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Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsens sektorer daterade 
2023-01-31.

2. Godkänna verksamhetsberättelse 2022 för politisk verksamhet, 
överförmyndarnämnd och revision daterad 2023-01-31.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får som i egenskap av nämnd för sektorerna ledning och 
verksamhetsstöd, lärande, omsorg och samhällsutveckling ta ställning till respektive 
sektors verksamhetsberättelse för 2022 efter beredning i utskotten.

Politisk verksamhet redovisar ett överskott på 1 miljoner kronor. Orsaken till 
överskottet beror till största delen på lägre utbetalda arvode än budgeterat.

Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisar ett överskott på 2,2 miljoner kronor. 
Avvikelsen beror i huvudsak på ett överskott inom flyktingmottagningen. Till följd av 
kriget i Ukraina har kommunen fått högre ersättning än vad kostnaderna uppgick till. 
Sektorn har också haft kostnader för ombyggnation i kontaktcenter, men dessa 
finansieras bland annat genom lägre personalkostnader inom sektorn.

Sektor lärande redovisar ett överskott på 3 miljoner kronor. Orsaker till överskottet är 
bland annat lägre kostnader för skolskjuts med 2 miljoner kronor, ersättning från 
Migrationsverket 1 miljoner kronor, högre föräldraintäkter 0,8 miljoner kronor och att 
tjänster varit svåra att tillsätta och varit vakanta stora delar av året. Sektorn har under 
2022 finansierat de extrakostnader som uppkommit i samband med att Ellös förskola 
temporärt flyttades till Ellös skola. Anledningen till flytten är att en ny förskola ska 
byggas på samma plats som den tidigare förskolan. Kostnaderna som var obudgeterade 
uppgick till 2,3 miljoner kronor och avsåg säker utemiljö och anpassade förskolelokaler i 
gamla låg- och mellanstadieskolan på Ellös. Grundskolorna tillsammans redovisade ett 
underskott på drygt 4 miljoner kronor. Det beror bland annat på att det finns stora 
insatser på enskilda elever där platser på specialskola inte finns att tillgå. 
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Sektor omsorg redovisade ett överskott på 16 miljoner kronor. Under året har sektorn 
erhållit flertalet statsbidrag som förbättrat de ekonomiska förutsättningarna framförallt 
inom äldreomsorgen. Förutom statsbidragen finns andra faktorer som bidragit till 
överskott i verksamheterna. Inom socialt stöd kan överskottet till viss del förklaras med 
ett avslutat ärende inom personlig assistans, ökade intäkter från Försäkringskassan, 
avslutade placeringar och mer effektiv bemanning. Förändrad tidsplan har gett försenad 
uppstart av två nya verksamheter, socialpsykiatriboendet Ågården och korttidsboendet i 
Mollösund vilket gett förbättrat resultat men kommer ge upphov till kostnader under 
2023. Inom äldreomsorgen beror överskottet till stor del på försäljning av platser till 
annan kommun samt anpassad bemanning. Vård och omsorg där korttidsenheten ingår 
har haft låg beläggning vilket innebär lägre kostnader för bemanning och har inga 
utgifter för utskrivningsklara.

Sektor samhällsutveckling redovisar ett samlat överskott på 0,4 miljoner kronor. De 
flesta av enheterna inom sektorn redovisar överskott, vilket beror på personalvakanser, 
tillfälliga driftbidrag, överskott inom parkenheten, vunnen tvist, högre intäkter inom 
hamn-, parkering- och bygglovsverksamheten. Fastighetsenheten redovisar ett större 
underskott på 3,8 miljoner kronor som främst beror på VA-avgifter som felaktigt inte 
fakturerats tidigare år. Kost- och lokalvårdsverksamheten redovisar också ett underskott 
som beror på högre livsmedelspriser och transporter till följd av inflationen. Även 
räddningstjänsten redovisar underskott på grund av fler händelser under året och en 
större fordonsreparation.

Affärsdrivande verksamhet redovisade för vatten och avloppsverksamheten ett 
överskott på 5,7 miljoner kronor. Orsaken till överskottet beror på att fler anslutningar 
är fakturerade än budgeterat. Renhållningsverksamheten redovisade ett underskott på 
1,1 miljoner kronor, vilket beror på ökade kostnader till följd av inflationen och höga 
indexjusteringar från entreprenörer.
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, 
mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Helårsprognos 
oktober 

Utfall föregående år 

Intäkter 46,6 78,0 65,8 67,4 

Kostnader -458,2 -473,6 -471,9 -467,2 

-varav 
personalkostnader 

-328,0 -338,3 - -326,7 

-varav 
lokalkostnader 

-35,0 -35,5 - -34,4 

Nettokostnader -411,6 -395,6 -406,1 -399,8 

Budgetram -411,6 -411,6 -411,6 -405,9 

Avvikelse 0 16,0 5,5 6,0 

 

Fördelning 
nettokostnad, mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Avvikelse 
helår 

Avvikelse helår 
föregående år 

Sektorsövergripande -12,5 -11,7 0,7 3,3 

Vård och omsorg -104,6 -102,2 2,5 8,0 

Äldreomsorg -131,5 -127,0 4,5 -4,2 

Socialt stöd -162,9 -154,6 8,3 -1,1 

     

Summa -411,6 -395,6 16,0 6,0 

1.1 Analys av utfall 

Slutligt för året stannar resultatet för sektor omsorg på ett överskott om 16,0 
mnkr. Detta är en ytterligare förbättring mot föregående års överskott med 6,0 
mnkr. Resultatet innebär också en förbättring mot oktober månads prognos, 
då ett försiktigt positivt resultat om 5,5 mnkr prognostiserades. 

Under året har sektor omsorg, precis som föregående år erhållit flertalet 
statsbidrag som förbättrat de ekonomiska förutsättningarna, framförallt inom 
äldreomsorgen. 

De största aktuella statsbidragen under året inom sektorn har inom sektor 
omsorg varit; 

 Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (8,9 mnkr) 
 Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 
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omsorgen om personer med demenssjukdom (1,3 mnkr) 
 Utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden (2,4 mnkr) 
 Nära vård (1,2 mnkr) 

Statsbidragen har förutom att möjliggöra direkta satsningar även matchat 
kostnadsökningar, där sektor omsorg inte blivit kompenserad i budget, men 
också täckt upp för underskott i vissa verksamheter. 

Förutom statsbidrag som förbättrat resultatet positivt har även en förändrad 
tidplan och uppstart av två nya verksamheter, socialpsykiatriboendet Ågården 
och korttidsboendet i Mollösund. Som försenats lett till att kostnader således 
vilket gav förbättrat resultat för året. Rekrytering av nya tjänster och andra 
utvecklingssatsningar i samband med uppstarten av dessa verksamheter har 
skjutits fram och kommer istället att generera kostnader under 2023. 

Även om pandemins påverkan har minimerats i samhället generellt, har den 
fortsatt verksamheterna inom sektor omsorg i sitt grepp. Det kvarstår 
restriktioner på skyddsutrustning i patientnära arbete, smittspårning vid 
sjukdomsutbrott samt, i perioder, krav på skyddsutrustning vid vistelse inom 
till exempel särskilda boenden. Förutom detta ska personalen vara hemma vid 
uppvisande av symtom liknande symtomen för covid-19.  
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Detta har inom sektorn lett till fortsatt höga sjuktal såväl som kostnader för 
sjuklön inom samtliga verksamheter. Vilket inneburit att det budgeterade 
nyckeltalet om två veckors sjuklönekostnader per person och år inte är 
tillräckligt. 

Nedan följer en sammanställning med kommentarer till resultatet per 
verksamhetsområde. 

Sektorsövergripande, överskottet om 0,7 mnkr avser dels en budgeterad 
buffert som inte fullt ut utnyttjats. 

Vård och omsorg redovisar ett överskott för året på totalt 2,5 mnkr, där 
samtliga enheter inom verksamhetsområdet redovisar ett överskott. De 
största överskotten härrör till korttidsenheten och sjuksköterskeenheten. 
Avseende korttidsenheten har denna inte varit fullbelagd under året, vilket 
inneburit att personal istället lånats ut till andra verksamheter vilket minskat 
personalkostnaderna. Därtill har, inte heller i år, några betaldagar belastat 
verksamheten vilket genererar ett överskott. Sjuksköterskeenheten har 
beviljats ett prestationsbaserat statsbidrag avseende ett utöka bemanningen 
av sjuksköterskor på särskilda boenden. Detta statsbidrag har på grund av 
rekryteringssvårigheter av legitimerad personal inte kunnat användas fullt ut. 
Statsbidraget behöver däremot inte återbetalas, då sektor omsorg redan levt 
upp till de kriterier som fanns för statsbidraget. 

Ett underskott (-1,2 mnkr) genererades däremot inom resursfördelningen för 
hemtjänst. Antalet biståndsbedömda timmar såväl som timmar beviljade i 
enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) var högre än budgeterat. Även 
om en stadig minskning av HSL-timmarna per brukare kan ses under andra 
halvan av året. Timmarna avseende dubbelbemanning är däremot, för året, 
färre än budgeterat. 

Äldreomsorg redovisar ett totalt sett ett överskott om 4,5 mnkr. Där de 
särskilda boendena genererat det största överskottet om 4,3 mnkr. Främst 
härrör de goda resultaten till försäljning av platser till annan kommun samt att 
cheferna anpassat och ställt om bemanningen när de haft tomma lägenheter 
och bemanningsutmaningar. Märkbart är också ett ökat engagemang och en 
större medvetenhet i verksamheterna som bidrar till både högre kvalité i 
verksamheten samt en god hushållning med verksamhetens tilldelade ram. 

Det totala resultatet för de fem hemtjänstdistrikten är till skillnad ifrån de 
särskilda boendena ett större underskott om 1,2 mnkr. Däremot finns 
differenser inom distrikten där två (distrikt 1 och 3) gör överskott och de 
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andra tre står för underskotten. Inom hemtjänsten finns verksamheter som 
inte har lyckats att optimera sin bemanning, schemaläggning och planering 
fullt ur för att vara så kostnadseffektiva som möjligt, vilket har påverkat 
resultatet för året. Däremot vid jämförelser (avseende år 2021) med andra 
kommuner såväl nationellt som inom Fyrbodalsregionen har Orust en 
kostnadsnivå under genomsnittet. 

Verksamhetsområdet för socialt stöd redovisar totalt ett överskott om 8,3 
mnkr. Inom verksamhetsområdet finns kostnader som snabbt kan förändras 
och det finns flera osäkerhetsfaktorer. För år 2022 förändrades kostnadsnivån 
i positiv riktning och helårsresultatet blev bättre än vad som prognostiserades 
tidigare under året. Orsakerna till ett mer positivt resultat och överskottet är 
flera. Bland annat ett avslutat ärende inom personlig assistans LSS, ökade 
intäkter från försäkringskassan i ett annat ärende och en mer effektiv 
bemanning. Fler hemtagningar och avslutade placeringar än förväntat har 
också minskat kostnaderna. Omorganisation, sammanslagning av 
verksamheter och nya chefer har också bidragit till att en del satsningar inte 
genomförts under året. 

1.2 Investeringar 

Sektor omsorg har genomfört ett antal mindre re-investeringar till ett samlat 
värde av 0,5 mnkr inom ramen för den budgeterade potten på 1,0 mnkr. Bland 
annat köptes takliftar till flertalet enheter men också markiser. 

Införandet av nyckelfri hemtjänst, digitala läkemedelsskåp samt digitala 
signeringslistor har slutförts under året. 
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Sektor omsorg är även beviljade 0,5 mnkr avseende årliga 
digitaliseringsprojekt, dessa har inte kunnat användas då aktuella digitala 
satsningar inte uppfyllt kraven för investering. 

Övriga fastighetsinvesteringar som påverkar sektorn beskrivs av sektor 
samhällsutveckling. 

1.3 Händelser under året 

Sektorövergripande 

Ytterligare ett händelserikt år har passerat med mycket som varit bra, 
intressant och utvecklande. Det har givetvis också funnits många svåra, 
utmanande och problematiska händelser. Oron i världen med invaderingen av 
Ukraina har påverkat globalt och därmed också oss. Vi förberedde oss för en 
flyktingvåg men det blev inte som beräknat. Räntorna och el-priserna 
påverkar människors privatekonomi, som påverkar försörjningsstödet. Många 
produkter som handskar, munskydd och inkontinenshjälpmedel har blivit 
dyrare på grund av inflationen. 

Hur tråkigt det än kan låta så har Covid fortfarande haft påverkan på många 
av våra verksamheter. Under första delen av året samt en ny våg under 
sommaren, som tyvärr hade inverkan på bemanningsläget. Det som vi ändå 
har sett är att följderna av covid för våra brukare inte har varit omfattande 
eller allvarliga tack vare proffsiga medarbetare och omfattande vaccinering. 

Sommaren var en tuff utmaning på grund av svårighet att rekrytera 
sommarvikarier och hög covid sjukfrånvaro. Alla har ställt upp fantastiskt och 
hjälpts åt med olika lösningar och extraarbete. Det har medfört att sommaren 
förlöpte relativt bra och stabilt trots tufft utgångsläge. I sommar har vi använt 
oss av 14 serviceassistenter och en handfull ungdomar, och flera 
erbjudanden. Medarbetarna har erbjudits att vara mer delaktiga för att hitta 
lösningar för sommarbemanningen genom en mer flexibel semesterplanering. 

Vi har lagt stort engagemang, tid och energi på de olika statsbidragen som vi 
kunnat ta del av. I en tid med tuffa ekonomiska utmaningar ökas fokus på 
vård och omsorg och en ökning i riktade statsbidrag och stimulansmedel 
skapas både möjligheter och svårigheter. Utmaningen med dessa tillfälliga 
och kortsiktiga bidrag är att behoven ändå är långsiktiga. 

Sektorn har infört ett pris för bästa mottagande enhet där enheter får pris för 
ett gott och proffsigt mottagande av vikarier och medarbetare från andra 
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enheter. Vårens vinnare blev Kaprifolvägen, Kajutan Ängsviken och Morlanda 
hemtjänst. Höstens tävling vanns av Ängsviken, Knutshöjden och hemtjänsten 
i Ellös. 

Inom sektorn har vi arbetat med workshops med tema heltid och rädda 
välfärden som mynnat ut i nya aktiviteter och beslut. I samband med det 
arbetet arbetades fram ett nytt lokalt kollektivavtal om ökad helgfrekvens. 
Den 1 april sänktes vecko- arbetstidsmåttet inom kommunals avtalsområde, 
för natten från 35:30 timmar per vecka till 34:20, där sektorn kompenserades. 

Under hösten tog arbetet fart med modellen för kunskap, kompetens och 
kvalité för baspersonal. Inför sommaren började inventeringen av nuläget och 
arbetet med att ta fram en kompetensplan startade. I samverkan med Komvux 
har vi utbildat de flesta enhetschefer för att efter det utbildat våra 20 nya 
språkombud samt uppstart av 20 nya till i december. 

Sektor omsorg fick frågan om att förelästa på KOMMEK mässan för ekonomer 
om vårt effektiviseringsarbete "ekonomi med bibehållen kvalité", vilket 
genomfördes. 

Alla chefer åkte till Göteborg i september på Socialchefsdagarna. 

Under året har vi haft intern rotation på enhetschefer och viss nyrekrytering. 
Vi värnar om att behålla kompetensen inom sektorn, så vi arbetar för intern 
karriärmöjlighet. Förutom detta har två enhetschefer som gått i pension under 
året. 

Samordning och samplanering inom sektorn har haft stort fokus under året 
vilket är nödvändigt för att klara bemanning nu och framöver. Vi ser en positiv 
utveckling även för brukarna som får ett större utbud av aktiviteter och 
möjlighet till nya kontakter och egen utveckling. Som exempel har vi inte haft 
några kostnader för utskrivningsklara från slutenvården, alla 
verksamhetsområden inom sektorn har varit delaktiga och tagit ansvar för 
processen. Ett annat exempel är minskat antal externa placeringar av barn, 
unga och vuxna tack vare ett gott samarbete. 

Äldreomsorg 

Från årsskiftet övergick sektorn från kontaktperson i hemtjänsten till fast 
omsorgskontakt. I samband med det så infördes individtelefoner för 
medarbetarna i hemtjänsten. Ett breddinförande av nyckelfri hemtjänst har 
slutförts men även har det, inom samtliga verksamheter, införts digitala 
läkemedelsskåp samt digitala signeringslistor Sign IT. Förutom detta har alla 
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trygghetslarm under vår/sommar bytts ut. I april fick vi våra nya trygghetslarm 
till ordinärt boenden (hemtjänst) som byttes ut mot alla gamla larm. 

Inom sektorn har det under året, förutom Fyrklövern, funnits ytterligare två 
intraprenader Kaprifolgården och Strandgården. 

Även i år har en chef inom verksamhetsområdet varit nominerad till GLID, 
Gott Ledarskap Inom Demens, Kristin (chef för intraprenaden Kaprifolgården) 
har blivit nominerad av sina medarbetare och intervjuad av styrelsen för GLID. 

Vi har inte haft köer till våra särskilda boenden utan till och med flera tomma 
lägenheter som påverkar intäktssidan avseende omsorgsavgifter och hyror. 
Detta har enhetscheferna delvis balanser genom samplanering och effektiv 
bemanningsplanering. Strandgården har också sålt flertalet korttidsplatser till 
Stenungsund. Ängsviken har också haft en lägenhet till ett LSS ärende samt 
inhyst brukare från gruppbostad under en evakuering i den verksamheten. 

Fyrklövern har nu kommit igång med sin psykiatrienhet med sex platser som 
ska fungera som hemmaplanslösning för den målgruppen. 

Glädjeresan med Lasse Kroner som samlat in medel till TV med 
ljudanläggningar till våra äldreboenden hösten 2021, i våras fick äntligen 
officiellt lämna över gåvan genom en tillställning på Strandgården med tårta 
och ståhej. 

Äldreomsorgslyftet flyter på med en avslutad grupp dec 2021 på 13 nya 
undersköterskor och 10 var klara dec 2022 samt en pågående utbildning med 
cirka 10 nya studerande startade i augusti. Andelen utbildade undersköterskor 
på tillsvidareanställning var under december hela 89,6 procent. 

Ett projekt har påbörjats i Svanesunds hemtjänst. Ett städbolag utför 
serviceinsatser som städ och fönsterputs istället för att hemtjänstens 
medarbetare utför insatserna. De har haft svårt att rekrytera medarbetare och 
det behövdes ett 

Café Torghandel på Strandgården öppnades och invigdes i samverkan med 
LSS daglig verksamhet. 

Strandgården har sålt föreläsningar till andra kommuner med tema SAMO och 
struktur 24 (Bromölla, Stenungsund, Oskarshamn och Trollhättan) 

I augusti fick Strandgården veta att de vunnit ett pris från Carin Mannheimers 
minnesfond för sitt goda arbete. Dottern Anna Mannheimer ringde 
personligen och kommer överräcka priset. Pengarna ska oavkortat gå till 
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personalen att göra något roligt för. Stjärnkocken Ulf Wagner besökte 
Strandgården den 23 september för att laga en trerätters middag. 

I oktober deltog alla samordningsansvariga undersköterskor i kommunen på 
en två dagars utbildning "Att leda utan att vara chef". Utbildningen var 
givande och gav verktyg till deras uppdrag att leda och fördela i det dagliga 
arbetet. Samtidigt i oktober kunde Strandgården bjuda med 
enhetschefskollegor på Stora ledarskapsdagen i Stockholm. Stora 
ledarskapsdagen gav inspiration och det var glädjande att kunna göra något 
tillsammans i chefsgruppen. 

Vård och omsorg 

Under första och sista tertialen samt under sommaren drabbades nästan 
samtlig personal i nästan alla verksamheter av covid eller influensa med 
extremt svårt bemanningsläge som följd. Det blev mycket mertid och övertid 
för de som var i tjänst. Även kostnader för sjukfrånvaro blev extremt hög. 

Mycket tid har lagts på provtagningar och vaccinationer av 
sjuksköterskeenheten i omgångar hela året. De har också under året utfört 86 
uppdrag från Samverkande sjukvård som gagnat våra medborgare. 

Inom verksamhetsområdet har mycket arbete lagt på kvalitetsarbete i form av 
säkerhetsklassning, rutiner och implementering av digitala arbetssätt. Den 
digitala verksamhetsutvecklingen är ständigt pågående och kräver mycket 
insatser inom verksamhetsområdet. 

Omställningsarbetet med nära vård har påbörjats tillsammans med våra 
vårdgrannar öppenpsykiatrin och vårdcentralen. Vi har också en 
processledare från Fyrbodals kommunalförbund som stöd i detta långsiktiga 
arbete. 

Under våren pågick en förstudie gällande om Bemanningsenheten ska bli 
central. Förstudien visade att det finns stora vinster med det och efter 
sommaren fattades beslut om att Bemanningsenheten ska bli 
kommunövergripande med syfte att ha en väg in för timavlönade medarbetare 
i kommunen med mera. Enhetschefen för Bemanningsenheten är 
projektledare för införandet av den centrala Bemanningsenheten. 
Bemanningsledaren är tillförordnad enhetschef för Personalpoolen och 
schemaplanerarna under tiden som projektet pågår. Planerad start för den 
centrala Bemanningsenheten är från mars år 2023 då sektor Lärande och 
vissa delar av sektor Samhällsutveckling går med. 
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Socialt Stöd 

Under 2022 har verksamheten haft stort fokus på att forma det nya 
verksamhetsområdet Socialt Stöd. Hur vi ska jobba tillsammans och vilken 
gemensam riktning vi ska ha är viktiga frågor som haft stort fokus inom 
Socialt Stöd under året för att vi ska göra rätt satsningar och rätt 
prioriteringar. På flera sätt kan året ses som ett förberedande år inför stora 
och viktiga satsningar som kommer genomföras framöver. Strategiskt viktiga 
satsningar för att kunna erbjuda förebyggande, tidiga och nära insatser i 
kommunen. Satsningar som på sikt förhoppningsvis ska ha en positiv 
påverkan på kommunens kvalitet och effektivitet. 

Under hösten har IFO och socialpsykiatrin genomfört en gemensam 
utvecklingssatsning för att förflytta sig från verksamhetsanpassade insatser 
till mer individanpassade insatser. En satsning som redan på flera sätt gett 
positivt resultat. 

På uppdrag av lokala närsjukvårdsgruppen har handlingsplanen för psykisk 
hälsa reviderats med nya åtgärder och aktiviteter. Samverkansgruppens 
arbete har utvecklats positivt med flera gemensamma aktiviteter som bidrar 
till ökat samarbete för att ge brukare och patienter rätt stöd, vård och 
behandling. I arbetsgruppen ingår representanter från kommunens 
hemsjukvård, socialpsykiatri, äldreomsorg och individ och familjeomsorgen. 
Andra som deltar är öppenpsykiatrin, Capio vårdcentral, svenska kyrkan, 
NSPH (nationell samverkan för psykisk hälsa). 

Utbildade SIP-ledare (samordnad individuell plan) har bidragit till bättre 
kvalitet i SIP-mötet, dels för de professioner som behöver samarbeta och 
deltar i mötet men framförallt en bättre kvalitet för brukaren/klienten. 

Klubb Busa har startat upp under våren genom ett samarbete med föreningen 
Junis som också är huvudman för verksamheten. Klubb Busa är en 
gruppverksamhet som vänder sig till barn och unga som lever i familjer där 
det förekommer psykisk ohälsa, missbruk eller där föräldrar är separerade. 
Familjebehandlare, ungdomsstödjare och skolkurator håller i 
gruppverksamheten. Klubb Busa är from januari en permanent verksamhet 
och ingår som en del i IFO Barn och Unga. 

Projektet samverkan skola och socialtjänst utvecklas positivt och är från och 
med 2023 en permanent verksamhet SKIFO (samverkan skola och individ och 
familjeomsorg). Verksamhetens målsättning är att alla elever ska klara sin 
skolgång. 
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Vuxenbehandlarna har gått utbildning "Samtal om våld" som riktar sig till den 
som utför våldet. Fyra familjebehandlare har gått den teoretiska delen i FFT 
(funktionell familjeterapi). Metodhandledning och implementering av metoden 
fortsätter under 2023. 

Arbetsliv och försörjning är en sammanslagning av AME och ekonomiskt 
bistånd med syftet att skapa förutsättningar för personer att snabbare komma 
i egen försörjning. Ett viktigt arbete som startat är ett utvecklingsarbete vilket 
ska tillse att människor inte faller ur etableringen utan sysselsättning. 

Inom arbetsplatsförlagd daglig verksamhet har den nystartade arbetsgruppen, 
Ellös servicegrupp arbetat vidare för att hitta arbetsuppgifter som matchar 
deltagarnas behov. Verksamheten har utvecklats och i slutet av året fick 
gruppen ta emot Strandgårdens Nobelpris för sitt fina och uppskattade 
arbete. 

En ny överenskommelse med arbetsförmedlingen som träder i kraft 2023 
kommer vara ett viktigt verktyg för att i samverkan skapa goda förutsättningar 
för personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig jobb. 

För att anpassa till nya behov och ny lagstiftning införs ett nytt 
verksamhetssystem inom hela individ och familjeomsorgen. Det nya systemet 
ska även underlätta och effektivisera arbetet för handläggare och möjliggöra 
för brukare/klienter att vara delaktiga i sitt ärende. Införandet startade under 
hösten och ska vara fullt infört under våren 2023. 

Inom funktionsstöd har en stödbehovsmätning genomförts på samtliga LSS-
boenden. Resultatet visar på att verksamheten totalt sett har väl tilltagna 
resurser men att det finns en obalans mellan enheterna och att en 
omfördelning behövs. Rätt till heltid och små enheter försvårar en 
kostnadseffektiv bemanning. 
 
Under året har det varit en viss omsättning på gruppbostad LSS. Två äldre 
brukare har ansökt om och fått beviljat plats på äldreboende. En brukare har 
flyttat till Göteborg för att få ett större utbud av aktiviteter utifrån sitt intresse. 
En brukare har bytt boende utifrån sina specifika behov. Två nya personer 
flyttar in på gruppbostad under januari. Flera nya beslut om servicebostad 
innebär en utökning av antalet platser. 

1.4 Framtid 

Demografin 
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Sektor omsorg på Orust står inför många, både små och stora förändringar. 
Fram för allt så kommer vi påverkas av vår demografi med fler och fler äldre. 
Medborgare äldre än 80 år ökar med ungefär 100 personer per år fram till år 
2030. 

 
I åldersgruppen 80 år och äldre är andelen som bor i särskilt boende 13 
procent bland männen och 20 procent bland kvinnorna. 25 procent bland 
kvinnorna och 27 procent bland männen har hemtjänst. Kommunen har gjort 
beräkningarna av antalet hemtjänsttimmar utifrån den förväntade ökningen 
för de närmaste åren. Om statistiken följer mönstret finns det behov av att 
bygga ett nytt äldreboende inom några år och planering har påbörjats. Den 
demografiska utmaningen är dock svår att greppa, hur många friska år kan 
man få? Vilken samhällsplanering gör vi? Vilka förväntningar kommer finnas 
på välfärden? Vilka tekniska och digitala lösningar kan vi nyttja? 

Kompetensutmaningen 

Att hitta rätt kompetens är den största utmaningen som svensk 
arbetsmarknad står inför. Dagligen kommer rapporter om brist på personal 
inom olika verksamheter i både privat och offentlig sektor. Konsekvenserna av 
personalbrist är tuffa. Inte minst för välfärden. Utan personal stannar 
äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och skolan. 

Precis som i de flesta kommuner i Sverige står även Orust kommun inför 
årliga behovsökningar av anställda inom vård och omsorg. Idag är vi 610 
medarbetare inom sektor omsorg. Vi har redan idag svårt att bemanna alla 
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tjänster och vi har många medarbetare som inom de närmaste åren går i 
pension. Det pågår ett stort arbete inom sektorn för att möta 
kompetensutmaningen, vi har också involverat andra delar av kommunen då 
det behövs många olika åtgärder och aktörer. 

Åldersstrukturen och pensionsavgångarna inom sektor omsorg såg per 31 
december ut att de över 60 år var 97 medarbetare. Samtidigt som vi har stora 
pensionsavgångar kommer behovet av medarbetare öka inom vård och 
omsorg på grund av ett ökat andel äldre. 

 
(Källa: Kolada, Framskrivning, förväntad försörjningskvot, 20-66 år, om 10 år, 
Fyrbodal) 

 

Yrkesgrupperna som sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter har vi också stora bekymmer att 
rekrytera. Det kan i perioder vara tjänster som inte kan bemannas vilket 
innebär att vi får hyra in konsulter (även de är svåra att få tag på). 
Kostnadsdrivande och ineffektivt men som en nödlösning. 

Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster kommer att påverkas på en rad 
olika sätt liksom kraven på utbildningssektorns förmåga att utbilda rätt 
kompetenser för morgondagens arbetsmarknad. År 2023 är sista året för 
stadsbidraget Äldreomsorgslyftet vilket varit en helt fantastisk modell som vi 
nu måste hitta andra lösningar på kompetensutmaningen om vi ska bibehålla 
vår höga andel utbildade undersköterskor i våra verksamheter. 

Ett hållbart ledarskap 

Chefer ska genom gott ledarskap leda verksamhetens och medarbetarnas 
arbete mot uppsatta mål. Cheferna ska också väldigt ofta vara 
organisationens företrädare gentemot andra aktörer, brukare och anhöriga. 
För att klara uppdraget som chef krävs att arbetsgivaren ger chefen ett 
uppdrag som är tydligt och möjligt att utföra med tilldelade resurser. Således 
måste uppdragets krav kunna balanseras mot befogenheter och 
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förutsättningar. Chefers möjligheter att genom ett gott ledarskap utföra sitt 
uppdrag får ofta direkt påverkan på verksamhetens arbetsmiljö och ekonomi. 
Hållbara chefsuppdrag är en viktig förutsättning för organisationens 
framgång. På Orust så har några tjänster som stöd till enhetschefer 
finansierats av statsbidrag och behöver så göras i framtiden om ledarskapet 
ska vara hållbart. 

Under 2023 kommer en del fokus ligga på tillitsbaserat ledarskap och 
utveckling av ledarskapet och chefers förutsättningar. Sambandet mellan hög 
tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av 
trygghet och uppskattad lycka är också väl dokumenterad i forskningen. 
Sammantaget verkar graden av tillit och förtroende bli än mer avgörande 
under kommande år. Den blir mer villkorad, men blir förmodligen också den 
tillgång som mer än andra hjälper eller stjälper organisationers och 
samhällens framgång. 

Förebyggande, tidiga och nära insatser i kommunen 

Sektor omsorg har under några år utvecklat en rad olika verksamheter för att 
ha förebyggande, tidiga och nära insatser i kommunen. Vilket är något vi 
behöver utöka och fortsätta med både ur ett individ- etiskt och 
kvalitetsperspektiv. 

Förebyggande och tidiga insatser till barn, unga och vuxna kan minska risken 
för att problem uppstår eller att problem förvärras. Vi behöver öka 
allmänhetens kunskap om socialtjänstens uppdrag, dels för att det är viktigt 
att personer med behov av stöd eller hjälp vågar ta kontakt med 
socialtjänsten och att vi är tillgängliga. 

Samarbetet med andra aktörer behöver öka så att alla ser varje medborgares 
behov av stöd och hjälp i sin hemkommun. Det ökar vår förmåga att arbeta för 
och med den enskilde. 

För att kunna arbeta med tidiga och nära insatser behövs bostäder till 
personer som inte kan få bostäder via vanliga bostadsmarknaden. Utifrån 
socialtjänstlagen har kommunen skyldighet att tillhandahålla bostäder till 
särskilda grupper och har det yttersta ansvaret för att personer som bor i 
kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. Vi har behovet av 
bostäder för personer som blivit av med sin bostad eller riskerar att bli 
hemlösa. För att möta behovet används placering på härbärgen, sociala 
kontrakt och i undantagsfall akuta boendelösningar, till exempel vandrarhem 
eller hotellrum. Detta för att personer som blivit vräkta från sin bostad inte 
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ska bli stå utan tak över huvudet. 
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God och nära vård 

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den 
omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att 
vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från 
patientens behov och förutsättningar i hemmet. 

Nära vård innebär att vården ska uppfattas som lättillgänglig. Vården kan vara 
nära geografiskt, men kan också ges digitalt på distans, exempelvis via dator 
eller telefon. Digitalisering skapar möjligheter för primärvården att utveckla 
tjänster som skapar högre tillgänglighet för patienter, möjliggör monitorering 
på distans och tillsyn i hemmet, effektivisering av arbetssätt och processer 
samt informationsdelning mellan vårdgivare. 

För att patienterna ska uppfatta vården som nära behöver samarbetet 
utvecklas mellan olika delar av hälso- och sjukvården i regionerna, den 
kommunala primärvården och socialtjänsten. De personer som har störst 
behov av hälso- och sjukvård har ofta behov av insatser från flera vårdnivåer 
och socialtjänsten samtidigt. Personerna kan också vara beroende av att 
samverkan fungerar väl mellan kommuner och regioner. 

I arbetet med nära vård ligger Orust kommun i framkant inom Fyrbodal. Vi har 
ett projekt tillsammans med våra vårdgrannar, vårdcentralen, öppenpsykiatrin 
och folktandvården där vi har stöd av Fyrbodals kommunalförbund och 
Vårdsamverkan Fyrbodal. Detta arbete kommer fortgå under flera år för att 
säkerställa en god och nära vård på Orust. 

Teknisk och digital verksamhetsutveckling 

När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i omvandlingen 
och det sker just nu omvälvande förändringar i samhället. Ny teknik bidrar 
inte bara till ett ökat välstånd utan förändrar också vårt sätt att leva och hur vi 
uppfattar vår omvärld, vilket tydliggörs av den ökade användningen av digitala 
tjänster. Stora förhoppningar ställs på att teknik i olika former ska bidra till 
lösningar för att hantera samhällsutmaningar som exempelvis en åldrande 
befolkning och klimatkris. Samtidigt kan ny teknik missbrukas och medföra 
nya risker och problem. Frågor om ansvarsfull teknikutveckling, säkerhet och 
etik blir allt viktigare. 

Nya lagstiftningar och krav i en föränderlig värld 

Inom socialtjänstens område kommer det ständigt nya ändringar i lagen samt 
krav på förbättringar och nya insatsområden. Detta ofta utan att det förs ut 



Verksamhetsberättelse 2022 
 

 

nya medel att finansiera det med. På grund av en bred och otydlig 
socialtjänstlag hävdar staten ofta att ”detta borde kommunerna redan göra” 
trots att det i lagen snarare står att kommunerna ”bör” göra något än att de 
”ska” göra något. Det senaste exemplet är att staten vill att kommunerna ska 
erbjuda våldsutsatta personer skyddade boenden, men bara står för en 
tiondel av den beräknade merkostnaden. 

Inom några år kommer som det nu är tänkt, en ny socialtjänstlag och en 
äldreomsorgslag. De ledande orden är en hållbar socialtjänst som är 
kunskapsbaserad, förebyggande, jämställt och tillgängligt med brukaren i 
fokus. Vi kommer behöva arbeta med den omställning som det kan tänkas bli 
även om vi ser att vi har påbörjat mycket av det. 

Stärkt rätt till personlig assistans, denna förändring i lagen gällande personlig 
assistans träder i kraft den 1 januari 2023. I och med lagändringen sker 
förändringar i de grundläggande behoven. Det innebär att en person som inte 
tidigare haft rätt till personlig assistans men som har en psykisk 
funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som innebär stor risk för 
hälsa kan komma att få rätt till personlig assistans. Även fler personer som är 
under 18 år kan i och med lagändringen få rätt till personlig assistans, då det 
avdrag som idag görs för föräldraansvaret blir lägre. Även om det är svårt att 
säga hur detta kommer påverka Orust kommun så finns en utökning i budget 
2023 med 2,0 mnkr för ett utökat behov av personlig assistans. 
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Våld i nära relationer, lagförslaget innebär ett stärkt barnperspektiv där barn 
som vistas med sina föräldrar på skyddat boende i framtiden bland annat ska 
ha egna placeringsbeslut. Detta kan innebära ökad administration och 
handläggning i barnärenden vilket då ökar arbetsbelastningen på 
socialsekreterare. Lagförslaget innebär även ökade kvalitetskrav på de som 
bedriver skyddat boende där bemanningen behöver. För externa aktörer som 
driver skyddat boende kommer också kraven att öka vilket därför kan medföra 
ökade kostnader när kommunen behöver göra externa placeringar. Lagen är 
tänkt att träda i kraft 1 juli 2023. 

 

"Det enda som är konstant är förändring” 
 -grekiska filosofen Herakleitos 

 

2 Måluppfyllelse och analys 

2.1 Attraktiv kommun 

2.1.1 Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

 

 
Uppfyll
t 

Uppfattningen är att medarbetare inom äldreomsorgen har ett 
gott bemötande i sitt möte med brukarna, vilket vi kan se i 
indikatorn där vi når målvärdet. Cheferna inom äldreomsorgen har 
tillsammans reflekterat över vilka aktiviteter som är en god hjälp i 
arbetet att öka resultatet. Det är främst inom särskilt boende vi 
kan se att resultat förbättrats, medan det inom hemtjänst ligger 
kvar på samma nivå. 

Äldreomsorgen har arbetat mycket med att stärka chefens 
ledarskap och vilka åtgärder som kan vidtas när medarbetare visar 
brister i sitt bemötande. Även i ledningsgruppen har de reflekterat 
över hur de kan visa respekt för andra professioner, anhöriga och 
brukare. Arbete med att tydliggöra förväntningar och vara tydlig i 
vår kommunikation samt transparent har troligtvis bidragit till ett 
bättre resultat. 

Tidigare brukarundersökning inom funktionsstöd visar att de 
flesta som bor på gruppbostad trivs hemma men det finns tydliga 
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och viktiga förbättringsområden som upplevd trygghet och att 
själv få bestämma om det som är viktigt. Dialog har förts på 
enheterna om hur man ska arbeta med resultatet tillsammans 
med brukarna för att utveckla och förbättra verksamhet och 
kvalitet. Av resultatet 2022 ser vi att det finns områden där vi kan 
bli bättre, och för att kunna använda resultatet i 
brukarundersökningen för att förbättra och utveckla verksamheten 
har stödpedagognätverket arbetat fram en modell för arbetet där 
brukare är delaktiga. 

Sektor omsorg har också ett par verksamheter där det inte 
genomförs någon nationell brukarundersökning. Här har det ändå 
genomförts en egen undersökning, för att ha underlag till 
kommande utveckling. Resultatet visar att brukare/patienter är 
nöjda med bemötandet. 

Gällande tillgänglighet så besvaras frågor, synpunkter och 
klagomål skyndsamt inom sektor omsorg. Detta är en väl 
fungerande rutin sedan länge. Många saker hanteras i vardagen 
och det har därför tidigare varit svårt att följa upp detta, men nu 
är enhetscheferna bättre på att komma ihåg att dokumentera och 
diarieföra det vilket ger oss ett bra underlag för vidare utveckling 
av verksamheten. Telefonin är svår att förbättra då de ofta är på 
möten, står i samtal med medarbetare eller brukare/anhöriga, 
men utifrån en granskning av våra klagomål, upplevs ändå 
tillgängligheten god.  På IFO är tillgängligheten hög då 
mottagningstelefonen alltid är öppen, även om enskilda 
handläggare har telefontid. Ute på våra enheter kan det vara 
svårare då medarbetare ofta är upptagna med andra uppdrag med 
brukaren. 

Medarbetare i hemtjänsten har fått individtelefoner under året, 
vilket också leder till en tydlighet och ökad tillgänglighet, då 
brukarna vet vem de ska kontakta och när. 

Genom att på olika sätt nå ut med information om våra 
verksamheter ökar vi också tillgängligheten, ett utvecklingsarbete 
som pågår. 
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Status Uppdrag Kommentar 

 Avslutad Implementera 
sektorövergripande planen 

Den övergripande planen är ett vägledande 
dokument och en grund i allt 
utvecklingsarbete som sker inom sektorn. 
Implementeringen har kommit olika långt i 
våra verksamheter. Utifrån den övergripande 
planen har det skapats en äldreomsorgsplan 
och en verksamhetsplan för vård och 
omsorg. Enheterna arbetar vidare på olika 
sätt för att implementera planerna. 

Nya chefer får respektive verksamhets 
nedbrutna plan i introduktionen och 
ledningsgrupper arbetar fram särskilda 
uppdrag och aktiviteter som ska bidra till 
mer förebyggande, tidiga och 
individbaserade insatser. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Gott bemötande i 
brukar- och 
kundenkäter, sektor 
omsorg. 

90 95 Sektor omsorg redovisar ett utfall på 95 
% för äldreomsorgen 2022 vilket innebär 
att målvärdet nås. Brukarundersökning 
visar att äldreomsorgen redovisar ett bra 
resultat gällande gott bemötande och når 
målvärdet med marginal. Enheterna har 
aktivt arbetat med värdegrunden där 
bemötande är en del, de har diskuterat 
och reflekterat i grupp för ett gemensamt 
arbete med ett gott bemötande. De har 
också arbetat med tydlig information och 
transparens vilket ses påverka resultatet 
positivt. 

Även i sektorns egna enkäter nås 
målvärdet med marginal. Egna enkäter 
har skapats där det inte finns några 
nationella brukarundersökningar, som till 
exempel inom hälso- och 
sjukvårdsenheterna. 

Inom socialt stöd pågår ett arbete för att 
öka antal deltagare, då resultat inte 
kunnat redovisas utifrån lågt antal svar. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Antal e-
blanketter/e-
tjänster gällande 
sektorns tjänster 

- 3 Under året har tre nya e-tjänster skapats 
och publicerats. E-tjänst för hemtjänst 
vid tillfällig vistelse publicerades innan 
sommaren och användes av de flesta 
kommuner vid beställning. Flödet har 
fungerat mycket bra. I samband med 
genomgång av sektor omsorgs 
information på hemsidan identifierades 
två blanketter som därför prioriterades 
att omvandla till e-tjänster; ansökan om 
insatser enligt SoL och ansökan om 
insatser enligt LSS. Dessa var klara för 
publicering innan årets slut och finns 
tillgängliga på kommunens nya hemsida. 

 

 Tillgänglighet 
telefon/mail 

- 70 I samband med arbetet inför 
kontaktcenter, har verksamheterna 
funderat över tillgängligheten i flera olika 
forum. Varje ledningsgrupp har arbetat 
för att öka tillgängligheten. I den statistik 
som funnits tillgänglig har 
verksamheterna tittat på utfall för 
besvarade+hänvisade samtal. 
Medelvärde för de enheter som 
rapporterat utfall är 71 % av samtalen är 
bevarade eller hänvisade. Detta kan 
förbättras. 

För äldreomsorgens chefer har utfallet 
försämrats något mellan de båda 
mätningarna, men det pågår ett aktivt 
arbete med hur telefonen kan hänvisas, 
kopplas till kollega eller andra åtgärder 
som kan förbättra tillgängligheten. 

Gemensamt för hela sektor omsorg är att 
obesvarade samtal ska minska. Det finns 
tillfällen då det är svårt att svara, men 
alla enhetschefer har som rutin att ringa 
upp vid missade samtal. 
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2.1.2 En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i 

 
Uppfyll
t 

I vår indikator gällande nöjdhet når vi inte riktigt målvärdet inom 
äldreomsorgen, men tittar vi på andra mätvärden kan vi se att 
brukare inom äldreomsorgen känner sig trygga och att de inte 
besväras av ensamhet, vilket är viktiga värden för sektorn. Gällande 
ensamhet ligger vi bland de 25 procent bästa i Sverige. Utifrån 
detta är ändå bedömningen att vi når målvärdet. Vi har inom 
äldreomsorgen arbetat på flera olika delar för att våra brukare ska 
få en trygg omsorg med god kvalitet. Detta genom arbetet med 
äldreomsorgens nationella värdegrund, fast omsorgskontakt, SAMO 
och struktur24 samt även samarbetet med anhörigkonsulent. Vår 
väntetid från ansökan till erbjuden plats i särskilt boende har 
minskat avsevärt under åren, vilket höll i sig under 2022. Två av 
våra äldreboenden övergått till intraprenadform, vilket innebär att 3 
av 5 äldreboenden nu drivs i intraprenadform. Inom hemtjänsten 
arbetar de ständigt med att hålla nere antalet personal hos brukare 
för att ge en så trygg omvårdnad som möjligt, vilket i dagsläget är 
ett svårt uppdrag utifrån bemanningsläget. 

Fokus för Socialt stöd under 2022 har varit att ta ut riktningen för 
det gemensamma arbetet framåt och tillsammans med 
verksamhetens medarbetare har en gemensam målbild arbetats 
fram: "Tillsammans skapar vi framtidens socialtjänst - det gör vi 
genom medborgarfokus, tillit, förtroende och samverkan".  Som en 
del av detta har ett viktigt utvecklingsarbete startat så sektorn kan 
erbjuda mer individanpassade insatser och mindre regel- och 
verksamhetsstyrda. 

Under året har nya arbetssätt och metoder förberetts för att lyssna 
mer på medborgare och bli bättre på att fråga hur klienter upplever 
mötet med oss och ta reda på om våra insatser ger önskad effekt. 
Detta kommer ha stort fokus under 2023 inom hela Socialt Stöd. 
Det har genomförts ett antal kompetenshöjande insatser inom olika 
områden för att säkra och förbättra verksamhetens kvalitet, som 
bidrar till att vi kan möta medborgares behov professionellt, 
rättssäkert, tryggt och med god kvalitet. En tydlig organisation för 
SIP-arbete med utbildade SIP-ledare har också skapats, vilket 
bidrar till bättre samordning och samverkan kring klient/brukare 
och även bättre kvalitet i själva SIP-mötet. 
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Orust kommun är en av tre pilotkommuner inom Fyrbodal och 
samordningsförbundet Väst där enheten "Arbetsliv och försörjning" 
kommer arbeta med BIP-metoden. Metoden bygger på att tilltro till 
individens förmåga till arbete och att individens progression mot 
arbete följs upp kontinuerligt. 

Flera viktiga samverkansarbeten pågår som bidrar till en utveckling 
mot mer tidiga och förebyggande insatser men också att individer 
med komplexa behov ska få rätt stöd. Det handlar om samverkan 
med aktörer utanför sektor omsorg, men mycket fokus ligger också 
på att utveckla och förbättra den interna samverkan. 
Samverkansprojekt mellan lärande och omsorg för att minska 
skolfrånvaron är ett exempel. Klubb Busa, en gruppverksamhet för 
barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk där föreningen 
Junis är huvudman är ett annat exempel. 

Indikator gällande vunna överklaganden visar på att vi har en hög 
rättssäkerhet, då vi hittills vunnit samtliga överklaganden, utom 
Familjeenheten som redovisar ett resultat på 99 %. Beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ska i princip verkställas omedelbart. 
Kommunen är skyldig att rapportera till IVO om en beviljad insats 
inte har verkställts inom tre månader. Vi har under året fått 
rapportera in ett flertal beslut som inte kunnat verkställas. 
Förhoppningen är att våra nya satsningar som till exempel 
korttidsvistelse LSS som startar upp under 2023 ska bidra till att 
denna rapportering minskar. 

I samband med införande av e-arkiv inom sektor omsorg, har ett 
stort arbete påbörjats i närarkivet, där vi säkerställt att de akter 
som redan är gallrade i vårt verksamhetssystem även är gallrade i 
fysiska arkivet. Samtidigt har vi gjort handläggare uppmärksamma 
på dokumenthanteringsplanen och hur den bör tolkas, för att 
minska hantering av papper och därmed ha bättre koll på våra 
handlingar. 

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Avslutad i) Förbättra 
företagsklimatet genom 

Arbetsmarknadsenheten har ett upparbetat 
arbetssätt för ett samarbete mellan 
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Status Uppdrag Kommentar 

samverkan mellan kommun 
och näringsliv. 

arbetscoach och arbetsplatser som tar emot 
deltagare för arbetsplatsförlagd daglig 
verksamhet. Liknande arbetssätt finns 
mellan arbetskonsulent på AME och 
praktikplatser inom näringslivet. Olika 
satsningar pågår för att utveckla samverkan 
med både kommunala och andra externa 
arbetsplatser som ska bidra till att fler 
personer kan få sysselsättning och arbete. 

 Avslutad Lokaliseringsutredning av 
ny brandstation i syfte att 
säkra en trygg framtida 
Räddningstjänst samt 
utreda 
effektiviseringsvinster i en 
samordning med hemtjänst 
samt andra funktioner. 
(Sektor samhällsutveckling 
och sektor omsorg) 

Avslutad för sektor omsorg i 
årsredovisningen 2021. 

 Avslutad o) Öka samverkan mellan 
sektor lärande och omsorg, 
för att tidigt jobba 
förebyggande och undvika 
att barn och ungdomar 
hamnar i utanförskap. 

