålförande vattendrag, ålgräsängar och grunda havsvikar är exempel på områden som är känsliga för utsläpp av avloppsvatten där
det kan vara aktuellt med högre krav på rening. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-området så en bedömning behöver
göras i varje enskilt fall.
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Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden

Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner
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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21

§ 174 MBN/2020:1817

Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för 
STO-kommunerna, 2022-09-12

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. tillstyrka förslaget med nedan beskrivna ändringar till kommungemensam Policy och 
riktlinjer för små avlopp för STO-kommunerna, att gälla för Orust kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Lanzén (L) föreslår nämnden besluta att anta förvaltningens förslag med följande tillägg och 
ändringar: 

- i Policy för små avlopp: på sidan 10 under rubriken Tillsyn små avlopp, ta bort stycke fyra 
och ersätta med följande text: 
”Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om får den på 
samma plats återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga 
avloppstillståndet avser, vilket också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller 
infiltration samt byta ut och lägga nya infiltrationsrör även om det befintliga 
avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, förutsatt att avloppstillståndet inte 
avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn eller en anläggning med så 
kallad stenkista.”

- I Riktlinjer för små avlopp: på sidan 6 under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 
avseende miljöskydd efter första stycket lägga till följande text:
”Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med ett visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare 
reningssteg medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning 
för en helt ny avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar 
tillstånd, kan det däremot vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög 
skyddsnivå. Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om 
får den på samma plats återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga 
avloppstillståndet avser, vilket också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller 
infiltration samt byta ut och lägga nya infiltrationsrör även om det befintliga 
avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, förutsatt att avloppstillståndet inte 
avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn eller en anläggning med så 
kallad stenkista.”

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt Peter Lanzéns förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner, ta fram 
en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. Projektet innefattar framtagande av 
gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och finansieras till 80 % med LOVA-bidrag (MBN 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21

2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de tre 
kommunerna, med ett samordnat underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl som 
utifrån de förutsättningar som råder i varje enskilt fall.

Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och vid tillsyn av 
små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre kommunerna. Målet är en 
effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla sig till gällande lagstiftning och 
vägledande juridisk praxis, för att uppfylla vattendirektivets krav. Gemensamma bedömningsgrunder 
gör också att det blir lättare för den enskilde medborgaren, och de entreprenörer som arbetar i 
kommunerna, att veta vilka krav som kan komma att ställas och varför.

Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns kommuner arbetat 
fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga chefer. En politisk 
kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under projektets gång. Referensgruppen har 
beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom respektive kommuns VA- samt renhållningsenheter. 
Inkomna synpunkter har behandlats och införlivats i förslaget, när det har bedömts vara lämpligt.

Förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp planeras kunna presenteras för 
Kommunfullmäktige i Orust kommun för fastställande under hösten 2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12
Förslag till kommungemensam policy för små avlopp, version daterad 2022-09-12
Förslag till riktlinjer för små avlopp, version daterad 2022-09-12
Bilaga 1 - Skyddsnivåer, version daterad 2022-09-12
Bilaga 2 - Ekologisk status, version daterad 2022-09-12
Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden, version daterad 2022-09-12

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Orust Kommun
Ansvarig projektledare, Emma Johansson <emma.r.johansson@tjorn.se>

Comfact Signature Referensnummer: 1454116
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             Reservation på KSAU 2022-10-12 gemensam avloppspolicy STO 

 

Jag yrkar bifall för förslaget från miljö och byggnadsnämnden gällande 
gemensam avloppspolicy och att det ska anses vara en del i det löpande 
underhållet av avloppsanläggningen, den ska alltså inte flyttas, modifieras eller 
utökas. En omgrävd markbädd med återställd funktion är alltid bättre för 
miljön än en uttjänt. Vi som kommun bör uppmuntra till underhåll och hushålla 
med resurser för att skona vår miljö. I en markbädd sker ca 15 % av reningen 
vilket gör att föreslaget underhåll från MBN i sammanhanget måste tolkas som 
en mindre åtgärd då man redan idag utan tillstånd eller anmälan får byta ut sin 
trekammarbrunn, rör till denna samt t-rör eller fördelning, i denna del sker 
alltså ca 85 % av reningen som ett förtydligande. I lagstiftningen finns inte 
heller något som skulle förhindra ett sådant förslag, och inte heller att 
Stenungsund och Tjörn skulle kunna ansluta sig till detta förslag. 

Lars Larsson (C) 

Oppositionsråd 

Orust Kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 
 

 
§135 KS/2022:1548 
Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för 
STO-kommunerna 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för STO-
kommunerna, att gälla för Orust kommun.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se sida 7). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner, ta 
fram en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. Projektet innefattar framtagande 
av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och finansieras till 80 % med LOVA-bidrag 
(MBN 2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de 
tre kommunerna, med ett samordnat underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl 
som utifrån de förutsättningar som råder i varje enskilt fall. 
 
Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och vid tillsyn 
av små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre kommunerna. Målet 
är en effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla sig till gällande lagstiftning och 
vägledande juridisk praxis, för att uppfylla vattendirektivets krav. Gemensamma 
bedömningsgrunder gör också att det blir lättare för den enskilde medborgaren, och de 
entreprenörer som arbetar i kommunerna, att veta vilka krav som kan komma att ställas och 
varför. 
 
Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns kommuner 
arbetat fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga chefer. En politisk 
kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under projektets gång. Referensgruppen 
har beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom respektive kommuns VA- samt 
renhållningsenheter. Inkomna synpunkter har behandlats och införlivats i förslaget, när det har 
bedömts vara lämpligt. 
 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas ärendet genom kommunstyrelsens arbetsutskott, då detta ligger 
inom ramen för strategiska miljöfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-09-21 § 174, 
ses därför som ett yttrande.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Martin Reteike (MP) samt Håkan Bengtsson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens beslutsförslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 
 

Lars Larsson (C) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anta förvaltningens förslag 
med följande ändringar: 

I Policy för små avlopp: på sidan 10 under rubriken Tillsyn små avlopp, ta bort stycke fyra 

och ersätta med följande text: 

”Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om får den på samma 
plats återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga avloppstillståndet avser, 
vilket också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller infiltration samt byta ut och lägga 
nya infiltrationsrör även om det befintliga avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, 
förutsatt att avloppstillståndet inte avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn 
eller en anläggning med så kallad stenkista.” 

- I Riktlinjer för små avlopp: på sidan 6 under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 

avseende miljöskydd efter första stycket lägga till följande text: 

”Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med ett visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare reningssteg 
medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning för en helt ny 
avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar tillstånd, kan det däremot 
vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög skyddsnivå. Om 
avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om får den på samma plats 
återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga avloppstillståndet avser, vilket 
också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller infiltration samt byta ut och lägga nya 
infiltrationsrör även om det befintliga avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, 
förutsatt att avloppstillståndet inte avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn 
eller en anläggning med så kallad stenkista.” 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer besluten mot varandra. 
Ordföranden finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Förslag till kommungemensam policy för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Förslag till riktlinjer för små avlopp, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 2 - Ekologisk status, version daterad 2022-09-12 
Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden, version daterad 2022-09-12 
Miljö- och byggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-09-21 § 174 

Beslutet skickas till 
Miljöchef  
Projektledare Emma Johansson, emma.r.johansson@tjorn.se 
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