Samordnaren har tillsammans med den 
arbetsgrupp som finns (med personal från 
både sektor omsorg och lärande) skapat en 
gemensam ansökan med samtyckesblankett. 
I rutiner och informationsmaterial 
presenteras det tydligt hur varje sektor ska 
gå tillväga för att ett barn/ungdom ska 
kunna göra en ansökan. 

Arbetsgruppen har ett inplanerade 
veckomöten där de lyfter nya ärenden och 
diskuterar gemensamma frågor. Utvärdering 
kommer göras i mitten av juni. 

Två stycken gemensamma föreläsningar 
(Förebyggande arbete för elevers närvaro 
och Kunskapsläge problematisk 
skolfrånvaro) har genomförts med syfte att 
nå fram till en fungerande samverkan mellan 
lärande och omsorg. Detta var i första hand 
för personalen, rektorer, EHT, handläggare, 
behandlare.                                       Efter 
föreläsningarna ingick även diskussion i 
blandade grupper. 

Arbetsgruppen har och fortsätter att arbeta 
fram rutiner som är nödvändiga för att skapa 
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Status Uppdrag Kommentar 

en god samverkan, till exempel har sektor 
omsorgs mottagningsgrupp startat upp sina 
besök på skolorna för att informera om hur 
en orosanmälan och en ansökan görs och 
hanteras. Målet är att detta ska ske en 
gång/termin på våra fyra skolor. 
Mottagningsgruppen erbjuder personal från 
sektor lärande att ringa i konsultativa 
ärenden. 

Idag har projektet 10 ärende som är 
pågående både från mellanstadiet och 
högstadiet från tre av våra skolor. 
Samordnare är i dagsläget på alla fyra 
skolorna (och på kontoret i Kommunhuset på 
bestämda dagar), med syftet att 
implementera att funktionen finns. 

Uppdraget avslutades i årsredovisningen 
2021. 

 Avslutad p) Från 2022 delta i en 
gruppverksamhet där 
Svenska kyrkan på Orust är 
huvudman som syftar till att 
främja barn och ungas 
psykiska hälsa, framförallt 
för de barn som lever i 
familjer där det förekommer 
psykisk ohälsa, missbruk 
och eller våld. 

Klubb BUSA är en stödverksamhet för barn 
och unga som lever i en miljö där det finns 
missbruk, våld, krångel och trassel i familjen. 

Då Svenska Kyrkan drog sig ur samarbete 
med Klubb Busa, har ett samarbete 
utvecklats med föreningen Junis som nu är 
huvudman för verksamheten. 
Familjebehandlare tillsammans med 
skolkurator arbetar med gruppverksamheten. 
Under våren har lokaler iordningsställts och 
andra förberedelser genomförts. Bland annat 
information och besök på kommunens 
skolor. Gruppverksamheten startar efter 
sommaren. 

 Avslutad Hemmaplanslösningar Arbetet med hemmaplanslösningar pågår 
inom samtliga verksamheter. Inom 
äldreomsorgen finns nu en ombyggd 
avdelning med inriktning psykiatri på 
äldreboendet Fyrklövern. De har tagit emot 
flera brukare som tidigare varit placerade på 
köpt plats utanför kommunen. Arbetet med 
SIP har förbättrats inom alla verksamheter, 
och inom individ- och familjeomsorgen förs 
en kontinuerlig dialog inom arbetsgrupperna 
för att se när och om det är möjligt att 
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Status Uppdrag Kommentar 

tillgodose brukares behov genom våra egna 
insatser istället för köpt placering. 

Tillfälligt stödboende på Herrgården startade 
i februari och bygglov för korttidsboende LSS 
har beviljats. Planen var att 
socialpsykiatriboende Ågården skulle stå 
klart i slutet av 2022 men då entreprenör 
gick i konkurs försenades detta arbete. En 
förstudie påbörjades om tre modulboende 
för akut bostadslösa, men togs tillbaka för 
ytterligare kartläggning av behov. 
Rekrytering av familjehem och jourhem i 
egen regi är andra framgångsrika 
hemmaplanslösningar. 

Det sker ett nära samarbete och samverkan 
inom organisationen, mellan handläggare 
och utförare för att möjliggöra 
hemmaplanslösningar. 
Även det förebyggande arbetet inom IFO 
Barn och unga utvecklas i en positiv riktning 
och fler biståndslösa stödinsatser utförs och 
fler ansöker om stöd. Personal från 
socialtjänsten, polisen och skolan har haft 
gemensamma möten med elever på skolan. 

Sektor omsorg har stort fokus på samverkan. 
Det börjar sätta sig ute i verksamheterna att 
alla måste hjälpas åt och att alla ärenden är 
våra tillsammans vilket innebär att alla får 
göra sin del av arbetet. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Helhetsbedömning 
kring nöjdheten med 
service/ 
verksamheten i 
brukar- och 
kundenkät, sektor 
omsorg 

90 85 Gällande helhetsbedömning i 
äldreomsorgens brukarundersökning, 
redovisas ett resultat på 85 %, vilket är 
en försämring mot föregående 
undersökning och målvärdet nås inte. 
Inom hemtjänst ser vi att vi ligger lite 
sämre till på frågan "Brukar personalen 
ta hänsyn till dina åsikter och önskemål 
om hur hjälpen ska utföras", vilket visar 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

att vi behöver bli bättre på 
kommunikationen gällande insatserna. 
Inom särskilt boende har vi lågt resultat 
på "Hur nöjd eller missnöjd är du med de 
aktiviteter som erbjuds på ditt boende" 
vilket kan bero på att vi har många 
hyresgäster som är svårt sjuka och inte 
orkar delta på aktiviteterna, men kan 
också bero på att vi inte erbjuder de 
aktiviteter som efterfrågas. 

Vi redovisar också ett lågt resultat på mat 
och måltidsmiljö, jämfört med övriga 
kommuner. Endast 56 % anser att 
måltiderna är en trevlig stund på dagen 
och 62% anser att maten brukar smaka 
bra. 

I våra egna enkäter ser vi att vi behöver 
arbeta mer med tillgänglighet, vilket 
påverkar brukarens nöjdhet. Inom socialt 
stöd var det för få svarande på enkäterna 
för att få ett resultat på enhetsnivå men 
på kommunnivå ser vi vissa områden som 
vi tycks kunna förbättra, jämfört med 
övriga kommuner. 

 Vunna 
överklaganden % 

90 99 Under 2022 har IFO barn och unga fått 
ett avslag gällande LVU-vård. I övrigt är 
alla överklaganden vunna. 

 Antal ej verkställda 
beslut 

- 17 Sektor omsorg har under 2022 haft flera 
beslut som inte gått att verkställda inom 
tre månader. Det är främst inom LSS 
dessa beslut inte gått att verkställda. 

Inom LSS finns det svårigheter att hitta 
personal som är passande för uppdrag 
som kontaktperson/ledsagare, vilket gör 
att beslut inte kunnat verkställas. Samma 
skäl anges för beslut om ledsagarservice 
och avlösarservice. Vi har också några 
beslut om korttidsvistelse som 
rapporterats in, vilket är något vi i 
dagsläget köper extern plats för om det 
matchar den enskildes behov 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

  

 Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg -
 trygghet, andel (%) 

- 87 Brukarbedömning gällande trygghet i 
hemtjänst har ökat 2022 jämfört med 
2021. 

2.1.3 Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden 

 
Uppfyll
t 

Sektor omsorg har under året vid flera tillfällen uppmärksammats 
externt, vilket i hög grad bidragit till att synliggöra och stärka Orust 
identitet och goda värden. Deltagandet på KOMMEK i augusti gav 
oss möjlighet att visa effekten av det förändringsarbete som skett i 
sektorn de senaste åren. 

En kommunikationsplan för sektor omsorg planerades för att 
ytterligare skapa en tydlig struktur över vår kommunikation ut till 
kommuninvånarna, men fick pausas då ett stort arbete med 
kommunens intranät och hemsida pågått under 2022. Ett viktigt 
syfte med kommunikationsplanen är att förändra attityder och 
minska stigmatisering men också att och marknadsföra och 
synliggöra yrken och verksamheter. 

Samtliga verksamheter är aktiva när det gäller sociala medier och 
är positiva till att dela med sig av information om och från sin 
arbetsplats. Enhetschefer i sektor omsorg är inbjudna till andra 
kommuner för att föreläsa om samordnande undersköterska, vilket 
bidrar till att synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden, 
likaså nominering till utmärkelsen "Gott ledarskap inom demens". 

Enheterna inom sektor omsorg har under året arbetat med bästa 
mottagande enhet, vilket innebär att främja värdskapet och 
underlätta för nya kollegor. De ska bli väl mottagna och känna 
trygghet, få kunskap om vad som ingår i uppdraget och vilka 
förväntningar som finns när de kommer som nya medarbetare. 
Introduktionerna ska bli heltäckande och det är planerat och 
strukturerat när nya kollegor kommer till arbetsplatsen. En tävling 
genomfördes under första delen av året där tre enheter inom 
sektorn uppmärksammades som "bästa mottagande enhet". Ny 
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enkät skickas ut till hösten. 

Sektor omsorg har under året också påbörjat resan med ett 
språkutvecklande arbetssätt. Utsedda medarbetare och chefer 
utbildas som språkombud och tillsammans kan de sedan arbeta 
fram en plan för hur ett språkutvecklande arbetssätt kan 
implementeras i sina verksamheter. Med ett språkutvecklande 
arbetssätt ser man vinster i form av till exempel en förbättrad 
arbetsmiljö, bättre dokumentation och tydligare kommunikation, 
öppnare klimat och ökad kvalité och säkerhet på arbetsplatserna. 

  

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Ej 
påbörjad 

Kommunikationsplan för 
sektor omsorg 

En kommunikationsplan för sektor omsorg 
planerades, men arbetet fick läggas på paus 
då ett stort arbete med kommunens intranät 
och hemsida pågått under 2022. 

 Pågår Bästa mottagande enhet Bästa mottagande enhet innebär att främja 
värdskapet och underlätta för nya kollegor. 
De ska bli väl mottagna och känna trygghet, 
få kunskap om vad som ingår i uppdraget 
och vilka förväntningar som finns när de 
kommer som nya medarbetare. 
Introduktionerna ska bli heltäckande och det 
är planerat och strukturerat när nya kollegor 
kommer till arbetsplatsen. 

Arbetet med bästa mottagande enhet har 
satt introduktion och bemötande av nya 
kollegor i fokus. Enheterna har till stor del 
sett över sitt introduktionsmaterial, 
planeringsverktyg och tillsammans 
reflekterat över hur de tar emot och förhåller 
sig till vikarierna. 

En tävling genomfördes två gånger under 
2022, där enheter inom sektorn 
uppmärksammades som "bästa mottagande 
enhet". 

 Pågår Språkutvecklande 
arbetssätt 

Medarbetare och chefer inom sektorn har 
under året utbildats som språkombud. 
Tillsammans har de sedan arbetat fram en 
plan för hur ett språkutvecklande arbetssätt 
kan implementeras i verksamheterna. Med 
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Status Uppdrag Kommentar 

ett språkutvecklande arbetssätt ser man 
vinster i form av till exempel en förbättrad 
arbetsmiljö, bättre dokumentation och 
tydligare kommunikation, öppnare klimat och 
ökad kvalité och säkerhet på 
arbetsplatserna. Språkombuden kommer få 
ett eget nätverk tillsammans med varandra 
för att utbyta erfarenheter och ta hjälp av 
varandra. Till sin storlek så har Orust 
kommun de som har bland de flesta 
utbildade språkombuden sett till antal 
anställda i äldreomsorgen inom 
Fyrbodalsområdet. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Minst ett 
inlägg/vecka på 
intranät, orust.se 
eller sociala medier 

-  Ja Verksamheterna inom sektor omsorg har 
varit aktiva och kreativa i sina 
inläggsförslag, för att marknadsföra 
sektorn på sociala medier. För sektor 
omsorg är det särskilt viktigt att vi har 
möjlighet att visa och informera om våra 
olika verksamheter, för att locka 
eventuella blivande medarbetare. 

 Extern 
uppmärksamhet, 
sektor omsorg 

2 5 Äldreomsorgen syntes under första 
tertialet i flera artiklar i tidningen i 
samband med Glädjeresan. En av 
enhetscheferna var nominerad till 
utmärkelsen Gott ledarskap inom 
demensvård och två an enhetscheferna 
föreläser för andra kommuner om arbetet 
med samordningsansvarig 
undersköterska. 

I augusti var sektorchef och en 
enhetschef inom äldreomsorgen på 
KOMMEK och berättade om arbetet med 
att bibehålla en god kvalitet i 
verksamheterna tillsammans med 
minskade kostnader. 

Vårt boendestöd har varit med i 
Fyrbodals personliga ombuds podd "PO-
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

podden". På Youtube finns också 
OrustPodden, som produceras av 
Mediagruppen-Daglig verksamhet. 

Flera av våra professioner i sektor 
omsorg var med och representerade 
Orust kommun på ett mycket bra sätt på 
jobbmässan i Uddevalla under våren och 
under hösten har vi deltagit i filmer om 
språkombud och vård- och 
omsorgsprogrammet som fått spridning. 
Inom fyrbodals nätverk har medarbetare 
inom sektorn varit inbjudna för att 
föreläsa. 

2.2 Hållbarhet och hushållning 

2.2.1 Minskad klimatpåverkan 

 
Uppfyll
t 

Inom äldreomsorgen finns nu en hög andel fossilfria fordon, och 
flera elcyklar, vilket bidrar till en minskad klimatpåverkan. 
Planeringen ses över med jämna mellanrum för att minska 
körsträckorna så långt det är möjligt. Utöver fordonen är det 
matsvinn som haft stort fokus. Det sker ett kontinuerligt arbete från 
medarbetarnas sida att minska matsvinnet, de är medvetna och 
försöker påverka där de kan. Hyresgästerna har deltagit på 
kostombudsmöten för att vara delaktiga och kunna påverka maten 
och måltidssituationen. Flera enheter lyfter möjligheten till att 
beställa portionsstorlek som en faktor som kan minska matsvinnet 
ytterligare. 

Utifrån de förutsättningar vi har att påverka, gör sektor omsorg 
bedömningen att vi nått målet gällande minskad klimatpåverkan. 
  

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Minskat matsvinn - - Mätning genomfördes vecka 19, men 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

inget mätvärde finns tillgängligt för andra 
halvåret. Det går dock att se att 
enheterna inte minskat matsvinnet. 
Förhoppningen var att kunna minska 
matsvinnet när det är möjligt att beställa 
portionsstorlekar, men vi har inget utfall 
som bekräftar detta. På korttidsenheten 
anges att matsvinnet inte är lika stort, 
enheten beställer mat utefter 
brukarantal. 

 Andel fossilfria 
fordon, 
laddhybrider, 
elcyklar etc inom 
sektor omsorg 

- 65 I sektor omsorg har vi en hög andel 
fossilfria fordon/laddhybrider. Utöver 
detta används elcyklar för att ytterligare 
minska klimatpåverkan. 

 Antal kg insamlat 
vid strandstädning 

- 21 584 Total vikt marint avfall 2022  

18 566 + 3 018 = 21 584 kg 

Detaljer 

18 566 kg Städat av AME inkl. ett litet 
bidrag från entreprenör och frivilliga 

8 250 kg har entreprenör lämnat i 
container på Tuvesvik 

5 232 kg (av 8 250 kg) kommer från 
Lysekil (fast vi betalar för avfallet). 

3 018 kg återstår som tillhör Orust. 

  

2.2.2 Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för 

framtida välfärd och tillväxt 

 
Uppfyll
t 

Sektor omsorg har under året arbetat vidare med de påbörjade 
digitala lösningarna som Lifecare Mobil Omsorg, digitala 
medicinskåp och signeringslistor, nyckelfria lås osv. De digitala 
lösningarna hjälper oss effektivisera verksamheterna, vilket är 
viktigt inför kommande rekryteringsproblematik. Undersköterskorna 
behöver kunna lägga tiden på kärnverksamheten och inte lägga tid 
på att hämta nycklar eller liknande. Alla enheter arbetar aktivt med 
att hitta vilka arbetsuppgifter vi gör som kan digitaliseras och alla 
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är öppna för nya digitala arbetssätt som kan ersätta/underlätta det 
vi gör idag eller effektivisera utförandet. 

Omställningsarbetet mot fler hemmaplanslösningar och bättre 
resursutnyttjande fortsätter framåt. Ombyggnationen av Ågården 
har försenats och beräknas nu vara inflyttningsklart i maj 2023. 
Herrgården används som ett tillfälligt stödboende för vuxna och 
kan erbjuda upp till 4 platser. 

Det pågår en förstudie för att kunna skapa så kallade 
lågtröskelboende för personer som saknar bostad och har ett 
pågående missbruk eller av andra anledningar inte kan bo i ordinärt 
bostadsbestånd hos t.ex. Orustbostäder. Förstudien ska utreda 
förutsättningar för tre avsides belägna modulboende. 

Korttidsboende i Mollösund beräknas vara klart våren 2023 vilket 
ger barn och ungdomar möjlighet att erbjudas korttidsvistelse i 
Orust kommun istället för placeringar i andra kommuner. 

Inom IFO Barn och Unga HVB placeringar succesivt minskat och 
det förebyggande arbetet utvecklas framgångsrikt. Enheten har 
idag en fungerande familjehemsvård där utveckling av rutiner och 
utbildning till familjehemmen alltjämt pågår. En stabilare 
arbetsgrupp med erfarenhet och kompetens från IFO barn och unga 
har bidragit till utvecklingen av hemmaplanslösningar. 

Alla enheter inom sektor omsorg går igenom ekonomiläget på APT 
vilket ökar medvetenheten om kostnader kopplade till 
verksamheten. En av våra intraprenader har haft möjlighet att sälja 
platser till annan kommun vilket bidragit till ett överskott för dem. 
De valde att investera i öns samtliga samordnande undersköterskor 
genom att finansiera en mindre ledarskapsutbildning. 
  

  

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Pågår l) Effektivisera våra interna 
och externa processer 
genom att arbeta 
sammanhållet mot smarta 
digitala lösningar i samtliga 
verksamheter, start 2019 

Vi arbetar vidare med våra digitala lösningar 
för att effektivisera våra processer. Under 
året har vi till fortsatt arbetet med digitala 
lås i hemtjänst, digitala medicinskåp och 
digital signering och våra e-tjänster. Vi har 
haft flera projekt som pågått under en längre 
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Status Uppdrag Kommentar 

tid, som nu behöver avslutas innan vi kan gå 
vidare med fler digitala lösningar. 

 Digitala lås i hemtjänsten  

 Digital signering SignIt är igång 

 Byte av trygghetslarm – samtliga 
externa larm i hemtjänsten har bytts 
ut.  

 Samtliga äldreboenden har nu 
digitala medicinskåp. Montering på 
LSS-gruppbostäder är påbörjat.  

 Tre e-tjänster är skapade och 
publicerade 

 Byte från Procapita till Lifecare för 
IFO – Modulerna byts ut efter hand, 
beräknas vara klart under våren 
2023.  

  Individtelefoner är ute i 
hemtjänsten. Upplevelsen är att de 
problem som varit med inloggning 
och funktion, minskat avsevärt.  

 E-tjänstelegitimation är under 
utredning  

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Slutförda 
digitaliseringsprojek
t 

- 10 Under året har vi avslutat 10 
digitaliseringsprojekt, inklusive e-
tjänster. 

 Kostnad individ- och 
familjeomsorg, 
kr/inv 

4 606 4 382 Statistiken har ett års eftersläpning och 
utfallet för 2022 avser 2021. Målet var att 
minska kostnaden per invånare för individ 
och familjeomsorgen jämfört med 
föregående års utfall. Det senaste utfallet 
innebär att kostnaden minskade med 
225 kr per invånare, vilket innebär att 
målvärdet har uppnåtts. Det beror på att 
kostnaderna för placeringar har minskat 
på grund av bland annat nya arbetssätt 
och uppbyggnaden av insatser på 
hemmaplan. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Antal individer inom 
ekonomiskt bistånd 
som går till egen 
försörjning 

- 22 Antal individer som gått till egen 
försörjning har under årets rapportering 
ökat för varje tertial. 

2.3 Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö 

 
Delvis 
uppfyll
t 

Sektor omsorg har fortsatt höga sjuktal. Vi har även under 2022 haft 
flera omgångar med covid i våra verksamheter och då 
rekommendationen är att stanna hemma vid minsta symtom, har 
det påverkat sektorns sjuktal negativt. Tyvärr innebär detta att 
sjukfrånvaron ökat jämfört med 2021. Långtidsfrånvaron har 
minskat något men korttidsfrånvaron ökat. 

  
202
2 

Total Lång Kort 
202
1 

Total Lång Kort 

Sektor 
Omsor
g 

 13,80
% 

5,70
% 

8,10
% 

 12,80
% 

6,10
% 

6,70
% 

 

Enhetscheferna arbetar kontinuerligt för en hälsofrämjande 
arbetsmiljö. Detta innebär både att följa kommunens riktlinjer 
gällande rehabiliteringsinsatser, korttidsfrånvaro osv, men också att 
arbeta med friskfaktorer från Sunt arbetsliv, ökad tillgänglighet och 
förbättrad kommunikation och skapa trygghet i verksamheterna. En 
av våra intraprenader har också satsat på riktade utvecklingsdagar 
på konferensanläggning vilket är uppskattat av medarbetarna. 

En hemtjänstgrupp har under sommaren provat köpa in städ av 
externt företag. Företaget har utfört insatsen veckostäd för våra 
brukare, detta för att använda våra resurser på bästa sätt och tillse 
att insatser blir verkställda. Det har också bidragit till en förbättrad 
arbetsmiljö enligt medarbetarna som nu inte upplever samma tyngd 
i arbetet. 

På APT i verksamheterna förekommer ofta reflektioner om etiska 
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dilemman i vardagen, för en lärande organisation och rusta varandra 
inför svåra situationer. Detta bidrar till en bättre arbetsmiljö då 
kunskap sprider sig medarbetare emellan och medarbetare känner 
trygghet då man har problematiserat och övat hjärnan på knepiga 
situationer som lätt uppstår i arbetet med människor. 

Sektor omsorg har tagit ett nytt tag i arbetet med rapporterade 
händelser i KIA under året. Det är minskade rapporter kopplade hot- 
och våldssituationer, vilket kan antas bero på handledning vid svåra 
situationer men också för att arbetet med riskanalyser och 
handlingsplaner blivit bättre. Under sommaren har flertalet 
rapporter handlat om händelser kopplade till låg bemanning. 

Ett arbete har har påbörjats med att ta fram strategier för ett 
hållbart arbetsliv i socialtjänsten för att rekrytera och behålla 
framförallt socialsekreterare inom myndighetsutövningen, då det är 
mycket svårt att rekrytera socialsekreterare. Arbetet kommer ske 
tillsammans med HR-enheten. 

Flera enheter har valt att arbeta med sin handlingsplan till HME-
enkäten i Stratsys istället för KIA. Genom att ha den i Stratsys blir 
de påminda om aktiviteterna och kan både oftare och snabbare följa 
upp aktiviteterna och om de ger det resultat som önskades. Genom 
att använda Stratsys för att visualisera handlingsplanen för 
medarbetarna, ökar det också kännedom om våra mål och dess 
uppföljning. Vi kan se att vårt utfall i styrningsindex gått från 76 till 
79, så vår bedömning är att det ger resultat i våra verksamheter. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda Sektor 
Omsorg (%) 

- 13,8 Sjukfrånvaron har tyvärr ökat något 
jämfört med 2021. 

  

  

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
omsorg  - 
Motivationsindex 

80 81 Målvärde för indikatorn nås. 

Resultatet har förbättrats 2022 jämfört 
med 2021. Det är glädjande att se att de 
flesta medarbetarna upplever att arbetat 
känns meningsfullt och att de lär nytt och 
utvecklas. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
omsorg -
 Ledarskapsindex 

80 78 Målvärdet nås inte riktigt. Bidragande 
orsaker till detta kan vara 
omorganisationer, personalomsättning 
och chefsbyten. Fokus framåt på att 
arbeta och leda tillitsbaserat vilket 
förväntas leda till bättre resultat 
framöver. Sektorn behöver hitta sätt där 
cheferna kan vara mer närvarande och 
hinna med sina medarbetare så alla 
känner sig sedda och hörda. 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
omsorg - Totalindex 

80 79 Målvärde för totalindex nås inte riktigt. 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
omsorg -
 Styrningsindex 

80 79 Detta målvärde nås inte riktigt, men har 
förbättrats från 2021. Vi fortsätter att 
tydliggöra vår styrning genom att 
använda Stratsys för att visualisera, 
planera och följa upp våra mål. 
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, 
mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Helårsprognos 
oktober 

Utfall föregående år 

Intäkter 33,4 41,6 37,3 37,9 

Kostnader -435,0 -440,1 -439,6 -425,7 

-varav 
personalkostnader 

-217,5 -221,9 - -211,9 

-varav 
lokalkostnader 

-44,6 -44,7 - -43,7 

Nettokostnader -401,6 -398,6 -402,3 -387,8 

Budgetram -401,6 -401,6 -401,6 -396,2 

Avvikelse 0,0 3,0 -0,7 8,3 

 

Fördelning 
nettokostnad, mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Avvikelse 
helår 

Avvikelse helår 
föregående år 

Sektorsövergripande -22,5 -20,8 1,7 1,6 

Förskola -86,2 -87,2 -1,0 2,5 

Grundskola -210,1 -210,8 -0,7 0,2 

Gymnasiet och 
vuxenutbildning 

-79,4 -76,6 2,8 3,9 

Kulturskolan -3,5 -3,3 0,2 0,1 

Summa -401,6 -398,6 3,0 8,3 

1.1 Analys av utfall 

Sektor lärandes resultat för 2022 blev +3 mnkr. 

Även om sektor lärandets bokslut slutade på +3 mnkr så finns det inom 
resultatet flera kostnadsposter med underskott. Sektor lärande har 2022 inom 
tilldelad ram bekostat de extrakostnader som tillkommit i form av att Ellös 
förskola lämnades och verksamheten flyttades temporärt till Ellös skola. 
Kostnader för säker utemiljö och lokaler anpassade för förskola uppgick till 
2,3 mnkr. Den andra stora minusdifferensen mot budget finns inom 
grundskolan där de fyra kommunala skolorna tillsammans har förbrukat drygt 
4 mnkr mer än tilldelning. 

I gengäld finns flera större överskott. Skolskjuts + 2 mnkr, ersättning från 
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Migrationsverket + 1 mnkr, föräldraintäkter +0,8 mnkr och tjänster som varit 
svårtillsatta och vakanta stora delar av året. Skolmiljarden fördes inte ut till 
skolenheterna utifrån att grundskolans minusresultat var tydliga tidigt under 
året och det redan genomfördes stora insatser till elever med behov av 
särskilt stöd, oberoende på om det handlade om följder av pandemi eller av 
andra orsaker. 

Sektorsövergripande + 1,7 mnkr 

Skolskjuts i form av upphandlad busstrafik, taxiresor och busskort uppgift 
totalt till 2 mnkr lägre än budget. Den faktiska kostnaden för den 
upphandlade busstrafiken 2022 som vid halvårsskiftet genomgick stora 
förändringar i och med den nya skolskjutsupphandlingen blev lägre än 
budgeterat. Främsta orsaken var att Västtrafik fått stort ekonomiskt stöd från 
staten 2022 i och med pandemin och 0,7 mnkr skickades vidare till Orust 
kommuns skolskjuts avseende resor januari-juni 2022. Skolskjuts med taxi 
gjorde också större plus. 

 

 

Förskolan - 1 mnkr 

Hade det inte varit för extrakostnader om 2,3 mnkr som sektor lärande tagit 
för Ellös förskola hade det varit överskott med 1,3 mnkr. Orsakerna till de 
betydande plusresultaten är högre föräldraintäkter än beräknat, fler barn från 
andra kommuner i Orusts förskolor vilket genererat intäkter, vakant 
specialpedagog större delen av året och vakant rektorstjänst delar av året. 
Nattis har gjort större överskott. Färre barn behövde placering på nattis under 
pandemin och efter pandemin har inte barnantalet ökat vilket gjort att man 
kunnat parera med lägre personalkostnader. 

Grundskolan -0,7 mkr 

Fyra kommunala grundskolor varav en gör plusresultat. De tre skolorna med 
minusresultat har tillsammans ett minusresultat på 5 mnkr. Där ligger sektor 
lärandets största utmaning. 2022 har underskotten vägts upp med statens 
satsning Skolmiljarden samt att insatser som var tänkta att bekostas av 
statsbidraget Likvärdig skola inte blivit av och man då skapat utrymme inom 
statsbidraget för att gå till särskilt stöd. Elevantalet på de fristående skolorna 
har minskat något och även färre elever bosatta på Orust som går i 
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grundskola på annan ort vilket ger kostnadsminskningar. I grundskolorna 
minusresultat finns stora insatser på enskilda elever där specialskola 
troligtvis varit ett alternativ, men där platser inte finns att tillgå inom 
specialskolorna. I och med Ukrainakriget började ett tiotal elever i Orust 
förberedelseklass. Ersättning ges från Migrationsverket men intäkterna 
överstiger de tillkommande kostnader som sektor lärande har för målgruppen. 

Gymnasiet och vuxenutbildning inklusive gymnasiesärskolan + 3 mnkr 

Vakanta tjänster under stora delar av året innebar plus. Ersättning från 
Migrationsverket för asylsökande gav betydande intäkter men eleverna kunde 
rymmas inom befintliga klasser inom IM Språkintroduktion och verksamheten 
behövde inte tillsätta fler lärare. Med en budget för köp av plats i annan 
kommun inom gymnasieskolan på över 50 mnkr är +- 1 mnkr små differenser 
per år och för 2022 blev det + 1 mnkr. 

Kulturskolan +0,2 mnkr 

Till största del består Kulturskolans budget av personalkostnader och det är 
en verksamhet som har svårt att få tag på vikarier. Särskilt under första delen 
av 2022 var det betydande antal sjukskrivna och då inte vikarier sätts in samt 
att verksamheten fick ersättning för sjuklönekostnader under första kvartalet, 
då skapades överskott. 

1.2 Investeringar 

För sektor lärande har 1 mnkr funnits till förfogande för mindre investeringar 
2022. Av dessa har 0,87 mnkr nyttjats. Verksamhetsinvesteringarna 2022 har 
bland annat bestått av implementeringen av nya verksamhetssystemet 
Schoolsoft. Gymnasiet och vuxenutbildningen har investerat i 
videokonferensutrustning till ett par klassrum för att i högre grad kunna 
genomföra undervisning på distans eller i form av hybridundervisning. 

1.3 Händelser under året 

Inledningen av året var tuff med en otroligt hög frånvaro bland personal, barn 
och elever i en våg av Covid. Resten av året har sektorn varit tillbaka till 
normal verksamhet som inte i någon högre utsträckning påverkats av 
pandemin. Vikariebrist ställer dock till det vid toppar då många personal är 
borta samtidigt. Bristen på vikarier har varit påtaglig under året. 

Sektor lärande har infört ett nytt verksamhetssystem som heter Schoolsoft. 



Verksamhetsberättelse 2022 
 

6 
 

Det består av två delar, ett elevadministrationssystem och en lärplattform. 
Skiftet till det nya systemet har gått bra även om det har inneburit mycket 
jobb och det tar lite tid när ett nytt system ska implementeras. Dessvärre har 
inte leverantören kunnat uppfylla vårt avtal om systemstöd för 
vuxenutbildningen och gymnasiet.. Förhoppningsvis kommer en lösning på 
detta inom kort. 

Ett nytt skolskjutsavtal trädde i kraft i augusti och vi gick från linjebussar till 
en stor andel egna skolbussar. Den nya organisationen har för flera elever 
inneburit kortare resor och vissa av skolorna har fått möjlighet till ytterligare 
en eftermiddagstur vilket öppnat upp för bättre schemaläggning än tidigare. 
För de elever som valt annan skola än sin hänvisningsskola har det för vissa 
inneburit att man inte längre får ett busskort. När vi tittar tillbaka på första 
terminen så har mesta fungerat mycket bra. 

Ellös förskola har flyttat ur från sina gamla lokaler i väntan på att en ny 
förskola ska stå klar. Man nyttjar idag de gamla skollokalerna i Ellös som 
tidigare F-6 nyttjade. 

Under hösten har en kompetensutveckling påbörjats med samtlig personal 
inom förskolan. Man får utbildning i språkutvecklande arbetssätt. Syftet är att 
stärka våra barns språk med målet att fler ska nå godkända betyg. 

Vårt samarbetsprojekt med socialtjänsten har nu permanentats och går under 
namnet SKIFO som står för skola och IFO. Förbättrade rutiner och mer riktade 
insatser till elever med hög frånvaro genomförs med hjälp av samarbetet. 
Verksamheten har också börjat använda robotar som stöd för elever med hög 
frånvaro. 

Sektorn har påbörjat ett jobb med att öka förebyggande insatser med hjälp av 
elevhälsans arbete utifrån att vi ser att vi har många elever med psykisk 
ohälsa. Flera av rektorerna har gått utbildning i Skolverkets regi kring att 
arbeta med sin elevhälsa. 

Våra nior lämnade skolan med mycket fina meritvärden i juni. Orust kommun 
placerade sig på plats 38 av samtliga 290 skolkommuner i Sverige i Koladas 
ranking. Placeringen baseras på ett sammanvägt resultat med flera olika 
parametrar. 

Orust vuxenutbildning startade en barnskötarutbildning under hösten vilket vi 
hoppas ska hjälpa oss med kompetensförsörjningen i framtiden. 
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Kulturskolan har under året äntligen kunnat jobba med gruppverksamhet och 
olika projekt utan att begränsas av pandemin. Samarbete med kringliggande 
kommuner har resulterat i olika evenemang för våra barn och ungdomar. 

1.4 Framtid 

Sektor lärandes utmaningar framåt består i att möta våra elever med särskilda 
behov. Vi ser att behoven ökar och nivån på stödjande insatser har höjts. 
Vidare ser vi ett ökat antal elever med psykisk ohälsa vilket oroar oss mycket. 
Redan på lågstadiet har vi elever som vi har svårt att möta då komplexitet på 
deras behov är mycket stor. Sektorn gör en satsning på att öka det relationella 
arbetssättet på samtliga skolor där trygghet och studiero är grunden för bra 
inlärning. Det är ett samarbete med VGR. 

Elever med särskilda behov är rektorernas enskilt största budgetutmaning. 
Skollagen och våra styrdokument ställer krav på stora anpassningar utifrån 
enskilda elevers behov vilket kan vara svårt att klara inom satt budgetram. 

Sektorn ser ett behov av att kunna tillsammans med socialtjänsten kunna 
erbjuda en resursskola för de barn som har ett mycket stort behov. 

Fortsatt arbete med att öka elevernas närvaro då sambandet mellan närvaro 
och betyg är mycket starkt påvisbart i all forskning. 

Förskolan ser ett behov av att kunna organisera verksamheten i mindre 
barngrupper för att tidigt kunna stödja samtliga barn och framförallt barn med 
särskilda behov. 

En ny förskola i Svanesund kommer förhoppningsvis att påbörjas under 2023. 
En ny förskola i Ellös är påbörjad och planen är att den ska kunna tas i bruk 
under kvartal 3, 2024. 

Kulturskolan och skolan behöver öka sin samverkan då det idag finns 
svårigheter att hitta lösningar för eleverna att kunna spela under eller i 
anslutning till sin skoldag. 

Kommunens lärcentra jobbar för att knyta ytterligare utbildningar till sig då vi 
ser ett ökat intresse för att läsa på distans. 
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2 Måluppfyllelse och analys 

2.1 Attraktiv kommun 

2.1.1 Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

 
Uppfyllt 

Bedömningen är att verksamheterna håller en hög kvalitet vilket våra 
brukarenkäter styrker. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Gott bemötande i 
brukar- och 
kundenkäter, Sektor 
lärande 

90 99,3 I de brukarenkäter som genomförs är det 
genomgående höga värden. 
Förskoleenkäten som genomfördes i maj-
juni uppvisar mycket hög nöjdhet bland 
brukarna. Endast 1 av 141 svarande är 
inte nöjd och svarar "Stämmer ganska 
dåligt". Även i skolinspektionsenkät som 
beaktar övriga skolformer ligger Orust 
kommun över snittet. 

Orust kommun har blivit känd som en bra 
skolkommun. 

2.1.2 En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i 

 
Uppfyll
t 

Våren skolresultat för årskurs 9 var på en hög nivå, högsta meritvärdet på många 
år. Över 90 % behörighet till gymnasiet. Riket sjönk, men Orust kommunala skolor 
presterade bättre. 6:ornas betyg är mer oroande dock. I öppna jämförelser hamnar 
Orust kommun på plats 38 i riket vilket är det bästa resultat så långt det går att 
följa bakåt (2014). I denna undersökning beaktar man socioekonomiska 
förutsättningar där man beräknar vad eleverna i Orust borde uppnå för resultat 
utifrån dess förutsättningar. Orust presterar bättre än förväntat. 

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Pågår i) Förbättra 
företagsklimatet genom 
samverkan mellan kommun 
och näringsliv. 

Covid-19 har begränsat möjligheterna för 
planerna med skol- och företagsbesök och 
detta har inte kommit igång efter pandemin. 

 Avslutad o) Öka samverkan mellan 
sektor lärande och omsorg, 

Projektet har en arbetsgrupp som består av 
lärande – omsorg som skapar rutiner för ett 
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Status Uppdrag Kommentar 

för att tidigt jobba 
förebyggande och undvika 
att barn och ungdomar 
hamnar i utanförskap. 

stödjande i samverkan. 

Det finns en samtyckesblankett och en 
ansökningsblankett till projektet som idag 
har 10 ärenden för att förhindra ett 
utanförskap. 

Fram till idag har vi haft två föreläsningar för 
lärande och omsorg med inriktning på det 
förebyggande arbetet. 

Uppdraget avslutades i årsredovisningen 
2021. 

 

 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
kommunala 
skolor, andel (%) 

86 91,6 Dessa resultat står sig mycket väl om vi 
jämför med riket 2022. Andelen som kan 
söka vidare till ett nationellt 
gymnasieprogram är mycket hög, 91,6%. 
7-9 skolorna har trots pandemi och 
ändrade undervisningsförutsättningar 
lyckas få en bra utveckling på kullen som 
gick ut våren VT22. Hög andel som kan 
börja nationella program minskar 
kommunens kostnader som uppstår om 
individen får gå ett extra år, men inte 
minst att individen får känna att den 
lyckats med sin skolgång genom att 
komma in på ett nationellt 
gymnasieprogram. Behörigheten HT22 i 
julbetyget för de 9:or som läsåret är lägre 
22/23 än de 22/23 som hade mycket hög 
behörighet. Just nu ligger den på 79 %, 
men det är brukligt att den stiger några 
procentenheter. 

 Elever i åk. 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i 

76 80,2 För att hitta motsvarande andel som får 
betyg i alla ämnen får vi backa till 2013. 
Mycket viktig faktor att man når betyg i 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

alla ämnen, 
kommunala 
skolor, andel (%) 

alla ämnen och lyckas. Genom detta 
minskas risken att hamna i utanförskap. 
10 procentenheter högre än riket. 

 Vunna 
överklaganden % 

90 100 19 ärende varav 16 avgjorda. Tre inväntar 
svar. Ett ekonomiärende övriga 
skolskjuts. Av de 16 föll alla ut till 
kommunens fördel. 

 Helhetsbedömning 
kring nöjdheten med 
service/ 
verksamheten i 
brukar- och 
kundenkät, sektor 
lärande 

90 95,7 Föräldraenkäter används årligen i 
förskolan för att mäta nöjdheten och 
måluppfyllelsen är mycket hög. 
Skolinspektionens enkät från VT22 
påvisar en nöjdhet på 79 % sammantaget 
i de övriga skolformerna, vilket ligger i 
paritet med övriga medverkande. 

2.1.3 Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden 

 
Uppfyll
t 

Rekryteringsläget inom sektor lärande är fortsatt gott, trots konkurrens från 
intilliggande kommuner och fristående verksamheter om man bortser från rektorer 
där vi sett att vi inte får lika många sökande. Att det i huvudsak ser bra ut för 
pedagogisk personal bedömer vi är den goodwill runt skolan som skapats genom 
media och rankingar, men också genom goda arbetsvillkor beroende på en god 
personaltäthet, hög behörighet, välanpassade och fina lokaler och en mycket god 
IT-standard. Medarbetarenkäten påvisar ett gott ledarskap i sektorn. Vår bild är 
att Orust uppfattas som en bra kommun att arbeta i gällande utbildningssektorn 
vilket skapar en stolthet i organisationen. Andelen behöriga lärare var i senaste 
statistiken något lägre, men kommunen är rankad som nummer 23 bland landets 
290 kommuner enligt senaste statistiken från lärarförbundet. Senaste värdet för 
Kolada är från 2021 och då ligger Orust i den fjärdedel som har högst behörighet. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Extern 
uppmärksamhet, 
sektor lärande 

2 2 Öppna jämförelser plats 38 

Orust kommuns nior lämnade skolan med 
mycket fina meritvärden i juni 2022. 
Orust kommun placerade sig på plats 38 
av samtliga 290 skolkommuner i Sverige i 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

Koladas ranking. Placeringen baseras på 
ett sammanvägt resultat med flera olika 
parametrar. 

Behörighet personal, ligger bland den 
bästa fjärdedelen i riket 

Offentlig statistik gällande behörig 
personal i grundskolan är från den 
senaste från 2021. 79,1 % har 
lärarlegitimation och behörig i minst ett 
ämne, detta jämfört med riket med 71 %. 

2.2 Hållbarhet och hushållning 

2.2.1 Minskad klimatpåverkan 

 
Uppfyllt 

Arbetet med lärandets leverantör fortsätter kring återtag/återbruk av utrangerad 
IT-utrustning vilket innebär återbruk, miljömässig hantering och säker radering. 

Vid inköp i förskolan arbetar man med giftfri förskola, samt hållbarhet och 
källsortering. 

Digitala möten beroende på Covid-19 har inneburit mindre resor och på så sätt 
ett mindre miljöavtryck. 

2.2.2 Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för 

framtida välfärd och tillväxt 

  

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Pågår l) Effektivisera våra interna 
och externa processer 
genom att arbeta 
sammanhållet mot smarta 
digitala lösningar i samtliga 
verksamheter, start 2019 

Nytt verksamhetssystem sattes i bruk 2022 
och istället för att använda tre system finns 
det nu ett som är mer av ett helhetssystem. 
Implementering och utbildning skedde för 
fullt under 2022. Nya e-tjänster såsom 
checkin och checkout i förskola och fritids, 
ledighetsansökan, skolval, kulturskola m.m. 
Kommer förenkla processer, skapa enklare 
samverkan med andra system, samt minska 
kostnaderna. Enklare för personal att 



Verksamhetsberättelse 2022 
 

12 
 

Status Uppdrag Kommentar 

analysera elevernas skolresultat då data 
kommer finns tillgänglig för läraren. Såväl 
personal, vårdnadshavare som elev kommer 
få mer upplevelsen av "en väg in". 

Sektor lärande har utvecklat och driftsatt 
många e-tjänster i den nya e-
tjänsteplattformen, samt via vårt nya 
verksamhetssystem. Barnomsorg under 
stängningsveckor, betygskopia - beställning, 
busskort för gymnasieelever, 
inackorderingstillägg, kontantersättning och 
extra resebidrag, mottagande av digitala 
verktyg, samtyckesmedgivande digital 
publicering, skolskjuts elever årskurs F-9, 
svenska för invandrare (SFI) - ansökan och 
prövning i vuxenutbildningen. Fler tjänster 
även interna för att minska 
pappershantering. 

Vidareutveckling har skett av 
elevhälsosystemet Prorenata för att 
digitalisera vissa processer såsom 
vaccinationsgodkännande, samt driftagande 
av vårdnadshavarportal. 

I samband med den nya 
skolskjutsupphandlingen har nu en e-
tjänsteportal för ansökan för busskort, 
ruttplanering, och visning av rutter m.m. sats 
i drift. 

Under hösten 2022 har lärande haft ett 
projekt med robotar benämnda AV1 för att 
möjliggöra att elever som är "hemmasittare", 
eller har svårt att delta i ordinarie grupp och 
sjuka kan delta på distans via den robot som 
placeras i klassrummet. Detta projekt har 
utvärderats med ett resultat som var så 
positivt att beslutet blev att köpa in 5 st 
robotar för att kunna fortsätta med denna 
insats vid behov. 

Under hösten blev utvecklingschefen och 
dess två centrala IKT-pedagoger intervjuade 
av SKR.  Dess rapport som publiceras 2023 
är Orust kommun är ett av ”fem konkreta 
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Status Uppdrag Kommentar 

exempel på hur huvudmän med helt olika 
förutsättningar och behov har valt att 
organisera sin pedagogiska och tekniska 
support.” 

Bedömningen är att sektor lärande ligger 
långt framme gällande digitalisering, men har 
en beredskap för att anpassa och utveckla 
tjänsterna utefter den teknikutvecklingen 
som sker. Förmågan att arbeta med 
distansundervisning är god i organisationen. 

  

2.3 Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö 

 
Uppfyllt 

Sektor lärande har ett tydligt årshjul för internkontroll och arbetsmiljö. Den årliga 
arbetsmiljöenkäten följs upp och handlingsplaner skapas för att förbättra 
arbetsmiljön. Resultatet för arbetsmiljöenkäten som presenterades för 2022 
visade på mycket goda resultat och hög svarsfrekvens. Något högre resultat än 
2021, men lite lägre svarsfrekvens. 

Inom förskolan har kompetensutveckling skett i bland annat samverkan med 
Karlstads universitet och Orust kommunala vuxenutbildning för att stärka 
kompetensen kring den nya läroplanen där aktuell forskning ligger till grund för 
denna. Även elevhälsan har tillsammans med socialtjänst fortbildats inom 
området för att främja elevers närvaro. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda Sektor 
lärande (%) 

7 8,6 Den totala sjukfrånvaron var högre för 
helåret 2022 jämfört med 2021 (2021: 7,4 
%). 2022 inleddes med en otroligt hög 
sjuktopp under januari och februari pga. 
influensa och Covid19. 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
lärande -
 Motivationsindex 

84 86 Utfallet för 2022 (86) var högre än (84). 
Målvärdet uppnås. Utfallet av enkäterna 
påvisar att motivationen är hög. 
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2.4 Övriga områden 

2.4.1 Barn och elevers utveckling mot målen 

  

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Pågår Ökad närvaro för våra barn 
och elever 

 

 Pågår Mindre barngrupper i 
förskolan 

 

 Pågår Ökade meritvärde  

 Pågår Ökad andel elever med 
fullständiga betyg 

 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Andel elever i 
procent som har 
mindre än 15 % 
frånvaro 

90 71,5 Pandemin har påverkat både positivt och 
negativt. Fler kan delta via distans när 
man haft det i åk 7-9, men samtidigt fler 
hemma och sjuka på grund av 
rekommendationer om när man skall vara 
hemma eller inte. Närvaron behöver vi 
arbeta vidare med i sektorn. VT22 
senaste underlaget. 

 Elever i åk 3 som 
deltagit i alla 
delprov som klarat 
alla delprov för 
ämnesproven i SV, 
Sv2 och MA, 
kommunala skolor, 
genomsnittlig andel 
(%) 

70 68,3 Vill ligger i nivå mot än riket, men når inte 
upp till eget uppsatt mål. 

 Elever i åk 6 som 
uppnått 
kunskapskraven i 
alla ämnen (som 

85 63,8 Detta är betydligt lägre än önskvärt. 
Sektorn och skolorna behöver arbeta 
vidare så att fler når målen i alla ämnen. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

eleven läser), 
kommunala skolor, 
andel (%) 

 Elever i åk. 9, 
meritvärde 
kommunala skolor, 
genomsnitt (17 
ämnen) 

220 230,3 Resultaten står sig mycket väl om vi 
jämför med riket 2022. När vi blickar 
tillbaka statistiskt kan vi inte se att vi 
haft så motsvarande meritvärde i årskurs 
9 under överskådlig tid. Pojkarna har 
högre meritvärde än sammanlagda snittet 
för båda könen i riket. 

 Gymnasieelever 
med examen inom 3 
år, hemkommun, 
andel (%) 

68 77,27 För 2022 påvisar på ett positivt resultat 
som 10 procentenheter högre än riket. 
Detta indikerar att Orust elever har med 
sig goda kunskaper med sig när de börjar 
gymnasiet. 

2.4.2 Normer och värden 

  

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Känner du dig trygg 
med att lämna ditt 
barn i förskolan? 
(%) 

96 100 100 % känner sig trygga att lämna sitt 
barn i förskolan, vilket är ett fantastisk 
och glädjande utfall. 
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, mnkr 
Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Helårsprognos 

oktober 
Utfall föregående år 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -13,3 -12,2 -12,6 -11,8 

-varav 
personalkostnader 

-8,2 -7,3 - -6,8 

-varav lokalkostnader -0,1 -0,1 - -0,1 

Nettokostnader -13,3 -12,2 -12,6 -11,8 

Budgetram -13,3 -13,3 -13,3 -12,5 

Avvikelse 0 1,0 0,6 0,7 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Avvikelse helår 
Avvikelse helår 
föregående år 

Nämnd och 
styrelseverksamhet 

-7,6 -6,7 0,9 0,5 

Stöd till politiska partier -0,4 -0,4 0 0 

Revision -1,0 -1,0 0 0 

Övrig politisk verksamhet -4,3 -4,1 0,1 0,2 

Summa -13,3 -12,2 1,0 0,7 

1.1 Analys av utfall 

De flesta utskott och nämnder har haft lägre kostnader för sammanträden än budgeterat. 
Orsaken är sannolikt en kombination av kortare möten och färre förtroendevalda som är 
berättigade till ersättning för förlorad arbetsförtjänst i kombination med en viss 
överbudgetering. Totalt sett genererar detta ett överskott mot budget på 0,9 mkr. 

Trots sänkt budget inför 2022 fick Överförmyndarverksamheten ett överskott på drygt 
0,1 mkr. 

1.2 Investeringar 

En investering har bokförts på politisk verksamhet, webbutrustning till Kajutan vilket 
kostade 154 tkr. 

1.3 Händelser under året 

Kommunfullmäktige implementerade under våren ett nytt digitalt system som ska bidra till 
att öka transparensen, effektiviteten och tillgängligheten på sammanträde. Systemet 
underlättar bland annat vid omröstningar och jävssituationer. De förtroendevalda har snabbt 
lärt sig systemet. En ny leverantör av webb-sändningar upphandlades, vilket säkerställde att 
allmänheten även framöver kan följa fullmäktiges sammanträden på distans. 

Allmänt val ägde rum i september. Röstmottagare, ansvariga förtroendevalda och 
tjänstepersoner genomförde valet på ett kompetent och rättssäkert sätt. 

Under året har förutom den årliga räkenskapsrevisionen och den grundläggande 
granskningen även några förstudier och fördjupande granskningar genomförts. Områden 
som granskats har varit kompetensförsörjning, IT och informationssäkerhet samt det 
kommunala aktivitetsansvaret.   
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, mnkr 
Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Helårsprognos oktober Utfall föregående år 

Intäkter 10,6 16,4 13,4 10,3 

Kostnader -78,2 -81,8 -80,5 -68,2 

-varav 
personalkostnader 

-46,1 -43,6 - -39,7 

-varav lokalkostnader -4,4 -4,4 - -3,8 

Nettokostnader -67,6 -65,4 -67,1 -58,0 

Budgetram -67,6 -67,6 -67,1 -59,1 

Avvikelse 0 2,2 0 1,1 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Avvikelse helår 
Avvikelse helår 
föregående år 

Sektorsövergripande -5,3 -4,9 0,4 0,8 

HR-enhet -9,9 -10,0 -0,1 -0,1 

Ekonomienhet -10,9 -10,8 0,1 0,5 

Administrativ enhet -13,8 -14,0 -0,2 0,4 

Utvecklingsenhet -11,6 -9,5 2,1 -0,2 

Digitaliseringsenhet -16,1 -16,2 -0,1 -0,2 

Summa -67,6 -65,4 2,2 1,1 

1.1 Analys av utfall 

Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr. 
Största anledningen till det positiva resultatet har sin förklaring inom flyktingmottagningen. 
Till följd av kriget i Ukraina har kommunen fått högre ersättning än vad kostnaderna uppgick 
till. Sektorn har också haft kostnader för ombyggnation i kontaktcenter, men dessa 
finansieras bland annat genom lägre personalkostnader inom sektorn. Orsaken till 
differensen mellan prognosen i oktober och helårsutfallet beror på att beslut om 
dagersättning för mottagna personer från Ukraina kom först i slutet av december. Detta 
förbättrade resultatet med 1,1 mnkr. 

HR-enheten, -0,1 mnkr 
Resultatet blev en avvikelse mot budget med -0,1 mnkr. 
De fackliga verksamheterna genererade för andra året i rad ett överskott med 0,4 mnkr. 
Verksamheten för friskvård som sedan länge varit underbudgeterad, fick en avvikelse mot 
budget på -0,3 mnkr. Verksamheten för centrala utvecklingsinsatser gav en budgetavvikelse 
på -0,2 mnkr. Kostnaderna för företagshälsovården blev 0,4 mnkr högre än budgeten, men 
samtidigt erhölls ett obudgeterat bidrag från Försäkringskassan på 0,3 mnkr. 
 
Ekonomienheten, +0,1 mnkr 
Ekonomi- och upphandlingsenhetens lönekostnader blev 0,3 mnkr lägre än budgeterat på 
grund av frånvaro, samtidigt blev konsultkostnader 0,1 mnkr högre än budgeterat på grund 
av lokalkapacitetsutredningar inom skola och kommunhus. De kommunövergripande 
försäkringskostnaderna för kommunen blev 0,1 mnkr högre än budget på grund av en kraftig 
premiehöjning för miljöansvarsförsäkringen. 
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Administrativa enheten, -0,2 mnkr 
Budgetavvikelsen för enheten blev betydligt lägre än i prognosen som gjordes i oktober, då 
den låg på -1,1 mnkr. Det beror på lägre färdtjänstkostnader och lägre personal- och 
konsultkostnader. Kontaktcenter redovisade en budgetavvikelse på totalt -1,1 mnkr. Det 
beror på att kostnader som uppstod i samband med ombyggnationen redovisas som 
driftkostnader och var helt obudgeterade. Övriga delar inom enheten redovisade 
budgetöverskott vilket orsakats av lägre personalkostnader till följd av frånvaro och vakans. 
 
Utvecklingsenheten, +2,1 mnkr 
Resultatet blev ett budgetöverskott på 2,1 mnkr och beror på att verksamheten för 
flyktingmottagning fick högre ersättning från Migrationsverket än vad kostnaderna uppgick 
till med anledning av kriget i Ukraina. Resultatet blev 1,3 mnkr högre än bedömningen i 
oktoberprognosen. Största orsaken till avvikelsen beror på att beslut om dagersättning för 
mottagna personer från Ukraina kom först i slutet av december. Det förbättrade resultatet 
med 1,1 mnkr. 
 
Digitaliseringsenheten, -0,1 mnkr 
Av enhetens totala nettobudget på 16,1 mnkr blev det ett budgetunderskott på -0,1 mnkr. 
Inköp av datorer överskred budget och kostnaderna för licenser och serviceavtal blev högre 
än budget. Samtidigt blev personalkostnaderna lägre än budget. 

1.2 Investeringar 

Sektor Ledning och verksamhetsstöd förbrukade ungefär hälften av sin investeringsbudget 
för året.  Flera IT-investeringar har inte genomförts som planerat, för merparten av dessa 
begärs nu att investeringsbudgeten flyttas till 2023. Även investering i fiberstamnät på 
Käringön har skjutits upp till 2023. 

Av den totala investeringsbudgeten för 2022 på 9,7 mnkr förbrukades 4,4 mnkr. Bland de 
större investeringsutgifterna kan nämnas nätverk, switchar och accesspunkter 1,2 mnkr, 
insatskapital till Kommuninvest 1 mnkr, ny webbplats 0,6 mnkr och ärendesystem till 
kontaktcenter 0,4 mnkr. 

1.3 Händelser under året 

Strax innan sommaren startade Orust och Tjörn sitt samarbete avseende alkoholtillsyn. Orust 
anställde ytterligare en medarbetare, och nu arbetar de båda alkoholhandläggarna tillsammans 
med de båda kommunerna. Detta leder till en högre tillgänglighet för kommunernas 
företagare, mindre sårbarhet och ett bra kompetensutbyte. 

I september genomfördes det allmänna valet. Flera av medarbetarna på sektorn deltog i 
arbetet, både med administrativa förberedelser och under valhelgen. 

Kontaktcenter öppnade i oktober, efter att flertalet av kommunvägledarna anställts i augusti 
och därefter förberett sig genom att lära sig så mycket som möjligt om till exempel 
arbetsuppgifter, kommunens organisation och det nya verksamhetssystemet Artvise. 
Lokalerna byggdes om under sen vår, så att de var väl anpassade för besökare såväl som 
medarbetare lagom till öppning. 

Ett utvecklingsarbete kring ökad kvalitet på dokumenthanteringen påbörjades. Enheten 
gjorde bland annat en utredning kring förutsättningarna för en centraliserad registratur. 

I början av året tecknades ett nytt avtal mellan kommunen och Orustbostäder beträffande 
kommunala lägenheter. Kommunen får hyra högst 60 lägenheter som hyrs ut i andrahand 
under en prövotid. Om hyresgästen skött sig erbjuds ett förstahandskontrakt efter 
prövotiden. Avtalet ska utvärderas efter ett år. 

Två lokalkapacitetsutredningar beträffande förskolor och grundskolor samt kapaciteten på 
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arbetsplatser i kommunhuset har genomförts. Samtliga utredningar visar att kommande 
behov under den närmaste åtta åren ryms inom våra planerade lokaler. Inledningsvis är det 
dock trångt på våra förskolor. 

Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har varit ovanligt skakig under året. Det har 
inneburit ett svårare prognos- och budgetarbete utifrån osäkerheter kring pris- och 
kostnadsökningar. Under våren togs en tioårig ekonomisk långtidsprognos fram. Den visar 
att kommunen trots en stor ökning av andelen äldre förväntas ha positiva resultat om 
verksamheten i övrigt är oförändrad och bidraget i kostnadsutjämningen ökar med andelen 
äldre. Prognosen bygger också på att äldreomsorgen byggs ut inom hemtjänsten och inte 
med fler platser inom särskilt boende. 

Ännu en upphandling har genomförts av samverkanspartner i att utreda och eventuellt bygga 
ett trygghetsboende i Ellös på gamla låg- och mellanstadieskolan. Under hösten har 
utredningar i samband med detaljplanearbetet startat samt framtagande av förslag på 
byggnad. Planerad inflyttning i Ellös nya trygghetsboende är hösten 2026 och i Henån där vi 
väntar på miljödom beräknas inflyttning kunna ske i det nya trygghetsboendet i början av 
2026. 

Under året har flera stora lokalprojekt startat. Projekten befinner sig i olika stadier allt från 
behovsbeskrivning till projektering och påbörjad byggnation. Det har funnit behov av att se 
över projektmodellen och i slutet av året förtydligades roller och ansvar. 

I syfte att stärka barn som lever med föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa, separation eller 
våld i nära relation startade Klubb Busa. Arbetet sker i samarbete med 
barnrättsorganisationen Junis. Efter en lite trög start kom verksamheten igång och en grupp 
barn har nu påbörjat sin resa med att hitta verktyg för att vara rustade att bättre klara sin 
vardag. Verksamheten går 2023 över i sektor omsorgs regi. 

Med syftet att bryta ensamheten för våra äldre invånare, startade projektet Mötesplats Äldre. 
Under året har fyra mötesplatser i våra tätorter skapats och ca 100 aktiviteter har genomförts 
med ett gott deltagande. Arbetet har varit så välbesökt och uppskattat att Folkhälsorådet valt 
att fortsätta även under 2023 och också öppna upp för andra vuxna som känner sig 
ensamma. 

En seniormässa genomfördes under hösten i Henån skola där elever deltog och serverade 
fika. Den blev väldigt lyckat med många deltagare. Att det genomfördes på Henån skola 
tillsammans med eleverna gav också en viktig dimension. 

En stor gemensam nödvattenövning har genomförts tillsammans med grannkommunerna 
Tjörn och Stenungsund. 

Ett kluster för maritima näringar har skapats i syfte att titta på restflöden och om det är 
möjligt att skapa nya affärsmöjligheter utifrån dessa. 

I februari 2022 bröt kriget i Ukraina ut och det blev en omfattande flyktingvåg. Samtliga 
kommuner fick uppdraget att rusta för att ta emot flyktingar. Med samlade krafter inom 
organisationen och stort engagemang från frivilliga invånare rustade vi för ca 75 platser. 
Migrationsverket valde att inte förlägga flyktingar till Orust i ett första skede. Vi fick olika 
besked om hur många flyktingar som i ett senare skede skulle placeras på Orust. Som mest 
uppgifter om 200 till slutligen ingen placering. Detta ställde stora krav på oss som 
organisation. Samtidigt fick vi ca 40 egenbosatta Ukrainska flyktingar som bodde hos 
privatpersoner. Dessa har vi kontinuerlig kontakt med och vi har hittat kreativa lösningar för 
både boende, undervisning i svenska och arbete. Vi är särskilt glada åt att samtliga Ukrainska 
flyktingar fick arbete under sommaren. 

RISE- projektet för planering och byggnation av alternativ cykelväg i Henån startade under 
året. 
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Det har varit ett intensivt arbete med att arbeta fram en ny webbplats. Arbetet har gått i 
rekordfart och allt är på plats för lansering strax efter årsskiftet. Kommunen får nu en 
modern webbplats med ny grafisk profil, bättre tillgänglighet, bättre sökmotor, enklare 
navigering, ökat funktionalitet i mobilen samt samtliga e-tjänster och en rad nya e-tjänster 
finns samlade i en portal. Dessutom är vi först ut i Västsverige med en bygglovsmodul. 

Servicebussarna körde igång under året och det har gått över förväntan med mer än dubbelt 
så stort intresse för resande än vad som planerades för. 

Under året har processen med att ta fram en medarbetarplattform slutförts och nu pågår ett 
arbete med att skapa en film som beskriver medarbetarplattformen på ett enkelt, tydligt och 
attraktivt sätt. Ett arbete med att skapa en chefsplattform har inletts och uppstarten av detta 
arbete genomfördes i samband med chefsdagarna i oktober. En process för att arbeta med 
aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagstiftningen är utarbetad och pågår nu ute i 
verksamheterna. Medarbetarenkäten är genomförd och påvisade ett fantastiskt resultat där 
kommunen i princip förbättrade sitt resultat inom samtliga områden. Arbetet med 
onboardingprocessen har fortlöpt och som en del i detta finns nu ett digitalt anställningsavtal 
med en integration till lönesystemet. Detta digitala anställningsavtal används av ca en 
tredjedel av kommunens chefer och målet är att samtliga ska använda det. 

Ett projekt har under året pågått med syftet att förflytta bemanningsenheten från omsorgen 
till sektor ledning och verksamhetsstöd. Syftet är att bli en centraliserad bemanningsenhet 
organiserad under HR enheten som nu även kommer att stötta övriga sektorer med bland 
annat korttidsrekrytering. Den centraliserade bemanningsenheten startar upp under våren 
2023. Utbildningen i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud har under året utökats till att 
omfatta fler utbildningstimmar och cheferna har under året också erbjudits utbildning inom 
rekrytering, lönesättning, samverkan, diskriminering samt rehab. I september genomfördes 
en introduktionsdag för alla nyanställda och detta var den första introduktionsdagen sedan 
september 2019 på grund av pandemin. 

HR specialisterna har under året lagt mycket resurser på att säkerställa att det politiska 
beslutet om besök på företagshälsovård och förstadagsintyg efter fem frånvarotillfällen 
efterlevs i verksamheterna. 

Versionsuppdateringen av personalsystemet eCompanion till eC+ har varit kraftigt försenat 
på grund av oförmåga från leverantören Evry att hålla tidsramarna i projektplanen. Denna 
situation har varit mycket utmanande för löneadministrationen som har haft mycket hög 
arbetsbelastning. 

Arbetet med e-tjänster pågår i alla verksamheter utifrån prioriteringslista. Flera stora 
införandeprojekt har pågått parallellt i kommunen under året. Inom sektor lärande har 
verksamhetssystemet Schoolsoft driftsatts under hösten. Andra verksamhetssystem som 
införts under året var kundtjänstsystemet Artvise som stödjer arbetet i kontaktcenter samt 
kommunens nya hemsida. Inom sektor omsorg fortsätter arbetet med digitalisering och 
digital signering läkemedel och digitala läkemedelsskåp infördes under året. Sektor 
samhällsutveckling har infört en funktion för informationsskärmar i offentliga miljöer under 
året. Lösningen beslutades bli standard för kommunen och hittills har idrottshallarna i Ängås 
och Henåns skola samt biblioteken försetts med skärmar. Nu pågår arbetet med att driftsätta 
och börja publicera information på skärmarna. 

1.4 Framtid 

Fler arbetsuppgifter kommer att lämnas över från verksamheterna till kontaktcenter under 
2023. Det är viktigt att ha en ständig dialog mellan verksamhet och kontaktcenter för att 
optimera kontaktcenters verksamhet så att den är till gagn för kunder och kommunens 
verksamhet så mycket som möjligt. 

Ett samarbetsprojekt mellan registrator, kommunsekreterare, arkivarie och systemansvarig 
för ärendehanteringssystemet Lex ska resultera i en ökad kvalitet på kommunens 
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dokumenthantering. Detta måste omfatta och få effekter på kommunens alla verksamheter. 

Under 2023 införs ett nytt budget och prognosverktyg med förbättrade analysmöjligheter för 
cheferna. Förhoppningen är att cheferna ska få ett användarvänligt och enkelt system som 
underlättar det ekonomiska planerings- och uppföljningsarbetet. 

Åren 2023-2024 ser ekonomiskt tuffare ut för kommunen. Eventuellt behövs kortsiktiga 
åtgärder vidtas för att klara en ekonomi i balans. 

Kompetensförsörjningen är den största utmaningen som kommunen har framför sig. Detta 
kommer att ställa stora krav på HR funktionen. Under 2023 måste en verksamhet skapas 
tillsammans med den nya centraliserade bemanningsenheten som möter dessa utmaningar 
och som på ett optimerat sätt kan stötta verksamheterna i denna utmaning. 

HR enheten har startat upp en arbetsgrupp med representanter från verksamheterna för att 
ur ett strategiskt och kommunövergripande perspektiv arbeta med 
kompetensförsörjningsutmaningen både på kort och lång sikt. 

Kommunens frågor blir allt mer komplexa, det är därför viktigare än någonsin med ett gott 
samarbete såväl internt som externt. Även en ökad dialog med medborgarna ser vi som en 
framgångsfaktor för att veta att vi gör rätt prioriteringar för framtiden. 

Det förebyggande arbetet står mer i fokus och tidiga insatser i syfte att både förebygga 
psykisk ohälsa och ökad kriminalitet i samhället, tar sig nya uttryck. En ny lag om 
kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet träder i kraft 2023. Att bättre låta 
barnkonventionens intentioner genomsyra hela vår verksamhet ger också bättre 
förutsättningar för nästa generation invånare. 

Ett ökat fokus på samhällets risk- och sårbarhetsarbete samt beredskap. Även här är det 
förebyggande arbetet viktigt, som att förebygga risker i vår verksamhet på ett systematiskt 
sätt. Därför kommer vi att utveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. 

En stor osäkerhetsfaktor för framtiden är hur flyktingsituationen kommer att utvecklas, både 
utifrån kriget i Ukraina samt ett förändrat klimat. 

En ökad satsning på näringslivsfrågorna sker med start 2023. Då näringslivet kommer att ha 
det ansträngt de närmaste åren, behöver kommunen finnas med för att tillsammans med 
näringslivet skapa så bra förutsättningar som möjligt för att näringslivet fortsatt ska kunna stå 
för tillväxt, arbetstillfällen och bidra till den gemensamma välfärden samt ligga väl med 
omställningen av samhället. 

Ett ökat fokus på infrastruktur, mobilitet och kollektivt resande. Området är strategiskt 
viktigt för Orust då vi är beroende av pendling, kompetensförsörjning och en omställning av 
samhället. Förslag på ny Översiktsplan 2040 lägger också ett ökat fokus på kollektivt resande. 
Vi behöver vara kreativa och både nyttja de möjligheter vi har inom ramen för redan 
etablerad kollektivtrafik och infrastruktur. Men vi behöver också vara långt mer offensiva i 
hur vi arbetar med andra alternativa sätt för mobila lösningar. 

En av vår tids stora utmaningar är pågående klimatförändringar och förlust av biologisk 
mångfald. Orust kommun är framgångsrika när det gäller förlust av biologisk mångfald, men 
det finns mer att göra, där kommunen som organisation och våra invånare kan bidra på olika 
sätt. När det gäller klimatanpassning samt åtgärder i syfte att minska utsläppen av 
växthusgaser, gör vi idag en rad åtgärder som går åt rätt håll. Likaså ett ökat fokus på 
energieffektivisering ger en positiv utveckling.  Arbetet behöver fortsätta och intensifieras för 
att klara du utmaningar som samhället står inför. 

Under 2023 fortsätter digitaliseringsarbetet med nya e-tjänster, M365, nytt Intranät och 
utöver det fortsatta förbättringar av den bakomliggande IT-infrastrukturen. Driftsättningen 
av HR-systemet har försenats och är nu planerad till oktober/november. 
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2 Måluppfyllelse och analys 

2.1 Attraktiv kommun 

2.1.1 Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

 
Delvis 
uppfyllt 

Kontaktcenter invigdes i oktober. Hittills är vår uppfattning att externa kunder såväl som 
kommunens verksamheter upplever att kvaliteten på bemötandet och tillgängligheten varit hög. 
Öppettiderna har varit mer generösa än tidigare och många frågor kan besvaras direkt i 
kontaktcenter. Allteftersom kommunvägledarna blev mer erfarna i sin roll och verksamheterna 
lämnar över fler arbetsuppgifter till kontaktcenter, kommer bemötande och tillgänglighet 
sannolikt kunna bli än bättre. 

Utvecklingsgruppen har arbetar fram förslag på Riktlinjer för tillgänglighet och service som skall 
gälla alla medarbetare i organisationen. Material för implementering i organisationen är klart och 
finns tillgängligt för att användas på t ex. arbetsplatsträffar. 

Under året har arbetet varit intensivt med en ny webbplats där tillgängligheten varit i fokus. Den 
nya webbplatsen skall vara tillgänglig för alla har förbättrad navigering, enklare att använda i 
mobilen, lättläst och med förbättrade möjligheter för de som inte har svenska som modersmål 
eller behöver stöd på olika sätt för att kunna ta del av informationen på vår webbplats. 
Kommunens samtliga e-tjänster finns också samlade i en e-tjänstportal. 

Målsättningen för arbetet med e-tjänster uppfylldes och 31 e-tjänster publicerades under året. 
Bl.a. synpunkter, klagomål, beröm och frågor, bygglov, avfallshantering och tider i idrottshallar. 

 

  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Andel som får svar på e-
post inom en dag, andel 
(%) 

85 90 Samtliga e-post, 60 st, besvarades i 
undersökningen (dock några lite senare än inom 
en dag). Flertalet besvarades av registrator eller 
kontaktcenter. Genom att ha centraliserat 
hanteringen av e-post har målvärdet överträffats. 

 Andel som tar kontakt 
med kommunen via 
telefon som får ett 
direkt svar på en enkel 
fråga, (%) 

60 36 Dessvärre blev utfallet sämre än tidigare. 
Mätningen gjordes mitt under införandet av 
kontaktcenter, vilket innebar att vår svarstjänst, 
Kalix24, kopplade de flesta samtal. Detta kan ha 
inneburit felkopplingar. Mätningen visar också att 
i de fall samtalen kopplats fram till rätt 
handläggare har det tagit lång tid tills någon 
svarat. Inom detta område finns 
förbättringspotential inom hela kommunen. 

 Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, 
andel av maxpoäng (%) 

88 82 Måttet visar en subjektiv bedömning av vilket 
bemötande man fick när man kontaktade 
kommunen via telefon. Utfallet nådde inte riktigt 
upp till målvärdet. Dock kan sägas att det ligger i 
nivå med övriga kommuner. 

 Antalet nya e-tjänster i 
kommunen (st) 

30 31 Målet för e-tjänstearbetet uppfylldes. Några av e-
tjänsterna som levererades under året ersätter likt 
förra året ett flertal blanketter som i flera fall 
vilket effektiviserar användningen både för 
sökande och handläggningen. För att samordna 
arbetet med den nya hemsidan valde vi mot slutet 
av året att skjuta upp integrationsarbeten på de 
mer avancerade e-tjänsterna för att istället hinna 
med fler enkla e-tjänster. 

I början av 2023 kommer e-tjänsterna som skulle 
integreras med bakomliggande system att göras 
klart och en ny prioriteringslista ska beslutas för 
vilka e-tjänster som ska göras under våren. 
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2.1.2 En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i 

 
Uppfyllt 

Orust kommun har under våren anställt ytterligare en medarbetare som arbetar med alkohol- och 
tobakstillstånd för Orusts och Tjörns kommuner. Detta innebär en minskad sårbarhet och 
dessutom en ökad möjlighet att utbyta erfarenhet. Responsen från Tjörns kommun och 
företagarna på Tjörn har varit god. Likaså har Orust kommuns företagare gagnats av den ökade 
tillgängligheten och kompetensen. 

Under våren togs beslut om lägre egenavgifter i färdtjänsten. Nu ligger en färdtjänstresa inom 
kommunen på samma nivå som motsvarande inom Stenungsunds kommun, vilket gett vissa 
kommuninvånare ökade möjligheter att resa. Resandet ökade kraftigt mellan åren 2021 och 2022, 
sannolikt mest på grund av att pandemins effekter, men kanske har också antalet resor ökat något 
på grund av de lägre egenavgifterna. 

En stor del av upphandlingsplanen för året har genomförts. Runt 7-10 planerade entreprenader 
flyttades fram till 2023 på grund av att projekten blivit försenade. Av de upphandlingar som blev 
klara kan nämnas kundtjänstsystem kontaktcenter, solceller till Ängsvikens särskilda boende, 
fiskare för draggning av spökfiskeredskap, däckhotell med däckservice, nybyggnation Ellös 
förskola, trygghetsboende Ellös, snöröjning och halkbekämpning, gratifikationer, ombyggnation 
Ågården, ny webbplats, visselblåsartjänst samt flertalet ramavtal för löpande tjänster. 

Som ett led i genomförandet av Medborgarlöftet har vi i samverkan med kommunpolisen arbetat 
med trygghetsfrågor, i form av frukostmöte för näringslivet, kvällsmöte med de gröna näringarna 
och en trygghetsvandring på verksamhetsområde. Insatserna har varit mycket uppskattade. 

Andra trygghetsskapande förebyggande åtgärder är Klubb BUSA med syfte att stärka barn som 
lever med föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa, separation eller våld i nära relation. Arbetet sker 
i samarbete med barnrättsorganisationen Junis. En grupp barn har nu påbörjat sin resa med att 
hitta verktyg för att vara rustade att bättre klara sin vardag. Verksamheten går 2023 över i sektor 
Omsorgs regi. Med syftet att bryta ensamheten för våra äldre invånare, startade projektet 
Mötesplats Äldre. Under året har 4 mötesplatser i våra tätorter skapats och ca 100 aktiviteter har 
genomförts med ett gott deltagande. Arbetet har varit så välbesökt och uppskattat. 

En omfattande insats har lagts under året i arbetet med ny översiktsplanen där 
turism/besöksnäring och näringsliv är viktiga delar. Även den blå översiktsplanen (tillsammans 
med Tjörn) lyfter fram turismens och de blå näringarnas betydelse. 

Projekt BAS (ERASMUS) har påbörjats i syfte att ge oss ökat kompetens och bättre 
förutsättningar att arbeta med att attrahera företag till Orust. En utbildningsmodul är under 
framtagande för våra handläggare i myndighetsutövning och i projekt Lyskraft skall ett 
marknadsföringsmaterial tas fram för ett av våra verksamhetsområden. Vi har slutfört vårt 
uppdrag i Ett Enat Bohuslän, vilket är att bjuda in kommunernas tillståndsgivare till föreläsningar 
och samverkan för att underlätta för turistföretagen. Det är en återkommande aktivitet som vi 
gjort sedan 2016. 

Orust företag har hittills få konkurser. Men läget förändras snabbt utifrån vår omvärld med 
prisökningar på såväl råvaror som energi. Vi ser också en trend med ökad försiktighet där 
framförallt byggföretagen riskerar att drabbas då materialpriserna rusar i höjden. Här ser vi en risk 
att fler Orustföretag kommer att drabbas då vi har många företag inom byggsektorn. 

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Avslutad i) Förbättra företagsklimatet 
genom samverkan mellan 
kommun och näringsliv. 

Näringslivsrådet har haft två möten under året och 
arbetat med ny översiktsplan och fokusområden som 
kompetensförsörjning, infrastruktur och bygglov. Ett 
frukostmöte har genomförts med STO kommunerna 
och Företagarna. Inom ramen för medborgarlöftet 
har det varit fokus på näringsliv och trygghetsfrågor i 
samarbete med kommunpolisen. Det har genomförts 
trygghetsvandring på ett verksamhetsområde och 
Gårdssamverkan med fokus trygghetsfrågor har 
startat. 

I november samlades ett tjugotal företag i Ellös för 
diskutera hur industriell symbios kan vara en 
möjlighet för företag att minska sina kostnader 
genom nya affärsmodeller, samtidigt som man 
minskar den negativa miljöpåverkan. Frågan var 
också om den enes restavfall kan vara någon annans 
råvara. Dagen genomfördes i samverkan med 
Symbioscentrum Sotenäs, Innovatum och Chalmers. 
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Status Uppdrag Kommentar 

Resultatet blev att två utvecklingsgrupper bildades 
med inriktning på sill och musslor. 

Fortsatt sker samarbete med stödfunktioner för 
näringslivet som ALMI och Position Väst i syfte att 
skapa goda förutsättningar för våra företag att 
fortsätta utvecklas. Under året har vi samarbetat i 
flera kompetensförsörjningsprojekt riktat till 
näringslivet som Fenix och Hållbar besöksnäring 
Väst. 

Vi ingår i olika nätverk och samverkansformer som 
har gjort att företag givits möjlighet att utvecklas och 
kompetensutvecklas. Det är av största vikt att detta 
görs i tider av ökad konkurrens och förändrad 
konjunktur när pressen på våra företag är stor. 

Facilitering av ett flertal större företagsfrågor 
avseende etablering och utveckling har genomförts. 

 Avslutad h) Avtal med GR – Vår avsikt är 
att ansöka om att gå med i GR 
(Göteborgsregionen). 
Förtydligande kring kostnader 
med nuvarande Fyrbodal jämfört 
med GR. Ansökan ska 
förberedas och lämnas in inför 
nästa mandatperiod. 

Avslutad i årsredovisningen 2021. 

 Avslutad g) Utreda fler möjligheter för 
äldre att till en låg avgift resa 
kollektivt inom Orust kommun. 

Avslutad i årsredovisningen 2021. 

 

  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Sammanfattande 
omdöme om 
företagsklimatet i 
kommunen (Svenskt 
näringslivs enkät betyg 
1-6) 

3 2,78 Svenskt näringslivs enkät om näringslivsklimatet 
besvarades av 105 företag. Enkäten är i tre delar, 
varav sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet och enkätsvaren är klara. I årets 
ranking hamnade Orust på plats 281, det är en 
minskning med 3 platser sedan föregående 
mätning. De enkätfrågor som haft störst 
förbättring var inom kommunens information till 
företag och upphandling, de enkätfrågor med 
störst försämring var påverkan av 
brottslighet/otrygghet samt tillgång till 
kompetens. 

Betyget för sammanfattande omdöme hamnade 
2021 hamnade på 2,6 (på en 6-gradig skala) och 
betyget 2022 hamnade på 2,78. En förbättring 
men når inte riktigt upp till målvärdet. 
Riksgenomsnittet var 3,2. 

 Andel elever i åk. 9 (15 
år) som 
intensivkonsumerar 
alkohol någon gång i 
månaden eller oftare 
(%) 

14 4 Drogvaneundersökningen görs var tredje år och 
har genomförts under hösten 2022. Resultatet 
visar en betydlig minskning av 
intensivkonsumtionen i åk 9 vilket är positivt. 

Några av de insatser som gjorts är deltagande i 
kampanjer i syfte att stoppa langning och 
föreläsningar riktat till föräldrar. Tidiga insatser 
görs för att fånga upp de ungdomar som ligger i 
riskzon för alkohol- och drogmissbruk i 
samarbete med polis, socialtjänst, fritid och skola. 
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  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Har upplevt hot och 
våld i hemmet, barn 15 
år (%) 

6  Det råder en osäkerhet om tillförlitligheten i 
underlaget, varför vi väljer att inte presentera 
någon siffra. I kommunens välfärdsredovisning 
kommer det att granskas och presenteras. Några 
av de åtgärder som initierats av Folkhälsorådet 
under året är uppstart av klubb BUSA , en 
stödgruppsverksamhet som bland annat riktar sig 
till barn och unga som lever med missbruk och 
/eller hot och våld i familjen. 

Arbetar med att tidigt upptäcka barn och unga 
som lever i familjer med våld för att kunna ge 
stöd och hjälp. Framtagande av 
informationsmaterial vart man kan vända sig vid 
behov av stöd och hjälp 

 Vunna 
överklaganden % 

90 100 Inom upphandlingsenheten och administrativa 
enheten finns det inga inkomna eller pågående 
överprövningar under 2022. Bedömningen är att 
målvärdet uppnås. 

 Andel elever i åk. 9 (15 
år) som har använt 
narkotika 
överhuvudtaget (%) 

10 7 Drogvaneundersökningen görs var tredje år och 
har genomförts under hösten 2022. Resultatet 
visar en minskning av de som prövat narkotika i 
åk 9. Arbetet fortsätter med tidiga insatser i syfte 
att fånga upp de ungdomar som ligger i riskzon 
för alkohol- och drogmissbruk, ett samarbete 
med polisen, socialtjänsten, fritid och skolan. 
Uppstart av klubb BUSA, en 
stödgruppsverksamhet som bland annat riktar sig 
till barn och unga som lever med missbruk i 
familjen. 

2.1.3 Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden 

 
Uppfyllt 

Antal följare på våra sociala medier ökar kontinuerligt. Orust kommun hamnade under året som 
bästa kommun på Facebook när det gäller störst tillväxt av följare, mest engagerade följare och 
bästa kommun totalt. Vi hamnade också på 1:a plats vid mätning av Sveriges bästa företag och 
organisationer inom kategorin myndighet och kommun på Instagram. På LinkedIn är vi en av de 
kommuner i Sverige som ökar sina följare mest. 

Under året har den nya webbplatsen färdigställts med ökad tillgänglighet och en uppdatering av 
den grafiska profilen. Arbetet har gått i rekordfart och Orust kommun får nu en modern 
webbplats med ny grafisk profil, bättre tillgänglighet, bättre sökmotor, enklare navigering, ökat 
funktionalitet i mobilen samt samtliga e-tjänster och en rad nya e-tjänster finns samlade i en portal. 
Dessutom är vi först ut i Västsverige med en bygglovmodul. 

Under sommaren genomfördes cykeltävlingen Tour of Scandinavia i damernas proffs-tour "Battle 
of the north" där vår etapp Mollösund- Strömstad sågs av 4,6 miljoner TV-tittare på Discovery. 
Lägger man till alla plattformar (nätet, annan TV) så var det totalt cirka 16 miljoner tittare i 22 
länder. Det är bara Tour de France som hade mer tittare av alla tävlingarna. Vi var med och 
sponsrade barncykelloppet och erhöll en fantastisk film att kunna använda i marknadsföringssyfte 
från Tv-produktionen. Detta är i särklass det största mediala som hänt Orust. Hela arrangemanget 
var väldigt lyckat och satte verkligen Orust på kartan. Det blir en utmaning att ta emot alla dessa 
besökare från hela världen nästa år. 

Öppet varv var tillbaka i full kraft och var som vanligt ett stort lokalt evenemang. Vår monter blev 
särskilt välbesökt då vi i år valde att ha vår energi- och klimatrådgivare på plats. 

För elfte året delades Orusts stora Evert Taubepris ut. Denna gång var det Annika Norlin som 
mottog priset vid en ceremoni i Nösund. Priset röner alltid stor uppmärksamhet i medier och 
sociala kanaler. 
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  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Antal följare på 
Facebook (st) 

1 663 2 362 Antal följare på våra sociala medier ökar 
kontinuerligt. Årets målvärde var att öka antalet 
följare och detta har uppfyllts. Under året var vi 
bäst i Sverige på Facebook inom flera kategorier 
"Bästa kommun", "Mest engagerade följare" och 
"Störst tillväxt av antal följare". 

 Antal följare på 
LinkedIn (st) 

1 401 1 675 Antal följare på LinkedIn ökar kontinuerligt och 
blir en allt viktigare kanal för oss. Vi är en av de 
kommuner där antalet följare på LinkedIn ökar 
mest. Årets målvärde var att öka antalet följare 
och detta har uppfyllts. 

 Antal följare på 
Instagram (st) 

2 017 2 452 Antalet följare ökar även på Instagram. Vi blev 
rankade som nr 1 i Sverige med 98 av 100 möjliga 
poäng vid senaste mätningen av företag och 
organisationer i kategorin kommuner och 
myndigheter. Årets målvärde var att öka antalet 
följare och detta har uppfyllts. 

2.2 Hållbarhet och hushållning 

2.2.1 Minskad klimatpåverkan 

 
Delvis 
uppfyllt 

Hela upphandlingsprocessen inklusive en stor del av vår inköpsprocess sker helt digitalt. Även 
våra avtal signeras digitalt. Merparten av utbildningarna genomfördes digitalt, vilket också 
gynnade miljön och tidsaspekten. Sedan covid-19 är distansarbete en del av vardagen som innebär 
mindre resor och underlättar vardagen för medarbetaren. 

Kommunstyrelsen har inför 2022 beslutat om tre klimatlöften. Framtagande av 
laddinfrastrukturplan, minskat matsvinn och cirkulära möbler. En laddinfrastrukturplan har 
arbetats fram, men är ej beslutad, en avslutande workshop återstår. Fortsatt arbete med 
minskning av matsvinn har genomförts. Arbete med hur vi skall arbeta med cirkulära möbler, är i 
princip klart och redan nu kan verksamheterna återbruka begagnade möbler via intranätet. 

RISE (Sveriges forskningsinstitut) ska ta fram framtidens nya sätt att bygga cykelvägar utanför 
tätorterna. Orust och Uddevalla är med i projektet och hösten 2024 ska vi bygga 200 meter av 
framtidens cykelvägar. Chalmers (tillsammans med VGR) gör en forskningsrapport om hur 
hållbara kombinerade gods- och persontransporter inom närsjöfarten/skärgården ska utvecklas. 
De tittar främst på Orust och Lysekil. Flera möten hålls på olika platser och ett har varit på 
Gullholmen. Chalmers ska presentera ett resultat vid halvårsskiftet 2023. 

Ett arbete är också initierat för etablering av en solcellspark på Månsemyr. 

Energi- och klimatrådgivningen har varit oerhört efterfrågad av såväl företag som privatpersoner 
med anledning av att energi- och bränslepriser ökat avsevärt. Staten har utökat stödet till 
kommunerna för att kunna utöka arbetet ytterligare inom energi- och klimatrådgivningen. 

 

  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Kopiering i antal 
miljoner totalt 
kommunen. 

2,7 3 Antal utskrifter för 2023 slutade på totalt 3 000 
000 kopior och innebär att det skrevs ut ca 200 
000 kopior mer jämfört med 2021 och 300 000 
kopior mer än målvärdet för 2022. Varför det 
blev ett trendbrott 2022 får analyseras vidare. 

 Kostnad miljoner 
kronor bilersättning 
tjänsteresa med privat 
bil, totalt kommunen. 

0,7 0,4 Vi ligger långt under målvärdet vilket är ett 
strålande resultat. Vi är sannolikt mer digitala 
fortsatt även efter pandemin och väljer att ha en 
stor andel möten och utbildningar via teams 
vilket påverkar andelen resor med bil mycket 
positivt. 
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2.2.2 Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd 

och tillväxt 

 
Uppfyllt 

Kommunens ekonomi har varit stark de senaste åren. Sektorerna har en ekonomi i balans och 
redovisade överskott mot budget. Trots att pris- och ränteutvecklingen redan tagit fart mot 
rekordnivåer blev kommunens resultat i nivå med 2021, som var det bästa genom tiderna. Under 
2022 löstes en del av pensionsskulden in, vilket sänkte resultatet med 40 mnkr. Om inte den 
inlösen hade gjorts hade kommunens resultat blivit rekordhögt runt 100 mnkr. Den stora 
budgetavvikelsen 2022 som främst beror på högre skatteintäkter och statsbidrag ger oss ett bra 
utgångsläge när vi går in i 2023 med betydande kostnadsökningar för pensioner, räntor, 
förbrukning och investeringar. 

Inköpsprocessen fortsätter att utvecklas genom en allt mer digitaliserad process. Andelen e-
fakturor och digitala inköpsordrar fortsatte att öka. Fördelarna med detta är att vår administration 
minskade genom en automatiserad fakturahantering. Vi fick bättre kontroll och uppföljning av 
våra inköp. Vår avtalstrohet ökade genom att vi handlar från rätt leverantör till rätt pris. 

Helhetsperspektivet är mer i fokus än tidigare. Ledningsgruppen arbetar brett med frågor över 
sektorsgränserna och budgetprocessen fortsätter att utvecklas med fokus på kommunens bästa 
som helhet. 

Arbetet med ny översiktsplan och framtagande av samrådshandling är nu klart och avvaktar endast 
beslut av kommunstyrelsen, därefter startar samrådstiden. Samtliga utredningar med 
miljökonsekvensbeskrivning har färdigställts och arbetet med uppbyggnad av struktur för den 
digitala översiktsplanen är också klart. Översiktsplanen presenterar kommunens kommande 
utbyggnadsområden för såväl bostäder som verksamheter, samt vilka områden som skall bevaras 
och skyddas för framtiden. Översiktsplanen utgör också ett underlag i syfte att tydliggöra och 
underlätta beslut förutsättningarna för att bevilja beslut detaljplan, bygglov och miljötillstånd. 
Översiktsplanen ger förutsättningar för ökad befolkningstillväxt och företagande vilket i sin tur ger 
ett ökat skatteunderlag vilket är en förutsättning för att långsiktigt trygga framtida välfärd och 
tillväxt. 

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Avslutad l) Effektivisera våra interna och 
externa processer genom att 
arbeta sammanhållet mot smarta 
digitala lösningar i samtliga 
verksamheter, start 2019 

Arbetet med e-tjänster pågår i alla verksamheter 
utifrån prioriteringslista. Flera stora införandeprojekt 
har pågått parallellt i kommunen under året. Inom 
sektor lärande har verksamhetssystemet Schoolsoft 
driftsatts under hösten. Andra verksamhetssystem 
som införts under året var kundtjänstsystemet Artvise 
som stödjer arbetet i kontaktcenter samt kommunens 
nya hemsida som lanserades några dagar efter nyår 
2023. Inom sektor omsorg fortsätter arbetet med 
digitalisering och digital signering läkemedel och 
digitala läkemedelsskåp infördes under året. Sektor 
samhällsutveckling har infört en funktion för 
informationsskärmar i offentliga miljöer under året. 
Lösningen beslutades bli standard för kommunen 
och hittills har idrottshallarna i Ängås och Henåns 
skola samt biblioteken försetts med skärmar. Nu 
pågår arbetet med att driftsätta och börja publicera 
information på skärmarna. 

Under 2023 fortsätter digitaliseringsarbetet med nya 
e-tjänster, M365, nytt Intranät och utöver det 
fortsatta förbättringar av den bakomliggande IT-
infrastrukturen. Driftsättningen av HR-systemet har 
försenats och är nu planerad till oktober/november. 
Nytt budget och prognossystem ska upphandlas 
under året. 

 Pågår Arbeta fram en ny Översiktsplan 
med sikte på 2040 

Arbete med ny översiktsplan har nu kommit så långt 
att allt underlag inför samrådet är klart med förslag på 
mark- och vattenanvändning, alla utredningsunderlag 
samt miljökonsekvensbeskrivning. Beslut om samråd 
beräknas tas av kommunstyrelsen i januari. Därefter 
går översiktsplanen ut på samråd under våren 2023. 



Verksamhetsberättelse 2022 

 

 

14 

 

 

 

  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Budgetföljsamhet totalt 
kommunen 

  Ja Kommunens ekonomiska resultat blev mycket 
högre än den budgeterade nivån. Den 
ekonomiska konjunkturen i Sverige utvecklades 
bättre än förväntat, vilket innebar högre 
skatteintäkter. Samtliga sektorer redovisar 
positiva budgetavvikelser. 

 Andel e-fakturor, 
kommunen totalt (%) 

80 88 Andelen e-fakturor ökade såväl under året som 
jämfört med föregående år. Andelen e-fakturor 
var under 2022 88 % av totalt närmare 33 000 
inkommande leverantörsfakturor. Jämfört med 
föregående år ökade andelen med 11 %. 
Målvärdet 2022 var 80 %, vilket vi överträffar 
med god marginal. De bästa kommunerna når en 
nivå på ca 92-94 %. Stort arbete har lagts på att få 
våra större leverantörer att skicka e-faktura som 
är billigare och bättre ur uppföljningssynpunkt än 
pappersfakturor. Av alla e-fakturor som 
inkommit ligger 24 % på abonnemang, vilket 
innebär en helt automatiserad fakturahantering. 
Av e-fakturorna var 20 % matchade mot en e-
beställning, vilket innebär ökad priskontroll och 
mindre administration. Både abonnemang och 
ordermatch ökade under 2022 och låg nära 
genomsnittet hos kunderna. Den fantastiska 
ökningen på 15 % blev vi uppmärksammade för 
på Proceedos användardagarna där vi fick 
utmärkelsen som årets raket för vårt 
automatiseringsarbete. 

 Antal digitala 
inköpsordrar, 
kommunen totalt (st) 

4 209 5 993 Antalet digitala beställningar ute i verksamheterna 
fortsatte att öka under året, vilket var glädjande 
och ett tecken på att det nya arbetssättet fungerar 
allt bättre. Kommunens beställare gjorde fler 
ordrar men inte till så mycket högre värde. Det 
kan vara ett tecken på att antalet beställningar 
med lågt värde ökade. Under 2022 gjordes nästan 
6 000 e-beställningar jämfört med 4 200 e-
beställningar under 2021. Målet att öka våra 
beställningar har nåtts. Flest beställningar under 
2022 fick vår livsmedelsleverantör, därefter 
leverantören för städkem och på tredje plats 
leverantören för sjukvårdsmaterial. Även under 
2022 var skyddshandskar den mest populära 
produkten som vi köpte mest av. En digital 
beställning minskar den administrativa 
administrationen i många led och ger en ökad 
uppföljning och kontroll. Synpunkter och 
förbättringsförslag från beställare och chefer tas 
om hand och systemet utvecklas löpande med 
förenklingar och tydligare beställarinformation. 
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2.3 Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö 

 
Delvis 
uppfyllt 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög och har ökat från föregående år vilket innebär att trots ett mycket 
bra resultat på såväl medarbetarengagemang som stolta medarbetare i kommunen så får man se 
målet som endast delvis uppfyllt. Vi är på god väg men måste få bukt med sjukfrånvaron så att vi 
ser en nedåtgående trend innan vi kan se målet som uppfyllt. 

  Indikator Målvärde 
Utfall 
T3 2022 

Kommentar 

 Medarbetarengagemang 
(HME) totalt 
kommunen - Totalindex 

81 82 Det totala medarbetarengagemanget i kommunen 
blev 82 vilket överstiger målvärdet. Detta är en 
mycket hög siffra för ett HME index vilket är 
väldigt positivt. Detta stärker bilden av att man 
upplever Orust kommun som en god 
arbetsgivare då man i medarbetarenkäten har 
förbättrat värdet på nästan samtliga frågor. I 
SKRs statistikdatabas Kolada var motsvarande 
siffra för samtliga kommuner 79 för 2021. Ingen 
siffra för 2022 är ännu rapporterad men det ger 
ändå en bild av att vi har ett högt HME index i 
Orust kommun. 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
totalt, (%) 

8 10,8 Sjukfrånvaron är fortsatt mycket hög och 
befinner sig en bra bit från målvärdet. En 
anledning till att vi fortsatt har hög sjukfrånvaro 
är att Covid ännu inte helt släppt sitt grepp. 
Omsorgen har haft utbrott på flera enheter som 
resulterat i en extremt hög frånvaro vilket även 
påverkar resultatet för hela kommunen. 

 Medarbetarengagemang 
(HME) totalt 
kommunen 
- Motivationsindex 

81 83 Motivationsindexet överstiger målvärdet med ett 
mycket gott resultat. Vikten av arbetet i välfärden 
har tydliggjorts under pandemin och statusen i 
våra yrken, inte minst inom omsorgen har höjts. 
Detta har sannolikt fortsatt att påverka 
medarbetarna på ett mycket positivt sätt. Det 
finns en stabilitet i verksamheterna i Orust 
kommun som resulterar i ett gott arbete och 
fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling, 
vilket skapar motivation hos medarbetarna. 

 Medarbetarengagemang 
(HME) Sektor ledning 
och verksamhetsstöd  - 
Totalindex 

80 85 Utfallet överstiger målvärdet med råge vilket är 
mycket positivt då värdet beskriver medarbetarna 
på Sektor ledning-och verksamhetsstöds hållbara 
medarbetarengagemang vilket inkluderar 
motivation, ledarskap och styrning. 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
Sektor ledning och 
verksamhetsstöd (%) 

5 4,7 Utfallet för sektor Ledning och verksamhetsstöd 
är bättre än målvärdet vilket är ett mycket positivt 
resultat. Möjlighet att arbeta på distans vid lättare 
förkylningar mm har sannolikt påverkat detta 
resultat positivt. 

 Andel stolta 
medarbetare som kan 
tänka sig att 
rekommendera Orust 
kommun som 
arbetsgivare totalt 
kommunen (%) 

80 86,2 Andel stolta medarbetare som kan tänka sig att 
rekommendera Orust kommun som arbetsgivare 
blev betydligt fler än målvärdet. Det är hela 782 
personer som kan rekommendera Orust 
kommun vilket är en oerhört glädjande siffra. 
Detta motsvarar 86,2 % av de som besvarade 
medarbetarenkäten. År 2021 var det 84 %. Andel 
medarbetare som var stolta/nöjda över att arbeta 
i Orust kommun var 89,6 %, vilket kan jämföras 
med 87,5 % år 2021. 
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, 
mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Helårsprognos 
oktober 

Utfall föregående år 

Intäkter 176,3 187,2 181,4 183,8 

Kostnader -252,7 -263,2 -256,8 -255,7 

-varav 
personalkostnader 

-105,5 -101,1 - -101,2 

-varav 
lokalkostnader 

-8,7 -8,7 - -8,7 

Nettokostnader -76,4 -76,0 -75,4 -71,9 

Budgetram -76,4 -76,4 -76,4 -71,7 

Avvikelse 0,0 0,4 1,0 -0,2 

 

Fördelning 
nettokostnad, mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Avvikelse 
helår 

Avvikelse helår 
föregående år 

Sektorsövergripande -4,7 -3,2 1,4 0,4 

Plan -5,9 -6,4 -0,5 -0,6 

Bygg -4,9 -4,3 0,6 -4,4 

Miljö -5,6 -5,7 -0,1 0,4 

Kultur och Fritid -22,6 -20,9 1,7 0,9 

Räddningstjänst -16,6 -17,9 -1,3 -0,9 

MEX -9,7 -7,3 2,5 -2,2 

Hamn och parkering -3,2 -2,2 1,0 1,2 

     

Summa exkl fastighet, 
kost och lokalvård 

-73,2 -67,9 5,3 -5,2 

Fastighet inkl 
bostadsanpassning 

-2,7 -6,5 -3,8 4,3 

Kost och lokalvård -0,5 -1,5 -1,1 0,8 

Summa -76,4 -76,0 0,4 -0,2 

1.1 Analys av utfall 

Samhällsutveckling resulterade i ett överskott med +0,4 mnkr för 2022. 
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Sektorsövergripande +1,4 mnkr 
Resultatet för sektorsövergripande hamnade på ett överskott på 1,4 mkr. Här 
finns en budgetpost som har täckt en del av fritidshusplanernas geotekniska 
utredningar (0,5 mnkr). Kvalitetsutvecklaren vars kostnader budgeteras här 
har gått in som tillförordnad chef för bygglovsenheten och stor del av året 
hamnade lönekostnaden därför på byggenheten. Det bidrar till årets 
överskott. 

Plan -0,5 mnkr 

Resultatet för planenheten blev ett underskott med -0,5 mnkr. Med de extra 
medel som var avsatta för geotekniska utredningar inom sektorövergripande 
hamnade resultatet på +/- 0. Arbete med externa planer gav intäkt på 0,2 
mnkr högre än budgeterat. 
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Byggenheten +0,6 mnkr 
Byggenhetens resultat för året blev ett överskott med 0,6 mnkr. Verksamheten 
befarade lägre intäkter i slutet av året på grund av osäkerheten i konjunkturen 
och omvärlden, men så blev det inte. 

Miljöenheten -0,1 mnkr 
Miljöenhetens resultat för året hamnade på ett underskott med -0,1 mnkr. Det 
beror bland annat på komposttillsyn som genomfördes men som ej var 
budgeterad. 

Kultur och Fritid +1,7 mnkr 
Kultur och biblioteksenhetens resultat för året blev ett överskott med +0,5 
mnkr. Det beror på en långtidssjukskrivning. Under året har rekrytering av 
vikarie genomförts, men tyvärr gav den rekryteringen inget resultat. Det är 
svårt att rekrytera vikarier. 
Årets resultat för fritidsenheten blev ett överskott på 1,1 mnkr. Inom 
verksamheten har under året funnits en vakans där nu rekrytering har startat. 
Intäkter för idrotts- och fritidsanläggningar var högre än budgeterat samt 
sjukskrivning under del av året har även det bidraget till överskottet. 

Räddningstjänsten -1,3 mnkr 
Räddningstjänstens verksamheter resulterade i ett underskott på -1,3 mnkr. 
Det beror till viss del på högt antal händelser i början av året. Det beror även 
på stort behov av reparationer av fordon. 

Mark och exploatering +2,5 mnkr 
Resultatet för Mark och exploatering blev ett överskott med 2,5 mnkr. Under 
året har verksamheten fått ett driftbidrag på 1 mnkr för en investering som 
genomförts vilket bidrog till överskottet. Kostnaderna för parkenheten blev 2 
mnkr lägre än budgeterat. Det beror delvis på att flera trivselhöjande åtgärder 
redovisats som investering, men som framöver kommer påverka 
driftsbudgeten. Verksamheten har rivit tre hus på Åvägen där två av dem inte 
var budgeterade men det beslutades att genomföra rivningarna eftersom 
möjligheterna fanns resultatmässigt. 

Hamn och Parkering +1,2 mnkr 
Resultatet för Hamnverksamheten blev ett överskott på 0,5 mnkr. Det beror 
delvis på den vunna tvisten som pågått några år efter arbete med brygga i 
Edshultshall. Intäkt på 0,7 mnkr som avser tidigare års konsultkostnader 
inkom under början av året. Under hösten bokfördes en större obudgeterad 



Verksamhetsberättelse 2022 – Sektor samhällsutveckling 
 

6 
 

kostnad för icke tidigare fakturerade avgifter för VA på -1,2 mnkr. Det var för 
övrigt en bra säsong med många gästnätter som också bidrog till överskottet. 
Inom verksamheten finns en vakant tjänst som vi inte lyckats rekrytera då det 
är svår-rekryterat inom den branschen, vilket även det bidrar till överskottet. 

Parkering och belysning resulterade i ett överskott på 0,6 mnkr. Inom 
parkeringsverksamheten hamnade överskottet på +0,4 mnkr till följd av högre 
intäkter än budgeterat. Arbetet med de offentliga toaletterna hamnade på ett 
överskott om 0,2 mnkr. 

Fastighet -3,8 mnkr 
Årets resultat för bostadsanpassning blev ett underskott med -0,4 mnkr. Fler 
och mer kostsamma ärenden har inkommit under året. 

Resultatet för fastighetsenheten visar ett underskott med 3,4 mnkr. Det beror 
till största del av att VA-enheten genomfört en genomgång av fakturerade 
avgifter. Initialt har det uppmärksammats att avgifter inte fakturerats och 
under hösten korrigerades detta vilket resulterade i en större obudgeterad 
kostnad för icke tidigare fakturerade avgifter för VA. Kostnad för rivning av 
Ellös förskola belastar verksamheten med -0,4 mnkr. Budget för det var 
avsatta centralt men kostnaden hamnar på fastighetsverksamheten. 
Kapitalkostnaderna blev lägre än budgeterat vilket beror på förseningar i vissa 
investeringsprojekt. 

Kostnaderna för verksamhetsanpassningar blev 0,7 mnkr högre än 
budgeterat, vilket har stämts av och godkänts av lokalstrategigruppen. 

Kost och lokalvård -1,1 mnkr 
Kost och lokalvård hamnade på ett underskott på -1,1 mnkr. Ökade 
livsmedelskostnader som inte har fakturerats vidare till verksamheterna 
resulterade i ett underskott på -0,4 mnkr. Kostnader för transporter ökade 
under året och gav ett underskott med -0,3 mnkr. 

Lönekostnader till följd av uppdraget med helöppet på Strandgården gav ett 
underskott för året på -0,8 mnkr. Lönekostnaden till följd av helgöppet på 
Strandgården ska finansieras inom sektorns budgetram. 

1.2 Investeringar 

Samhällsutvecklings investeringsutgift för 2022 uppgick till -22,4 mnkr vilket 
var ca 24 mnkr lägre än budgeterat. Det beror på att vissa större investeringar 
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planeras till 2023 istället, samt att det inte blev någon utgift för strategiska 
markinköp. Investeringar inom Hamnverksamheten flyttades fram till 2023. 

Fastighetsinvesteringar för Sektor lärande uppgick till -5,1 mnkr jämfört med 
budgeterade 9 mnkr. Projektet ny förskola Ellös har startat samt projektering 
av ny förskola Svanesund har startats 

Fastighetsinvesteringar för Sektor omsorg uppgick till -3,9 mnkr vilket var 21 
mnkr lägre än budgeterat. Det beror främst på försening av ombyggnation av 
Ågården där entreprenören gick i konkurs och en ny upphandling behövde 
göras. 

1.3 Händelser under året 

Byggenheten 
Under 2022 har byggenheten arbetat hårt med ärendebalansen. I början av 
året var det cirka 60 bygglovsärenden och förhandsbesked i kö som inte hade 
blivit granskade, och en del av dessa hade fått vänta länge så att den 
lagstadgade 10-veckors regel hade passerat. I slutet av året var det bara 10 
ärenden i kö, men där ärendena var i balans, det vill säga precis hade 
inkommit. Enheten har arbetat hårt under året med handläggningstider, 
personalomsättning och processer för att kunna arbeta effektivt med 
handläggningstider. Fantastiska resultat har levererats såväl budgetmässigt 
men också kortare handläggningstider. Under hösten minskade 
ärendeingången och ligger fortfarande på en lägre nivå jämfört med samma 
period tidigare år. Samma trend går att se i riket totalt. Det fattas dock fler 
beslut än vad det kommer in ärenden. 

Bygglovsavdelningen har under hösten satsat på tillsynsområdet där det idag 
finns en ärendeskuld på grund av annan prioritering tidigare. Det gäller dels 
att tillsynshandläggaren fått ytterligare kompetensutveckling, men också att 
det har lånats in en senior tillsynshandläggare från Sotenäs kommun en dag i 
veckan. Senioren arbetar med strategiska frågor och är ett chefsstöd gällande 
området tillsyn. Utöver detta har bygglovsavdelningen köpt in konsulthjälp för 
att lösa ärendet med det s.k. Skepparhuset på Käringön. 

Bostadsanpassningen är från 2022 en del av bygglovsenheten. Under året det 
skett ett samarbete med Lysekils kommun för handläggning av 
bostadsanpassning. 

Efter sommaren började en ny enhetschef. 
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Fastighetsenheten 
Ett flertalet projekt har startats upp under året, och pågår. Nya förskolor i 
såväl Ellös som Svanesund, kontaktcenter, ombyggnad av Ågården, 
ombyggnad av Mollösunds skola, modulboenden och LSS boende i Henån är 
de större projekten. 
Under året har Ängsviken fått en riktig uppfräschning. Det har totalrenoverats 
korridor ytskikt samt tre lägenheter. På Fyrklöverns särskilda boende i 
Svanesund har en ombyggnad till psykiatriboende gjorts. Kommunhuset har 
renovering av plan tre gjorts, samt att man gjort klimatförbättringar i grunden. 
Ellös vårdcentral Capio har totalrenoverats när det gäller ytskikt. På 
Kaprifolgården har fyra lägenheter inklusive wc totalrenoverats. På 
Strandvägen 4 har tre lägenheter inklusive badrum och kök totalrenoverats. 
Mollösunds skola har fått nya fönster och blivit nymålat utvändigt. En till 
projektledare är anställd för att kunna möta de politiska ambitionerna. 

Fritidsenheten 
Årets två breddlägerveckor har varit under sommaren och runt hundra 11-
åringar från öns sju skolor har träffats och fått vara med på läger. Breddlägret 
är ett sätt att få en inblick i vad föreningslivet på Orust erbjuder och prova på 
olika aktiviteter. Övriga sommaraktiviteter har genomförts med mycket god 
respons. Vindskydd har köpts in till kommunens vandringsleder samt 
grillplatser. En skateboardramp har byggts. Under året har det även arbetats 
fram en friluftsplan, som nu är på remiss. LSS-fritidsgårdar startade upp 
under tertial två och är mycket välbesökt och uppskattad av målgruppen. 
Digitala skärmar i idrottshallarna har installerats. Arbetet med att 
tillgänglighetsanpassa idrottshallen i Svanesund har påbörjats. Höstlovet och 
jullovet har bjudit på en mängd olika aktiviteter för barn och unga, som 
Ungdomsrådet anordnat. 
Den årliga föreningsveckan har genomförts. 

Kost och lokalvård 
Under året har det arbetats med att se över möjligheterna att införa en 
intraprenad inom kost och lokalvård i Ellös område. Intraprenaden kommer att 
starta upp i januari 2023. I våras gick 8 av kommunens lokalvårdare PRYL 
utbildning och 5 av dem har också certifierat sig. Kockarna söker löpande 
inspiration till nya vegetariska rätter som erbjuds som en alternativ rätt i våra 
skolor. Utvecklingen går framåt och fler och fler elever vågar ta del av det 
vegetariska utbudet och på så vis ökar andelen vegetabilier på tallriken. 
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Under hösten har det planerats för att öppna upp restaurang Kaprifolgården, 
en ny mötesplats för ensamma äldre där man ges möjlighet att äta lunch i 
gemenskap med andra. Start blir i februari 2023. Efter sommaren 
genomfördes en rekrytering av ny enhetschef för kost och lokalvård då 
tidigare chef gick i pension i mitten av december. Maskinparken inom 
lokalvården har uppdaterats genom ett antal nyinköpta maskiner. Under året 
har all egenkontroll inom livsmedelshanteringen digitaliserats. 

Kultur och bibliotek 
2022 började tveksamt med fortsatta restriktioner på grund av pandemin. 
Allteftersom började dock besökare återkomma och under sommaren hade 
biblioteken mycket besökare. Under hösten började besökare till bibliotek och 
arrangemang på allvar hitta tillbaka till biblioteken. Sammanlagt genomfördes 
det 820 arrangemang på biblioteken, varav 588 st för barn. Under 2021 var 
siffrorna 823 st, varav 634 för barn. 

Antalet besök totalt för 2022 var 144 158 stycken, jämfört med 2021 på 93 283 
stycken. 

Införandet av meröppna filialbibliotek har också fallit väl ut. Vid årsskiftet 
2022/2023 hade kommunen sammanlagt 183 meröppna låntagare, 53 st i 
Svanesund, 47 st i Varekil och 83 st i Ellös. 

Föreningsveckan v.45 blev mycket lyckat med framträdanden av bl a Thomas 
Ravelli, Annelie Östlund och Peter Sjölund. Föreningsveckan genomförs i 
samverkan med RF-SISU och Orusts Sparbank. 

Under året har biblioteksverksamheten även arbetat med två olika projekt, 
finansierat via medel från Kulturrådet och Stärkta bibliotek. Dels har vi 
placerat ut nya digitala informationsskärmar på biblioteken och även i 
sporthallarna, detta med syfte att bättre kunna nå ut med och marknadsföra 
våra arrangemang, lovaktiviteter mm. Dels har vi arbetat fram 
upphandlingsunderlag för inköp av nya självbetjäningsautomater. 
Upphandlingen läggs ut i början av 2023. 

Kultur och bibliotek har även ansvarat för planering och genomförande av 
kommunens skolkulturaktiviteter, totalt genomfördes kulturaktiviteter för 
ca 4 000 elever. Vi återsökte medel från regionens arrangörsstöd och fick 
tillbaka 475 118 kr. Via Kulturrådets Skapande skola fick vi 254 100 kr för 
kultur i skolan. 
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Mark och exploatering 
Markanvisning av Huseby 1:96 har genomförts och tomten kommer att 
bebyggas i tre etapper med sammanlagt 35 bostäder. Markanvisning för 
egnahemsprojekt och bygggemenskap på Huseby 1:102, bostadsrätter i 
Stocken samt för industriområde Bön-Lunden och Hogen har påbörjats. 
Försäljning av industrimark på Lundens industriområde har genomförts. 
Rivning av byggnad på Åvägen 21 har genomförts inför kommande 
exploatering. 

GC-väg mellan Svanvik och väg 160 har byggts ut och invigts. 

Under tertial tre har mark och exploatering utvärderat två markanvisningar, en 
för bostäder Dalby Östra, en för hotellverksamhet i Tuvesvik. Avtal för dessa 
kommer att tecknas under tertial 1 2023, förhandling pågår. Arbetet med att 
minska äldre ärenden har varit framgångsrikt och antalet äldre ärenden har 
minskat. Strandskyddsdispens för odlingslotter i Henån avslogs och 
Länsstyrelsens beslut kommer att överklagas. 

Parkenheten fortsätter samarbetet med vägföreningar i våra fyra tätorter när 
det gäller blommor och utsmyckning. Höstplanteringar och juldekorationer har 
utförts i Henån, Ellös och Svanesund. Under året har parkenheten haft 
säsongsanställda. Förhandlingar gällande flera eventuella inköp av strategisk 
mark har påbörjats för att kunna ta fram fler bostäder i strategiska lägen. 

Hamn och parkering 
I början av året blev hamn och parkeringsverksamheten en del av mark- och 
exploateringsenheten. 
Sjöbodsbryggan i Ellös har renoverats i år. Bygglov har getts och tillstånd från 
Länsstyrelsen för ny t-brygga i Henåns hamn och projektet förväntas dra 
igång under 2023. Underhållsplaner för bryggor och servicehus görs numera 
digitalt, vilket leder till en bättre ekonomistyrning och planering. Totalt har 
kommunen haft 4500 gästnätter under sommaren 2022, vilket är en minskning 
på 3 % jämfört med året tidigare. 
Parkering har byggts ut i Mollösund. Vakant tjänst under året på hamn och 
parkering. 

Miljöenheten 
Sedan tidigare finns en större mängd oavslutade ärenden i 
ärendehanteringssystem. Under 2022 har enheten minskat antalet öppna 
ärenden från 1 278 st i början av året till 917 st. Samtidigt har 1 180 st nya 
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ärenden startats. 

Den planerade tillsynen för olika verksamheter följer i stort sett ambitionerna 
i tillsynsplanen. Viss tillsyn har att prioriteras ned eftersom tillsynsgruppen 
haft flera nyanställda och resurser har lagts på introduktion och upplärning. 
Av den planerade miljö- och hälsoskyddstillsynen för har totalt 82 % utförts. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att balansen mellan inkommande 
ärenden och avslutade händelsestyrda ärenden är fortsatt god. 

Under året har livsmedelskontrollen genomförts enligt plan och 101 % av årets 
planerade kontroll hos verksamheterna är genomförd. Tillsyn av försäljning av 
läkemedel i detaljhandel är genomförd enligt plan. 

Utöver ordinarie arbete flera projekt genomförts under året; såsom tillsyn av 
nästan 600 st komposter, fortsatt arbete med inventering av enskilda avlopp 
inom Rödsvattnets avrinningsområde, avslut av Töllås gruva, kontroll av 
hantering av allergener på restauranger och storkök samt uppföljning av äldre 
ärenden inom strandskydd. 

Utöver det har handläggare som finansieras av externa projektanslag 
genomfört ett flertal projekt för att förbättra naturmiljön och återställa 
våtmarker och vattendrag. Detta har bland annat bidragit till en bättre 
vattenhållande förmåga i landskapet och ett mätbart bättre siktdjup i 
Grindsbysjön. Deras arbete har synts mycket i media och tilldelades även 
kommunens kvalitetspris 2022. 

Planenheten 
Under året har flera för kommunen viktiga detaljplaner antagits. Svanesund 
centrum norra som skapar förutsättningar för en ny förskola och ca 115 
bostäder. Fyra av fem prioriterade ändringsplaner från fritidsändamål till 
åretruntboende har antagits. De sistnämnda planerna ger hundratals 
fastighetsägare möjlighet att bygga med åretruntstandard. Planprogrammet 
för Ängås, som skapar förutsättningar för utveckling av verksamheter, skola, 
idrott och kultur i Svanesund, har antagits av kommunfullmäktige. En ny 
tjänst, planingenjör, är tillsatt från början av april med huvudsyftet att 
effektivt handlägga mindre planer, för att minska kötiderna. Tjänsten 
inbegriper även arbete med digitalisering, kvalitetssäkring och processtyrning. 
Tre mindre planer kommit igång under året med gott resultat. Andra planer 
som startats upp under året är ett nytt trygghetsboende i Ellös centrum med 
upp till femtio nya lägenheter samt en ändringsplan för ett möjliggöra ett 



Verksamhetsberättelse 2022 – Sektor samhällsutveckling 
 

12 
 

tjuogotal nya villor i Svanesund. Arbetet med kommunens nya översiktsplan 
Orust 2040 har under hösten varit mycket intensivt. Förslag till 
samrådshandling inklusive miljökonsekvensbeskrivning och en 
klimatriskstrategi färdigställdes under december. 

Räddningstjänsten 
Utbildning av ny personal har genomförts i början av året och 4 nya brandmän 
har börjat. 

Under året har händelserna ökat markant. Det har varit fler brand i byggnad 
än förgående år och en större resurskrävande skogsbrand under året. 

Flera elfordon har kommit ut i verksamheterna och hemtjänsten har idag cirka 
50 % el eller hybriddrivna fordon. Det har beslutats om en central fordonspark, 
där alla bilar flyttas över till en fordonsenhet. Personal har börjats rekryteras 
som ska sköta fordonsenheten. 

Personalsituationen för deltidsbrandmän har varit ansträngt under hösten 
med flera långtidssjukskrivningar och vakanta tjänster, vilket gjort att man 
fått prioritera om i verksamheten vilket medför större kostnadsökningar och 
mindre intäkter. 

1.4 Framtid 

Orust kommun är en kommun i förändring. Planering för nya bostäder i 
samtliga tätorter pågår. Samtidigt genomförs en storskalig infrastruktur 
utbyggnad i form av överföringsledningar och ett nytt storskaligt 
avloppsreningsverk. Detta skapar förutsättningar för ökad inflyttning i alla 
åldrar i hela kommunen. 

Det som sker i omvärlden påverkar även samhällsutvecklingen i kommunen. 
Hög inflation bidrar till prisökningar inom de flesta entreprenader, inköp av 
olika varor och tjänster vilket är en stor del av den verksamhet som bedrivs 
inom sektor samhällsutveckling. Genom osäkerheten på marknaden syns en 
minskning av bygglovsansökningar och där det är svårt att bedöma 
utvecklingen på kort sikt framöver. 

En stor utmaning är att samordna och styra projekt så att tid och resurser 
samverkar. Det gäller både bemanning och ekonomi. I en pågående utveckling 
med stora behov kan konkurrens mellan projekt uppstå. Detta ställer höga 
krav på samverkan inom olika delar av sektorn samt en kontinuerlig dialog 
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med politiken. Det kan även komma att krävas tydlig prioritering om 
resurserna inte räcker till. Eftersom verksamheterna inom sektorn påverkas av 
det som sker i omvärlden måste styrning och ledning gå i takt för att ställa in 
och ställa om där det behövs. 
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2 Måluppfyllelse och analys 

2.1 Attraktiv kommun 

2.1.1 Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

 
Uppfyll
t 

Årets uppföljningar har skett genom kund- och servicemätningar inom kundtjänst, 
fritidsenheten, fastighet, och hamn. Vi har under året arbetat utifrån upprättade 
handlingsplaner från förgående resultat. Exempel på åtgärder är bland annat 
digitalisering av e-tjänster som möjliggör en god tillgänglighet, utökade öppettider 
och tillgänglighet inom till exempelvis bibliotek. Vi ser att våra åtgärder givit effekt. 

Arbetet med ärendebalans inom såväl bygglov som mark och exploatering har 
under året intensifierats. I början på året hade vi 60 ärenden i kö och låg efter i 
handläggningen. Mot årets slut landade vi på 10 ärenden i kö genom att 
systematiskt arbeta med god bemanning, fokusveckor, e-tjänst och fördelning och 
uppföljningsmöten. 
Mark och exploateringsenheten har också arbetat intensivt med att avsluta äldre 
ärenden. Från 2021 till nu har mark och exploatering avslutat 80 % av ärenden tom 
2019. Många av de ärenden som är kvar ligger hos lantmäteriet. 

Under året har fritidsenheten startat upp verksamheten särskild fritidsgård för 
ungdomar inom LSS. En lyckad verksamhet med många besök, nöjda ungdomar 
samt vårdnadshavare. En tillgänglig och inkluderande ungdomsverksamhet. 

Införandet av meröppna filialbibliotek har också fallit väl ut. Vid årsskiftet 
2022/2023 hade vi sammanlagt 183 meröppna låntagare, 53 st i Svanesund, 47 st i 
Varekil och 83 st i Ellös. Vi har genom detta koncept skapat högre tillgänglighet 
och utökade öppettider totalt för våra besökare. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Gott bemötande i 
brukar- och 
kundenkäter, Sektor 
samhällsutveckling 

90 91 Årets uppföljningar har skett genom 
kund- och servicemätningar inom 
kundtjänst, fritidsenheten, fastighet, 
hamn, och bibliotek. Det finns upprättade 
handlingsplaner från förgående resultat 
som verksamheterna arbetat med. 
Exempel på åtgärder vi arbetat med är 
bland annat digitalisering av e-tjänster 
som möjliggör en god tillgänglighet. Vår 
handlingsplan verkar ha givit effekt, då vi 
når målvärdet. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Handläggningstider, 
procentuell 
avvikelse från 
lagkrav. 

- 10 10 Byggenheten har gjort ett otroligt stort 
jobb gällande ärendebalans och 
handläggningstider. Vi har i snitt idag 10 
veckor handläggningstid på nya ärenden 
som kommer in. Den faktiska 
handläggningstiden från att ett ärende är 
komplett är till och med i snitt under 10 
veckor. 
I början av året var det 65 ärenden i kö. 
Sista december 2022 var kön på 10 
ärenden. 

 Öppethållande 
huvudbibliotek (inkl. 
meröppet), 
timmar/vecka 

41 41 Antalet bemannade öppettider ökade från 
38 till 41 timmar. Målvärdet avser 
samtliga bibliotek och är felaktigt. 
Utfallet baserar sig på huvudbiblioteket 
Henån. 

Totalt har antalet öppettimmar för 
biblioteksverksamheten ökat från 90 h 
(samtliga bemannade) t.o.m. 31/8 2021 
till 195 h (varav 93 h bemannade, 102 h 
meröppet) per den 1/1 2022. 
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2.1.2 En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i 

 
Uppfyll
t 

Till målet är fem riktade uppdrag från kommunfullmäktige kopplade, och två 
riktade uppdrag från kommunstyrelsen. Samtliga uppdrag är påbörjade, två 
slutförda, ett har pausats av politiken och två av uppdragen fortsätter vi utveckla 
under 2023. 

För att skapa en trivsam kommun att bo, leva, besöka och verka i har sektor 
samhällsutveckling planerat arbetat med trivselhöjande åtgärder i kommunen 
under året. I år har vi även utfört trivselhöjande åtgärder i andra tätorter, jämfört 
med tidigare år. Parkenheten har planterat sommarblommor, och har tagit över 
tömning av vissa papperskorgar i centrala Henån som tidigare sköttes genom 
upphandlat ramavtal. I Henån har blommor planterats i nya krukor på piren samt i 
krukor på torget, på broarna och i båten vid rondellen. Två planteringar med 
perenna blommor är färdigställda vid kommunhusets södra gavel. I Svanesund har 
blommor planterats i krukor har planterats och vägföreningen har hand om 
skötsel. Ytterligare blommor har planterats vid kommunens återvinningsstation 
samt vid gästhamnen i Mollösund. Höstplanteringar har utförts i Henån, 
Svanesund och Ellös. Julbelysning har förutom i Henån satts upp även i 
Svanesund. Ett område med strandäng har slagits i Henån i samband med Lona-
projekt. Juldekorationer har satts upp i Henån, Svanesund, Ellös och Varekil. 

Ett senioranpassat utegym är färdigställt i Henånparken och kommer att invigas 
under 2023. Pendelparkeringen i Vräland har upprustats och kommer att 
kompletterats med belysning för att öka tryggheten. 

Det förebyggande arbetet börjar redan i 5:e klass med ett breddläger där vi lär 
känna alla barn sedan bjuds alla 6:or in på Orust där vi pratar om hur allt fungerar 
på en fritidsgård för att alla skall känna sig trygga när man får börja besöka 
verksamheten och vad vi har att erbjuda. 

Som ett led i det förebyggande arbetet har fritidsenheten bedrivit ett flertal 
aktiviteter. Alla aktiviteter utvärderas, följs upp och förbättras som en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det har också anordnat skolavslutningen, där alla i 
årskurs 7 och 8 åkt till Liseberg. Syftet med den resan är bland annat att hålla 
ungdomarna borta från alkohol och droger, och skapa en meningsfull fritid för våra 
unga. Vi har sett att vår skolavslutning givit effekt då alkoholkonsumtionen bland 
unga minskar denna dag. 

Antal händelser inom kommunen har ökat jämfört med förgående år. Fler större 
bränder i byggnader, ökning av trafikolyckor och IVPA (i väntan på ambulans) larm. 
Räddningstjänsten strävar alltid att på ett snabbt och säkert sätt hjälpa 
medborgarna när olyckan är framme, genom bemanning och regelbunden 
utbildning av personalen. 

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Avslutad a) Seniorbostäder som 
hyresrätter prioriteras vid 

Avslutad i årsredovisning 2021. 
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Status Uppdrag Kommentar 

kommande markanvisningar 
med start 2019 

 Avslutad b) Omvandla detaljplaner 
för fritidshusområden till 
året-runt, start 2019 

Avslutad i årsredovisning 2021. 

 Avslutad d) Sjöbodar på kommunens 
mark/villkor ses över för att 
skapa möjlighet för fler 
Orustbor att få tillgång till 
sjöbod på sikt. Ny policy, 
riktlinjer och bestämmelser 
tas fram 2019 för 
sjösättning 2020. 

Utskottet för samhällsutveckling har beslutat 
att pausa detta uppdrag till förmån för andra 
arbetsuppgifter, därav har uppdraget inte 
verkställts. Politiken har med andra ord 
dragit tillbaka detta uppdrag. 

 Pågår i) Förbättra 
företagsklimatet genom 
samverkan mellan kommun 
och näringsliv. 

Inom byggenheten har vi en 
prioriteringsordning bland ansökningar där 
bland annat företag som ansöker om bygglov 
som leder till arbetstillfällen, och 
besöksnäring prioriteras. Vi har hört från 
flera håll att omställningsarbetet som gjorts 
inom byggenheten märkts av bland sökande 
företag som kommer i kontakt med oss. 

I uppdraget om trivselhöjande åtgärder för 
Henån arbetar kommunen ihop med 
vägföreningen för att öka trivseln. Det har 
även arbetats fram inventering om 
ansvarsfördelning mellan 
Företagarföreningen, Vägföreningen, 
Trafikverket och kommunen rörande Henåns 
centrum. 

 Avslutad Möjliggöra odlingslotter i 
framtida detaljplaner 

Det har tagits fram odlingslotter i Svanesund 
och i Henån. 

Syftet med odlingslotterna är att skapa ytor i 
samhället där personer, som exempelvis inte 
har möjlighet på sin egen tomt, kan odla 
växter och grödor för privat bruk. 

I Svanesund har vi tagit fram ett tjugotal 
odlingslotter, och vi har även kört en 
nyodlingsfräs över området som ska 
förbättra markens förutsättningar för odling. 

I Henån kommer vi att ta fram cirka 10 
odlingslotter inom det aktuella området. Vi 
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Status Uppdrag Kommentar 

har förbättrat markens förutsättningar för 
odling med hjälp av nyodlingsfräs. 

Vi kommer upplåta odlingslotterna genom 
arrendeavtal till privatpersoner där 
arrendeavgiften för en odlingslott är 500 
kronor per år. Vi kommer att starta en kö för 
personer som önskar arrendera en 
odlingslott inom området, det är från den kön 
som tilldelningen av odlingslotterna kommer 
att ske. Om en person som blir erbjuden en 
odlingslott väljer att tacka nej kommer 
personen automatiskt hamna sist i kön.  

 Pågår Lokaliseringsutredning av 
ny brandstation i syfte att 
säkra en trygg framtida 
Räddningstjänst samt 
utreda 
effektiviseringsvinster i en 
samordning med hemtjänst 
samt andra funktioner. 
(Sektor samhällsutveckling 
och sektor omsorg) 

En förstudie med utgångspunkt om 
räddningstjänstens lokalisering utifrån 
lagstiftning, bemanning och inställelsetider 
har tagits fram och presenterats för 
politiken. 

Sektor omsorg har upprättat en mindre 
behovs- och konsekvensanalys gällande 
hemtjänstens behov av lokal i Varekil. I 
behovsbeskrivningen framgår det fördelar 
respektive nackdelar med samlokalisering av 
hemtjänsten i Varekil. De flesta av 
hemtjänstdistrikt får ökade inställelsetider 
och körtider med en samlokalisering, vilket 
förtar de fördelar som verksamheten såg. 
Dessutom, behöver viss del av hemtjänsten 
ändå finnas kvar i Henån, Svanesund och 
Ellös för att kunna fungera och vara 
effektiva. 

Sektor omsorgs slutsats är därför att det inte 
är aktuellt att samlokalisera hemtjänst och 
hemsjukvård i Varekil, då nackdelarna väger 
tyngre än de eventuella fördelarna. 

Sektor samhällsutveckling har under året 
påbörjat att arbeta fram underlag för en 
förstudie. Behovsanalysen ska presenteras 
för politiken under tertial 1 2023. Ny 
brandstation finns med i 
investeringsbudgeten.  

 Pågår n) Från 2021 driftsätta en 
ny gemensam parkenhet 

En parkarbetare har anställts som arbetar en 
dag i veckan ute i våra tätorter. Ytterligare 
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Status Uppdrag Kommentar 

med ökat fokus på 
trivselhöjande åtgärder i 
våra orter. 

en parkarbetare ska anställas under 2023. 
Utrymme både inne och ute på Lunden har 
ordnats för att kunna arbeta med renovering 
av parkutrustning och bland annat 
säsongsanpassade dekorationer. 

En upphandling för blommor har genomförts. 
Vår, sommar och höstblommor planteras i 
Henån, Svanesund och Ellös. Rutiner för 
återkommande planteringar och 
högtidsdekorationer har arbetats fram. 
Parkmiljö runt Saras hus har blivit försenad 
på grund av entreprenör, stor hänsyn tas för 
det stora kastanjeträdet som står intill.. Nytt 
smidesstaket är undertillverkning och 
kommer på plats 2023. Arbetet i LONA-
projektet har resulterat i pollineringsrutor i 
Henån och Svanesund, rutorna är anlagda 
och blommor kommer att sås under våren 
2023. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Andel nöjda, 
trygghet (%) 

90 90 I den nationella mätningen inom 
fritidsgårdar så ser vi en positiv trend 
avseende tryggheten på våra 
fritidsgårdar. Fritidsenheten arbetar 
mycket med relationsskapande i tidig 
åldrar såväl på plats i sina egna lokaler 
som i skolans lokaler, vilket är en effekt 
av den positiva trenden. 

 Vunna 
överklaganden % 

90 77 Under året 2022 har totalt sett 84 beslut 
överklagats inom sektor 
samhällsutveckling. Miljöenheten har 
haft 21 överklagade beslut, VA-enheten 5 
överklagade beslut och byggenheten 58 
överklagade beslut. Det har handlat om 
avgifter och bedömning. 

Alla ärenden har inte avgjorts under 
2022. Totalt sett har vi dock haft 48 
avslutade ärenden. 37 ärenden har vi 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

vunnit och 11 ärenden har vi inte vunnit. 
Det är en förbättring med 2 
procentenheter jämfört med 2021s 
resultat. 

 Helhetsbedömning 
kring nöjdheten med 
service/ 
verksamheten i 
brukar- och 
kundenkät, sektor 
samhällsutveckling 

90 90 Årets uppföljningar har skett genom 
kund- och servicemätningar inom 
kundtjänst, fritidsenheten, fastighet, 
hamn, och bibliotek. Det finns upprättade 
handlingsplaner från förgående resultat 
som verksamheterna arbetat med. 
Exempel på åtgärder är bland annat 
digitalisering av e-tjänster som möjliggör 
en god tillgänglighet och snabb 
återkoppling, måndagsöppet, 
filialbibliotek. 

2.1.3 Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden 

 
Delvis 
uppfyllt 

Sektorn har aktivt arbetat med att sprida goda resultat och nyheter på 
kommunens officiella Facebook sida. Mycket god respons bland våra inlägg samt 
ökad insyn för våra medborgare. 

Inom byggenheten har vi det senaste halvåret fått mer positiv än negativ respons 
jämfört med tidigare år och perioder. Vårt förändringsarbete och 
handläggningstider har givit effekt. Miljöenhetens projektarbete har fortsatt 
väckt massmedial uppmärksamhet. Orust ligger långt framme i arbetet med 
naturvård. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Extern 
uppmärksamhet, 
sektor 
samhällsutveckling 

4 4 Inom Sektor samhällsutveckling har vår 
placering i Ekomatsligan fått stor 
uppmärksamhet där vi nu ligger på topp 
10 i Sverige vad det gäller ekologisk kost 
som köps in. 
Våra projekt inom miljöenheten så som 
projektet om spökfisken, projekt om 
våtmarker, gräsmarker och insektshotell 
är några av projekten som väckt 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

massmedial uppmärksamhet. Sektor 
samhällsutvecklings arbeten inom såväl 
miljöprojekt som evenemang har 
uppmärksammats genom cirka 40 
externa tidningsartiklar under året. 
Målvärdet är baserat på antal 
nomineringar eller priser sektorn fått, och 
det är ett sektorn kammat hem gällande 
ekomatsligan. Inför 2023 kommer 
målvärdet baseras på all typ av extern 
uppmärksamhet såsom nomineringar, 
priser och tidningsartiklar externt. 

2.2 Hållbarhet och hushållning 

2.2.1 Minskad klimatpåverkan 

 
Uppfyll
t 

Energianvändningen var 1235 MWh lägre 2022 jämfört med 2021. Flera orsaker 
bidrar till det goda resultatet. 200 MWh beror på mildare väder än normalt. 400 
MWh är pellets och olja som ersatts med effektivare värmepumpar. 200 MWh 
avyttring av fastigheter. Fortsatta planerade driftoptimeringar av ventilation och 
värmesystem samtidigt som det genomförts effektiviseringar i samband med 
energikrisen som minskat energianvändningen ytterligare. 

Drivmedelanvändningen i kommunens fordon har minskat från 1523 till 1452 MWh 
(5 %). 

Miljöenheten lyfter klimat och energifrågan i samband med samhällsplaneringen, 
där vi påpekar vikten av att förse samhället med fler möjligheter att ladda sina 
fordon och producera solenergi på död ytor. I arbetet med de statligt finansierade 
vattenprojekt arbetar vi för att hitta platser där det går att återväta torvmark för att 
minska läckaget av koldioxid. I den ordinarie tillsynen arbetar vi med information 
och rådgivning för att minska verksamheternas energianvändning. 

Sektor samhällsutveckling har fortsatt utveckla fordonsparken som ett led i det 
miljöstrategiska arbetet. Under året har vi bland annat köpt in 15 nya elfordon, 10 
mindre skåpbilar.  

Alla renhållningsfordon går på HVO. 

Arbete pågår med att byta ut till energisnål gatubelysning. Vi har bytt ut en del, 
men arbetet fortlöper. Ett sätt för att minska energianvändningen för 
gatubelysning är dels genom att minska tiden som belysningen används och 
genom att använda energieffektiva lampor. En energisnål lampa är ungefär fem 
gånger effektivare än en glödlampa och har ungefär 50 gånger längre livslängd. 
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Sektor samhällsutveckling har även dragit igång projektet Ellös 
avloppsreningsverk. Miljömässigt får vi en bättre rening och de utsläppspunkter vi 
har flyttas till en bättre plats. Vi får också en bättre arbetsmiljö för våra 
medarbetare, bättre logistik och kan frigöra mer resurser när vi bara har ett 
reningsverk istället för sju stycken. Kortare transportsträckor och minskad 
elförbrukning blir också en vinst för miljön. För att kunna lägga ner småverken så 
erfordras att vi anlägger överföringsledningar mellan småverken och Ellös 
avloppsreningsverk. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Miljöbästa kommun 
(miljöranking) 

160 84 Utfallet för 2022 blev plats 84 vilket är 87 
placeringar bättre jämfört med 2021 som 
var 171. Enkätens frågor ändras från år 
till år, varför det är svårt att på förhand 
bedöma utfallet. Vi når uppsatt målvärde 
med god marginal. 

 Ekologiska 
livsmedel i 
kommunens 
verksamhet under 
årets 6 första 
månader enligt 
KKiK, andel (%) 

55 60 Vi har lyckats bibehålla andelen 
ekologiska livsmedelsinköp trots att 
flertalet produkter som vi köper in varit 
slut hos leverantör i perioder under året. 
Av 60 % ekologiskt var 45 % 
svenskproducerat. Vi väljer alltid svenska 
livsmedel om möjligheten finns. 

 Energianvändning i 
kommunens ägda 
fastigheter 
(MWh/år) 

9 400 8 184 Utfall helår 2022, 8184 MWh. Flera 
orsaker bidrar till det goda resultatet. 200 
MWh beror på mildare väder än normalt. 
400 MWh är pellets och olja som ersatts 
med effektivare värmepumpar. 200 MWh 
avyttring av fastigheter. Det har också 
gjorts effektiviseringar i samband med 
energikrisen som minskat 
energianvändningen ytterligare. 
Besparingar på grund av energikrisen ska 
fortsätta fram till april 2023 och 
energianvändningen förväntas liknande 
nivå 2023. 

 Andel fossilfri energi 
i kommunens ägda 
fastigheter (%) 

98 99 All el som köps av kommunen är förnybar 
och fjärrvärmen var till 98 % förnybar 
under 2022. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Miljöbilar i 
kommunorganisatio
nen, andel (%) 

55 48 Kommunen införskaffar allt fler fossilfria 
fordon. 15 nya elfordon är i drift och 10 
mindre skåpbilar är upphandlade och 
levererats under 2022. Kommunen har 
totalt 31 elbilar, 11 hybridbilar. 

Totalt har vi i kommunen 118 fordon. I 
nuläget har vi 86 stycken fossildrivna 
fordon. De 10 mindre skåpbilarna 
kommer ersätta 10 fordon av de 86 
fossildrivna fordonen när de kommer. När 
alla elfordon är levererade under året så 
har kommunen 36 % eldrivna fordon. 
Varav 26 % ren eldrift resten hybrid. 

Utifrån definitionen miljöbilar i 
kommunorganisationen så når vi inte 
målvärdet. Anledning att vi inte har nått 
vårt mål med 55 % är att flera fossilbilar 
är äldre än 5 år och räknas inte som 
miljöfordon. Dock är 36 % av kommunens 
fordon fossilfria. Denna indikator har 
bytts ut inför 2023 till "fossiloberoende 
fordon i kommunorganisationen".  

2.2.2 Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för 

framtida välfärd och tillväxt 

 
Uppfyll
t 

Ett uppdrag från kommunfullmäktige är kvar som är kopplat till målet. Det är 
uppdrag om digitalisering som fortlöper hela tiden för att effektivisera genom 
digitala lösningar. Sektor samhällsutveckling har gjort en stor insats när det gäller 
e-tjänster. E-tjänsterna kommer leda till både högre tillgänglighet och effektivare 
handläggning och administration. 

Under 2022 har det totalt sett genomförts 5 markanvisningar. Markanvisning för 
Huseby 1:102 är genomförd men inget avtal tecknat. Inriktningen för 
markanvisningen är att bostäderna ska genomföras i byggemenskap. Tofta 2:31 
beslutades under 2022 och avtal är tecknat med exploatör. 16 st bostäder med 
upplåtelseformen bostadsrätt kommer att uppföras inom markanvisningsområdet. 
Markanvisning för Hogens industriområde är genomförd och avtal tecknat. 
Markanvisning för bostäder på Östra Dalby har genomförts och avtal med 
exploatör beräknas tecknas under tertial 1 2023. Planarbetet beräknas starta i 
början på 2023. Markanvisning för hotellverksamhet i Tuvesvik är genomförd och 
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avtal om direktanvisning tecknas med exploatör och beslutas tertial 1 2023. 

Under året har flera för kommunen viktiga detaljplaner antagits. Svanesund 
centrum norra som skapar förutsättningar för en ny förskola och ca 115 bostäder. 
Fyra av fem prioriterade ändringsplaner från fritidsändamål till åretruntboende har 
antagits. Dessa ger hundratals fastighetsägare möjlighet att bygga med 
åretruntstandard. Planprogrammet för Ängås, som skapar förutsättningar för 
utveckling av verksamheter, skola, idrott och kultur i Svanesund, har antagits av 
kommunfullmäktige. Under året har flera nya detaljplaner startats, till exempel för 
ett trygghetsboende i Ellös centrum med ca femtio nya lägenheter. Sist men inte 
minst, samrådshandlingen för kommunens nya översiktsplan Orust 2040, inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning och en klimatriskstrategi, har färdigställts under 2022. 

Fastighetsenheten har under 2022 haft flera projekt igång. Korttidsboende LSS i 
Mollösund, förskola i Ellös, förskola i Svanesund, Ågården psykiatriboende, LSS 
boende i Henån och modulboenden inom socialtjänsten. Samtliga projekten håller 
budget och tidplan, förutom projektet Ågården psykiatriboende som är fördröjt på 
grund av att byggföretaget gick i konkurs. 

2021 uppdagades ett fall där en fastighetsägare hävdade att förbindelsepunkten 
anvisats redan 2015 och åberopade preskriptionslagen så vad vi gjort och gör nu 
är att säkerställa att alla betalar och har betalat enligt LAV (2006:412, Lagen om 
allmänna vattentjänster) och det gör i kommunens samtliga VA-
verksamhetsområden genom att granska område för område och jämföra med vårt 
verksamhetssystem. Förväntat resultat 2022-2025 är ca 33 miljoner. 

Bygglovsenheten har arbetat hårt med handläggningstider och ärendebalans. Den 
minskade handläggningstiden har genererat intäkter, och redovisar ett positivt 
resultat för 2022. Bygglovsenheten har sedan 4 år tillbaka dragits med underskott 
på grund av hög ärendebalans och minskade intäkter. 

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Avslutad c) Industriområden 
prioriteras för byggnation av 
arbetsplatser 

Avslutad i årsredovisning 2021. 

 Pågår l) Effektivisera våra interna 
och externa processer 
genom att arbeta 
sammanhållet mot smarta 
digitala lösningar i samtliga 
verksamheter, start 2019 

Under året har sektor samhällsutveckling 
sammanlagt tagits fram 30 e-tjänster. E-
tjänsterna som tagits fram är följande: 

 Ansökan om att anlägga eget avlopp 

 Ansökan om auktorisationssystem 
för fastighetsnära insamling av bygg 
och rivningsavfall 

 Ansökan om avregistrering av 
eldstäder och 
förbränningsanordning 
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Status Uppdrag Kommentar 

 Ansökan om tillstånd till hantering 
av brandfarlig vara 

 Ansökan om tillstånd till hantering 
av explosiv vara 

 Bygganmälan, ej bygglovspliktig 
åtgärd 

 Ansökan om bygglov, marklov och 
rivningslov 

 Ansökan om förhandsbesked 

 Ansökan om dispens för 
gödselspridning 

 Beställning av kart- och mättjänster 

 Ansökan om markanvisning 

 Intresseanmälan, kommunal mark 

 Ansökan om köp eller arrende av 
kommunal mark 

 Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

  Ansökan om odlingslott 

 Anmälan om osotad eldstad 

 Ansökan om planbesked 

 Redovisning av avloppsanläggning 
enligt beslut 

 Ansökan om sotning av egen 
anläggning 

 Spridning av växtskyddsmedel 

 Ansökan om strandskyddsdispens 

 Anmälan om tillfällig övernattning 

 Ansökan om tillgång till 
återvinningscentral 

 Ansökan om bostadsanpassning 

 Ansökan om trädfällning och röjning 
på kommunal mark 

 Anmälan om upphörande av 
egensotning på egen fastighet 

 Anmälan om inrättande av 
värmepump 

 Ansökan om överlåtelse av arrende 
för mark 
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Status Uppdrag Kommentar 

 Intresseanmälan av leverans av 
livsmedel  

 Anmälan eller ändring av hygienisk 
behandling, bassäng och solarium 

På så sätt har vi ersatt alla blanketter som 
tidigare fanns på webbplatsen för att öka 
användarvänligheten, underlätta 
handläggningen och leva upp till kraven i 
lagen om tillgänglighet till digital offentlig 
service.  

Gemensamt för våra e-tjänster vi publicerat 
är att det leder till mindre administrativ 
hantering, enklare kommunikation mellan 
handläggare och sökande, ökad tillgänglighet 
samt effektivisering. 

En del av e-tjänsterna har ännu inte hunnits 
integreras med vårt verksamhetssystem, 
men kommer att göra det under första 
halvåret 2023. 

För att effektivisera tillsynen har ett projekt 
inom miljöenheten startats upp där 
inspektörerna via en kartapp registrerar 
utfallet från tillsynen. Appen har tidigare 
testats till strandskyddstillsyn och under 
2022 har nästan 600 komposter fått tillsyn 
med den här metoden. Arbetssättet har visat 
sig mycket effektivt för denna typ av enklare 
tillsyn. 

Miljöenhetens arbete med att anpassa LEX 
så att rapporteringen till andra myndigheter 
förenklas har fortsatt under 2022. Bland 
annat har användningen av tillsynsobjekt för 
enskilda avlopp, hälsoskyddsverksamheter 
och miljöskyddsverksamheter utvecklats. 
Detta möjliggör en bättre översikt över 
åtgärder som utförts på samma verksamhet 
och kan användas för uppföljning och 
planering av tillsynen. 

Kostenheten har digitaliserat all egenkontroll 
inom livsmedelshanteringen, vilket lett till 
mindre avvikelser, bättre styrning och 
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Status Uppdrag Kommentar 

säkrare hantering. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Antal bostäder i 
antagna 
detaljplaner (st.) 

50 115 Detaljplan för Svanesund centrum norra 
antogs i november 2022 med ca 115 
bostäder. Även några frimärksplaner för 
bostadsändamål antogs under året. 
Dessutom antogs fyra av av fem 
ändringsplaner från fritidsboende till 
åretrunt i december, vilket ger 
möjligheter att utöka och bygga till 
hundratals fritidsbostäder till 
åretruntstandard. Övriga planer som 
förväntades antas under 2022, såsom 
Säckebäck och Åsavägen 2, kommer på 
grund av olika anledningar (politiskt krav 
på ökad flexibilitet i Säckebäck och 
Stiftelsen Orustbostäders krav på 
ytterligare ett höghus vid Åsavägen) att 
antas under 2023 istället. 
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2.3 Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö 

 
Uppfyllt 

Resultatet av 2022 års medarbetarenkät på sektor samhällsutveckling är en 
bekräftelse på att handlingsplanens fokus har givit effekt. Fokus i 
handlingsplanen har varit styrning och uppföljning. 

Det största förbättringsområdet i årets enkät var motivation och ledarskap. 
Styrkan för sektorn är ledarskapsområdet som ges högre betyg än för 
genomsnittet i kommunen. Senaste resultatet från arbetsmiljö- och 
personalbokslutet visar att det finns hög motivation bland medarbetarna och att vi 
har stolta medarbetare. 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
samhällsutveckling -
 Totalindex 

81 81 Sektor samhällsutveckling har utifrån 
förgående års resultat arbetat med 
framtagen handlingsplan. Fokus under 
året har varit att arbeta med målstyrning, 
kompetensutveckling och ledarutveckling. 
Vi ser att våra åtgärder givit effekt då vi 
inom samtliga områden (ledarskap, 
motivation och styrning) har höjt oss. Vi 
har under året satsat på 
kompetensutveckling inom olika 
arbetsgrupper och kommer fortsätta med 
att arbeta fram en sektorsövergripande 
kompetensutvecklingsplan. 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
samhällsutveckling -
 Ledarskapsindex 

82 84 Mycket starkt ledarskap, klart över 
kommunens genomsnitt. Vi fortsätter se 
en positiv trend. Frågan förtroende för 
min chef har enkätens högsta resultat 
(tillsammans med frågan meningsfullt 
arbete). Fortsatt arbete med att skapa 
goda ledarförutsättningar och bra 
chefsstöd. Som ett led i att skapa bra 
chefsstöd och goda ledarförutsättningar 
har sektorn tillskapat en ny enhet som 
bland annat ska möjliggöra detta. Vi 
satsar nu också på 
organisationsutveckling för sektorns 
ledningsgrupp, då en ny ledningsgrupp 
skapats under 2022. 



Verksamhetsberättelse 2022 – Sektor samhällsutveckling 
 

29 
 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda Sektor 
samhällsutveckling 
(%) 

7 8,5 Utfallet för 2022 är en minskning jämfört 
med året innan där vi hade ett utfall på 
9,4 %. Inom sektorn har en del 
långtidssjukskrivna som inte är 
arbetsrelaterade. 
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1 Ekonomisk redovisning och analys 
Vatten och avlopp 

 

 

Resultaträkning
Bokslut Bokslut 

mnkr Not 2022 2021
Verksamhetens intäkter 1
Brukningsavgifter 41 40
Anläggningsavgifter 5 4
Förändring av kortfristig skuld till VA-kollektivet -6 -8
Övriga intäkter 6 7
Interna intäkter 7 3

53 46

Verksamhetens kostnader
Personalkostnad -8 -7
Entreprenader, köp av verksamhet -3 -5
Drift- och underhållskostnader 2 -21 -14
Interna kostnader 3 -10 -8
Avskrivningar enligt plan -10 -10

-51 -44
Verksamhetens nettokostnad 2 2
Finansiella intäkter 4 1 1
Finansiella kostnader 5 -4 -3
Årets resultat 0 0
Årets resultat före förändring av kortfristig skuld 6 8

Summa verksamhetens intäkter

Summa verksamhetens kostnader

Balansräkning
Bokslut Bokslut 

mnkr Not 2022 2021
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 6 384 334
Summa anläggningstillgångar 384 334

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 6 4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 0
Summa omsättningstillgångar 6 4
Summa tillgångar 390 337

Skulder
Långfristiga skulder 7
Skuld till ägaren Orust kommun 242 208
Investeringsfond 23 23
Förutbetald intäkt 113 106
Summa långfristiga skulder 378 336

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 12 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 0 0

Summa kortfristiga skulder 12 1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 390 337
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Rehållning 

Noter
Bokslut Bokslut 

mnkr 2022 2021
1.  Verksamhetens intäkter

VA-avgifter 47,6 42,2
VA-avgifter industriavlopp 0,2 0,0
Förändring av kortfristig skuld till VA-kollektivet -5,7 -8,3
Anslutningsavgifter 1,2 0,9
Periodiserade anslutningsavgifter 3,7 3,5
Destruktions avg. septitankar 5,8 6,0
Övriga intäkter 0,6 1,6
Summa 53,3 45,9
V arav interna intäkter

2.  Drift- och underhållskostnader
Anläggnings- och underhållsmaterial -6,2 -4,1
Konsulttjänster -1,5 0,2
Elavgifter -3,9 -3,8
Förbrukningsmaterial -2,3 -2,3
Övriga kostnader -6,8 -3,6
Summa -20,7 -13,6

3.  I nterna kostnader

4.   Ränteintäkter
Ränteintäkter, från kommuninterna 
mellanhavanden. 1,3 1,2
Summa 1,3 1,2

5.   Räntekostnader
Räntekostnader, pågående investeringar -0,5 -0,3
Räntekostnader, bokfört värde 
anläggningsregistret -3,0 -3,1
Summa -3,5 -3,4

6.  I mmateriella och materiella anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 422,6 394,2
Nyanskaffningar 60,0 28,4
Avyttringar och utrangeringar 0,0
Summa anskaffningar 482,5 422,6
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -88,8 -79,1
Avyttringar och utrangeringar 0,0
Periodens avskrivning på anskaffningsvärden -9,9 -9,7
Summa avskrivningar -98,7 -88,8
Planenligt restvärde vid periodens slut 383,8 333,7

7.   Långfristiga skulder

VA-kollektivet.

och skulder

Skuld till VA-kollektivet 16,6 10,9
Övriga interimsskulder 0,4 0,1

Utgående saldo 17,0 11,0

Investeringsfond avser medel avsatta för planerade investeringar
Skuld till ägaren Orust kommun avser avräkningskonto mot
kommunen avseende finansiering av VA-verksamhetens tillgångar

8.   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetald intäkt avser inbetalda anslutningsavgifter från

Administrativ ersättning till staben och administrativa
verksamheter inom samhällsutveckling har fördelats enligt 
nyttjandegrad. Kostnad för inhyrd personal är beräknad på antal 
arbetade timmar. Kostnad för tele är fördelad på antal abonnemang. 
 Lokalkostnader och lokalvård är fördelade utifrån nyttjad yta.
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1.1 Utfall och helårsprognos 

Vatten och avlopp 

Verksamheten redovisade ett överskott på +5,7 mnkr. Under året har 
verksamheten genomfört en genomlysning på fakturerade avgifter och funnit 
att vissa anslutningar inte var fakturerade fullt ut. Hittills har kommunens 
egna verksamheter genomlysts vilket resulterade i att enheterna Hamn och 
Fastighet inte blivit korrekt fakturerade. Detta justerades under hösten, vilket 
ledde till en tilläggsfakturering på sammanlagt ca 4,4 mnkr till dessa 
verksamheter. Orsaken till överskottet beror på att fler anslutningar är 
fakturerade än budgeterat. 

Verksamheten hade en upparbetad skuld till VA-kollektivet på +10,8 mnkr, 
det vill säga tidigare års överskott som fonderats. Efter justering för årets 
resultat uppgår skulden till +16,6 mnkr. Tidigare års överskott ska användas 
när ombyggnaden av Ellös avloppsreningsverk är klart och verksamheten får 
markant högre kapitalkostnader. Effekten blir att taxehöjningarna planas ut 
under en längre tid. 

Renhållning 

Verksamheten redovisade ett ekonomiskt underskott på -1,1 mnkr. 
Verksamheten märkte tydligt av ökade kostnader till följd av inflationen och 
höga indexjusteringar från entreprenörer. Även intäkterna är högre och det 
beror delvis på att många bytt abonnemangsform under året. 

Verksamheten hade en upparbetad skuld till renhållningskollektivet på +1, 
mnkr, det vill säga tidigare års överskott som fonderats. Efter justering för 
årets resultat uppgår skulden till +0,5 mnkr. 

Renhål lning, mnkr Utfal l  2022 Utfal l  2021

Intäkter 45,0 43,9

Kostnader -46,1 -44,0
Årets resul tat före justering 
över/ underuttag

-1,1 -0,1

Budget före justering över/ underuttag 0,0 0,0

Avvikelse -1,1 -0,1

Skuld till verksamhetskollektivet -4,0 -1,7

Skuld till Renhållningskollektivet 4,5 3,3

Summa skuld renhål lningsverksamhet 0,5 1,6
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1.2 Investeringar 

Vatten och avlopp 

Investeringsutgiften för 2022 uppgick till 60 mnkr för VA-verksamheten. Det 
var ca 10 mnkr lägre än budgeterat. De största utgifterna var projektet Ellös 
avloppsreningsverk samt VA-länk Väst. Arbetet med VA-länk öst/väst 
(Varekil-Ellös) har påbörjats under året. 

 
Renhållning 

Investeringsutgiften för 2022 uppgick till 0,1 mnkr för 
renhållningsverksamheten. Det var 5,3 mnkr lägre än budgeterat. De 
investeringar som var planerade under året har flyttats till 2023 till följd av 
chefsbyte.



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-01-09 KS/2022:1108 
 

 

 

Kommunförvaltningen 
Andreas Sjögren 
telefon 0304-33 40 84 
e-post: andreas.sjogren@orust.se 

 
 
Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 
Rödsvattnet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta vattenskyddsområde för Rödsvattnet, daterat 2022-12-05 och skyddsföreskrifter 
för Rödsvattnet, daterade 2022-11-29. 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande skyddsföreskrifter för Rödsvattnet antogs 1992 och behöver anpassas till nu 
gällande lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 § 260 att ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på 
samråd, med berörda sakägare, om revidering av skyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområde, Rödsvattnet. 
 
Vattenskyddsområdets syfte är att skydda råvattenkvalitén och minska risken för 
förorening av råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder 
som kan vidtas för att uppnå detta, varav en är att införa vattenskyddsföreskrifter. 
 
För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna 
minskas genom de åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en 
olycksrisk inte effektivt reduceras genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan 
det kan krävas fysisk åtgärder för att minska risken för att en olycka sker eller för att 
förhindra att spill och läckage når ytvatten eller grundvattenmagasin. 
 
Förslag till skyddsföreskrifter för Rödsvattnet skickades ut under vintern 2020. Det 
inkom många synpunkter och föreskrifterna arbetades om, dels utifrån ny vägledning 
från Havs- och vattenmyndigheten, nya föreskrifter från Naturvårdsverket samt 
inkomna synpunkter. 

Utredning 
Utförd riskanalys, vattenförekomstens behov, synpunkter från boende, sakägare, 
myndigheter, organisationer samt föreningar inom området ligger till grund för förslaget 
om skyddsföreskrifter. Även om såväl risk analys som riskvärdering utgör viktiga 
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underlag finns det inte alltid en tydlig och enkel koppling till vattenskyddsområdets eller 
skyddsföreskrifternas utformning. 
Underlag som använts för framtagande av vattenskyddsföreskrifter: 

 Naturvårdsverkets handbok 2010:5 med Allmänna råd 2003:16 
 ”Bättre rådlös än rådvill” – Havs- och vattenmyndigheten, 2014:25 
 Juridisk praxis 
 Generell lagstiftning och föreskrifter 
 Riskanalys och riskvärdering 
 Områdets egenskaper 
 Ambitionsnivå 
 Bedömning av hur väl vattenskyddsföreskriften bidrar till reducerad risk 

 

Bedömning (Ska användas) 
Utförd riskanalys, vattenförekomstens behov, synpunkter från boende, sakägare, 
myndigheter, organisationer samt föreningar inom området ligger till grund för förslaget 
om skyddsföreskrifter. 
 
Utifrån genomförda informationsmöten, underhandlingar, framtagna beslutsunderlag 
och sammanställningar bedöms vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Rödsvattnet klara för antagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 
Skyddsföreskrifter för Rödsvattnet daterade 2022-11-29 
Vattenskyddsområde för Rödsvattnet daterat 2022-12-05 
Motiv till valda föreskrifter daterade 2022-11-29 
Tekniskt underlag daterat 2023-01-10 
Riskanalys daterad 2022-11-29 
Samrådsredogörelse daterad 2022-11-29 

Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Miljöenheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Andreas Sjögren 
Chef affärsdrivande verksamhet
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Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

Föreskrift Kommunfullmäktige KS/2022:1108 § NNN (xxxx-xx-xx) 
Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m Dokumentansvarig i förvaltningen Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 

Beslutsdatum – Gäller tills vidare Chef affärsdrivande verks.
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Inledning 
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken beslutar komunfullmäktige i Orust kommun 
om vattenskyddsområde för Rödsvattnets vattentäkt i Orust kommun. 
Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av karta, daterad 2022-
04-01. Vattenskyddsområdet är indelat i en primär och en sekundär skyddszon. 

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan 
angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. 
Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon. 

Detta beslut träder i kraft dagen efter kommunfullmäktiges fastställande. Enligt 7 
kap 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om 
beslutet överklagas. 

Vattenskyddsområdets mål och syfte 

Mål 
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad 
med ett ansvar att förvalta naturens väl. 

Syfte 
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan 
eller risk för påverkan på Rödsvattnets vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter 
normalt reningsförfarande, kan användas för dricksvattenförsörjning. 

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden 
Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden: 

 Naturvårdverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2021:10. 
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Vattenskyddsområdets zonindelning 

Vattentäktszon 
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. 
Principen att området ska vara otillgängligt för andra verksamhetsutövare. 
Området bör vara inhägnat eller överbyggt och försett med lås. 

Vattenskyddszonen är inte markerad i kartmaterialet. 

Primär skyddszon 
Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum vid händelse av akut 
förorening. 

För den primära zonen har en fast avgränsningsprincip tillämpats där 
markområden på ett avstånd av 50 meter från ytvatten har inkluderats. 

Sekundär skyddszon 
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög ytvattenkvalitet 
och/eller att förbättra kvaliteten. 

För den sekundära zonen har en fast avgränsningsprincip tillämpats där 
markområden på ett avstånd av 100 meter från ytvatten har inkluderats. 

Skyddsföreskrifter 

Prövnings- och tillsynsmyndighet 
Prövnings- och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd 
som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 
vilken vid tidpunkten för fastställandet av dessa föreskrifter är miljö- och 
byggnadsnämnden för Orust kommun. 

§ 1 Petroliumprodukter 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 100 
liter kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Hantering av större mängd än 150 
liter kräver anmälan. 

Undantag gäller för transporter. 
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Undantag gäller för bränsle i 
drifttanken på fordon. 

Undantag gäller lagring och 
påfyllning till lagring där bådadera 
sker inom sekundärt skydd eller i 
pannrum som saknar golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 

Undantag gäller för bränsle i 
drifttanken på fordon. 

Undantag gäller lagring och 
påfyllning till lagring dör bådadera 
sker inom sekundärt skydd eller i 
pannrum som saknar golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 

Information: Ytterligare bestämmelser gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor NFS 2021:10. 

 

§ 2 Hälso- och miljöfarliga produkter 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen som 
impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra hälso- och miljöfarliga 
kemiska produkter är förbjudet. 

Undantag gäller transporter samt 
befintlig lagring som har sekundärt 
skydd. 

Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen som 
impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra hälso- och miljöfarliga 
kemiska produkter kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter samt 
befintlig lagring som har sekundärt 
skydd. 
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§ 3 Bekämpningsmedel 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpningsmedel kräver 
anmälan. 

c Jord- och vattenslagning av plantor 
som behandlats med 
bekämpningsmedel är förbjuden. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

 

§ 4 Växtnäringsämnen och patogener 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av 
naturgödsel och övriga 
växtnäringsämnen närmare än 15 
meter från vattendrag är förbjuden. 

Spridning inom området 15 till 50 
meter från vattendrag kräver 
tillstånd. 

- 

b Spridning av slam från reningsverk 
eller annan avloppsanläggning är 
förbjudet. 

Samma förskrift som i primär 
skyddszon. 
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Undantag gäller för eget 
omhändertagande av rest från 
torrtoalett. 

c Anläggande av ny 
lagringsanläggning för naturgödsel 
för mer än 2 djurenheter är 
förbjudet. 

Befintlig lagring av naturgödsel för 
mer än 2 djurenheter kräver 
anmälan. 

Anläggande av ny 
lagringsanläggning för naturgödsel 
för mer än 2 djurenheter kräver 
tillstånd. 

Befintlig lagring av naturgödsel för 
mer än 2 djurenheter kräver 
anmälan. 

d Upplag av gödsel i stuka är 
förbjudet. 

- 

 

 

 

§ 5 Skogsbruk 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Slutavverkning omfattande mer än 
0,5 hektar kräver anmälan. 

Undantag gäller för manuell och 
motormanuell skogsavverkning. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

§ 6 Upplag 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av bark, flis, spån, 
timmer under längre tid än en 
månad är förbjudet. 

- 
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Undantag gäller för uppläggning av 
ved eller andra träbaserade 
produkter, avsedda för uppvärmning 
av bostad på den aktuella 
fastigheten. 

b Uppläggning av vägsalt och 
dammbindningsmedel utan tät 
täckning är förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

 

§ 7 Avloppsanläggningar 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny anläggning av avlopp från 
vattenspolande toalett med utsläpp 
till mark eller vatten är förbjuden. 

Samma föreskrift som i primär zon. 

b Ny avloppsanordning för rening av 
BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) kräver 
tillstånd. 

- 

c Ändring av befintlig 
avloppsanordning kräver tillstånd. 

- 

 

 

 

 

§ 8 Vägar och parkering 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
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a Nyetablering av allmän väg eller 
parkeringsplats för mer än 10 bilar 
kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

b Obevakad uppställning av tunga 
fordon eller arbetsmaskiner mer än 
tre timmar är förbjudet. 

Undantag för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 
utomhus försedd med oljeavskiljare 
eller parkering med uppsamlingskärl 
under motor och bränsletank som 
rymmer hela bränslevolymen. 

Parkering eller uppställning 
utomhus av tunga fordon under 
längre tid än två dagar kräver 
anmälan. 

Undantag för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 
utomhus försedd med oljeavskiljare 
eller parkering med uppsamlingskärl 
under motor och bränsletank som 
rymmer hela bränslevolymen. 

c Avledning eller annan hantering av 
dagvatten från hårdgjord 
parkeringsplats med en yta på mer 
än 100 m2 kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

d Yrkesmässig spridning av vägsalt 
eller dammbindningsmedel kräver 
tillstånd. 

Undantag gäller för saltinblandad 
sand (max 4 viktprocent salt). 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

 

§ 9 Materialtäkter och markarbeten 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. Samma föreskrift som i primär zon. 

b Markarbeten kräver tillstånd. Samma föreskrift som i primär zon. 
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Undantag gäller för schaktnings- 
och markarbeten på en 
sammanhängande yta mindre än 
200 m2. 

Undantag gäller även för underhåll 
av markledningar och diken. 

c Användande av avfall, förorenade 
massor eller massor med okänt 
föroreningsinnehåll för återfyllnad 
eller andra anläggningsändamål är 
förbjudet. 

Återfyllnad eller annan användning 
av avfall och massor kräver 
tillstånd. 

 

 

§ 10 Energianläggningar och brunnar 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för 
lagring eller utvinning av 
värmeenergi eller kyla från jord, 
berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

b Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning kräver anmälan. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

 

§ 11 Transport 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Användning av bensin- eller 
dieseldrivet fordon på isbelagd sjö 

- 
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samt sjöflyg på sjö kräver 
tillstånd. 

b Användning av bensin- eller 
dieseldrivet fordon på vattendrag 
eller sjö är förbjuden. 

- 

 

 

Allmänna bestämmelser 

Ikraftträdande 
Skyddsföreskrifterna ska gälla från det datum kommunfullmäktige anger i 
beslutet om att fastställa skyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap 22 § 
miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om beslutet 
överklagas. 

Övergångsbestämmelser 
För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och 
föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter 
ikraftträdandet av dessa föreskrifter. 

Dispens 
Om det finns särskilda skäl kan den kommunala nämnden för miljöfrågor meddela 
dispens från förbud i föreskrifterna enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I beslut om 
dispens kan den kommunala nämnden för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor 
som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap 2 § miljöbalken). 
Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, endast meddelas om det är förenligt 
med föreskrifternas syfte. 

Tillstånd 
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippade med villkor. Som 
förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan 



Skyddsföreskrifter – Rödsvattnet

13

utföras och drivas utan risk för skada för vattentäkten. Ansökan om tillstånd ska 
lämnas in skriftligen. 

Anmälan 
I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen 
till den kommunala nämnden för miljöfrågor. En komplett anmälan enligt dessa 
föreskrifter ska ha inkommit till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast 6 
veckor före det att åtgärden påbörjas. Vid beslut kan den kommunala nämnden 
för miljöfrågor föreskriva om försiktighetsmått som anses erforderliga för att 
skydda vattentäkten. 

Undantag 
Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten 
tillståndsprövas eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 
9 och 11 kapitel eller annan förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter och 
åtgärder som är nödvändiga för vattentäktens bedrivande. Generellt undantag 
från föreskrifterna vad avser tillstånd, anmälan och dispens från 
skyddsföreskrifterna gäller för arbeten som vattentäktens huvudman utför för att 
utbyggnad, drift, underhåll med mera. 

Övriga upplysningar 

Tillsyn 
Den eller de kommunala nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet har därutöver tillsynsansvar enligt miljöbalken 
över vissa enskilda verksamheter inom vattenskyddsområdet, samt enligt andra 
generella förskrifter som till exempel vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor. 

Skyltning 
Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som 
passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns 
skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får 
tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa 
rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk. För att sätta upp 
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skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43 
§ väglagen (1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 
50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948) länsstyrelsens 
tillstånd. 

Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga 
produkter som nämns i 1 § och 2 § sker ska skylt finnas som informerar om 
vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens 
huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov. 

Hänsynsregler 
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i 
miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). Reglerna innebär att alla alltid måste vara 
försiktiga och vidta de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och 
motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö. Det handlar bland 
annat om att ha kunskap om hur den egna verksamheten eller åtgärden riskerar 
inverka på människors hälsa eller miljön och vid behov vidta de skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått som behövs för att begränsa påverkan. 

Övriga lagstiftning 
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte 
kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan förekomma. Ett 
exempel är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, vari det ställs 
särskilda krav inom vattenskyddsområde. 

Ny lagstiftning 
Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställts efter 
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, 
gäller utöver här meddelade föreskrifter. 

Påföljd 
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 § 
miljöbalken. 
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Ersättning 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet som anser att 
föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan ha rätt till 
ersättning. Krav på ersättning eller inlösen av fastighet ska göras till Mark- och 
miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. Talan ska väckas inom ett år från det 
att beslutet vunnit laga kraft. 

Anmälan om olyckshändelse 
Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för 
yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat 
tillbudet eller fått kännedom om händelsen enligt 2 kap 1 § lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan 
ska göras till telefonnummer 112. Vid icke akuta fall till den kommunala nämnden 
för miljöfrågor. 

Definitioner av begrepp 
Arbetsfordon/arbetsmaskiner: Med arbetsfordon/arbetsmaskiner avses i dessa 
föreskrifter traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, spårfordon, industriella 
maskiner och andra anordningar som är konstruerade för att kunna röra sig eller 
flyttas på marken och som är försedda med förbränningsmotorer. 

Avfall: Definieras enligt 15 kap miljöbalken. Grot ingår inte i begreppet avfall. 

Avloppsvatten: Med avloppsvatten avses enligt miljöbalkens 9 kap 2 §: 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av 
spillvatten från WC (”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-
vatten”). 

2. Vatten som använts för kylning. 
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark som inte görs för viss eller 

vissa fastigheters räkning (dagvatten). 
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Bekämpningsmedel: Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enlighet med 
miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att 
djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors 
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hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som 
bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 

Dagvatten: Är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en 
konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en 
viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap 2 § miljöbalken definierat som 
avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 § 
miljöbalken. 

Fordon: Med fordon avses motordrivet transportmedel som kan framföras på 
mark, vatten eller is. 

Förorenade massor: Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor 
från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, det vill säga från ett 
område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars 
föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som 
avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får 
avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Hantering: Med hantering avses, i enlighet med miljöbalken, en verksamhet eller 
åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
transport, användning. Omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, 
spridning, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

Husbehovstäkt: Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av 
material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som 
till exempel förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- och 
skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som 
ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt 
betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2). Husbehovstäkt kan även vara 
anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Hushållsbehov: Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar 
av de största storlekarna som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Hushållsspillvatten: Hushållsspillvatten är spillvatten från WC (”klosettvatten”) 
samt från bad, disk och tvätt (”BDT-vatten”). 
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Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter: Med hälso- och miljöfarliga produkter 
avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som 
farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar. En 
kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som 
inte är en vara (14 kap § 2 miljöbalken). 

Manuell och motormanuell avverkning: I dessa föreskrifter avses manuellt och 
motormanuellt avverkningsarbete, arbete med såg och motorsåg, det vill säga 
maskiner som inte påverkar mark och ökar risken för slamflykt. 

Markarbeten: Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, spontning 
och pålning. 

Materialtäkt: Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, 
grus, sand, lera, torv eller andra jordarter. 

Naturgödsel: Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt 
urin med ursprung från djur. I dokumentationen förekommer även begreppet 
stallgödsel. Stallgödsel är enligt Jordbruksverkets definition (SJVFS 2015:2): 
”husdjurens träck eller urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel 
eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage 
eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare. 
Begreppet omfattar även de ingående delarna i behandlad form.” Stallgödsel är 
ett samlingsbegrepp för träck, urin, vatten och strömedel i olika proportioner. Med 
”andra organiska gödselmedel” menas exempelvis animaliska biprodukter, 
benmjöl, rötrester och kompost. Notera att stallgödsel härmed kan vara likställt 
med naturgödsel. 

Parkering och uppställning: Avser parkering/uppställning av tunga fordon, 
arbetsfordon/ arbetsmaskiner med en varaktighet över tre timmar på samma 
plats där uppsikt inte sker. Med tätt underlag i samband med parkering och 
uppställning avses plats där eventuellt läckage till mark och vatten förhindras. 

Sekundärt skydd: Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att hela den 
lagrade volymen vätska kan fångas upp från en läckande cistern eller annan 
behållare. En dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En 
invallning är en annan typ av sekundärt skydd. Läs gärna mer i NFS 2021:10. 
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Tunga fordon: Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt 
överstigande 3,5 ton. 

Tät täckning: Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd, 
uppträngande grundvatten och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med 
upplaget och att lakvatten därmed bildas. 

Upplag/uppläggning: Med upplag/uppläggning aves i dessa föreskrifter tillfällig 
eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet. Förvaring av 
hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för 
regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som 
upplag. Detsamma gäller även för komposterbart hushållsavfall och 
trädgårdsavfall från enskilt hushåll. Avslutade deponier är inte heller att betrakta 
som upplag. 

Växtnäringsämnen: Med växtnäringsämnen avses i dessa föreskrifter 
konstgödning, mineraliska, gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, 
flytgödsel samt urin med ursprung från djur i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1069/2009), biogödsel, vedaska samt övriga 
organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom 
vattenskyddsområdet eller slam från reningsverk eller annan avloppsanläggning. 

Yrkesmässig: Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som 
juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet 
förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den 
har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som 
tyder på yrkesmässig verksamhet: 

 Verksamheten bedrivs i bolagsform 
 Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig 
 Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig 

Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 
i direktiv 2009/128/EG: ”en person som använder bekämpningsmedel i sin 
yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och 
egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer”. 
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BILAGA 4- MOTIV TILL VALDA 

SKYDDSFÖRESKRIFTER  

 VATTENTÄKT 

Rödsvattnet, Orust kommun 

STATUS  

Version 2 

DATUM 

2022-11-29 

Inledning 

Vattenskyddsområdets syfte är att skydda grundvattenkvalitén och minska risken för förorening 

av råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder som kan vidtas för 

att uppnå detta, varav en är att införa vattenskyddsföreskrifter. 

För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna minskas 

genom de åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en olycksrisk inte effektivt 

reduceras genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan det kan krävas fysiska åtgärder 

för att minska risken för att en olycka sker eller för att förhindra att spill och läckage når ytvattnet 

eller grundvattenmagasinet. 

Utförd riskanalys och inkomna synpunkter från boende inom området ligger till grund för 

förslaget om skyddsföreskrifter. Även om såväl riskanalys som riskvärdering utgör viktiga 

underlag finns det inte i alltid en tydlig och enkel koppling till vattenskyddsområdets eller 

skyddsföreskrifternas utformning, se Figur 1. 

 

Figur 1: Riskanalysen används för att synliggöra den samlade riskbilden i det riskinventeringsområde som 
undersökts i arbetet inför framtagande av förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 
Resultatet från riskanalysen, tillsammans med den efterföljande riskvärderingen, är ett av flera underlag 
som används vid framtagandet av förslaget. 
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Vattenskyddsföreskrifternas syfte 

I Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde1 anges vad syftet bör vara med 

vattenskyddsföreskrifter i de olika skyddszonerna: 

• För den primära skyddszonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att rådrum erhålles i 

händelse av akut förorening.  

• För den sekundära skyddszonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att en hög 

vattenkvalitet bibehålls eller förbättras. 

När arbetet påbörjades med framtagande av vattenskyddsföreskrifterna gällde 

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde (NVFS 2003:16). De allmänna råden 

upphäves 27 januari 2020,  men då förslaget redan var utskickat för informationssamråd är de 

fortfarande referensram och norm. En platsspecifik anpassning av föreskrifterna måste alltid 

göras för att anpassa till förutsättningarna i det aktuella området. Havs- och vattenmyndigheten 

har under år 2021 kommit med en ny vägledning som lägger sin tyngd på att en lokal 

anpassning ska göras utifrån de risker som förekommer. Havs- och vattenmyndigheten önskar 

även att avgränsningarna för olika skyddszoner utgår från risker och inte som tidigare utifrån 

beräknade rinntider. 

Havs- och vattenmyndigheten har även utvärderat de allmänna råden i rapporten ”Bättre rådlös 

än rådvill?” (2014:25). Resultatet av den utvärderingen har beaktats vid framtagande av 

vattenskyddsföreskrifter för Rödsvattnets samt Korskällans vattentäkter. 

Vattenskyddsföreskrifter är ett komplement till annan lagstiftning och dubbelregleringar ska så 

långt som möjligt undvikas. Under senare år har det i vattenskyddssammanhang aktualiserats 

att de skyddsföreskrifter som föreslås ska vara möjliga att utöva praktisk tillsyn över, annars är 

de inte lämpliga som föreskrifter.  

Vattenskyddsföreskrifterna som föreslås för Orusts vattenskyddsområden Korskällan och 

Rödsvattnet har utformats med vattentäkternas nutida och framtida skyddsbehov i fokus och 

representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner som 

uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift, med 

stöd av miljöbalkens 7 kap, vid behov och med hänsyn till syftet innebära ett större krav på 

försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler.  

Förslaget till skyddsföreskrifter är därtill resultat av en avvägning där den nytta som vattentäkten 

erhåller, med givna skyddsföreskrifter, sätts i relation till den uppoffring skyddsföreskrifterna 

medför för de som berörs. Vattenskyddsföreskrifterna ska bidra till ett långsiktigt skydd av 

vattentäkten, men får samtidigt inte gå längre än vad som krävs för att uppnå detta. För att tillse 

att detta inte sker har berörda myndigheter och verksamhetsutövare fått möjlighet att yttra sig 

om förslaget. Förslaget har justerats efter inkomna synpunkter. 

 
1 Naturvårdsverkets handbok 2010:5.  
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Riskinventering och riskbedömning 

Riskbedömningen påvisar platsspecifika riskobjekt i vattentäktens närområde. Syftet är att visa 

de största föroreningsriskerna för vattentäkten. Alla risker är inte av sådan vikt att åtgärder 

behöver vidtas.  

För att så effektivt som möjligt hantera de risker som ändå behöver reduceras bör de åtgärder 

som på bäst sätt reducerar risken väljas. Det är inte alltid möjligt att uppnå önskad 

riskreducering genom vattenskyddsföreskrifter varför vissa risker kan ha höga riskpoäng i 

riskanalysen men ändå inte regleras i vattenskyddsföreskrifter. I bilaga 1 Riskanalys och 

riskreducerande åtgärder Rödsvattnet presenteras exempel på riskreducerande åtgärder för de 

risker som identifierats. 

Informationssamråd och framtagande av nya föreskrifter  

Orust kommun skickade ut förslag på skyddsföreskrifter för Rödsvattnet under vintern 2020. Det 

inkom många synpunkter och föreskrifterna arbetades om, dels utifrån ny vägledning från Havs- 

och vattenmyndigheten, nya föreskrifter från Naturvårdsverket samt inkomna synpunkter.  

Ett nytt förslag skickades för samråd till samtliga fastighetsägare sommaren 2022. Inkomna 

synpunkter och förändringar klargörs i samrådsredogörelsen. 

Motivering till föreslagna skyddszoner 

Rödsvattnet är en ytvattentäkt och då sätts skyddszonerna utifrån avstånd till sjö, å eller diken. 

Avstånden bygger på uppskattade rinntider.  

Inom den primära zonen ingår markområden på ett avstånd av 50 meter till ytvatten. Syftet med 

skyddszonen är att skapa rådrum vid en akut förorening.  

Inom den sekundära zonen är avståndet 100 meter. Syftet med den sekundära skyddszonen är 

att bibehålla en hög ytvattenkvalitet. 

I det förslag som kommunicerades 2020 fanns även en tertiär skyddszon. Syftet med 

skyddszonen var att beakta de föroreningar som i ett långsiktigt perspektiv kan påverka 

råvattnet. Området avgränsades av SMHIs tolkade avrinningsområde. Skyddzonen kan alltjämt 

användas av kommunen i planeringssammanhang för att kunna bedöma åtgärder som sker 

inom avrinningsområdet. En nackdel med att inte ha en tertiär skyddszon är att skyltning av 

området kan bli mer komplicerad samt att boende i området kan bli sämre på att anmäla olyckor 

som kan påverka grundvattnet. 

Motivering till förslagna skyddsföreskrifter  

1 § Petroleumprodukter 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

 Hantering av större mängd än 100 liter 
kräver tillstånd  

Hantering av större mängd än 150 liter 
kräver anmälan.  
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Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller lagring och påfyllning till 

lagring där bådadera sker inom sekundärt 

skydd eller i pannrum som saknar 

golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 

 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller lagring och påfyllning till 

lagring där bådadera sker inom sekundärt 

skydd eller i pannrum som saknar 

golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 
 

 Information: Ytterligare bestämmelser gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 

2021:10. 

RISKANALYS 

Bränsletankar - farmartankar, mobila tankar, Ovarsam hantering 2 

Vägar, olycka med farligt gods, olycka tungt fordon 3 

MOTIVERING 

Utifrån resultat av riskbedömningen föreslås en reglering av hanteringen av 

petroleumprodukter. Hantering av petroleumprodukter, utan att det finns tillräckliga barriärer 

mot vattentäkten, kan redan vid mycket liten mängd spill eller läckage försämra 

råvattenkvaliteten och medföra potentiella hälsoeffekter. Det räcker med ett par droppar olja 

för att förorena en miljon liter vatten. Även om petroleumprodukterna inte når fram till 

vattentäkten kan ett spill ge långvariga effekter då ämnena kan stanna kvar i marken under 

lång tid och påverka både ytvatten och grundvatten.  

Petroleumprodukter orsakar stora problem i vattenverken i det fall förorenat vatten tas in i 

reningsprocessen. Hur allvarliga problemen blir beror på vilken typ av reningsprocess verket 

har. Oavsett reningsprocess finns risk att petroleumprodukter inte avlägsnas och därför finns 

kvar i dricksvattnet som når konsumenten. Petroleumprodukter är svårsanerade och kan 

orsaka driftstopp under lång tid. I värsta fall förstörs delar av reningsprocessen så de måste 

bytas ut helt.  

I föreskrifterna finns ett antal definitioner och förklaring av vad som avses med olika begrepp. 

Med hantering avses,  i enlighet med miljöbalken, en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, spridning, överlåtelse och därmed 

jämförliga förfaranden. 

Volymen, som avses, är den totala volymen som hanteras vid varje tillfälle, alltså inte den 

totala volymen som hanteras under en viss perriod. 

Olyckor 
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Olyckor med farligt gods och tunga fordon får höga poäng i riskanalysen. Förebyggande 

arbete avseende vägutformning går inte att reglera i vattenskyddsföreskrifterna. Kommunen 

tar löpande fram risk- och sårbarhetsanalyser och utifrån vad som framkommer sker ett 

samarbete tillsammans med Trafikverket.  

Generella regler inom vattenskyddsområde 

Naturvårdsverket har tagit fram nya generella regler (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och 

vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Reglerna gäller inom 

primär och sekundär skyddszon. Från och med januari år 2022 ska cisterner för lagring av 

mer än 150 liter inom området vara försedda med sekundärt skydd. 

Undantag från föreskriften 

Föreskriften har kompletterats med undantag för att förenkla vardagen för de verksamma 

inom området.  

Ett spill/läckage som uppkommer i samband med transporter eller vid vägunderhåll förväntas 

uppmärksammas fort då det finns personer i närheten. Enligt föreskrifternas övriga 

upplysningar ska olyckor omgående anmälas 

 

2§  Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

 Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen som 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller 
andra hälso- eller miljöfarliga kemiska 
produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter samt befintlig 
lagring som har sekundärt skydd. 

Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen som impregneringsmedel, 
lösningsmedel eller andra hälso- eller 
miljöfarliga kemiska produkter kräver 
tillstånd.   

Undantag gäller transporter samt befintlig 
lagring som har sekundärt skydd. 

RISKANALYS 

Bebyggelse hemkemikalier 2 

MOTIVERING 

Hälso- och miljöfarliga produkter omfattar många olika ämnen av varierande farlighet för 

människors hälsa. De kemikalier som avses i dessa föreskrifter är märkta som Hälso- och 

miljöfarliga produkter och det finns information på förpackningen hur de ska hanteras och hur 

förpackningen ska hanteras. Exempel på vanligt miljöfarliga produkter är lösningsmedel, 

impregneringsmedel och färger. 
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Hantering av sådana ämnen kan, om barriärer saknas mellan hanteringen och vattentäkten, 

orsaka försämrad råvattenkvalitet som kan nå konsumenterna och kan då medföra 

hälsoeffekter.  

Inom Rödsvattnet finns många bostäder och verksamheter inom primär och sekundär zon 

och det hanteras troligen hälso- och miljöfarliga kemiska produkter inom området varför det 

ur risksynpunkt är viktigt att reglera risken, men den hantering och de mängder som normalt 

sker i ett hushåll utgör ingen stor risk för vattentäkten varför endast större mängder regleras.  

För att skydda vattentäkten har hantering av större mängder än för hushållsbehov belagts 

med förbud inom primär zon samt tillstånd inom sekundär zon. De som har behov av att 

hantera större mängder behöver kunna lagra kemikalierna inom sekundärt skydd (till exempel 

en invallning) för att tillse att läckage och spill inte förorenar mark och vatten.    

 

3§ Bekämpningsmedel 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel 
kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 
inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 
inomhus. 

b Jord- och vattenslagning av plantor som 
behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjuden. 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

RISKANALYS 

Jordbruk bekämpningsmedel 2 

Bebyggelse bekämpningsmedel 2 

MOTIVERING 

Mycket små mängder bekämpningsmedel kan göra dricksvatten otjänligt. Även i låga doser 

har bekämpningsmedel hälsoskadliga effekter på människor och miljön. De flesta 

bekämpningsmedel som används inom jordbruket har en begränsad löslighet i vatten och 

därmed begränsad rörlighet i marken men kan ändå röra sig till ytvatten och grundvattnet 

under vissa förhållanden. Vattentäkten Rödsvattnet är central för kommunens 

vattenförsörjning och en påverkan av bekämpningsmedel skulle skapa stora utmaningar. 

Risken som ett ämne eller en verksamhet utgör för vattentäkten beror bland annat på 

mängden av förorenande ämnen som hanteras, ämnenas farlighet, avståndet till vattentäkten 

och sannolikheten för ett spill eller en olycka som gör att ämnet når miljön. Risken för 

förorening av vattentäkten bedöms vara störst om en olycka sker vid påfyllning eller spridning 
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Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel är reglerat via miljöbalken och det finns krav 

kring utbildning samt regler kring dokumentation kring spridning och väderlek. Vid 

yrkesmässig hantering finns möjlighet att använda mer kraftfulla preparat och koncentrationer 

än de som finns tillgängliga för privatbruk. 

Ett exempel på krav som kan ställas vid spridning i sekundär skyddszon är uppvisande av 

simuleringar för planerad spridning från verktyget MACRO DB. Detta är ett verktyg som SLU 

(kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel) har tagit fram med stöd av Havs- och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. MACRO-DB simulerar halten bekämpningsmedel 

som når omgivande mark och vatten vid spridning, baserat på platsspecifika förhållanden. 

Verktyget möjliggör för tillsynsmyndighetern att förbjuda vissa preparat som inte bör 

användas inom vattenskyddsområdet men att tillåta de som kan godtas. Det är också möjligt 

att genom resultaten från simuleringarna utröna hur spridning kan anpassas för att minska 

mängden bekämpningsmedel som når omgivande mark och vatten. Förslagsvis kan tillstånd 

sökas för flera ämnen och områden samtidigt.  

Många kommuner tillämpar tillstånd som gäller under flera odlingssäsonger. Tillstånden kan 

utformas så att ändringar av preparat kan ske genom anmälan. 

Då privatpersoner inte har samma kunskap och utbildning inom hantering av 

bekämpningsmedel ställs ett krav på tillstånd för hantering inom primär zon. Det anses inte 

motiverat att införa restriktioner för privatpersoners bruk av kemiska bekämpningsmedel i 

sekundär skyddszon.  

Inom den primära zonen finns mycket skog och om den vid tillfälle ska föryngras är det 

förbjudet att göra det med plantor som är behandlade med bekämpningsmedel med 

anledning av risken för att påverka vattentäkten negativt. 

Generella regler inom vattenskyddsområde  

Det finns numera inga särskilda krav som träder i kraft med anledning av 

vattenskyddsområde. Tidigare generella krav som gällde inom vattenskyddsområde 

upphävdes 2018. 

Undantag från föreskriften 

Användning inomhus vid enstaka punktinsatser är undantaget från tillstånd för att t.ex. 

möjliggöra eventuell bekämpning av ohyra. Undantaget avser användning och omfattar inte 

lagring m.m. Fastighetsägaren kan alltså inte använda undantagsregeln för att lagra 

bekämpningsmedel. Syftet är inte heller att möjliggöra återkommande användning i växthus 

etc. 

 

4§ Växtnäringsämnen 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
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a Yrkesmässig spridning av naturgödsel och 
övriga växtnäringsämnen närmare än 15 
meter från vattendrag är förbjudet.  
 
Spridning inom området 15 till 50 meter 
från vattendrag kräver tillstånd. 
 

- 

b Spridning av slam från reningsverk eller 
annan avloppsanläggning är förbjudet. 

Undantag gäller för eget omhändertagande 
av rest från torrtoalett.  

 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

c Anläggande av ny lagringsanläggning för 
naturgödsel för mer än 2 djurenheter är 
förbjudet. 

Befintlig lagring av naturgödsel för mer än 
2 djurenheter  kräver anmälan. 

Anläggande av ny lagringsanläggning för 
naturgödsel för mer än 2 djurenheter kräver 
tillstånd. 

Befintlig lagring av naturgödsel för mer än 2 
djurenheter kräver anmälan. 

d Upplag av gödsel i stuka är förbjudet. - 

RISKANALYS 

Växtnäringsämnen 2 

Djurhållning 1 

Slamlagring var ej med i riskanalysen  

MOTIVERING 

Rödsvattnet ligger inom nitratkänsligt område vilket redan idagsläget medför strängare krav 

kring lagring och spridning av gödsel. Reglerna är satta för att minska läckage av kväve och 

fosfor till vattendrag och tar inte särskild hänsyn till påverkan på dricksvatten. Det finns därför 

i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning skäl att ställa ytterligare krav på 

hantering precis intill en vattentäkt. 

Hantering av naturgödsel kan medföra försämrad råvattenkvalitet som vid speciella 

omständigheter kan nå råvattenintaget och då medföra potentiella hälsoeffekter på grund av 

fekala bakterier.  

Hälsoeffekter kan orsakas av mikrobiella föroreningar från gödsel men även av höga halter 

nitrit. Även hantering av konstgödsel innebär risk för vattentäkten med anledning av höga 

kvävehalter. 

I Rödsvattnets råvattenintag noteras återkommande överskridande halter av koliforma 
bakterier vilket tyder på att de generella reglerna inte skyddar den aktuella vattentäkten 
tillräckligt. Även om området är flackt och gödselspridningen sker vid tillåtna tidpunkter finns 
det risk för att gödselpartiklar transporteras till närliggande vattendrag vid ogynsamma 
väderförhållanden  
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För att minska risken för påverkan på råvattnet har förbud för spridning av naturgödsel i direkt 

närhet till primär zon föreslagits. Även hantering av konstgödsel innebär risk för vattentäkten. 

I samband med samrådet inkom många synpunkter kring förbudet att sprida naturgödsel 
inom primär zon. Området runt Rödsvattnet brukas av flertalet mindre jordbruk varav 
huvuddelen bedriver odling av vall till de egna djuren. Om spridning av naturgödsel inom 
primär zon förbjuds har flertalet svårigheter att kunna förse marken med gödning samt sprida 
sin gödsel. Vattenskyddsområdet är flikigt vilket innebär att många mindre åkrar ligger inom 
primär zon. 

Flertalet boende förespråkar en mindre skyddszon än de 50 meter som primärzonen 
omfattar. Förslag förekommer på spridningsfria zoner på 6-20 meter. Orust kommun har efter 
noga övervägande av riskerna bedömt att ett förbud avseende spridning inom de närmaste 
15 meterna kan vara lämplig inom det aktuella området. Den som har ett behov av att sprida 
gödsel närmare än 15 meter kan ansöka om dispens hos miljöenheten. Det är 
tillståndspliktigt att sprida växtnäringsämnen inom zonen 15-50 meter från vattendrag. 

Slam 

På grund av de kemiska och mikrobiologiska föroreningarna som slam från 

avloppsanläggningar kan innehålla förbjuds spridning av slam inom både primär och 

sekundär skyddszon. 

Lagring (gödselvårdsanläggning och stuka) 

Genom att förbjuda tillkommande lagringsplatser för stallgödsel inom den del av 

vattenskyddsområdet som ligger i direkt anslutning till vattentäkten skapas förutsättningar för 

tillräckliga barriärer mellan riskkällan och vattentäkten. Lagring av konstgödsel är inte 

förknippat med samma risker för läckage som stallgödsel varför endast lagring av stallgödsel 

regleras i föreskrifterna.  

De som har en befintlig gödselstad behöver lämna in en anmälan. Vid handläggningen av 

anmälan kommer miljöenheten bedöma om gödselhanteringen uppfyller kraven för 

nitratkänsliga områden.  

Med anledning av förekommande återkommande problem med bakterier i vattnet förbjuds 

lagring i stuka i primär skyddszon.  

Spillning från strandbetande djur omfattas inte av föreskrifterna gällande spridning av gödsel. 

 

5§ Skogsbruk  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

 Slutavverkning omfattande mer än 0,5 
hektar kräver anmälan. 

Undantag gäller för 
manuell och motormanuell 
skogsavverkning. 
 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 
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RISKANALYS 

Skogsbruk upplag timmer 1 

Skogsbruk avverkning 1 

MOTIVERING 

Vid en avverkning ökar risken för näringsläckage och slamtransport till vattendrag varför 

skogsbruk vanligtvis regleras i vattenskyddsföreskrifter för ytvattentäkter i områden med 

många mindre skogsbruk. Området vid Rödsvattnet bedöms vara extra känsligt för 

näringsläckage och slamtransport.  

Det finns ett antal vanliga åtgärder inom skogsbruket så som avverkning, markberedning, 

skyddsdikning, dikesrensning, återplantering och askåterföring som kan ge effekter på vatten.  

Avverkningar och vissa andra skogliga åtgärder handläggs och bedöms av Skogsstyrelsen. 

Vid avverkning som omfattar minst 0,5 hektar behöver en anmälan lämnas till 

Skogsstyrelsen. Anmälan ska lämnas minst sex veckor innan avverkningen påbörjas och får 

bara omfatta en behandlingsenhet (ett enda sammanhängande område) men är giltig i 5 år. 

Gallring och röjning är inte anmälningspliktigt. Det ska poängteras att Skogsstyrelsen inte är 

tillsynsmyndighet över miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Frågor rörande 

slamflykt, uppställning av fordon, cisterner för tankning, risker för körskador m.m. kan behöva 

granskas ytterligare när arbetet sker i nära anslutning till en vattentäkt. 

Genom att föreskriva om anmälningssplikt är det möjligt för tillsynsmyndigheten att förelägga 

om hur avverkningen ska utföras så att riskerna för påverkan på vattendragen minskas. 

Kommunens prövning ska ske i samråd med skogsstyrelsen och det är en fördel om de kan 

anpassas till samma tidsintervall. 

Det är allstå enbart mer omfattande slutavverkningar som regleras. Skötsel och underhåll 

regleras inte. 

 

6§ Upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av bark, flis, spån, timmer 
under längre tid än en månad är förbjudet.  

Undantag gäller för uppläggning av ved 
eller andra träbaserade produkter, avsedda 
för uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 
 

- 

b Uppläggning av vägsalt och 
dammbindningsmedel utan tät täckning är 
förbjudet. 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 



   

 

 

11 (15) 
 

 

 

 

 

m
e
m

o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

KA p:\21312\13005133_vso_rödsvattnet\000\10 arbetsmtrl_dok\slutliga dokument\bilaga 4 motiv föreskrifter rödsvattnet 221129.docx 
 

RISKANALYS 

Skogsbruk, upplag av timmer 1 

Potentiellt förorenat område 1 

MOTIVERING 

Bark, flis, timmer 

Vattenförsörjning kan påverkas negativt vid lagring av timmer, flis, spån och bark, t.ex. 

genom påverkan från trafik, grumling och utlakning av näringsämnen och fenoler. Därför 

föreslås att upplag av bark, flis, spån och timmer, längre än en månad är förbjudna. 

Föreskriften syftar till att flytta uppläggningsplatserna längre än 50 meter från vattendraget. 

Upplag av virke är reglerat via väglagen. Syftet är att tillse att olyckor inte sker vid upplag och 

lastning. Det finns även regler kring hur länge virke kan ligga med anledning av 

skadedjursangrepp till exempel av granbarkborre. Dessa regler hanterar inte påverkan på 

kringliggande vattendrag. 

Salt 

Läckage från upplag av vägsalt och dammbindningsmedel kan förorena vattentäkten då 

dessa ämnen är lättlösliga och lättrörliga i vatten. Det ligger även i verksamhetsutövarens 

intresse att vatten inte når dessa upplag av samma anledning. Upplagen kan dock 

förekomma så länge de täcks så att regnvatten inte urlakar dem.   

 

7§ Avloppsanläggningar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny anläggning för avlopp från 
vattenspolande toalett med utsläpp till 
mark eller vatten är förbjuden. 

 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon 

b Ny avloppsanordning för rening av BDT-
avlopp (bad, disk, tvätt) kräver tillstånd. 

 

- 

c Ändring av befintlig avloppsanordning 
kräver tillstånd. 

- 

RISKANALYS 

Enskilda avlopp 1 

MOTIVERING 
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I orenat spillvatten finns parasiter och virus som riskerar att göra människor och djur sjuka 

när de dricker vattnet. Förutom de mikrobiologiska föroreningarna medför spillvatten ett 

utsläpp av näringsämnen såsom kväveföreningar, som även de kan ge hälsoeffekter vid 

högre koncentrationer. Risken finns även att vattnet är förorenat av kemiska ämnen såsom 

medicinrester och kemikalier som används i hushållet. 

Att installera en ny avloppsanläggning är generellt tillståndspliktigt. Kommunen har möjlighet 

att bestämma vilka utsläppsnivåer som accepteras utifrån hur tillrinningsområdet klarar 

miljökvalitetsnormerna och om området bedöms ingå i hög eller normal skyddsnivå. Ett 

område som ligger nära en vattentäkt eller inom ett vattenskyddsområde klassas vanligtvis 

som hög skyddsnivå. 

Genom att förbjuda nya enskilda avloppsanläggningar med toalettutsläpp vill kommunen 

styra bort utsläppen och på så sätt minska risken för mikrobiell föroreningsspridning. De som 

vill anlägga avlopp kan välja att anlägga en sluten tank eller torrtoalett.  

Generellt är anläggande av en avloppsanordning för  BDT-vatten anmälningspliktigt, men då 

arbetet och utsläppet sker i primär zon beläggs installationen med tillståndsplikt. 

Att ändra en avloppsanläggning för att ersätta en befintlig som har bristande funktion beläggs 
med tillståndsplikt. Detta för att kunna villkora kring utsläppsnivåer. 
Det sker en stor teknikutveckling inom området enskilda avlopp. Förr var det vanligt med 
olika infiltrationsanläggningar men i dag finns många olika mindre reningsverk. Det ställs idag 
krav på att anläggningarna ska kunna uppnå utsläppsnivåer beroende av var fastigheten 
ligger. Det ställs alltså olika krav på rening beroende av hur det aktuella avrinningsområdet 
uppnår miljökvalitetsnormer. Det är få äldre anläggningar som uppnår de reningskrav som 
ställs på nya anläggningar.   
 

Vid förbättring av befintliga anläggningar tillämpas oftast normal skyddsnivå för miljöskydd, 

men en bedömning görs alltid i det enskilda fallet och kan variera beroende på 

förutsättningarna på platsen. Då aktuella avlopp ligger nära vattentäkten bör de prövas mot 

hög skyddsnivå. Mot denna bakgrund krävs att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, vilket 

säkerställs genom tillståndsförfarandet.   

 

8§ Vägar och parkering  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av allmän väg eller 
parkeringsplats för mer än 10 fordon kräver 
tillstånd. 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

b Obevakad uppställning av tunga fordon 
eller arbetsmaskiner mer än tre timmar är 
förbjudet. 

Undantag gäller för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 

Parkering eller uppställning utomhus av 
tunga fordon under längre tid än två dagar 
kräver anmälan. 

Undantag gäller för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 
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utomhus försedd med oljeavskiljare eller 
parkering med uppsamlingskärl under 
motor och bränsletank som rymmer hela 
bränslevolymen. 

utomhus försedd med oljeavskiljare eller 
parkering med uppsamlingskärl under 
motor och bränsletank som rymmer hela 
bränslevolymen. 

c Avledning av dagvatten från hårdgjord 
parkeringsplats med en yta på mer än 100 
m2 kräver tillstånd. 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

d Yrkesmässig spridning av vägsalt eller 
dammbindningsmedel kräver tillstånd  
 
Undantag gäller för saltinblandat sand 
(max 4 viktprocent salt). 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

RISKANALYS 

Vägar vägdagvatten 1 

Vägar vägsalt 1 

Vägar olycka 3 

Bebyggelse, dagvatten 1 

MOTIVERING 

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats innebär stora risker för påverkan på vattentäkten 

genom risk för spridning av föroreningar under såväl byggskede som driftskede. Mot denna 

bakgrund krävs tillstånd för nyetablering av väg i primär och sekundär skyddszon. Tillstånd 

bedöms inte behöva sökas för enstaka parkeringsplatser eller mindre vägar. Om så stora ytor 

som krävs för parkering av minst 10 personbilar hårdgörs bedöms det viktigt att kunna ställa 

krav på utformning för att minimera risken att dagvatten förorenar vattentäkten.  

Vid parkering av fordon och anläggning av vägar kan spill och läckage av petroleumprodukter 

uppstå. Vid större anläggningsarbeten är risken större. Obevakad uppställning direkt på grus 

eller gräsyta under en längre tid kan utgöra en risk för vattentäkten då spill eller läckage inte 

upptäcks och åtgärdas. Att tiden är satt till tre timmar är för att möjliggöra att man ska kunna 

lämna sitt fordon/arbetsredskap i samband med lunch och liknande. Inom den sekundära 

zonen sätts tiden till två dygn. Undantag finns för parkering där uppsamling av eventuellt 

läckage kan ske.  

Vid större parkeringsplatser förekommer en reell risk för läckage via dagvattenbrunnar till 

diken och senare vattentäkten. Enligt föreskrifterna krävs tillstånd även för befintliga 

parkeringsytor som är större än 100 m2. Föreskriften omfattar även befintliga parkeringsytor 

vilket medför att åtgärder kommer att behöva ske vid dessa anläggningar. 

Stora problem kan uppstå på vattentäkter på grund av vägsalt eftersom kloridjonen är mycket 

lättrörlig och transporteras med vägdagvattnet ned till ytvattendrag. Förhöjda kloridhalter i 

dricksvattnet kan ge ökad korrosion och vid höga halter risk för smakförändringar. För att 
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undvika påverkan på vattentäkter från användning av vägsalt krävs tillstånd inom primär och 

sekundär skyddszon.  

 

9§ Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. 

 

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

b Markarbeten kräver tillstånd.  

Undantag gäller för schaktnings- och 
markarbeten på en sammanhängande yta 
mindre än 200 m2. 

Undantag gäller även för underhåll av 
markledningar och diken  

Samma föreskrifter som i primär 
skyddszon. 

 

c  Användning av avfall, förorenade massor 
eller massor med okänt ursprung eller 
okänt föroreningsinnehåll för igenfyllnad, 
utfyllnad eller andra anläggningsarbeten är 
förbjudet. 

Undantag gäller för återfyllnad med 
uppgrävda massor, som inte misstänks 
vara förorenade och som varit tillfälligt 
upplagda (kortare än tre månader)  i 
samband med akuta markarbeten. 

Användning av avfall, förorenade massor 
eller massor med okänt ursprung eller 
okänt föroreningsinnehåll för igenfyllnad, 
utfyllnad eller andra anläggningsarbeten 
kräver tillstånd. 

Undantag gäller för återfyllnad med 
uppgrävda massor, som inte misstänks 
vara förorenade och som varit tillfälligt 
upplagda (kortare än tre månader)   i 
samband med akuta markarbeten. 

 

RISKANALYS 

Husbehovstäkt 1 

MOTIVERING 

Vid markarbeten uppkommer olika sorters risker, exempelvis ökar grundvattnets sårbarhet för 

förorening när material tas bort men även risker förknippade med petroleumprodukter m.m. 

En del av dessa risker regleras i andra paragrafer i skyddsföreskrifterna, t.ex. hantering av 

petroleumprodukter.  Föreskriften syftar till att ge kommunen möjlighet att se över behovet av 

försiktighetsåtgärder vid större schaktningsarbeten.  

Markarbete såsom schaktning, grävning, sprängning, borrning, pålning, spontning och 

liknande arbeten har föreslagits vara tillståndspliktigt i primär och sekundär zon.  

Mindre schaktningsarbeten bedöms inte vara förknippade med samma risker. Stora delar av 

vattenskyddsområdets består av jordbruksmark och här utgörs markarbeten i största hand av 



   

 

 

15 (15) 
 

 

 

 

 

m
e
m

o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

KA p:\21312\13005133_vso_rödsvattnet\000\10 arbetsmtrl_dok\slutliga dokument\bilaga 4 motiv föreskrifter rödsvattnet 221129.docx 
 

underhåll av dräneringar och diken. Undantaget är satt till en sammanhängande ytan på 200 

m2 för att möjliggöra schaktning för garage m.m.  

Omläggning av markledningar/diken bedöms kunna tillåtas utan restriktion då det ofta 

handlar om relativt små schaktdjup.  

Täktverksamhet med uttag av sand, grus och berg är en risk för både grund- och 

ytvattentäkter. Även små husbehovstäkter kan utgöra en risk för spridning av föroreningar via 

dagvattnet, samt bidra till en förändrad hydrologi inom den primära skyddszonen. Då det inte 

förekommer någon täktverksamhet i området idag bedöms behovet av kommande markuttag 

som lågt.  

Användning av avfall, förorenade massor, massor med okänt innehåll 

Användande av avfall etc. som riskerar att kunna orsaka läckage av föroreningar förbjuds 

inom den primära skyddszonen. 

Användningen av avfall, förorenade massor och massor med okänt föroreningsinnehåll eller 

ursprung är anmälningspliktigt enligt miljöbalken, men då hanteringen sker nära vattentäkten 

höjs prövningsnivån. 

 

10 § Transport 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Användning av bensin- eller dieseldrivet 
fordon på isbelagd sjö samt sjöflyg på sjö 
kräver tillstånd. 

- 

b Användning av bensin- eller dieseldrivet 
fordon på vattendrag eller sjö är 
förbjuden. 

- 

RISKANALYS 

Trafik på sjö 1 

MOTIVERING 

Trafik med bensin och dieseldrivna fordon på isbelagd sjö kräver tillstånd med anledning av 

den påverkan en olycka på isen skulle innebära. Om ett fordon går genom isen sker ett 

läckage på botten. Under vintertid är vattenomsättningen är låg och förmodligen skulle 

vattentäkten bli oanvändbar. Tillståndsplikten gör det möjligt för föreningar som vill få 

möjlighet att sopa is eller dra skidspår. Tillsynsmyndigheten kan då göra en bedömning av 

risken med fordon på den aktuella platsen. 
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1 Orientering 

1.1 Bakgrund och syfte 

Rödsvattnet ytvattentäkt ligger ca 5 km från Ellös i sydväst samt Henån i nordost, se 

Figur 1. För att öka skyddet för vattentäkten önskar Orust kommun att inrätta ett nytt 

vattenskyddsområde.  

Figur 1. Orienteringskarta.  

Krav finns på inrättande av vattenskyddsområden i den svenska lagstiftningen i 2 samt 7 

kap. miljöbalken och i 6 kap. 5 § 1 p. vattenförvaltningsförordningen. Krav finns även på 

skydd genom införandet av dricksvattendirektivet (80/778/EEG) ändrat genom 98/83/EG 

via: Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsförordning (2006:813); Statens 

livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Vattenmyndigheten ställer 

 
Rödsvattnet 
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i åtgärdsprogrammet krav på kommunerna att upprätta nya vattenskyddsområden som 

behövs för framtida dricksvattenförsörjning.1  

I Naturvårdsverkets före detta handbok för vattenskyddsområden från 20102 anges att 

syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster, som är viktiga för 

dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett 

långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter 

måste därför skyddas mot såväl nutida som framtida risker. Risker kan vara tillfälliga 

utsläpp i samband med olyckshändelser samt kontinuerliga diffusa och koncentrerade 

läckage.  

2 Rödsvattnet ytvattentäkt  

2.1 Vattentäktens utformning 

Den kommunala vattenförsörjningen på Orust baseras till 80 % på ett ytvattenuttag ur 

sjön Rödsvattnet, ca 5 km nordost om Ellös.  

I Rödsvattnet finns två intagsledningar vilka sträcker sig ut i Rödsvattnets mer centrala 

delar. Intagssilarna återfinns på mellan 3 – 4 meters djup. Intagsledningarna mynnar 

sedermera i en intagsbrunn för vidare transport mot vattenverket.  

Rödsvattnets vattennivå regleras med en regleringslucka belägen på fastighet  

Morlanda 2:1 i sjöns västra del.  

2.2 Vattenkvalitet 

I Rödsvattnet vattentäkt sker provtagning av råvattnet sex gånger per år. Det har 

återkommande förekommit påverkan av kväveföroreningar och coliforma bakterier i 

råvattnet. 

2.2.1 Försurning 

Försurning orsakas av sura svavel- och kväveföreningar som släpps ut i luften genom 

förbränning av fossila bränslen. Svavelnedfallet har under de senaste decennierna 

minskat kraftigt. 

Analysresultatet från Rödsvattnets råvatten mellan åren 2016–2017 visar att pH i 

medeltal ligger på 6,6. Sjön har en förhållandevis låg alkalinitet (buffrande förmåga mot 

försurning) där sjön i medeltal har alkalinitet motsvarande ca 0,35 mekv/l.  

2.2.2 Vattenfärg 

Vattenfärg avspeglar främst mängden humusämnen, järn och mangan i vattnet och är 

beroende av flera faktorer som tex skogsavverkning, grundvattennivåer, 

försurningstillstånd och nederbördsförhållanden. 

                                                      
1 Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt, 2010:4  
2 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 – Handbok om vattenskyddsområde. 
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Det finns en generell trend med ökade färgtal i svenska ytvatten som antas bero på de 

mer extrema väderförhållanden som inträffat de senare åren. 

Analysresultatet från Rödsvattnets råvatten mellan åren 2016–2017 visar att färgtalet 

(410 nm) varierar mellan 39–120 mg/l Pt där medelvärdet uppgår till 72 mg/l Pt vilket kan 

betecknas vara ett betydligt färgat vatten3. 

2.2.3 Organiskt material 

Organiskt material kommer huvudsakligen från omgivande jordbruksmark samt skogs- 

och myrmark. Det är främst vid kraftiga nederbördstillfällen som organiskt material når 

vattensystemet. 

Analysresultatet från Rödsvattnets råvatten mellan åren 2016–2017 visar att andel 

organiskt (syreförbrukande) material (CODMn) varierar mellan 6–13 mg/l bortsett från ett 

mätvärde i november 2017 vilket uppgick till 27 mg/l. Medelvärdet, inkl. värdet från 

november, uppgår till 10 mg/l vilket kan betecknas vara en måttligt hög halt organiskt 

material3. 

2.2.4 Fosfor och kväve 

Fosfor och kväve sprids till vattenmiljön främst genom jordbruket och från enskilda 

avlopp. Dessutom kan ytavrinning från andra marktyper också innebära ett läckage av 

fosfor till ytvattensystemet. Även kvävenedfall från atmosfären, som bl.a. orsakas av 

luftföroreningar från biltrafik, är en föroreningskälla. 

Under 2016 och 2017 har tre vattenprov (aug-apr-aug) tagits från Rödsvattnets vattenyta 

vid vattenintagets djupområde. Halten totalfosfor uppgick till i snitt 29 µg/l vilket kan 

betecknas som höga halter4. Motsvarande siffra för totalkväve uppgick till i snitt 650 µg/l 

vilket kan betecknas som måttligt höga halter4. 

2.2.5 Mikroorganismer 

Analysresultatet från Rödsvattnets mellan åren 2016–2017 visar att råvattnet innehåller 

förhöjda halter mikroorganismer. E Coli har noterats vid 5 av 12 tillfällen, då med halter 

<50 cfu/100 ml. Även Koliforma bakterier har påträffats i halter mellan 10–190 cfu/100 ml 

vid 6 av 12 tillfällen.  

2.3 Vattenbehandling 

Ytvattnet från Rödsvattnet genomgår först en kemisk fällning med efterföljande 

sedimentering. Därefter passerar vattnet ett snabb- respektive långsamfilter innan vattnet 

pH-justeras och sedermera blandas med grundvatten från Korskällans grundvattentäkt i 

en renreservoar. Före distribution desinficeras vattnet med UV-ljus innan det leds vidare 

ut på nätet.  

                                                      
3 Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag, Naturvårdsverket rapport 4913, 1999. 
4 Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag, Naturvårdsverket rapport 4913, 1999 
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2.4 Försörjningsområde och vattenförbrukning 

Orusts vattenförsörjning baseras till 80% på ett ytvattenuttag ur Rödsvattnet, resterande 

20% utgörs av ett grundvattenuttag ur Korskällans vattentäkt, se figur 2. 

Vattnet från Rödsvattnet distribueras till det kommunala dricksvattennätet som försörjer  

ca 10 000 personer med kommunalt vatten. Säsongsvariationen av brukare är betydande 

inom kommunen. Totalt finns ca 3600 VA-abonnenter, varav några industrier med 

periodvis hög förbrukning.  

Totalt levererades ca 1 000 000 m3 dricksvatten under 2017 och ur Rödsvattnet uttogs  

ca 800 000 m3. Från 2015 har vattenbehovet ökat med ca 5 % per år. 

 

 

Figur 2 Totalt levererad mängd dricksvatten från Rödsvattnet samt Korskällan.  

2.5 Framtida uttagsbehov 

Vattenuttaget regleras via tillståndsgivna mängd i vattendom och styrs av behovet.. Det 

finns inga planer att utöka uttaget. 

2.6 Reservvattentäkt 

Det finns ett nödvattenavtal upprättat med Västvatten som innebär att Orust kan förses 

med 20 l/s via en sjöförlagd vattenledning mellan Slussen på Orust och Uddevalla 

kommuns vattennät på fastlandet. Ett vattentillskott på 20 l/s motsvarar ca 173 l/person 

och dygn vid 10 000 brukare (exkl. industriernas förbrukning). Enligt svenskt vatten är 

medelförbrukningen i Sverige ca 140l/person och dygn. Med användningsrestriktioner 
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under en nödsituation finns det goda möjligheter att förse de flesta abonnenter med en 

godtagbar mängd vatten per dygn.  

2.7 Vattentäktens värde 

Värdet på en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida 

vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet och kvalitet 

samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet 

av största intresse. Vattentäktens värde bestäms ofta av kostnaden för att ersätta 

vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.  

Enligt Naturvårdsverkets kvalitativa indelningsgrund har Rödsvattnet ett extremt högt 

skyddsvärde i egenskap som viktig allmän vattentäkt där det saknas reservvattentäkt som 

långsiktigt kan ersätta vattenförbrukningen. 

2.8 Vattendom 

Enligt dom 1975-11-06, mål VA 44/74, äger Orust Kommun rätt att ur Rödsvattnet 

bortleda 1,3 miljoner m3/år (3560 m3/d). Rödsvattnet får regleras för detta vattenändamål 

mellan nivåerna +23,15 och +21,25 (RH 1900). 

2.9 Befintligt vattenskyddsområde 

Genom beslut i Länsstyrelsen, 1992-08-10 (2470-15656-91), fastställdes ett 

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Rödsvattnets ytvattentäkt. Avsikten är att 

upphäva detta beslut samtidigt som ett nytt vattenskyddsområde fastställs enligt gällande 

lagstiftning. 

2.10 Ägandeförhållande 

Orust kommun äger fastigheten där vattenuttaget sker. 

3 Ytvattenutredning 

3.1 Områdesbeskrivning 

Rödsvattnet är en långsträckt sjö med en yta på ca 0,66 km2. Sjön ligger i ett område 

med berg i dagen vilka är tydligt eroderade och där bergssvackor har fyllts ut med 

bördiga glaciala leror. Avrinningen från Rödsvattnet sker mot nordväst till Torebosjön och 

därefter vidare ut mot havet. Sjöandlen för hela avrinningsområdet uppgår till 3,5 %. 

Rödsvattnet är belägen ca 24 m över havet och har ett maxdjup på 13,8 meter. 

Medeldjupet är 3,7 meter. Det teoretiska avrinningsområdet uppgår till ca 18,6 km2. 

Rödsvattnet ligger inom delavrinningsområdet Utloppet av Rödsvattnet medan 

avrinningen till sjön huvudsakligen återfinns inom delavrinningsområdet Inloppet i 

Rödsvattnet. Teoretiskt avrinningsområde samt SMHI:s delavrinningsområden redovisas i 

Figur 3 nedan. Sjön utgör ytvattenförekomst enligt VISS med måttlig ekologisk status, 

Den kemiska statusen är ej god.  
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Inom avrinningsområdet sker VA-försörjning uteslutande med enskilda lösningar, bortsett 

från ett kortare stråk längs med väg 752 vid Rödsvattnets norra spets, där en 

vattenledning går längs med vägen.   

 

 

Figur 3: SMHI:s avrinningsområden, i anslutning till Rödsvattnet.  

 

3.2 Markanvändning 

Till övervägande del består avrinningsområdet av skogs- och jordbruksmark. Inloppet i 

Rödsvattnet består till 60% av skogsmark, medan jordbruksmarken står för ca 26 %. 

Resterande mark består av hedmark och övrig mark. 

Delavrinningsområde utloppet av Rödsvattnet består av 74% av skogsmark medan sjö 

och vattendrag utgör 16 % av den totala ytan. Jordbruket står för ca 5% och 4% utgörs av 

hedmark samt övrig mark.  

3.3 Geologi 

3.3.1 Berggrund 

Berggrunden inom Rödsvattnets avrinningsområde består huvudsakligen av gnejs, vilken 

har sitt ursprung från mer sedimentära bergarter (paragnejs). Berggrunden är 

uppsprucken i markerade sprickdalar men också mer plastiska deformationer, se Figur 4. 
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Figur 4: Berggrundskarta över Rödsvattnet samt dess närområde. De dominerande 

sprickriktningarna är SV-NO samt SO-N. Modifierad från SGU. 

3.3.2 Jordarter 

Avrinningsområdet domineras av berg i dagen (>50%). Inom avrinningsområdets 

sprickdalar har lera och postglacial silt kunnat avsättas ovan morän. Områden med 

kärrtorv förekommer i mer låglänta partier i terrängen och i anslutning till mindre sjöar och 

vattendrag. Isälvssediment samt grus- och sandförekomster förekommer sparsamt i 

området, men påträffas framförallt öster om Rödsvattnet, se figur 5. 
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Figur 5. Kvartärgeologisk karta över Rödsvattnet och dess närområde. Modifierad från SGU. 

3.4 Hydrologi 

3.4.1 Nederbörd och vattenbalans 

3.4.2 Vid Henån finns en av SMHI:s mätstationer (nr 81140) för nederbörd. Under perioden 

1961–1990 noterades i snitt ca 860 mm/år. Motsvarande siffra för åren 1991–2018 är 990 

mm/år, se figur 6.  

Enligt beskrivningen till grundvattenkartan över Västra Götalands län är den effektiva 

nederbörden (nederbörd-evapotranspiration) i området ca 400–500 mm/år. Motsvarande 

siffra för de två delavrinningsområdena (Inloppet av Rödsvattnet och Utloppet av 

Rödsvattnet), baserat på SMHI:s modellerade vattenbalans (Vattenwebb) för åren 1981–

2010, uppgår till 553 mm/år respektive 518 mm/år. Den effektiva nederbörden har 

antagits uppgå till 525 mm/år 

Rödsvattnets avrinningsområde uppgår till ca 19,1 km2 enligt SMHI. Under förutsättning 

att ingen magasinering sker kan den specifika avrinningen från Rödsvattnet beräknas till 

storleksordningen 330 l/s som medelflöde under ett normalår enligt formeln:  

Specifika avrinning = Effektiv nederbörd – Magasinering. 
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Figur 6: Månadsvisa normalvärden för nederbörd i Henån under perioden 1961–1990 samt 1991–

2018. 

3.4.3 Vattenflöden 

I Tabell 1 nedan framgår flödesstatistik med avseende på total vattenföring mellan åren 

1981–2010 för Utloppet av Rödsvattnet5. 

 Tabell 1: Total vattenföring i Utloppet av Rödsvattnet. HQ=Högvattenföring med en given 

återkomsttid (år), MHQ=Medelhögvattenföring, MQ=Medelvattenföring, MLQ=Medellågvattenföring 

 
HQ50 

[m3/s] 

HQ10 

[m3/s] 

HQ2 

[m3/s] 

MHQ 

[m3/s] 

MQ 

[m3/s] 

MLQ 

[m3/s] 

Total vattenföring 3,60 2,87 2,04 2,13 0,33 0,01 

 

3.4.4 Vattensystemet 

Sjö och vattendragsprocenten i delavrinningsområdet inloppet i Rödsvattnet uppgår till 

0,03 %, vilket är en låg andel. Omgivande markområden kring Rödsvattnet avvattnas 

framför allt via ytvattenförekomsten Rödsvattnetån uppström Rödsvattnet (SE645964-

125425).  

Vattenförekomsten har idag en måttlig ekologisk status och den kemiska statusen uppnår 

ej god. Till Rödsvattnet sker troligtvis också en mer diffus tillrinning, via mindre 

skogsdräneringar. Förekomsten av diken och dräneringar framgår delvis av befintligt 

                                                      
5 https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ 
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kartmaterial. Sjö och vattendragsprocenten i Delavrinningsområdet av Rödsvattnet 

uppgår till 16%.  

Rödsvattnet har ett utlopp, Gersbäcken (SE646123-125020), som sedan mynnar i 

Torebosjön, vilka ingår i vattenförekomst Rödsvattnenån. Den ca 2 km långa 

Rödsvattnetån mynnar därefter i havet vid Koljö fjord. Vattenförekomsten har idag en 

måttlig ekologisk status och den kemiska statusen uppnår ej god.  

3.4.5 Flödestider i vattendrag 

Vattenhastigheten i vattendrag styrs av såväl topografi som bottenförhållanden, 

tvärsnittets storlek och form mm. Enligt Naturvårdsverket (Handbok 2010:5) är typiska 

medelströmhastigheter i ytvattendrag 0,2–0,6 m/s. 

För att göra arbetet praktiskt genomförbart har beräkningarna av strömhastigheten i 

vattendrag schabloniserats genom att ett antal typmiljöer bestämts utifrån vattendragens 

lutning och storlek. Som utgångspunkt för dessa typmiljöer har rekommendationerna i 

Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden följts. Lutningen och vattendragens 

storlek har bestämts utifrån lantmäteriets topografiska webbkarta, ortofoton samt 

höjdmodell. För att bestämma strömningshastigheten har sedan tabell ur 

Naturvårdsverkets handbok använts vilken visar strömningshastigheten vid extrema 

högflödessituationer (se Tabell 2) 

Tabell 2: Exempel på grov generell uppskattning av transporthastigheter i medeltal för ytvatten i 

olika terräng vid extrema högflödessituationer. Tvärsnittsarean i vattendraget bestämmer typen av 

vattendrag. Ur Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden. 

 

För vattendrag inom avrinningsområdet har värdena i ovanstående tabell använts för att 

bedöma strömningshastigheter. Avgränsningen baseras generellt på ställningstagandet 

att tillrinningen till Rödsvattnet sker i diken, med en hastighet på 0,4 m/s, vilket är den 

mest konservativa bedömningen. 

Det längsta vattendraget uppgår till ca 9,5 km och sträcker sig från Rödsvattnets inlopp i 

sydväst till Alemyren strax öster om Håröd. Den teoretiska transporttiden för ett läckage 

vid Alemyren skulle då ta drygt 6,5 timmar om man räknar att medelhastigheten är 0,4 

m/s. Således är alla sammanhängande vattendrag inom avrinningsområdet av betydelse 

vid inrättande av ett nytt vattenskyddsområde då ytvattendelaren nås inom 12 timmar, 

oavsett vattendragstyp eller lutning. 

 

 

Lutning 

[m/km] 

Dike  

[m/s] 

Bäck  

[m/s] 

Å 

 [m/s] 

1 0,4 0,6 0,8 

5 0,7 1,1 1,6 

10 0,9 1,5 2,1 



  

   

 
 

11(30) 
 

TEKNISKT UNDERLAG 

2019-10-29/ REVIDERAT 2022-04-04/REVIDERAT 23-01-10 

 

RÖDSVATTNET VATTENSKYDDSOMRÅDE (VSO) 

 

 

EM c:\users\elm\desktop\samråd vattentäkter\handlingar till kallelse\rödsvattnet\wordfiler+excel\tekniskt underlag 230110.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

3.4.6 Flödestiden i Rödsvattnet  

I de fall där sjöns flödesuppgifter saknas, kan den vindinducerade strömningen antas 

vara dominerande för det dimensionerande strömningsmönstret i sjön. En 

schablonmässig strömningshastighet för ytvattnet kan antas till i storleksordningen  

0,1 m/s. 

Då det saknas strömningsmönster och strömningshastigheter för Rödsvattnet har den 

schablonmässiga strömningshastigheten nyttjats. En strömningshastighet på 0,1 m/s ger 

en uppehållstid inom intervallet 4–7 timmar beroende på om utsläppet sker i Rödsvattnets 

norra inlopp (7h) eller Rödsvattnets sydvästra inlopp (4h).  

3.5 Hydrogeologi 

Till Rödsvattnet transporteras såväl ytvatten som grundvatten.  

De faktorer som styr flödet i marken är dels grundvattenytans lutning (gradient) dels 

markens genomsläpplighet, där den senare är helt dominerande som styrande faktor. 

Grundvattenytans lutning styrs av topografin men den är också jordartsberoende där 

höga gradienter förknippas med finkornigt material och grovt material normalt 

kännetecknas av flacka gradienter. Grundvattnets flödeshastighet påverkas också av 

jordens effektiva porositet som också är jordartsberoende.  

I områden med låg vattengenomsläpplighet där jordlagren utgörs av finmaterial i form av 

silt och lera avrinner sannolikt huvuddelen av nederbörden som ytavrinning. Detta leder 

till korta flödestider och behov av tilltagna skyddsavstånd i denna typ av områden.  

Gradienten hos grundvattenytan är oftast inte känd i detalj, men en god approximation är 

att gradienten är av samma storleksordning som topografins lutning. Vid fastställandet av 

skyddszonens läge ska hänsyn tas till såväl geologi som topografi. Som utgångspunkt för 

uppskattningar av flödeshastigheten för grundvatten kan värden enligt Tabell 3 användas. 

I berg styrs grundvattentransporten bland annat av den hydrauliska konduktiviteten, som 

vanligtvis är låg, men som i lokala sprickor kan vara betydande. 

Tabell 3 Typiska värden för hydraulisk konduktivitet och effektiv porositet i olika geologiska media. 

Geologi Hydraulisk konduktivitet [m/s] Effektiv porositet 

Berg 10-7 – 10-10 0,0001 

Sand 10-2 – 10-6 0,15 

Morän 10-6 – 10-9 0,05 

Svämsediment (silt) 10-6 – 10-9 0,005 

Lera 10-9 – 10-12 0,0005 
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För det vatten som rör sig i marken kan flödeshastigheten uppskattas enligt Darcys lag 

med hänsyn till gradient, effektiv porositet och hydraulisk konduktivitet (se Tabell 4). 

Tabell 4 Ungefärlig storleksordning för hastigheten hos grundvattnet i olika material vid olika 

procentuella gradienter. 

Geologi Vattenhast. 1% [m/d] Vattenhast. 3% [m/d] Flödeshastighet 

Berggrund 0,02-0,2 0,06-0,6 cm/d 

Sand 0,06-6 Mycket ovanligt m/d 

Morän 0,0002-0,02 0,0006-0,06 m/år 

Silt-Lera 0,00002-0,02 0,00006-0,06 m/år 

 

En grundvattenyta har mycket sällan en gradient större än 3%, varför denna lutning 

antagits överallt där marken har en större lutning. Överslagsberäkningar av grundvattnets 

uppehållstid i avrinningsområdets jordlager visar att det ej behövs någon justering av 

vattenskyddsområdet i förhållande till buffertzonen på 100 m runt Rödsvattnet samt dess 

vattendrag.  

3.6 Sårbarhet 

Sårbarheten betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 

eller brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under transporten i mark och 

vatten. 

Marken inom Rödsvattnets avrinningsområde består till största del av berg i dagen samt 

områden med silt och lera. Infiltrationskapaciteten i berg och lera är förhållandevis liten 

vilket medför att en förorening till stor del rinner av på ytan. Strömningshastigheten 

bedöms generellt vara låg i berg och aktuella jordarter. 

Detta medför att sårbarheten mot förorening via grundvattnet totalt sett bedöms som låg. 

Anledningen är att infiltrationskapaciteten är relativt låg och strömningshastigheten är låg 

förutom i bergets sprickzoner som dock utgör en begränsad del av bergets volym. 

För ytvattnet är sårbarheten större. Till Rödsvattnet rinner en större bäck vilken avvattnar 

omkringliggande jord och berg. Infiltrationskapaciteten i berg och lera är liten vilket 

medför att den övervägande delen nederbörd och/eller föroreningar rinner av på ytan mot 

närmsta vattendrag.  

För en sjö gäller att ju större andel ytvattenflöde, desto större sårbarhet. Sårbarheten hos 

en sjö genom föroreningstransport via tillrinnande ytvattendrag är vanligtvis stor. För 

Rödsvattnet bedöms sårbarheten vara hög. 
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3.7 Naturliga barriärer 

Naturliga barriärer som förhindrar eller bromsar en förorening innan den når vattenintaget 

kan utgöras av t ex fastläggning, utspädning, biologisk nedbrytning mm. 

Rinntiderna vid hög vattenföring beräknats understiga 12 timmar inom hela det förslagna 

skyddsområdet. Detta medför att tiden för naturlig nedbrytning är begränsad och inte 

kommer att ha någon större effekt på föroreningen. I vissa delar av ytvattendragen finns 

partier med mindre vattenspeglar/våtmarker, vilket främjar fastläggning av föroreningar. 

Den största effekten har sannolikt utspädning av föroreningar. Vid ett utsläpp i bäck eller 

dike kommer föroreningen att spädas kraftigt. 

Sammantaget bedöms de naturliga barriärerna för Rödsvattnet som mycket begränsade. 

 

4 Planbestämmelser och markanvändning 

4.1 Övergripande planering 

Konflikter om användningen av vattnet bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 

ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering, 

vattentäkter. Konflikterna från vattentäktens huvudmäns perspektiv uppkommer av 

skyldigheter att säkra vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa genom att vara 

restriktiva mot verksamheter som riskerar att påverka kvaliteten negativt. 

4.2 Översiktsplan 

Den planerade markanvändningen framgår av översiktsplanen för Orust kommun,  

ÖP 2009, som antogs av kommunfullmäktige i Orust kommun 2009.  

4.3 Lokala föreskrifter och områdesbestämmelser 

Orust kommun har tagit fram ett flertal lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljön (MBN 2014:1782, KS 2013:2112). Föreskrifterna antogs av kommunen under 

2015. 

4.4 Riksintressen och naturreservat 

Rödsvattnet samt dess avrinningsområde ligger inom ett område som är klassat som 

riksintressen för friluftsliv. Delar av avrinningsområdet ligger också inom Morlanda 

naturreservat, se Figur 7. 
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Figur 7: Översikt gällande riksintressen för friluftsliv och naturvård samt befintliga naturreservat i 

närområdet kring Rödsvattnet. 

4.5 Motstående intressen inom tillrinningsområdet 

Motstående intressen kan uppstå när en verksamhet innebär en beaktansvärd risk att 

ytvattentäkten kan komma att utsättas för en förorening, samtidigt som verksamheten inte 

går att anpassa så att det är förenlig med de vattenskyddsföreskrifter som blir gällande 

för området. 

Lantbruk, jordbrukare med större djuruppsättningar samt exploatering i nära anslutning till 

vattentäkten kan anses utgöra motstående intressen. 

5 Riskinventering av potentiella föroreningskällor 

5.1 Genomförande 

En identifiering av riskkällor har genomförts och en övergripande riskanalys har utförts, se 

bilaga 1. Riskanalysen genomfördes 2019, vilket är före Havs- och vattenmyndighetens 

nya handbok kom. Riskanalysen bedöms som fortsatt aktuell och enbart mindre 

justeringar har gjorts utifrån inkomna synpunkter i samband med samrådet sommaren 

2022. 

 

Rödsvattnet 
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5.2 Allvarliga hot mot vattentäkten 

De riskobjekt som berörs är: 

 Vattenverksamhet 

 Sabotage, krig och kris 

 Klimatförändringar (översvämningar/brand/ torka/skred/ras) 

 Olycka/brand 

 Övrig verksamhet och markanvändning i tillrinningsområdet 

5.3 Identifierade risker inom vattenverksamhet 

Vid eventuella arbeten kring intagsledningar, intagsbrunn, överföringsledningar och 

dämmen bör risken för t.ex. oljeutsläpp från entreprenadmaskiner, nedsmutsning av nya 

rör och rördelar m.m. beaktas. Risk för olyckor bör beaktas i risk- och faroanalysen för 

vattenverket (HACCP) 

5.4 Identifierade risker inom sabotage, krig och kris 

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 

Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 

skydd.  

Orust kommun arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser. I dessa analyser är risker för 

påverkan på vattensystemen centrala. Riskanalyserna är en del i kommunens 

beredskapsplaner. Risker på grund av sabotage, krig och kris hanteras inte inom 

vattenskyddsföreskrifter. 

5.5 Identifierade risker inom klimatförändringar  

Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det 

medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas 

till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. häftiga 

nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan 

medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från perioder med höga 

regnmängder visar. 

Rödsvattnets vattennivå regleras vilket medför att vattenytan inte nödvändigtvis kommer 

att höjas. Ökad nederbörd kan dock medföra större vattengenomströmning genom 

våtmarker och skogsmarker vilket kan leda till ökad grumling, ökat färgtal och ökad 

humushalt i sjön. Ökad genomströmning kan även leda föroreningar till sjön. I de fall 

näringsämnen används inom jord- och skogsbruk kan en ökad ursköljning befaras med 

ökade halter fosfor och kväve till följd. Därav bedöms skyfall och översvämningar som en 

betydande risk 

Området intill sjön är inte känsligt för ras eller skred. 
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Påverkan på vattenförsörjningen på grund av klimatförändringar (torka, bränder, 

översvämningar) är en del i kommunens risk- och sårbarhetsanalys och hanteras inte 

inom arbetet med vattenskyddsföreskrifter. 

5.6 Identifierade risker inom övrig verksamhet och markanvändning i 

tillrinningsområdet 

5.6.1 Bebyggelse 

Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en 

närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 

verksamheter. All hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som kan komma 

i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. Olyckor kan inträffa 

som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp 

riskerar att hota vattentäkten.  

I avrinningsområdet finns ingen egentlig urban miljö. Endast spridd bebyggelse finns. 

Enligt riskinventeringen finns omkring 100 bebodda fastigheter inom avrinningsområdet. 

Med antagandet att varje fastighet bebos av 2–3 pe lever mellan 200–300 personer inom 

avrinningsområdet. 

De riskkällor för Rödsvattnet som förknippas med bostadshus/fritidshus är:  

• Avlopp 

• Olyckor 

• Brand 

• Hushålls/trädgårdskemikalier, bekämpningsmedel 

• Cisterner (läckage) 

• Anläggande ny brunn 

• Energianläggningar 

Orust kommun saknar ett komplett register över enskilda avlopp. En inventering 

genomfördes 2021/2022 och denna visar att det finns ett flertal avloppsanläggningar 

inom föreslaget vattenskyddsområde som inte har tillräcklig rening. 

Konsekvensen av avlopp, olyckor och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen 

kan försämra råvattenkvaliteten och därmed hota vattentäkten. 

Bränder medför spridning av svårnedbrytbara produkter och även 

brandbekämpningsmetoderna kan medföra spridning av långlivade och svårnedbrytbara 

produkter till vattnet, så som PFAS och tensider. Det är viktigt att räddningstjänsten är 

medvetna om avståndet till vattentäkten så att lämplig bekämpningsmetod väljs. 
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5.6.2 Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 

Inom jordbruket är det framför allt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel som 

kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en risk för försämrad 

vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och läckage från de 

arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.  

Jordbruksmark återfinns framför allt längs med avrinningsområdets vattendrag och i lägre 

terräng där finare jordarter återfinns. Övriga områden inom avrinningsområdet domineras 

av skogsmark.  

Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk är: 

 Bekämpningsmedel 

 Växtnäringsämnen 

 Mobila bränsletankar 

 Kalhyggen 

 Upplag av timmer mm 

 Djurhållning 

Bekämpningsmedel 

Vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de kan 

komma att utgöra en risk för försämrad yt- och grundvattenkvalitet. Skogsbruket står 

generellt sett endast för en liten del av samhällets användning av bekämpningsmedel. 

Det är främst hantering av plantor behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till 

vattentäkten som utgör en risk.  

Växtnäringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 

naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst 

genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla 

typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till yt- och 

grundvatten.  

Mobila bränsletankar 

Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt 

gällande krav ska vara dubbelmantlade, kan medför en risk för grund- och 

ytvattenförorening främst genom spill i samband med tankning och vid stöld. 

Kalhyggen 

Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a. 

ökad transport av näringsämnen, organiskt material, metaller och partiklar som följd. Ett 

stort uttag av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten. 
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Timmerupplag 

Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage 

av bl.a. fenoler. 

Djurhållning 

Risker förknippade med djurhållning är främst kopplade till lagringen av djurspillning. I det 

föreslagna skyddsområdet återfinns minst två större gårdscentra där exempelvis 

gödselbrunnar samt drivmedelscisterner kan påträffas. För närvarande finns inga 

uppgifter om antalet djur som finns inom vattenskyddsområdet. 

5.6.3 Vägar och transporter 

Inom Rödsvattnets tillrinningsområde finns tre större vägar och ett flertal mindre 

landsvägar. Ingen av vägarna är rekommenderad färdväg för farligt gods.  

 Öster om vattentäkten passerar väg 740. ÅDT (årsdygnstrafik) anges av 

Trafikverket6 till ca 1740 fordon, varav 110 är tunga transporter. 

 Norr om Rödsvattnet passerar väg 752. ÅDT anges av Trafikverket till ca 1720 

fordon, varav 125 är tunga transporter.  

 Sydväst om Rödsvattnet passerar väg 770. ÅDT anges av Trafikverket till ca 320 

fordon, varav 12 är tunga transporter.   

 Mindre landsvägar finns i tillrinningsområdet och i anslutning till Rödsvattnet. 

Trafikmängden på dessa vägar är liten.  

Potentiella riskkällor som kan identifieras i samband med vägar och transporter är: 

 Olyckor  

 Vägdagvatten 

Olyckor  

Olyckor sker statistiskt sett på alla typer av vägsträckor men speciellt utsatta delar utgörs 

av vägavsnitt där trafiksituationen är komplex och där trafikmängden är hög. 

Sannolikheten för att en olycka med transport av farligt gods ska inträffa i anslutning till 

Rödsvattnets vattentäkt bedöms vara liten–måttlig eftersom ingen väg är rekommenderad 

färdvägar för farligt gods, dock är trafikintensiteten relativt hög. Konsekvensen vid ett 

utsläpp kan vara stor. 

Sydväst om Rödsvattnet passerar väg 770 i nära anslutning till sjön. En eventuell 

trafikolycka i detta område kan generera stora skador på vattentäkten.  

Räddningstjänsten har insatsplaner för hur olyckor på sträckorna kan hanteras. Det är 

viktigt att särskild hänsyn tas till att Rödsvattnet är en vattentäkt. 

                                                      
6 https://nvdb2012.trafikverket.se 
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Vägdagvatten 

Dagvatten från vägar utgör en stor diffus föroreningskälla. Vägdagvatten innehåller ofta 

höga halter av tungmetaller i form av koppar, bly och kadmium samt opolära alifatiska 

kolväten, PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) samt vägsalt. Kontinuerligt slitage 

där små partiklar frigörs från däck och vägbana samt emissioner från biltrafiken bidrar till 

förorening av vägdagvatten som sprids vidare via ytavrinning.  

Konsekvensen av vägar/transporter är att emission av skadliga ämnen från dessa 

riskkällor via diken, bäckar och andra vattendrag, relativt snabbt kan transporteras till 

råvattentäkten och därigenom försämra vattenkvaliteten. 

Trafik på sjö 

Bensin- och dieseldrivna båtmotorer medför en risk för vattenförorening, dels vid drift, 

dels vid den allmänna bränslehanteringen. Tvåtaktsmotorer utgör en påtaglig risk för 

vattenkvaliteten då de släpper ut 20-30% av bränslet och i princip all olja oförbränt. 

Sjöflyg och trafik med motordrivna fordon på isbelagd sjö utgör även de en risk. 

5.6.4 Industrimiljöer 

Inom tillrinningsområdet finns ingen pågående industriell verksamhet.  

5.6.5 Avfallsdeponier/Förorenade områden  

Inom tillrinningsområdet finns totalt 16 stycken identifierade potentiellt förorenade 

områden. Objekten berör tidigare gruvdrift, då man bröt fältspat på olika platser inom 

Orust kommun. De flesta är enbart ytliga gropar, men det finns även platser där groparna 

är större. Det finns rapporter om att liknande gropar inom Orust kommun har fyllt upp 

med diverse avfall. Inga uppgifter hur det ser ut för objekten inom föreslaget 

skyddsområde finns idag då objekten saknar riskklass. 

5.6.6 Täktverksamhet och andra schaktarbeten  

Det finns flera olika typer av markarbeten som medför ökad risk för negativ påverkan på 

yt- och grundvattnet. Schaktning, grävning och borrningsarbeten inom vattentäktens 

tillrinningsområde utgör hot mot vattenkvaliteten genom ökad risk för spridning av 

förorenande ämnen från arbetsmaskiner, till exempel smörjolja och drivmedel. Även 

tillförsel av material för till exempel utfyllnad och utjämning av mark innebär en risk för 

vattentäkten. Det kan inte uteslutas att det i vissa fall förekommer utfyllnad med orena 

massor.  

Materialtäkt innebär risk för spridning av markpartiklar och föroreningar, bland annat 

petroleumprodukter och eventuellt sprängämnen.   

I samband med täktverksamhet och markarbeten förekommer olika åtgärder som utgör 

risker för försämrad yt- eller grundvattenkvalitet/kvantitet. Exempel på sådana åtgärder är 

bortledning av yt- eller grundvatten och återfyllning av förorenade massor. Vid 

återställning av en materialtäkt läggs ofta stora mängder massor i täkten för att jämna ut 
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de branta kanterna. Det kan inte uteslutas att det i vissa fall förekommer återfyllning med 

orena massor.  

Ingen täktverksamhet pågår idag inom tillrinningsområdet. 

5.6.7 Övriga riskkällor 

Röra kyrka 

Röra kyrka ligger inom Rödsvattnets avrinningsområde. De risker som förknippas med 

kyrkor och begravningsplatser är främst spridning av ogräsmedel på grusgångar mm.  

Enligt uppgift används inte ogräsmedel. Det kan dock inte uteslutas att sådana har 

använts. Totex var t.ex. ett mycket vanligt ogräsmedel som användes på gångar. Det är 

därför vanligt att nedbrytningsprodukten BAM hittas i grundvatten i närheten av sådana 

områden. 

Göksäter 

Handelsområdet Göksäter återfinns öster om Rödsvattnet längs med väg 740 och 

genererar en stor mängd besökare årligen. Inom handelsområdet finns en stor hårdgjord 

yta för bilparkering. Handelsområdet har också en egen avloppsanläggning. 

Dels finns det en risk att diffusa läckage sker från parkeringsytor eller 

avloppsanläggningen. Större olyckor kan också förekomma inom området vilket kan 

komma att påverka vattendrag uppströms Rödsvattnet.    

Transformatorstation 

En transformatorstation försörjer vanligtvis en grupp av bostadshus, kontor eller 

handelslokaler med el. Det kan vara allt från små stolpstationer till större anläggningar, 

inklusive de stationer som ingår i stora ställverk som betjänar hela industrier eller städer. 

Ett 20-tal transformatorstationer återfinns inom tillrinningsområdet. Förekommande 

transformatorer kan innehålla kemikalier och petroleumprodukter som vid läckage kan ha 

en skadlig effekt på yt- och grundvatten.  

Gårdscentra 

Flertalet gårdscentra finns inom tillrinningsområde för Rödsvattnet. I anslutning till 

gårdscentra kan det finnas både gödselbrunnar, tvätthallar, petroleumprodukter med 

mera. Vid spill eller läckage av föroreningar kan ytvattenförekomsten påverkas negativt.  

5.7 Riskanalys 

5.7.1 Allmänt 

En riskanalys har genomförts för Rödsvattnets vattentäkt enligt bilaga 1. I riskanalysen 

identifieras och värderas väsentliga risker för vattentäkten. Risken (R) beskrivs som en 

sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska påverka vattentäkten 

negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. Sannolikhet och konsekvens 



  

   

 
 

21(30) 
 

TEKNISKT UNDERLAG 

2019-10-29/ REVIDERAT 2022-04-04/REVIDERAT 23-01-10 

 

RÖDSVATTNET VATTENSKYDDSOMRÅDE (VSO) 

 

 

EM c:\users\elm\desktop\samråd vattentäkter\handlingar till kallelse\rödsvattnet\wordfiler+excel\tekniskt underlag 230110.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

bedöms var för sig och är principiellt oberoende parametrar7. Skalorna för sannolikhet 

och konsekvens är indelad i fyra klasser och kombinationen av sannolikhets- och 

konsekvensklassen beskriver risken.  

Metoden följer anvisningarna i Naturvårdverkets handbok om vattenskyddsområden8 om 

att risker kan beskrivas som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna typ 

av metod förespråkas även av Världshälsoorganisationen9 som en viktig del då 

vattensäkerhetsplaner utarbetas. Den använda metoden är också mycket lik det 

angreppssätt som beskrivs i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för 

dricksvattenförsörjning”. Underlag för bedömningen är den riskidentifiering som 

genomförts inom ramen för projektet.  

För att riskbedömningens resultat ska vara transparent och användbart är det viktigt att 

tydligt redovisa vilka kriterier som används för att bedöma sannolikhet och konsekvens. 

Som ovan nämnts utnyttjas fyra nivåer för att bedöma sannolikheten respektive 

konsekvensen. Detta återspeglar modellens måttliga detaljeringsgrad. 

5.7.2 Bedömning av sannolikhet  

Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar 

hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. 

Sannolikhetsklassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en 

kombination av ett antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar 

inte enbart sannolikheten för utsläppet på sin plats. Sannolikheten delas in i fyra nivåer 

enligt kriterier beskrivna i tabellen nedan, och är en överföring av Livsmedelverkets 

befintliga nivåer för sannolikhetsklassning, beskrivna i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- 

och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Tabell 5. Sannolikhet. 

Sannolikhet Kriterier 

S1: Liten sannolikhet Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på  

50 år. 

S2: Medelstor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste  

10-50 åren. 

S3: Stor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste  

1-10 åren. 

S4: Mycket stor sannolikhet Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.  

 

                                                      
7 Bedömningen är utförd av konsulter på Sweco 
8 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 
9 Guidelines for drinking-water quality, 4:e utgåvan 2011 
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5.7.3 Bedömning av konsekvens  

Konsekvenserna är indelade i fyra allvarlighetsnivåer, vilka redovisas i tabellen nedan. De 

kriterier som används utgår ifrån vilken effekt riskkällan har på vattenkvaliteten. 

Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat och 

osäkerheter om konsekvensen av en händelse hanteras på följande sätt10: 

 Vid liten osäkerhet om konsekvens bör den mest realistiska konsekvensen användas. 

 Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör en pessimistisk bedömning 

göras enligt försiktighetsprincipen. 

Precis som för sannolikhetsbedömningen redovisas om den konsekvens som beaktas är 

relaterad till normala förhållanden för riskkällan, en brist som uppstår eller om det är en 

olycksartad händelse. Konsekvensen redovisas som K-klass (K1-K4) och är en överföring 

och tolkning av Livsmedelverkets befintliga nivåer för konsekvensklassning, beskrivna i 

Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Tabell 6. Konsekvens. 

Konsekvens Kriterier 

K1: Liten konsekvens Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten, inga 

anmärkningar. 

K2: Medelstor konsekvens Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka 

dricksvattenkvaliteten. 

K3: Stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många. 

K4: Mycket stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många, fara för liv och hälsa. 

 

5.7.4 Beräkning av risknivå  

När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras 

in i den riskmatris som redovisas nedan (tabell 7) och tilldelas på detta viss en ”riskklass”. 

Risken är indelad i tre olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och riskklass 

4 är den högsta riskklassen. Att en riskkälla i riskbedömningen får riskklass 1 innebär inte 

att den inte utgör någon risk, d.v.s. den kan inte bortses ifrån. Det är också viktigt att 

poängtera att indelningen i riskklasser kan göras på andra sätt än vad som redovisas i 

riskmatrisen nedan. Indelningen som används här har dock bedömts lämplig för det syfte 

riskanalysen har i detta sammanhang. 

 

 

                                                      
10 Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning. Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 
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Tabell 7. Riskklasser. 

Sannolikhet Konsekvens 

K1                 

liten 

K2       

medelstor 

K3                       

stor 

K4       

mycket stor 

S4 – mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

S3 – stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3 

S2 – medelstor  Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 

S1 – liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2 

 

Risknivåerna i riskmatrisen har följande innebörd (tabell 8) när det gäller krav på 

riskreducerande åtgärder etc.: 

Tabell 8. Riskklasser och riskreducerande åtgärder. 

Riskklass Innebörd 

Riskklass 1 Förenklad riskhantering, förebyggande åtgärder som 

egenkontroll och avvikelsehantering ska upprättas 

Riskklass 2 Aktiv riskhantering, förebyggande och/eller 

förberedande åtgärder ska övervägas. 

Riskklass 3 

 

Riskklass 4 

Risken måste reduceras, förebyggande och/eller 

förberedande åtgärder är nödvändiga. 

Akut risk – förebyggande och/eller förberedande 

åtgärder måste genomföras omedelbart. 

5.7.5 Resultat 

Resultatet av riskanalysen redovisas i bilaga 1. Risknivån inom tillrinningsområdet för 

Rödsvattnets vattentäkt är förhöjd. Närområdet runt Rödsvattnets vattentäkt utgörs främst 

av skogsmark samt trafikerade vägar.  

De största riskerna (riskklass 2 och 3) enligt resultatet av riskanalysen utgörs av: 

 Olyckor med farligt gods, övriga tunga fordon samt personbilar på vägar 

 Översvämning 

 Brand, brandbekämpning 

 Ovarsam hantering av petroleumprodukter 

 Hantering av hemkemikalier 
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 Spridning av växtnäringsämnen 

 Hantering av bekämpningsmedel  

5.8 Riskreducerande åtgärder 

Då vattentäkten utgörs av ytvatten samt att den saknar naturliga barriärer i form av 

exempelvis täta jordar är det är viktigt att ge vattentäkten ett långsiktigt skydd för att 

förhindra en försämring av ytvattenkvaliteten. 

Att inrätta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är ett sätt att skydda en vattentäkt. 

Det är dock inte möjligt att reducera eller styra undan alla risker med hjälp av 

skyddsföreskrifter, utan det krävs även andra åtgärder för att reducera risker. Exempel på 

övriga riskreducerande åtgärder är beredskapsplaner, fysisk planering, tillsyn och 

information. Ibland kan även fysiska åtgärder vara nödvändiga, t.ex. i anslutning till hårt 

trafikerade vägar.  

Mot bakgrund av resultatet av riskanalysen och av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

rekommenderas följande övergripande åtgärder för att öka skyddet för Rödsvattnets 

ytvattentäkt: 

 Boende inom vattenskyddsområdet ska få tillsänd information om 

vattenskyddsområdet om hur boende och verksamhetsutövare inom 

vattenskyddsområdet kan påverka vattentäkten. Information och tillsyn är 

nödvändigt för att kunna förstå vikten av att skydda vattentäkten genom 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Detta bedöms vara grundläggande 

för att uppnå önskat syfte med vattenskyddet. 

 Olyckor regleras inte i vattenskyddsområdets föreskrifter. Det är viktigt att 

kommunen tillser att det finns god beredskap och kunskap hos räddningstjänsten 

om vattentäkten vid insatser i samband med brand och olyckor.. För att uppnå 

detta bör kommunen, i samråd med räddningstjänsten, ta fram en 

beredskapsplan för vattenskyddsområdet. I denna bör val av 

brandbekämpningsmetoder klargöras, då brandskum m.m. kan påverka 

råvattnet. Arbete i närheten av vägen som påverkar trafiksäkerhet bör samrådas 

med Trafikverket. 

 Risker med anledning av klimatförändringar så som översvämningar, perioder 

med torka regleras inte i vattenskyddsföreskrifterna. Frågorna hanteras via 

kommunens risk och sårbarhetsanalys. 

 Skyltar ska finnas, som upplyser om vattenskyddsområdets existens, vid vägar 

där man kör in i vattenskyddsområdet samt vid platser med hög risknivå. Skyltar 

ska även finnas i anslutning till där petroleumprodukter hanteras. 

 Att dagvattenfrågor inom vattenskyddsområdet hanteras på ett sådant sätt att 

intilliggande vattendrag inte utsätts för en föroreningsbelastning. Detta gäller 

framför allt större hårdgjorda ytor, exempelvis bilparkeringar.  
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6 Utformning av vattenskyddsområde 

Utifrån vattentäktens hydrogeologiska förhållanden, utförda vattenbalansräkningar, samt 

riskanalyser föreslås ett skyddsområde enligt bilaga 2. 

6.1 Krav och allmän metodik 

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 

söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter 

regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna 

råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av 

vattentäkter. 

Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar 

omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när 

skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt 

att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 

omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 

förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 

hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.  

6.2 Vattenskyddsområdets skyddszoner 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 

ytvattentäkt bör resultera i tre zoner med olika restriktionsnivåer. En uppdelning av 

vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade 

och skäliga, samt att lägre respektive högre krav kan ställas på verksamheter inom olika 

delar av området. Utöver de tre zonerna föreslås en vattentäktszon, där annan 

verksamhet än vattentäktsverksamhet är förbjuden.  

6.2.1 Primär skyddszon 

I Naturvårdsverkets handbok föreslås att gränsen för primär skyddszon skall motsvara 

rinntiden 12 timmar fram till vattenintaget vid högvattenflöde. En strandzon bör vara minst 

50 meter bred och ska omfatta alla tillflöden i form av åar, bäckar och större diken och 

täckdiken från vilka rinntiden till vattentäkten är beräknad till 12 timmar. För att bedöma 

rinntidsavståndet har schablonberäknade vattenhastigheter antagits inom 

avrinningsområdet. 

6.2.2 Sekundär skyddszon 

Den sekundära skyddszonen skall motsvara en rinntid i vattendrag fram till den primära 

skyddszonen på 12 timmar vid högvattenflöde, motsvarande 24 timmar fram till 

vattenintaget. Utmed vattendrag och dräneringar skall den sekundära skyddszonen 

omfatta ett område på minst 100 meter från vattendraget. Där flödestiden för grundvatten 

inom detta område understiger 100 dygn skall gränsen för sekundär skyddszon flyttas 
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utåt till dess att flödestiden 100 dygn uppnås. Även dräneringar såväl på som under mark 

beaktas vid beräknandet av rinntiden för sekundär skyddszon. 

6.3 Arbetsmodell för avgränsning 

För utformning av skyddszonernas utbredning används en arbetsmodell som beaktar 

nedanstående faktorer i given ordning. 

1. Flödestider i vattendrag och sjöar 

Från vattenintaget skall den primära respektive sekundära skyddszonen sträcka 

sig så långt uppströms att flödestiden vid högvattenflöde är minst 12 respektive 

24 timmar. Vattendrag har erhållits från fastighetskartan i digital form som 

tillhandahållits av Orust kommun. 

2. Primär zon 

För den primära zonen har en fast avgränsningsprincip tillämpats där 

markområden på ett avstånd av 50 meter från vattendrag har inkluderats. Den 

primära zonens utsträckning i vattendragen baseras på rinntidsberäkningar enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer i handboken 2010:5. Att tillämpa ett fast 

avstånd bedöms förenkla kommunikation om skyddsområdets utbredning 

beträffande den primära skyddszonens utsträckning. 

Vattendrag som enligt tillgängligt kartunderlag saknar förbindelse med 

huvudvattendragen har exkluderats ur den sekundära zonen.  

Den primära zonen justeras mot avrinningsområdets gräns. 

3. Sekundär zon 

Den sekundära zonens utsträckning i vattendragen baseras på 24 timmars 

rinntidsberäkningar i vattendrag och sjöar vid högvattenflöde enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer. 

Minimiavstånd för den sekundära zonen ansätts till 100 m för markområden i 

anslutning till ytvattendrag i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer. 

Naturvårdsverket anvisar att dränering och diken ska beaktas vid 

skyddsområdets utformning. Erfarenheter ifrån undersökningar inom 

tillrinningsområdet till ytvattentäkter i andra kommuner11 visar att åkermark och 

öppen mark normalt är dränerade eller dikade. I enlighet med Naturvårdsverkets 

anvisningar ska denna typ av markområden därför beaktas vid skyddsområdets 

avgränsning. Områden som idag klassificeras som öppen mark beaktas vid 

avgränsning av den sekundära zonen med syfte att säkerställa ett långsiktigt 

                                                      
11 Karnstedt, Tove: Utformning av skyddsområde för 

ytvattentäkt enligt Naturvårdsverkets handbok 2003:6 - metodstudie med typexempel ifrån 
Uddevalla kommun. Examensarbete, Geologiska institutionen Göteborgs Universitet, 2004. 
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skydd då öppen mark i framtiden kan komma att brukas som åkermark. Uppgifter 

om markanvändning hämtas ifrån den digitala ekonomiska kartan. 

Öppen mark och åkermark i anslutning till ytvattendrag och markområden inom 

100 m ifrån dessa inkluderas i den sekundära zonen med motivering att dessa 

sannolikt är dränerade eller dikade och därmed bör beaktas. Kostnaden för att 

kartlägga diken och dräneringar för hela undersökningsområdet bedöms inte 

uppväga nyttan jämfört med denna arbetsmodell. 

Vattendrag som enligt tillgängligt kartunderlag saknar förbindelse med 

huvudvattendragen har exkluderats ur den sekundära zonen. 

En avgränsning av den sekundära zonen enligt ovanstående modell har även 

kontrollerats mot tillgänglig jordartskarta för att identifiera eventuellt behov av 

justering för att uppfylla krav på 100 dygns uppehållstid för grundvatten.  

Den sekundära zonen justeras mot avrinningsområdets gräns. 

Ingen ytterligare bearbetning av skyddsområdets utformning har utförts. En 

anpassning av skyddsområdets utformning till fastighetsgränser eller för att 

uppnå ett mer sammanhängande utseende medför risk att markområden 

inkluderas utan att detta kan anses som miljömässigt motiverat. 

6.4 Genomförande samt motiv till gränsdragningar 

Nedanstående generella motiv har beaktats för vattenskyddsområdets principiella storlek. 

Mot bakgrund av nedanstående motiv, utan rangordning och med de redovisade 

prognostiserade riskerna, konstaterade belastningar och riskkällornas lokalisering, 

bedömer vi vårt förslag till principiell storlek utifrån försiktighetsprincipen (miljöbalken 2 

kap § 3) att inte vara orimligt. Inom vissa områden har motiven till gränsdragningen 

bedömts nödvändiga att specificera ytterligare. 

6.4.1 Strategi och generella motiv  

1. Grundregeln är att vattenskyddsområdet i princip bör omfatta hela vattentäktens 

tillrinningsområde. 

2. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas. 

Vattenskyddsområdet skall ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet. 

Syftet är att lämna garantier för en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan 

erhållas inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning så att det efter normalt 

reningsförfarande kan användas för sitt ändamål (dricksvattenframställning). 

3. Vid dricksvattenframställning är det bättre att motverka en förorening snarare än 

att eliminera den med ytterligare beredning. 

4. Yt- och grundvatten skall kunna användas som en dricksvattentäkt enligt direktiv 

till miljökvalitetsnormer för vatten (prop. 1997/98:145) (Miljödepartementet, 1999). 

Ett vattenskyddsområde skall därför ha så stor utsträckning att detta kan uppnås 

med hjälp av information, restriktioner och naturlig barriärförmåga. Storleken 
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avgörs av de riskkällor och belastningar som konstaterats, samt naturlig 

barriärförmåga och skyddsåtgärder. 

5. Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär, trots att en avvägning skall göras 

mellan det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska 

hänsynstaganden inte får äventyra de värden som man vill skydda. Vårt förslag 

till skyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör göras, 

och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan uppnås. 

Med nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje med 

lagstiftarens intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet 

bakom vattenskyddet inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra 

avvägningen mellan den risk man utsätter konsumenterna för samt de 

restriktioner som nödvändigtvis uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion. 

6.5 Sammanfattning 

Vattentäkten har erhållit ett skyddsområde som indelats i en primär och sekundär. I 

marken har avgränsningen i första hand baserats på accepterade uppehållstider enligt 

naturvårdsverkets före detta handbok för vattenskyddsområden. 

7 Bakgrund till skyddsföreskrifterna 

7.1 Skyddsföreskrifternas syfte och funktion 

Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att 

EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att 

riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder 

regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål. Syftena 

är att:  

 Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn 

 Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 

vattenskyddsområde 

 Behålla vattenkvaliteten och minska risken för förorening 

 Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten 

 Använda mark och vatten på bästa sätt 

Skyddsföreskrifterna är såväl föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör 

att syftet med skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har 

därför anpassats till dessa funktioner. 
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7.2 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för Rödsvattnets ytvattentäkt, föreslås 

skyddsföreskrifter enligt bilaga 3. Motiv till de framtagna skyddsföreskrifterna redovisas i 

bilaga 4. 

7.2.1 Generella krav på restriktionsnivån  

Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). 

Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets 

handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl yt- 

som grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv 

är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och 

bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet. 

En vattentäkts skyddsområde är vanligen lämpligast att indela i en primär, sekundär och 

vid behov en tertiär skyddszon. Orust kommun har valt att inte ha en tertiär skyddszon. 

För den primära zonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att rådrum erhålles i händelse 

av akut förorening. 

För den sekundära zonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att en hög 

grundvattenkvalitet bibehålls eller förbättras. 

Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och 

skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS 

2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga 

risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om 

verksamheter som inte är aktuella idag.  

7.2.2 Anpassning till riskbedömningen  

Som framgår av resultatet av riskbedömningen utgörs de största riskerna i området av: 

 Olyckor med farligt gods, övriga tunga fordon samt personbilar på vägar 

 Översvämning 

 Brand, brandbekämpning 

 Ovarsam hantering av petroleumprodukter 

 Hantering av hemkemikalier 

 Spridning av växtnäringsämnen 

 Hantering av bekämpningsmedel  
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8 Informationssamråd och samråd. 

Under våren 2020 genomfördes ett informationssamråd med myndigheter och 

boende/verksamma inom det då aktuella skyddsområdet. Synpunkter inkom både vid 

möte samt skriftligen. Inkomna synpunkter har beaktats och i underlaget till samrådet 

sommaren 2022 redovisades de inkomna synpunkterna. 

Ett samråd genomfördes sommaren 2022. Samrådsredogörelsen bifogas, bilaga 5. 

 



Bilaga 1

Orusts kommun Bilaga 1

Riskanalys för Rödsvatten vattentäkt
Utfört 2019/Uppdaterad efter samråd höst 2022

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys

dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass

Riskkällor S-klass K-klass

Översvämning, skyfall 3 3 3

Brand, brandbekämpning 2 3 2

Bebyggelse, hemkemikalier (bekämpningsmedel) 4 2 2

Ovarsam hantering av petroleumprodukter 3 2 2

Bebyggelse, cisterner 2 2 2

Bebyggelse, anläggande energianläggningar, dricksvattenbrunn 2 1 1

Bebyggelse, enskilda avlopp 4 1 1

Bebyggelse, dagvatten 4 1 1

Jordbruk, bekämpningsmedel 3 2 2

Jordbruk, växtnäringsämnen 4 2 2

Djurhållning 4 1 1

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 2 3 1

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 1

Avverkning 2 2 1

Vägar, olyckor med farligt gods 1 4 3

Vägar, olycka med tungt fordon 3 2 3

Vägar, vägsalt 4 1 1

Vägar, vägdagvatten 4 1 1

Trafik på sjö 2 2 1

Miljöfarlig verksamhet 3 2 2

Poteniellt förorenat område 3 2 1

Kyrkogård 1 2 1

Husbehovstäkt 4 1 1

Transformatorstation 2 2 1

Kriterier för sannolikhetsklassning Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 10-50 åren. K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 åren. K3 Otjänligt vatten som berör många

S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare. K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet Konsekvens

K1 K2 K3 K4

liten medelstor stor mycket stor

S4 - mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4

S3 - stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3

S2 - medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3

S1 - liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2

Översiktlig riskanalys vid 



Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder

Utförd 2019/Uppdaterad efter samråd höst 2022

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass
Detaljerad 

riskanalys

Fysisk 

planering Beredskap Tillsyn

Fysisk 

åtgärd Information 

Riskkällor S-klass K-klass

Översvämning, skyfall 3 3 3 x x x x

Brand, brandbekämpning 2 3 2 x x x x

Bebyggelse, hemkemikalier (bekämpningsmedel) 4 2 2 x x

Ovarsam hantering av petroleumproidukter 3 2 2 x x x x

Bebyggelse, cisterner 2 2 2 x x x x

Bebyggelse, anläggande energianläggningar, 

dricksvattenbrunn 2 1 1 x x x

Bebyggelse, enskilda avlopp 4 1 1 x x x x

Bebyggelse, dagvatten 4 1 1 x x x

Jordbruk, bekämpningsmedel 3 2 2 x x x

Jordbruk, växtnäringsämnen 4 2 2 x x x

Djurhållning 4 1 1 x x x

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 2 3 1 x x x

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 1 x x

Avverkning 2 2 1 x

Vägar, olyckor med farligt gods 1 4 3 x x x

Vägar, olycka med tungt fordon 3 2 3 x x x

Vägar, vägsalt 4 1 1 x x

Vägar, vägdagvatten 4 1 1 x

Trafik på sjö 2 2 1 x

Miljöfarlig verksamhet 3 2 2 x x x x x

Poteniellt förorenat område 3 2 1 x x x

Kyrkogård 2 2 2 x x x x

Husbehovstäkt 4 1 1 x x

Transformatorstation 2 2 1 x

Kan regleras med 

skyddsföreskrifter

Övriga särskilt viktiga åtgärder

Översiktlig riskanalys 

vid vattentäkten
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För att trygga dricksvattenförsörjningen för Orust kommun har förslag till nytt 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Rödsvattnet 

tagits fram. 

Under våren 2020 hölls ett informationssamråd och ett förslag till nya 

skyddsföreskrifter och skyddsområde presenterades både brevledes och via 

informationsmöte. Syftet med informationssamrådet är att ge enskilda, 

organisationer och särskilt berörda myndigheter information och möjlighet att 

tidigt påverka utformningen. Synpunkterna som inkom via informationssamrådet 

har beaktats och vägts in i ett nytt förslag. 

Under sommaren 2022 kommunicerades ett nytt förlag på skyddsföreskrifter 

och skyddsområde med myndigheter, organisationer och fastighetsägare inom 

aktuellt område. Inkomna yttranden redovisas och i samrådsredogörelsen 

redovisas hur inkomna yttranden hanterats. 

 

1. Bakgrund 
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Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en kommun innan den beslutar om 

bildande, ändring eller upphävande av ett områdesskydd enligt §7 miljöbalken 

samråda med  

- Länsstyrelsen 

- Skogsstyrelsen om beslutet rör skogsmark 

- Hav- och vattenmyndigheten 

- Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk 

- Sveriges geologiska undersökning (SGU) om beslutet rör grundvatten 

 

Alla markägare och innehavare av särskilt rätt till marken ska ges möjlighet att 

yttra sig över förslag till beslut till vattenskyddsområde. Att varje sakägare ges 

möjlighet att yttra sig är viktigt för processen. 

Det är den beslutande myndigheten som avgör hur delgivningen av samrådet 

sker. I områden där det kan finnas okända sakägare tillämpas ofta 

kungörelsedelgivning. 

För vattenskyddsområdet Rödsvattnet har samråd skett i två omgångar, dels 

vid informationssamrådet under våren 2020 och inför fattande av beslut 

sommaren 2022. 

 

 

2. Samrådsprocessen 



 

 

 

Sweco |  

Uppdragsnummer 30002836 

Datum 2022-11-29 Ver   

Dokumentreferens p:\21312\13005133_vso_rödsvattnet\000\10 arbetsmtrl_dok\slutliga 

dokument\samrådsredogörelse_rödsvattnet.docx  6/15 

3.1 Myndigheter, organisationer och föreningar 

De myndigheter, organisationer och föreningar som bedömdes beröras var: 

• Hav- och vattenmyndigheten 

• Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

• Livsmedelsverket 

• Länsstyrelsen i Västra Götaland 

• Miljö- och byggnadsnämnden, Orust kommun 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

• Naturvårdsverket 

• Räddningstjänsten 

• SGU 

• Trafikverket 

3.2 Närboende och verksamhetsutövare 

De verksamhetsutövare som bedömdes beröras var: 

• Ellevio 

• Ip-only 

• Skanova (Telia Company) AB 

• Tegneby fiber 

• Telia 

• Västra Orust Energitjänst 

 

 

De närboende som bedömdes beröras var: 

• Fastighetsägare inom primär och sekundär skyddszon. 

3. Samrådskrets 
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Sakägare och verksamhetsutövare inom skyddszonen har informerats om 

samrådet genom direktutskick av brev. 

Myndigheter, organisationer, företag och föreningar har fått inbjudan och 

samrådsunderlaget via e-post.  

Övriga via Kungörelse i lokaltidningar samt på kommunen hemsida. 

I informationen framgick det att samrådsunderlaget fanns tillgängligt i digital 

form på kommunens hemsida samt i pärmar utställda i kulturhuset/biblioteket 

Kajutan i Henån.   

Efter att samrådstiden gått ut framkom att Länsstyrelsen i Västra Götaland samt 

Havs- och vattenmyndigheten inte tagit emot utskicket avseende Rödskällan 

utan enbart registrerat samrådshandlingarna avseende Korskällan. Dessa två 

myndigheter fick ett nytt utskick i slutet av september 2022. 

 

4. Information till samrådskrets 
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De inkommande synpunkter kan läsas i sin helhet i Bilaga 1-6, nedan följer en 

sammanfattning. 

 

5.1 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen i Västra Götaland framför följande synpunkter; 

Formulering av föreskrifter 

• Transport av hantering av biologiska bekämpningsmedel bör undantas i 

sekundär skyddszon. 

• Föreskriften avseende spridning av naturgödsel behöver kompletteras 

med text rörande 15 m från vad? 

• Allmänna bestämmelser bör ges eget paragrafnummer för att skilja från 

upplysningar. 

Definitioner 

• Petroleumprodukt behöver definieras. Hänvisning till NFS 2021:10 är 

inte tillräcklig. 

• Vilka ämnen som ingår i begreppet ”för grund- och ytvatten skadliga 

ämnen bör definieras och exemplifieras. 

• Definitionen av uppläggning behöver förtydligas 

• Hårdgjord yta saknar definition 

• Ta bort begrepp arbetsfordon och husbehovstäkt från definitionerna. 

 

I yttrandet hänvisas även till synpunkter som lämnats i yttrande daterat 2020-

02-12 samt 2019-10-09. I dessa yttranden framförs nedanstående. I förslag 

som remitterats 2022 är huvuddelen av nedanstående redan justerat. 

Formuleringar av föreskrifter 

• Hantering av 250 l petroleum kan inte accepteras inom primär 

skyddszon.  

• Hänvisningstext rörande Naturvårdsverkets föreskrifter förtydligas 

• Föreskrift 12c bör formuleras enligt följande; Användande av avfall, 

förorenade massor eller massor av okänt föroreningsinnehåll för 

återfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsändamål är förbjudet. 

• Föreskrift 15 avseende skyltning ändras  

• Allmänna bestämmelser bör skiljas från upplysningar. 

 

Definitioner 

5. Inkomna yttrande och synpunkter 
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• Definitionen av sekundärt skydd bör förtydligas. Text rörande lagring 

inomhus kan tolkas som att lagring får ske i plåthus med packat grus 

• Begrepp som impregneringsmedel och lösningsmedel bör definieras 

• Definitionen av hälso- och miljöfarliga kemikaliska produkter föreslås 

kompletteras med ”eller tidigare gällande föreskrifter enligt KIFS 

2005:7” 

• Begreppen skogsbruksåtgärd, gallring, plockhuggning och 

motormanuell skogsavverkning behöver definieras. 

• Begreppet organiska gödselmedel bör definieras och ordet gödsel från 

betande djur bytas ut mot spillning. 

• Dagvatten behöver definieras. Är rörledningar anläggning?  

• Definition av anläggningsändamål läggs till (utifrån förslag på ändring 

av föreskrift 12c 

• Definitionen av markarbete bör inkludera grävning och utfyllnad. 

• Ta bort definition av schaktningsarbete 

 

Yttranden redovisas i sin helhet i bilaga 1. 

5.1.1 Sökandes bemötande 

Föreskrift rörande biologiska bekämpningsmedel kommer att tas bort i enlighet 

med telefonsynpunkter från Havs- och vattenmyndigheten. 

Föreskrift rörande spridning av bekämpningsmedel kompletteras. 

Texten ändras så att det är än tydligare och enklare att skilja mellan allmänna 

bestämmelser och upplysningar. 

Definitioner ändras och kompletteras utifrån länsstyrelsens senaste yttrande. 

Synpunkter på definitioner som inkommit vid tidigare yttranden är sedan tidigare 

korrigerat i förslaget som lämnats för samråd. 

5.2 Miljö- och byggnadsnämnd, Orust 
kommun 

Miljö och byggnadsnämnden, Orust kommun framför följande synpunkter: 

• Tillstyrka förslaget till nya föreskrifter för Rödsvattnets 

vattenskyddsområde, enligt förslag till samrådshandlingar enligt nedan. 

• Lämna följande synpunkter: 

- Förbud mot hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter inom 

den primära zonen (med de undantag som anges i förslaget). 

- Tillåta gödsling 2 meter från strandkanten under högsommaren 

efter skörd när gräset växer som bäst från 20 juni till 31 augusti. 

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 2. 

5.2.1 Sökandes bemötande 

Föreskrifterna är uppbyggda så att prövningsnivån står sist i meningen i 

samtliga föreskrifter. För att förenkla för läsaren är det lättare att använda 

samma meningsuppbyggnad.  



 

 

 

Sweco |  

Uppdragsnummer 30002836 

Datum 2022-11-29 Ver   

Dokumentreferens p:\21312\13005133_vso_rödsvattnet\000\10 arbetsmtrl_dok\slutliga 

dokument\samrådsredogörelse_rödsvattnet.docx  10/15 

Arbetsgruppen anser inte att det är lämpligt att tillåta gödsling 2 meter från 

strandkant precis intill en vattentäkt. Även om gräset växer under högsommar 

finns en stor risk för påverkan på sjön vid kraftiga regn efter spridning. 

5.3 Trafikverket 
Trafikverket framför följande synpunkter: 

• Olyckor på den statliga vägen har bedömts utgöra en risk för 

vattentäkten. Riskanalysen förslår att hantering ska ske främst via 

samråd mellan kommun och räddningstjänst. Vid förslag av andra 

åtgärden behövs ett samråd med Trafikverket.  

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 3. 

5.3.1 Sökandes bemötande 

Samråd kommer att ske med Trafikverket vid eventuella åtgärden vid vägen. 

Texten i det tekniska underlaget kompletteras med uppgifter rörande samråd 

och samverkan med Trafikverket. 

 

5.4 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framför följande 

synpunkter: 

• Brand och brandbekämpning bör läggas till som riskfaktorer. 

Samverkan mellan räddningstjänst och deras insatsplaner bör göras för 

att undvika problem. (kap 5.6) 

• Uppstår en osäkerhet kring vad som skiljer olycka på grund av 

översvämning och översvämning men även om översvämning från 

höga flöden i vattendrag har beaktats och inte bara från skyfall. (kap 

5.7.5) 

• I bilagan Riskanalys har riskkällan översvämning/torka/ras/skred, 

kyrkogård och transformatorstation ej beaktats. Riskkällan 

fotbollsplaner, bekämpningsmedel inkluderats i analysen även fast den 

ej listats som en riskkälla. (5.7.5) 

• I kap 5.8 Riskreducerande åtgärder bör ett stycke om brand och risker 

med att kemikalier så som PFAS sprider sig införas. 

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 4. 

5.4.1 Sökandes bemötande 

Uppgifter om brand och brandbekämpning läggs till i riskanalys och 

riskbedömning samt riskreducerande åtgärder. Texter rörande översvämning 

och skyfall förklaras ytterligare i det tekniska underlaget. 

Bilagan Riskanalys uppdateras med översvämning/torka/ras och skred samt 

kyrkogård och transformatorstation.  
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Texten rörande riskreducerande åtgärder kompletteras med information kring 

brand och val av släckmetoder. 

5.5 Övriga myndigheter 
Naturvårdsverket, SGU och Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de 

avstår från yttrande eller att de inte har några synpunkter. 

Havs och vattenmyndigheten har via telefonsamtal förmedlat att följande 

ändringar kan göras; 

• Texten rörande biologiska bekämpningsmedel kan ses över då risken 

är låg vid den aktuella vattenförekomsten. 

• Föreskriften rörande upplag kan med fördel begränsas avseende 

mängd. 

• Havs- och vattenmyndigheten ser låg risk för påverkan på 

energianläggningar och brunnar vid ytvattentäkter. 

5.5.1 Sökandes bemötande 

Regleringen av biologiska bekämpningsmedel tas bort då Havs- och 

vattenmyndigheten bedömer risken att risken på råvattnet är låg. 

Reglering av energianläggningar och enskilda vattentäkter tas bort.  

Sökande ser över möjligheten att lägga till en mängd i föreskriften rörande 

tillfälliga upplag. 

5.6 Lantbrukarnas riksförbund (LRF)  
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) framför följande synpunkter: 

Växtnäring 

• Det saknar ett godtagbart motiv för förbud och anmälningsplikt i primär 

zon. Förbudet mot tillförsel av växtnäring är en mycket långtgående 

inskränkning i pågående markanvändning då marken i princip inte blir 

brukbar. 

• Kommunen behöver bättre säkerställa källan till koliforma bakterier i 

vattenproverna. Det saknas stöd för en långtgående skrivning utifrån 

tagna råvattenprov. Därmed saknas sakligt motiv för att förbjuda 

konstgödsel 15m i primär zon. 

• Det saknas motiv för att förbjuda användning av konstgödsel. 

• En möjlig kompromiss att begränsa tillförseln av stallgödsel så att den 

är tillåten under vegetationsperioden, 1 april till sista augusti inom 15 

meter från vattendraget. Övrig tid förbjuds tillförsel av stallgödsel. Ingen 

reglering avseende konstgödsel behövs. 

• Anmälningsplikt för befintliga lagringsplatser i primär och sekundär zon 

anses inte nödvändigt. 

 

Skogsbruk 

• LRF delar inte bild med motiven till föreskriften som hävdar att 

regleringen av skogsbruk är vanligt förekommande i ytvattentäkter. De 

åtgärder som beskrivs är samrådspliktiga enligt miljöbalken. Samråd 

sker med sektorsmyndigheten Skogsstyrelsen. 
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• Saknas motiv från kommunen för att gå längre än de krav som redan 

gäller i skogsvårdslagen. Kommunen argumenterar att uppställning av 

fordon, cisterner för tankning och risker för körskador inte hanteras av 

Skogsstyrelsen. Men de två första aktiviteterna hanteras av andra 

föreskrifter 1§ och 8§ samt NFS 2021:10. 

• Hävdas att körskador inte hanteras i en avverkningsanmälan stämmer 

ej. 

• Anmälningsplikten för avverkningsanmälan ska tas bort i primär och 

sekundär zon. 

 

Lagring och energianläggningar 

• Inte tillräckligt motiverat varför föreskrifterna behövs kring lagring av 

timmer 

• Otydligt att härleda vilken risk för dricksvattnet som motiverar 

föreskriften för energianläggningar och brunnar. 

• Saknas redogörelse kring vad för misstag och risker som finns vid 

borrning. 

• Saknar motiv för en anmälningsplikt på att anlägga en 

dricksvattenbrunn.  

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 5. 

5.6.1 Sökandes bemötande 

Arbetsgruppen har gjort avvägningar för att skapa tillräckligt skydd för 

vattentäkten samtidigt som kringliggande verksamheter påverkas i så liten grad 

som möjligt.  

Vattentäkten är påverkad av koliforma bakterier och kväve trots att alla 

kringliggande jordbruksverksamheter följer gällande lagstiftning och därav finns 

fog för att ställa krav för att långsiktigt skydda Rödsvattnet. Precis som LRF 

skriver kan det finns flera olika orsaker till de återkommande höga halterna av 

bakterier och kväveämnen i Rödsvattnet. En källa till kväve kan vara avlopp 

med otillräcklig rening, men dessa ger vanligtvis en konstant påverkan.  

I förslaget i informationssamrådet föreslogs att all spridning av naturgödsel var 

förbjudet i den primära skyddszonen. Anpassningar har gjorts i det nya förslaget 

så att förbud enbart gäller 15 meter närmast vattenlinjen. Den som behöver 

tillföra kväve närmare vattenlinjen kan begära dispens. 

LRF hänvisar till tvärvillkoren och att två meter är tillräckligt för att hindra 

läckage av bakterier. Vanligtvis räcker detta fullständigt men då Rödsvattnet är 

en dricksvattentäkt krävs ytterligare försiktighet, särskilt då allt tyder på att 

kommande klimatförändringar kommer innebära kraftigare regn. 

Syftet med anmälningsplikten för befintliga gödselvårdsanläggningar är att 

kommunen ska få underlag för att kunna bedöma om dessa riskerar att påverka 

vattentäkten. Det är svårt att enbart via tillsyn att kunna bedöma risken för 

läckage.  

Arbetsgruppen har bedömt att det är lämpligt att reglera även hanteringen av 

konstgödsel nära vattentäkten. 

LRF anser att en anmälan rörande avverkning inte behövs och förtydligar att 

dubbelregling inte får ske. Enligt HaVs handbok framgår att 
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vattenskyddsföreskrifter enbart ska skärpa kraven då den grundläggande 

miljölagstiftningen inte kan anses ge tillräckligt för vattentäkten. Av HaVs 

handbok framgår även att det ibland kan finnas anledning att uppmärksamma 

skogsbruksåtgärder inom vattenskyddsområden med anledning av deras effekt 

på vatten. Arbetsgruppen har föreslagit att avverkning ska vara 

anmälningspliktigt för att kunna bedöma den totala påverkan på råvattnet.  

Syftet med föreskrifter rörande timmerupplag i primära skyddszonen är att styra 

upplag av timmer utanför den primära skyddszonen där risken är lägre för 

påverkan på Rödsvattnet både avseende grumling, transporter och utläckage 

av näringsämnen, fenoler m.m. 

Föreskrift rörande energianläggningar och brunnar tas bort i enlighet med Havs 

synpunkter. 

5.7 Fastighetsägare A  
Fastighetsägare A framför följande synpunkter: 

• Finns möjlighet att vara restriktiv med avverkning runt sjön? 

 

Innehållet i yttrandet i redovisas i bilaga 6. Uppgifter om namn och 

fastighetsbeteckning är borttagna. 

5.7.1 Sökandes bemötande 

Föreskrifterna medger inte ett generellt förbud av avverkning däremot kan 

miljöenheten föreskriva om försiktighetsmått vid arbetet. 

5.8 Fastighetsägare B  
Fastighetsägare B framför följande synpunkter: 

• Inte några större skillnader jämfört med tidigare förslag, större delen av 

åkermarken ligger fortfarande inom skyddszon 1 och 2 och inte möjlig 

att använda för att driva jordbruk. 

• Skyddszonen skapar hinder för att effektivt bedriva jordbruk. 

 

Innehållet i yttrandet i redovisas i bilaga 6. Uppgifter om namn och 

fastighetsbeteckning är borttagna. 

5.8.1 Sökandes bemötande 

Syftet med skyddsföreskrifterna är att långsiktigt skydda dricksvattnet för Orust 

kommun.  

5.9 Fastighetsägare C 
Fastighetsägare C framför följande synpunkter: 

• En förkortning i spridning av gödsel till 1 april – 31 augusti kan 

accepteras. 

• Dubbelreglering kring anmälan av skogsavverkning är en dålig lösning 

för att få en bättre miljö. 
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• Tjänstemannaförslaget innebär att 20% av den brukningsbara arealen 

förloras 

 

Innehållet i yttrandet i redovisas i bilaga 6. Uppgifter om namn och 

fastighetsbeteckning är borttagna. 

5.9.1 Sökandes bemötande 

Föreskrifterna bygger på avstånd till vattendrag i stället för vilka månader som 

spridning sker. Inom nitratdirektivet finns däremot reglering kring när spridning 

får ske.  

Syftet med anmälningsplikten för avverkning är att miljöenheten ska kunna 

förebygga risker för slamflykt, körskador och hantering av petroleum.  

5.10  Fastighetsägare D 
Fastighetsägare D framför följande synpunkter: 

• Spridningen av växtnäring har skärpts upp till orimlig nivå. Det medför 

att marken inte går att bruka. 

• Skulden läggs på lantbrukarna angående förhöjda värden av nitrat och 

ecolibakterier i ytvattnet utan någon mer ingående analys kring 

orsakerna. 

• Förslag på att sprida stallgödsel 2 m från vattendrag under period 1 

april till 31 augusti. 

• Förslag på att handelsgödsel får spridas enl. regelverket för 

nitratkänsligt område. 

• Skyddszonen på fastigheten Kolbuxeröd 1:5 anses som direkt 

felaktighet då vattenvägen är kuverterad sedan 1970-talet och skall ej 

belastats med någon skyddszon.  

 

Innehållet i yttrandet i redovisas i bilaga 6. Uppgifter om namn och 

fastighetsbeteckning är borttagna. 

5.10.1 Sökandes bemötande 

Syftet med skyddsföreskrifterna är att långsiktigt skydda dricksvattnet för Orust 

kommun.  

Föreskrifterna bygger på avstånd till vattendrag i stället för vilka månader som 

spridning sker. Inom nitratdirektivet finns däremot reglering kring när spridning 

får ske.  

Arbetsgruppen vidhåller att användningen av handelsgödsel bör begränsas 

närmast vattendraget.  

Justering kommer att ske av delar av området. Regler som berör avstånd till 

vattendrag berör inte delar av fastigheten då vattendrag saknas. 

5.11 Övriga närboende och 
verksamhetsutövare 

Skanova (Telia Company) AB framför följande synpunkter: 

• De inte har något att anmärka på detaljplanen.  
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• Informerar om att de har telestolpar inom området som ska raseras 

inom 18 månader. 

5.11.1 Sökandes bemötande 

Arbetsgruppen tackar för informationen gällande rasering och vidareförmedlar 

uppgifterna till tillsynsmyndigheten. 
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Orust kommun
c/o Tony Karlsson
473 80 Henån

Begäran om samråd för fastställande av 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Rödsvattnets vattenskyddsområde i Orust kommun.

Ärendebeskrivning
Reviderat förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
rubricerad vattentäkt inkom för samråd till länsstyrelsen 2022-09-28. 

Samråd sker i enlighet med 25 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken. Beslut om vattenskyddsområde med 
tillhörande vattenskyddsföreskrifter, enligt 7 kap. 21 och 22 §§ MB, 
kommer att fattas av kommunfullmäktige i Orust kommun.

Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig i ärendet 2019-10-29 och 2020-02-12. 

Synpunkter på reviderade föreskrifter

Begreppet petroleumprodukter saknar definition.

Vilka ämnen som ingår i begreppet ”för grund- och ytvatten skadliga 
ämnen” är oklart då detta inte definieras, utan det ges ett antal exempel 
på vad som kan utgöra sådana ämnen.

Undantag för transport borde även gälla anmälningsplikt för hantering 
av biologiska bekämpningsmedel, annars blir det fritt att transportera dessa 
inom primär zon men kräver anmälan i sekundär zon.

Föreskriften gällande spridning av naturgödsel är ofullständig (15 meter 
från vad?).

Med uppläggning avses enligt definitionen förvaring direkt på mark eller 
i vattnet, vilket innebär att all annan uppläggning är oreglerad oberoende av 
om tät täckning finns eller ej.

Hårdgjord yta saknar definition. Packat grus har i vissa fall ansetts vara 
hårdgjord yta.

Yttrande 

Datum
2022-10-07 

Ärendebeteckning 
513-41100-2022



Länsstyrelsen Västra Götaland Yttrande 

2022-07-19 

2 (2)

513-26278-2022

Föreslår att allmänna bestämmelser ges ett paragrafnummer för att 
tydligare skilja dessa från upplysningar (bestämmelser om skyltning 
brukar ingå de allmänna bestämmelserna).

Begreppet arbetsfordon förekommer bara i definitionen.

Begreppet husbehovstäkt används inte och definitionen kan utgå.

Hänvisning till ”Läs gärna mer i NFS 2021:10” fungerar inte som 
definition.

Övrigt

Korrekturläsning och språkkontroll behöver genomföras, 
exempelvis gällande användning av prepositioner.  

Förutom ovanstående synpunkter hänvisar länsstyrelsen till tidigare 
yttranden i ärendet.

Beslutande
Yttrandet har lämnats av vattenvårdshandläggare Roger 
Rudolfsson.
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2020-02-12
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Roger Rudolfsson
Vattenvårdshandläggare

010-224 48 59

Orust kommun
joel.avenius@sweco.se
 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (växel)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens yttrande gällande förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
vattentäkten Rödsvattnet i Orust kommun 

Ärendebeskrivning
Förslag till vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för rubricerad 
vattentäkt inkom för samråd till länsstyrelsen 2020-01-21. 

Samråd sker i enlighet med 25 § förordning (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken. Beslut om vattenskyddsområde med tillhörande 
vattenskyddsföreskrifter, enligt 7 kap. 21 och 22 §§ MB, kommer att fattas 
av kommunfullmäktige i Orust kommun.

Synpunkter 

Länsstyrelsen hänvisar i huvudsak till tidigare yttrande vid tidigt samråd i 
ärendet (2019-10-09). 

Länsstyrelsen vill utöver detta återigen påpeka att definitionen av 
sekundärt skydd bör förtydligas, gärna genom hänvisning till hur begreppet 
definieras i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 
2017:5.

Vi Föreslår dessutom att § 12c formuleras enligt följande. ”Användande av 
avfall, förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll för 
återfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsändamål är förbjudet. 

Begreppet anläggningsändamål finns definierat i Naturvårdsverkets 
handbok gällande återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1.

Vi rekommenderar dessutom att andra stycket i 15 § gällande skyltning 
stryks eller ändras, då det får anses orimligt att förutsätta att den enskilde 
verksamhetsutövaren kan avgöra, vilken omfattning av hantering av 
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skadliga ämnen som kan medföra risk för förorening av grundvattnet. Krav 
på skyltning av cisterner finns redan i NFS 2017:5.

Ni bör som tidigare påpekat skilja på allmänna bestämmelser och rena 
upplysningar. Detta gäller exempelvis sista delen av allmänna 
bestämmelser som enbart utgörs av ren information och inte innehåller 
några bestämmelser.

Övriga upplysningar

Ni bör i god tid innan beslut fattas inkomma till länsstyrelsen med begäran 
om att länsstyrelsen skall upphävande nu gällande beslut om 
vattenskyddsområde med föreskrifter.

När beslut om vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter har fattats 
skall beslutet skickas, dels till Länsstyrelsen dels till Havs- och 
vattenmyndigheten, vilka har det regionala respektive nationella ansvaret för 
registerhållning av vattenskyddsområden. 

För att kunna registrera kommunens beslut behöver länsstyrelsen 
protokollsutdrag, föreskrifter och karta som separata PDF-filer, samt s.k. 
shape-filer redovisande vattenskyddsområdets skyddszoner samt dess yttre 
gräns som polygoner i koordinatsystemet EPSG:3006 SWEREF 99 TM.

Länsstyrelsens ärendehantering är digital och denna skrivelse saknar därför 
underskrift. 

Roger Rudolfsson
Vattenmiljönheten
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Roger Rudolfsson
Vattenvårdshandläggare

010-224 48 59

Sweco Environment AB
joel.avenius@sweco.se
 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (växel)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens yttrande i tidigt samråd gällande förslag 
till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
vattentäkten Rödsvattnet i Orust kommun 

Ärendebeskrivning
Förslag till vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för rubricerad 
vattentäkt inkom för tidigt samråd till länsstyrelsen 2019-09-16. 

Synpunkter på riskbedömning och tekniskt underlag

Länsstyrelsen har inga väsentliga invändningar mot redovisad 
riskbedömning och framtaget underlag.

Synpunkter på föreslagna föreskrift

Med hänsyn till att en av de största riskerna uppges vara ovarsam 
hantering av petroleumprodukter, kan det vara tveksamt om hantering av 
upp till 250 liter av dessa produkter bör tillåtas inom primär zon.

Undantag gäller för lagring som sker inomhus i ett utrymme som saknar 
golvbrunn. Det skulle kunna tolkas som att undantaget gäller för lagring i 
ett plåtskjul med golv av packat grus.

Enligt information tillhörande föreskriften gällande petroleumprodukter 
”följer” ytterligare bestämmelser Naturvårdsverkets föreskrifter. Föreslår 
att det formuleras som att ytterligare bestämmelser ”gäller” enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter. 

Begrepp som impregneringsmedel och lösningsmedel bör definieras. Ordet 
såsom kan bytas ut mot ordet som.

Begreppen skogsbruksåtgärd, gallring, plockhuggning och motormanuell 
skogsavverkning behöver definieras. Är begreppet motormanuell ett 
etablerat begrepp inom skogsbruket? Undantagen bör som i övriga 
paragrafer formuleras som undantag.
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Att använda ordet ”liknande” i föreskrifter är inte lämpligt.

Begreppet anläggning för hantering av dagvatten bör förtydliga. Är 
rörledningar anläggning?

I undantag gällande markarbeten som kräver tillstånd bör ordet ”eller” 
bytas ut mot ordet ”och för”.

Definitionen av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter föreslås 
kompletteras med ”eller tidigare gällande föreskrifter enligt KIFS 2005:7”.

Definitionen av markarbeten bör inkludera grävning, ordet fyllnad föreslås 
ersättas med ordet utfyllnad och ordet liknande bör strykas. Då 
vattentäkten är ett vattendrag bör det vara av stor vikt att även arbete i 
vatten regleras.

Definitionen av schaktningsarbeten är inte relevant då detta inte är 
reglerat i föreskrifterna.

Definitionen av sekundärt skydd är otydlig och bör bytas ut mot definition 
hämtat från redan befintliga regelverk.

Begreppet övriga organiska gödselmedel bör definieras och ordet ”gödsel” 
från betande djur föreslås bytas ut mot ordet ”spillning”. 

Det bör skiljas på allmänna bestämmelser i föreskriftsform (§) och rena 
upplysningar, vilka ej bör vara bestämmelser i föreskriftsform (§).

Övriga upplysningar

Länsstyrelsens ärendehantering är digital och denna skrivelse saknar därför 
underskrift. 

Roger Rudolfsson
Vattenmiljönheten



 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-16

§ 125 MBN/2022:829

Prövning av yttrande över samrådshandlingar gällande revidering av skyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområde, Rödsvattnet, Orust kommun

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. tillstyrka förslaget till nya föreskrifter för Rödsvattnets vattenskyddsområde, enligt förslag till 
samrådshandlingar, enligt nedan.

2. lämna följande synpunkter: 
- förbud mot hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter inom den primära zonen 

(med de undantag som anges i förslaget)
- tillåta gödsling 2 meter från strandkanten under högsommaren efter skörd när gräset 

växer som bäst från 20 juni till 31 augusti.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden bereds möjligheten att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter 
för vattenskyddsområde för Rödsvattnet.
Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområde för Orust kommuns ytvattentäkt Rödsvattnet 
fastställdes av länsstyrelsen 1992-08-10, enligt då gällande lagstiftning. Föreskrifterna utgör inte 
längre ett ändamålsenligt stöd för skyddet av vattentäkten. 
Sektor Samhällsutveckling, VA-enheten, har därför sedan 2019 arbetat med att ta fram förslag till 
nya skyddsföreskrifter, med stöd av extern konsult.
Havs- och vattenmyndigheten har under år 2021 kommit med en ny vägledning, där tyngden läggs 
på att en lokal anpassning ska göras utifrån de risker som förekommer. 
Förslaget till nya föreskrifter har därför omarbetats för att bättre avspegla skyddsbehovet utifrån de 
risker som förekommer i skyddsområdet. Synpunkter från berörda markägare och andra instanser 
har beaktats i det nya förslaget för att föreskrifterna inte ska bli mer betungande än vad som krävs 
för att säkerställa skyddsbehovet.   
Vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kommer efter samråd och eventuella 
revideringar, att fastställas och kungöras av kommunfullmäktige i Orust kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Kristensson (C) föreslår nämnden att ändra punkt 2 till följande: ”förbud mot hantering av 
mer än 25 liter petroleumprodukter inom den primära zonen (med de undantag som anges i 
förslaget)”, samt att lägga till följande synpunkt: ”tillåta gödsling 2 meter från strandkanten under 
högsommaren efter skörd när gräset växer som bäst från 20 juni till 31 augusti.”

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt Peter Kristenssons förslag.

Comfact Signature Referensnummer: 1393101
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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-03
Tekniskt underlag Rödsvattnet, 220404
Bilaga 1 - Riskanalys Rödsvattnet 2019 
Bilaga 2 - Förslag karta skyddsområde Rödsvattnet, 220401
Bilaga 3 - Förslag Skyddsföreskrifter Rödsvattnet, 220426
Bilaga 4 – Motiv föreskrifter Rödsvattnet, 220426

Beslutet skickas till
VA-enheten

Comfact Signature Referensnummer: 1393101



Ämne: trafikverkets yttrande över samråd gällande förslag till vattenskyddsområde för 
Korskällan samt förslag till vattenskyddsområ...
Från: patrik.alenklint@trafikverket.se <patrik.alenklint@trafikverket.se>
Till: Samhallsutveckling
Mottaget: 2022-07-11 08:04:18

Trafikverkets yttrande i rubricerade ärende.

 

Trafikverket har tagit del av underlaget och noterar att olycckor på den statliga vägen bedömts 
utgöra en risk för vattentäkten. Riskanalysen föreslår att denna risk hanteras främst genom 
samråd mellan kommunen och Räddningstjänsten. Skulle andra åtgärder föreslås inom 
vägområdet så behöver dessa samrådas med Trafikverket.

I övrigt är frågorna som berör Trafikverket väl beskrivna och hanterade.

Patrik Alenklint

Samhällsplanerare
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registra tor@msb .se Org .nr: 202100-5984
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www .msb .se
1

Samråd för Rödsvattnets vattenskyddsområde

MSB noterar att MSB:s tidigare kommentarer till remiss Samråd om vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Rödsvattnet, Orust kommunfrån 2020 har i huvudsak beaktats.

I kap 5.6. bör dock även brand och brandbekämpning läggas till som en riskfaktor.
Samverkan med räddningstjänsten och deras insatsplaner bör göras för att undvika att
problem inom vattenskyddsområdet uppstår.

I kap 5.7.5 listas både Olycka på grund av torka/ översvämning/ ras/ skred och Översvämningsom
två av de största riskerna. I bilaga Riskanalys har dock Översvämning/ torka/ ras/ skred
kombinerats till en och samma riskkälla. Det är därmed oklart vad som skiljer Olycka på
grund av översvämningoch Översvämningsamt om översvämning från höga flöden i vattendrag
har beaktats och inte bara från skyfall.

Vidare i bilaga Riskanalys så har riskkällan översvämning/ torka/ ras/ skred ej beaktats i
analysen Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder. Detta bör åtgärdas.
Detsamma gäller riskkällorna Kyrkogårdoch Transformatorstation. Däremot har riskkällan
Fotbollsplaner, bekämpningsmedel inkluderats i analysen trots att den ej listats som en riskkälla.

I kap 5.8 Riskreducerande åtgärder bör ett stycke inkluderas om brand och risker med att
kemikalier sprids till miljön. PFAS-fria skumvätskor och andra tillsatsmedel innehåller ofta
ämnen som minskar ytspänningen, så kallade tensider. Dessa är långlivade om de når
grundvatten där det är låg eller ingen närvaro av mikroorganismer som kan bryta ner
ämnena. Därför är det allvarligt om dessa når grundvatten, i synnerhet om det utgör en
dricksvattentäkt som då kan bli obrukbar för en mycket lång tid. Kemikalier i tillsatsmedel
kan dessutom öka läckage av föroreningar från brand till vattenmiljön så ett tillägg bör
därför även göras för att ta fram en plan för hur förorenat släckvatten kan samlas upp och
omhändertas. Den kommunala räddningstjänsten bör således ha tillgång till information
om, och även analysera riskerna för, vattentäkter och vattenskyddsområden då en
släckinsats ska påbörjas samt ta höjd för att dessa ämnen kan transporteras längre sträckor
och förorena vattenskyddsområden, även om branden är utanför vattenskyddsområdet.
För mer information hänvisas till Kemikalieinspektionens rapport Kemikalier i
skumvätskor för brandsläckning – en kunskapssammanställning PM 4/ 22.

--------------------------------------

Remissvar
Da tum
2022-07-04

Ärendenr
2022-08690

Ert da tum
2022-06-21

Er referens
Ange er re ferens

Enheten för arbete med na turolyc kor oc h
beslutstödssystem (RO-NB)
Maja Coghlan
010-240 4055
Maja .Coghlan@msb .se

Orust kommun
att. samhallsutveckling@orust.se

Beslutad 2022-07-04 av Henrik Larsson
Detta dokument är digitalt beslutat och därför saknas namnunderskrift

https://www.msb.se/
https://www.kemi.se/download/18.3eb1a663180f8b19aacbbe/1654170898615/PM-4-22-Kemikalier-i-skumvatskor-for-brandslackning-en-kunskapssammanstallning.pdf
https://www.kemi.se/download/18.3eb1a663180f8b19aacbbe/1654170898615/PM-4-22-Kemikalier-i-skumvatskor-for-brandslackning-en-kunskapssammanstallning.pdf
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 Datum 

2022-07-04 

Ärendenr 

2022-08690 

 

I detta ärende har enhetschef Henrik Larsson beslutat. Maja Coghlan har varit 

föredragande. 

 

 

  

Henrik Larsson Maja Coghlan 

Beslutad 2022-07-04 av Henrik Larsson
Detta dokument är digitalt beslutat och därför saknas namnunderskrift

https://www.msb.se/


     

    

LANTBRUKARNAS 
RIKSFÖRBUND 
Orust kommungrupp 

 

Skrivelse 

    

 

   

 

Orust kommun 

 

 

Synpunkter angående nytt förslag vso Rödsvattnet 

 

LRF kommungrupp vill med anledning av kommunen reviderat föreskrifterna för 

vattenskyddsområdet för Rödsvattnet lämna följande synpunkter.  

 

LRFs kommungrupp anser det har gjorts en hel del förbättringar i det nya förslaget. Dock 

anser vi fortsatt att förslaget inte lever upp till kravet att föreskrifterna inte ska bli mer 

betungande än vad som krävs för att säkerställa skyddet. Detta gäller framförallt § 4 och 

§ 5 i skyddsföreskrifterna. 

Skyddsföreskrifterna lever inte upp till förenklingskravet som vilar på en föreskrivande 

myndighet, och gällande § 5 så går förslaget emot kravet att undvika dubbelreglering vid 

utformande av föreskrifter.  

Dessa skyddsföreskrifter harmoniserar inte med riskanalysen och för flera föreskrifter 

följer det inte principerna för att utforma föreskrifter enligt HaVs vägledning.  Dessutom 

har förvaltningen inte beaktat den tillsynskampanj som gjorts på enskilda avlopp där en 

betydande andel inte levt upp till lagkraven. 

 

 

 

 

Synpunkter föreskrifter 

 

 

§4 Växtnäring 

 

I motiven till föreskriften anges som skäl att just det faktum att det är nitratkänsligt 

område finns anledning att ställa ytterligare krav inom vattenskyddsområdet. För 

ytvattentäkter görs ofta den motsatta bedömningen eftersom regelverket är skarpare inom 

nitratkänsligt område. Detta framkommer också i HaVs rapport 2014:25;  

Rådet tillämpas på varierande sätt i landet. Inom känsliga områden för 

växtnäringsläckage (områden som pekats ut av Jordbruksverket i enlighet med krav i 

EU:s nitratdirektiv) finns längre gående krav på lagringsutrustning för stallgödsel, 

spridningstider för gödsel samt krav på skyddsavstånd till öppna vattenvägar. Inom dessa 

områden finns ofta inga kompletterande krav på tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. 

 

Att Rödsvattnet ligger inom nitratkänsligt område är därför inget godtagbart motiv för 

förbud och anmälningsplikt i primär zon.  

 

Kommunen har i råvattnet uppmätt förhöjda halter av koliforma bakterier. Det kan finnas 

ett flertal källor till dessa bakterier. Gödselspridning pekas ut som en potentiell risk. 
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Utifrån den kunskapssammanställning som finns på området(se LRFs tidagre yttrande) 

så anges där att reglerna för nitratkänsliga områden och lantbrukets tvärvillkor med 

spridningsförbud 2 m intill vattendrag och förbud mot spridning vid 10% marklutning är 

tillräckligt för att minska riskerna för bakteriell påverkan. Kommunen behöver bättre 

säkerställa källan till koliforma bakterier i vattenproverna. Utifrån den tillsynsinsats 

kommunen gjort på enskilda avlopp så indikerar den att många enskilda avlopp inte lever 

upp till lagens krav.  

 

I förslaget förslås även förbud mot användning av konstgödsel inom 15 m. Det finns inget 

stöd för en så långtgående skrivning utifrån tagna råvattenprov. De råvattenprov LRF har 

tagit del av, (provtagning mellan 2018-2020) visar på mycket låga halter av nitrit. I det 

tekniska underlaget hänvisas till tre ytvattenprover i Rödsvattnet. Men riskanalysen måste 

utgå från de råvattenprover som tas i vattenverket, det är ju det vattnet som är föremål för 

dricksvattenberedning.  

Det finns därför inga sakliga motiv för att förbjuda konstgödsel 15m i primär zon och är 

där med inte förenligt med principerna i HaVs vägledning. Ett alternativt sätt att tillföra 

kväve är genom en varierad växtföljd där man tillför kväve genom baljväxter. Ett sådant 

sätt att odla innebär dock inte med automatik minskad risk för förluster av kväve till 

vattendraget, snarare tvärt om ökar risken.  

Ett förbud mot all tillförsel av växtnäring är en mycket långtgående inskränkning i 

pågående markanvändning då marken i princip inte blir brukbar för många markägare. 

Om förslaget blir verklighet behöver kommunen betala ersättning till berörda markägare. 

Sammanfattningsvis anser LRF att den lagstiftning som finns är tillräcklig för att skydda 

dricksvattnet. En möjlig kompromiss är att begränsa tillförseln av stallgödsel så att den 

är tillåten under vegetationsperioden, 1 april till sista augusti inom15m från vattendraget 

. Övrig tid förbud mot tillförsel av stallgödsel. Men vi ser helst att gällande regelverket 

för nitratkänsliga områden följs. Inga ytterligare restriktioner på konstgödsel än vad som 

gäller i befintlig lagstiftning.  

 

4 c Lagring stallgödsel 

När det gäller anmälan för befintliga lagringsplatser i primär och sekundär zon så anser 

LRF att dessa anmälningsplikter inte är nödvändiga. Det finns redan krav enligt 

förordning (1998:915) 7 § att gödselanläggning inte får läcka. Därutöver finns krav på 

egenkontroll där verksamhetsutövaren ska kontrollera täthet m.m. Det är rimligt att 

kommunen följer upp detta vid tillsyn. Det finns därmed inte motiv för att föreskriva om 

anmälningsplikt för befintliga anläggningar.  

    

     

         

§5 Skogsbruk 

Enligt det tekniska underlaget klassas skogsbruk i lägsta konsekvensklassning, obetydlig 

påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar. Riskklassen är också den lägsta, 1 som 

innebär förenklad riskhantering, bla egenkontroll. 

I motiven till föreskriften hävdas först att reglering av skogsbruk är vanligt 

förekommande i ytvattentäkter. LRF delar inte alls den bilden.  
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Sedan radas ett antal vanliga åtgärder upp som kan ske i skogsbruket. Alla dessa åtgärder 

är dock samrådspliktiga enligt miljöbalken. Samrådet sker med sektorsmyndigheten 

Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har som sektorsmyndighet ett ansvar att verka för att 

skogen brukas i enlighet med de skogspolitiska målen. I detta ansvar ingår också att verka 

för att skogen brukas så att vattenkvalitet och biologisk mångfald i vattenmiljöer bevaras 

och främjas, att uppsatta nationella miljökvalitetsmål uppnås och att kraven enligt 

vattenförvaltningen uppfylls. 

 

Skogsstyrelsens övergripande mål för arbetet med hänsyn till vatten är att stärka 

förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart skogsbruk, och då särskilt bevara eller 

förbättra vattenkvaliteten och förutsättningarna för biologisk mångfald. 

 

Det finns en rad paragrafer i skogsvårdslagen som reglerar skyddet av vatten vid en 

avverkning, bla 7kap, 20-24, 28-33. Skyddszoner ska lämnas för att skydda vattenkvalitén 

och näringsläckage och slamtransport ska förhindras. Enligt HaVs handbok ska 

utgångspunkten vara; Utgångspunkten är att vattenskyddsföreskrifter vid behov ska 

skärpa de krav som redan finns i den grundläggande miljölagstiftningen och därför är 

det viktigt att utgå ifrån vad som redan gäller. Dubbelreglering bör alltid undvikas. 

Det saknas motiv från kommunen för att gå längre än de krav som redan gäller i 

skogsvårdslagen. Och då för en föreskrift som hamnar i lägsta riskklass.  

 

Kommunen argumenterar sedan vidare med att uppställning av fordon, cisterner för 

tankning och risker för körskador inte hanteras av Skogsstyrelsen. Men de två första 

aktiviteterna hanteras ju av andra föreskrifter, 1§och 8 §, samt NFS 2021:10. 

Vidare hävdas att körskador inte hanteras i en avverkningsanmälan. Det stämmer inte. 

Körskador reglas också i skogsvårdslagen, 7.28 och hanteras i en avverkningsanmälan;  

 

 
 

Sammanfattningsvis har inte kommunen kunnat motivera en anmälningsplikt. 

Kommunen trotsar med förslaget principen med att undvika dubbelreglering och är inte 

förenligt med EU rätten samt principen om förenkling som gäller för alla myndigheter.  

Vi vill återigen peka på det HaV skriver om skogsbruk:  

Det kan ibland finnas anledning att uppmärksamma skogsbruksåtgärder inom 

vattenskyddsområden med anledning av deras effekt på vatten. Skogsbruksåtgärder 
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handläggs och bedöms i normalfallet av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen tillämpar 

skogsvårdslagen och miljöbalken med därtill hörande förordningar och föreskrifter. 

Skogsstyrelsens uppgifter som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken framgår av 2 kap 10 

§ miljötillsynsförordningen.    

 

LRF anser att anmälningsplikten för avverkningsanmälan ska tas bort i primär och 

sekundär zon.      

 

§ 6 Lagring 

Kommunen har inte tillräckligt motiverat varför föreskriften behövs. Fenoler är som man 

konstaterar i underlaget inte någon stor risk. Om själva lastningen är en risk blir den ju 

inte mindre för att man har en kortare lagringstid. Om detta överhuvudtaget övervägs att 

regleras så kan tiden sättas till ett år istället för en månad. Men som sagt är riskanalysen 

mycket bristfällig och motiverar inte en föreskrift.    

 

 

§10 Energianläggningar och brunnar 

Det går inte med tydlighet att härleda vilken risk för dricksvattnet som motiverar denna 

föreskrift. Det anges att det tidigare har skett påverkan på dricksvattentäkter med glykol. 

Men det används inte idag utan det är bioetanol.  

Som kommunen konstaterar i underlaget utgör inte köldbärarvätskan någon risk för 

dricksvattenkvalitén. En ytterligare risk som lyft fram är att det vid själva borrningen 

skulle uppstå ”misstag”. Det redogörs inte vad det skulle kunna vara för misstag och 

risker. Det är tryckluftsburna maskiner som används i samband med borrningen så dessa 

borde inte utgöra risk. Föreskriften skulle möjligen kunna vara motiverad vid en 

grundvattentäkt men det är den inte för en ytvattentäkt.  Det är redan anmälningsplikt på 

att anlägga berg/jordvärme. Där har kommunen möjlighet att ställa försiktighetsmått om 

så behövs. Som tidigare nämnts ska dubbelregleringar undvikas.  

Det finns heller inga motiv för en anmälningsplikt på att anlägga en dricksvattenbrunn. 

Återigen kan det möjligen vara motiverat för en grundvattentäkt, men inte för en 

ytvattentäkt.    

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anders Halleröd 

 

LRF Orust kommungrupp 

 



Yttranden från boende 
 

Fastighetsägare A 
Hej, läst ”Förslag till vattenskyddsområde ….” Arbetet mycket gediget och omfattande. Vattentäkten 
påverkas mest av omkringliggande jordbruksfastigheter och vid skogsavverkning. Det har gjorts 
relativt betydande uttag av skog under senaste åren. Finns möjlighet att vara restriktiv med 
avverkning runt sjön? I flera fall har kalhyggen gjorts med då betydande risk för större tillförsel av 
humus och kväve/fosfor till vattentäkten. Skogen utgör för många friluftsområde. Efter dessa 
omfattande avverkningarna blir skogen svår att besöka pga återväxt med sly och tät vegetation. 
Hälsningar x 
 

Fastighetsägare B 
Vi har tagit del av det nya förslaget till vattenskyddsområde och vi konstaterar att det inte innebär 
några stora skillnader jämfört med tidigare förslag. 
All åkermark ligger fortfarande inom skyddszon 1 och 2 och är inte möjlig att använda för att driva 
jordbruk. 
Vi driver idag fårskötsel med betesmark och vallar för vinterfoder. Vi använder naturgödsel och vi 
använder inga kemiska bekämpningsmedel. Ena halvan av åkermarken kan vi naturgödsla, på den 
andra halvan är det förbjudet. Som vi ser det håller detta tillvägagångssätt under max. ett par år, 
sedan finns där inget att skörda längre.  Situationen faller på sin egen orimlighet. 
Skyddszonerna hindrar oss effektivt från att bedriva jordbruk och är det denna planerade 
gränsdragning som beslutas, så förutsätter vi att Orust kommun har en plan för inlösen av gården till 
det värde den har innan skyddsområdet fastställs. 
 
 

Fastighetsägare C  
Synpunkter vso Rödsvattnet 

#växtnäring 

För nitratkänsliga områden som Orust, gäller idag att mellan 1 mars-31 oktober är det tillåtet att 

sprida gödsel. 

En förkortning i spridning av gödsel till 1 april-31augusti i primärzon kan accepteras. 

Arla har som krav att det måste vara 4 veckor mellan spridning av gödsel innan skörd/bete av gräset. 

För att djuren ska kunna komma ut i början av maj så då måste gödseln ut i början av april. 

# Anmälan av skogsavverkning 

Det finns redan krav på att anmäla till Skogsstyrelsen vid avverkning. Och där finns hänsynskrav till 

vatten redan med. 

Dubbelreglering är en dålig lösning för att få en bättre miljö. 

För med tjänstemannaförslaget förlorar jag 20% av min gårds areal samt mycket mer än så i 

ekonomiskt värde. 



Rent vatten är mycket viktigt. Men det behövs mat också för att överleva. För på de mer än 30 år 

som jag varit bonde, så kan jag nu se att vi kommit till en brytpunkt att nu börjar Orust växa igen. 

Om 10–15 år när jag blir pensionär så kommer det inte vara några mjölkkor kvar på gården, såvida 

inte de ekonomiska förutsättningarna ändras radikalt. För idag är du inte bonde för de stora grova 

pengarnas skull. Du drivs av en känsla för djuren och jorden. 

Så kommunen måste vara rädda om de som vill bruka marken och hålla på med djur. För tänk vad 

fantastiskt att 2% av Sveriges befolkning kan förse resten med mat så att de kan köpa det i affären 

utan att behöva bekymra sig för något av allt det som bonden har behövt ta hänsyn till, väder, lagar 

och regler.  

 



Fastighetsägare D 
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Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-31 
 

 
§9 KS/2022:1108 
Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rödsvattnet 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta vattenskyddsområde för Rödsvattnet, daterat 2022-12-05 och skyddsföreskrifter för 
Rödsvattnet, daterade 2022-11-29. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande skyddsföreskrifter för Rödsvattnet antogs 1992 och behöver anpassas till nu gällande 
lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 § 260 att ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd, 
med berörda sakägare, om revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Rödsvattnet. 
 
Vattenskyddsområdets syfte är att skydda råvattenkvalitén och minska risken för förorening av 
råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder som kan vidtas för att 
uppnå detta, varav en är att införa vattenskyddsföreskrifter. 
 
För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna minskas genom 
de åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en olycksrisk inte effektivt reduceras 
genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan det kan krävas fysisk åtgärder för att minska 
risken för att en olycka sker eller för att förhindra att spill och läckage når ytvatten eller 
grundvattenmagasin. 
 
Förslag till skyddsföreskrifter för Rödsvattnet skickades ut under vintern 2020. Det inkom många 
synpunkter och föreskrifterna arbetades om, dels utifrån ny vägledning från Havs- och 
vattenmyndigheten, nya föreskrifter från Naturvårdsverket samt inkomna synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 
Skyddsföreskrifter för Rödsvattnet daterade 2022-11-29 
Vattenskyddsområde för Rödsvattnet daterat 2022-12-05 
Motiv till valda föreskrifter daterade 2022-11-29 
Tekniskt underlag daterat 2023-01-10 
Riskanalys daterad 2022-11-29 
Samrådsredogörelse daterad 2022-11-29 
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att besluta: 
Anta vattenskyddsområde för Rödsvattnet, daterat 2022-12-05 och skyddsföreskrifter för 
Rödsvattnet, daterade 2022-11-29. 
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Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 
Korskällan 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta vattenskyddsområde för Korskällan, daterat 2022-04-28, och skyddsföreskrifter för 
Korskällan, daterade 2022-11-22. 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande skyddsföreskrifter för Korskällan antogs 1992 och behöver anpassas till nu 
gällande lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-26 § 154 att ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på 
samråd, med berörda sakägare, om revidering av skyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområde, Korskällan. 
 
Vattenskyddsområdets syfte är att skydda grundvattenkvalitén och minska risken för 
förorening av råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder 
som kan vidtas för att uppnå detta, varav en är att införa vattenskyddsföreskrifter. 
 
För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna 
minskas genom de åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en 
olycksrisk inte effektivt reduceras genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan 
det kan krävas fysisk åtgärder för att minska risken för att en olycka sker eller för att 
förhindra att spill och läckage når grundvattenmagasinet. 
 
Förslag till skyddsföreskrifter för Korskällan skickades ut till berörda i november 2019. 
Det inkom synpunkter och föreskrifterna har arbetas om efter det. 
 

Utredning 
Utförd riskanalys, vattenförekomstens behov, inkomna synpunkter från boende, 
sakägare, myndigheter, organisationer samt föreningar inom området ligger till grund för 
förslaget om skyddsföreskrifter. Även om såväl risk analys som riskvärdering utgör 
viktiga underlag finns det inte alltid en tydlig och enkel koppling till 
vattenskyddsområdets eller skyddsföreskrifternas utformning. 
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Underlag som använts för framtagande av vattenskyddsföreskrifter: 

 Naturvårdsverkets handbok 2010:5 med Allmänna råd 2003:16 
 ”Bättre rådlös än rådvill” – Havs- och vattenmyndigheten, 2014:25 
 Juridisk praxis 
 Generell lagstiftning och föreskrifter 
 Riskanalys och riskvärdering 
 Områdets egenskaper 
 Ambitionsnivå 
 Bedömning av hur väl vattenskyddsföreskriften bidrar till reducerad risk 

Bedömning 
Förslag till skyddsföreskrifter för Korskällan skickades ut till berörda i november 2019. 
Det inkom synpunkter och föreskrifterna har arbetas om efter det. De som inkom med 
synpunkter fick ett svar kring hur deras synpunkter hanterats under våren 2020. 
 
Utifrån genomförda informationsmöten, underhandlingar, framtagna beslutsunderlag 
och sammanställningar bedöms vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Korskällan klara för antagande. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 
Skyddsföreskrifter för Korskällan daterade 2022-11-22 
Vattenskyddsområde för Korskällan daterat 2022-04-28 
Motiv till valda föreskrifter daterade 2022-11-22 
Tekniskt underlag daterat 2022-11-22 
Riskanalys daterad 2022-11-22 
Samrådsredogörelse daterad 2022-10-27 
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Inledning 
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Orust kommun 
om vattenskyddsområde för Korskällans vattentäkt i Orust kommun. 
Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av karta, daterad 2022-
04-28. Vattenskyddsområdet är indelat i två primära skyddszoner (skyddszon A 
och skyddszon B), en sekundär samt en tertial skyddszon. 

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan 
angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. 
Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon. 

Detta beslut träder i kraft dagen efter kommunfullmäktiges fastställande. Enligt 7 
kap 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om 
beslutet överklagas. 

Vattenskyddsområdets mål och syfte 

Mål 
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad 
med ett ansvar att förvalta naturens väl. 

Syfte 
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan 
eller risk för påverkan på Korskällans vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter 
normalt reningsförfarande, kan användas för dricksvattenförsörjning. 

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden 
Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden: 

 Naturvårdverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2021:10. 
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Vattenskyddsområdets zonindelning 

Vattentäktszon 
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. 
Principen att området ska vara otillgängligt för andra verksamhetsutövare. 
Området bör vara inhägnat eller överbyggt och försett med lås. 

Vattentäktszonen är inte markerad i kartmaterialet. 

Primär skyddszon 
Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum vid händelse av akut 
förorening. Den primära skyddszonen har avgränsats på ett sådant sätt att 
riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut 
förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen 
hinner nå vattentäktszonerna med uttagsbrunnarna. Gränsen mellan primär och 
vattentäktszonens gräns bedöms vara minst 100 dygn. 

Sekundär skyddszon 
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög 
grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten. Den sekundära zonen bör minst 
omfatta så stor del av vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten 
från sekundära skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonerna har en beräknad 
uppehållstid av minst ett år. 

 

Skyddsföreskrifter 

Prövnings- och tillsynsmyndighet 
Prövnings- och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd 
som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 
vilken vid tidpunkten för fastställandet av dessa skyddsföreskrifter är miljö- och 
byggnadsnämnden för Orust kommun. 

 

§ 1 Petroliumprodukter 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
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a Hantering av större mängd än 25 
liter är förbjudet. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i 
drifttanken på fordon. 

Undantag gäller lagring och 
påfyllning till lagring där bådadera 
sker inom sekundärt skydd eller i 
pannrum som saknar golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 

Hantering av större mängd än 150 
liter kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i 
drifttanken på fordon. 

Undantag gäller lagring och 
påfyllning till lagring dör bådadera 
sker inom sekundärt skydd eller i 
pannrum som saknar golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 

Information: Ytterligare bestämmelser gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor NFS 2021:10. 

 

§ 2 Hälso- och miljöfarliga produkter 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen som 
impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra hälso- och miljöfarliga 
kemiska produkter är förbjudet. 

Undantag gäller transporter samt 
befintlig lagring som har sekundärt 
skydd. 

Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen som 
impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra hälso- och miljöfarliga 
kemiska produkter kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter samt 
befintlig lagring som har sekundärt 
skydd. 
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§ 3 Bekämpningsmedel 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpningsmedel kräver 
anmälan. 

 

 

§ 4 Växtnäringsämnen och patogener 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av 
naturgödsel och övriga 
växtnäringsämnen är förbjuden. 

- 

b Spridning av slam från reningsverk 
eller annan avloppsanläggning är 
förbjudet. 

Undantag gäller för eget 
omhändertagande av rest från 
torrtoalett. 

Samma förskrift som i primär 
skyddszon. 

c Anläggande av ny 
lagringsanläggning för naturgödsel 
för mer än 2 djurenheter är 
förbjudet. 

Anläggande av ny 
lagringsanläggning för naturgödsel 
för mer än 2 djurenheter kräver 
tillstånd. 
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Befintlig lagring av naturgödsel för 
mer än 2 djurenheter kräver 
anmälan. 

Befintlig lagring av naturgödsel för 
mer än 2 djurenheter kräver 
anmälan. 

 

 

§ 5 Upplag 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av vägsalt och 
dammbindningsmedel utan tät 
täckning är förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

§ 6 Avloppsanläggningar 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny anläggning av avlopp från 
vattenspolande toalett med utsläpp 
till mark eller vatten är förbjuden. 

- 

b Ny avloppsanordning för rening av 
BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) kräver 
tillstånd. 

- 

c Ändring av befintlig 
avloppsanordning kräver tillstånd. 

- 

 

 

§ 7 Vägar och parkering 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
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a Nyetablering av allmän väg eller 
parkeringsplats för mer än 10 bilar 
kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

b Obevakad uppställning av tunga 
fordon eller arbetsmaskiner mer än 
tre timmar är förbjudet. 

Undantag för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 
utomhus försedd med oljeavskiljare 
eller parkering med uppsamlingskärl 
under motor och bränsletank som 
rymmer hela bränslevolymen. 

Parkering eller uppställning 
utomhus av tunga fordon under 
längre tid än två dagar kräver 
anmälan. 

Undantag för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 
utomhus försedd med oljeavskiljare 
eller parkering med uppsamlingskärl 
under motor och bränsletank som 
rymmer hela bränslevolymen. 

 

§ 8 Materialtäkter och markarbeten 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

b Markarbeten kräver tillstånd. 

Markarbete sin påverkar mark på 
mer än en meters djup är 
tillståndspliktigt. Tillståndsplikten 
omfattar såväl borrning som 
pålning. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

c Användande av avfall, förorenade 
massor eller massor med okänt 
föroreningsinnehåll för återfyllnad 
eller andra anläggningsändamål är 
förbjudet. 

Återfyllnad eller annan användning 
av avfall och massor kräver 
tillstånd. 
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§ 9 Energianläggningar och brunnar 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för 
lagring eller utvinning av 
värmeenergi eller kyla från jord, 
berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

b Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning är förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

 

Allmänna bestämmelser 

Ikraftträdande 
Skyddsföreskrifterna ska gälla från det datum kommunfullmäktige anger i 
beslutet om att fastställa skyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap 22 § 
miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om beslutet 
överklagas. 

Övergångsbestämmelser 
För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och 
föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter 
ikraftträdandet av dessa föreskrifter. 

Dispens 
Om det finns särskilda skäl kan den kommunala nämnden för miljöfrågor meddela 
dispens från förbud i föreskrifterna enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I beslut om 
dispens kan den kommunala nämnden för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor 
som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap 2 § miljöbalken). 
Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, endast meddelas om det är förenligt 
med föreskrifternas syfte. 
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Tillstånd 
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den 
kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. Som 
förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan 
utföras och drivas utan risk för skada för vattentäkten. Ansökan om tillstånd ska 
lämnas in skriftligen. 

Anmälan 
I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen 
till den kommunala nämnden för miljöfrågor. En komplett anmälan enligt dessa 
föreskrifter ska ha inkommit till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast 6 
veckor före det att åtgärden påbörjas. Vid beslut kan den kommunala nämnden 
för miljöfrågor föreskriva om försiktighetsmått som anses erforderliga för att 
skydda vattentäkten. 

Undantag från föreskrifterna 
Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten 
tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt 
miljöbalkens 9 och 11 kapitel eller annan förordning utfärdad med stöd av 
miljöbalken. 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter och 
åtgärder som är nödvändiga för vattentäktens bedrivande. Generellt undantag 
från föreskrifterna vad avser tillstånd, anmälan och dispens från 
skyddsföreskrifterna gäller för arbeten som vattentäktens huvudman utför för att 
utbyggnad, drift, underhåll med mera. 

Övriga upplysningar 

Tillsyn 
Den eller de kommunala nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet har därutöver tillsynsansvar enligt miljöbalken 
över vissa enskilda verksamheter inom vattenskyddsområdet, samt enligt andra 
generella förskrifter som till exempel vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor. 
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Skyltning 
Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som 
passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns 
skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får 
tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa 
rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk. För att sätta upp 
skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43 
§ väglagen (1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 
50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948) länsstyrelsens 
tillstånd. 

Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga 
produkter som nämns i 1 § och 2 § sker ska skylt finnas som informerar om 
vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens 
huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov. 

Hänsynsregler 
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i 
miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). Reglerna innebär att alla alltid måste vara 
försiktiga och vidta de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och 
motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö. Det handlar bland 
annat om att ha kunskap om hur den egna verksamheten eller åtgärden riskerar 
inverka på människors hälsa eller miljön och vid behov vidta de skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått som behövs för att begränsa påverkan. 

Övrig lagstiftning 
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte 
kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan förekomma. Ett 
exempel är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, vari det ställs 
särskilda krav inom vattenskyddsområde. 
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Ny lagstiftning 
Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter 
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, 
gäller utöver här meddelade föreskrifter. 

Påföljd 
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 § 
miljöbalken. 

Ersättning 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet som anser att 
föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan ha rätt till 
ersättning. Krav på ersättning eller inlösen av fastighet ska göras till Mark- och 
miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. Talan ska väckas inom ett år från det 
att beslutet vunnit laga kraft. 

Anmälan om olyckshändelse 
Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för 
yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat 
tillbudet eller fått kännedom om händelsen enligt 2 kap 1 § lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan 
ska göras till telefonnummer 112. Vid icke akuta fall till den kommunala nämnden 
för miljöfrågor. 

Definitioner 
Arbetsfordon/arbetsmaskiner: Med arbetsfordon/arbetsmaskiner avses i dessa 
föreskrifter traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, spårfordon, industriella 
maskiner och andra anordningar som är konstruerade för att kunna röra sig eller 
flyttas på marken och som är försedda med förbränningsmotorer. 

Avfall: Definieras enligt 15 kap miljöbalken. Grot ingår inte i begreppet avfall. 

Avloppsvatten: Med avloppsvatten avses enligt miljöbalkens 9 kap 2 §: 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av 
spillvatten från WC (”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-
vatten”). 
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2. Vatten som använts för kylning. 
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark som inte görs för viss eller 

vissa fastigheters räkning (dagvatten). 
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Bekämpningsmedel: Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enlighet med 
miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att 
djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som 
bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 

Dagvatten: Är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en 
konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en 
viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap 2 § miljöbalken definierat som 
avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 § 
miljöbalken. 

Fordon: Med fordon avses motordrivet transportmedel som kan framföras på 
mark, vatten eller is. 

Förorenade massor: Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor 
från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, det vill säga från ett 
område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars 
föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som 
avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får 
avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Hantering: Med hantering avses, i enlighet med miljöbalken, en verksamhet eller 
åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 
transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, 
spridning, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. 

Husbehovstäkt: Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av 
material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som 
till exempel förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- och 
skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som 
ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt 
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betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2). Husbehovstäkt kan även vara 
anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Hushållsbehov: Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar 
av de största storlekarna som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Hälso- och miljöfarliga produkter: Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i 
dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt 
gällande CLP-förordning eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande 
syfte och innebörd. En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av 
kemiska ämnen som inte är en vara (14 kap § 2 miljöbalken). 

Markarbeten: Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, spontning 
och pålning. 

Materialtäkt: Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, 
grus, sand, lera, torv eller andra jordarter. 

Naturgödsel: Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt 
urin med ursprung från djur. I dokumentationen förekommer även begreppet 
stallgödsel. Stallgödsel är enligt Jordbruksverkets definition (SJVFS 2015:2): 
”husdjurens träck eller urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel 
eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage 
eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare. 
Begreppet omfattar även de ingående delarna i behandlad form.” Stallgödsel är 
ett samlingsbegrepp för träck, urin, vatten och strömedel i olika proportioner. Med 
”andra organiska gödselmedel” menas exempelvis animaliska biprodukter, 
benmjöl, rötrester och kompost. Notera att stallgödsel härmed kan vara likställt 
med naturgödsel. 

Parkering och uppställning: Avser parkering/uppställning av tunga fordon, 
arbetsfordon/ arbetsmaskiner med en varaktighet över tre timmar på samma 
plats där uppsikt inte sker. Med tätt underlag i samband med parkering och 
uppställning avses plats där eventuellt läckage till mark och vatten förhindras. 

Sekundärt skydd: Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att hela den 
lagrade volymen vätska kan fångas upp från en läckande cistern eller annan 
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behållare. En dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En 
invallning är en annan typ av sekundärt skydd. Läs gärna mer i NFS 2021:10. 

Tunga fordon: Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt 
överstigande 3,5 ton. 

Tät täckning: Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd, 
uppträngande grundvatten och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med 
upplaget och att lakvatten därmed bildas. 

Upplag/uppläggning: Med upplag/uppläggning aves i dessa föreskrifter förvaring 
direkt på marken eller i vattnet. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, 
vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa 
föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detsamma gäller även för 
komposterbart hushållsavfall och trädgårdsavfall från enskilt hushåll. Med upplag 
av snö avses ej plogvallar som uppkommit på plats vi snöröjning. 

Växtnäringsämnen: Med växtnäringsämnen avses i dessa föreskrifter 
konstgödning, mineraliska, gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, 
flytgödsel samt urin med ursprung från djur i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1069/2009), biogödsel, vedaska samt övriga 
organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom 
vattenskyddsområdet eller slam från reningsverk eller annan avloppsanläggning. 

Yrkesmässig: Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som 
juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet 
förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den 
har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som 
tyder på yrkesmässig verksamhet: 

 Verksamheten bedrivs i bolagsform 
 Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig 
 Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig 

Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 
i direktiv 2009/128/EG: ”en person som använder bekämpningsmedel i sin 
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yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och 
egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer”. 
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MOTIV TILL VALDA SKYDDSFÖRESKRIFTER  

VATTENTÄKT 

Korskällan, Orust kommun 

STATUS  

Version 2 

DATUM 

2022-11-22 

Inledning 

Vattenskyddsområdets syfte är att skydda grundvattenkvalitén och minska risken för förorening 

av råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder som kan vidtas för 

att uppnå detta, varav en är att inför vattenskyddsföreskrifter.  

För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna minskas 

genom de åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en olycksrisk inte effektivt 

reduceras genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan det kan krävas fysiska åtgärder 

för att minska risken för att en olycka sker eller för att förhindra att spill och läckage når 

grundvattenmagasinet. 

Utförd riskanalys och inkomna synpunkter från boende inom området ligger till grund för 

förslaget om skyddsföreskrifter. Även om såväl riskanalys som riskvärdering utgör viktiga 

underlag finns det inte i alltid en tydlig och enkel koppling till vattenskyddsområdets eller 

skyddsföreskrifternas utformning, se Figur 1. 

 

Figur 1: Riskanalysen används för att synliggöra den samlade riskbilden i det riskinventeringsområde som 
undersökts i arbetet inför framtagande av förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 
Resultatet från riskanalysen, tillsammans med den efterföljande riskvärderingen, är ett av flera underlag 
som används vid framtagandet av förslaget. 
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Vattenskyddsföreskrifternas syfte 

I Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde1 anges vad syftet bör vara med 

vattenskyddsföreskrifter i de olika skyddszonerna: 

• För den primära skyddszonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att rådrum erhålles i 

händelse av akut förorening.  

• För den sekundära skyddszonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att en hög 

vattenkvalitet bibehålls eller förbättras. 

När arbetet påbörjades med framtagande av vattenskyddsföreskrifterna gällde 

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde (NVFS 2003:16). De allmänna råden 

upphäves 27 januari 2020,  men då förslaget redan var utskickat för samråd är de fortfarande 

referensram och norm. En platsspecifik anpassning av föreskrifterna måste alltid göras. Hav - 

och vattenmyndigheten har under år 2021 kommit med en ny vägledning som lägger sin tyngd 

på att en lokal anpassning ska göras utifrån de risker som förekommer. Havs- och 

vattenmyndigheten önskar även att avgränsningarna för olika skyddszoner utgår från risker och 

inte som tidigare utifrån beräknade rinntider. 

Havs- och vattenmyndigheten har även utvärderat de allmänna råden i rapporten ”Bättre rådlös 

än rådvill?” (2014:25). Resultatet av den utvärderingen har beaktats vid framtagande av 

vattenskyddsföreskrifter för Korskällans vattentäkt. 

Vattenskyddsföreskrifter är ett komplement till annan lagstiftning och dubbelregleringar ska så 

långt som möjligt undvikas. Under senare år har det i vattenskyddssammanhang aktualiserats 

att de skyddsföreskrifter som föreslås ska vara möjliga att utöva praktisk tillsyn över, annars är 

de inte lämpliga som föreskrifter.  

Vattenskyddsföreskrifter som föreslås för Orusts vattenskyddsområden Korskällan och 

Rödsvattnet har utformats med vattentäkternas nutida och framtida skyddsbehov i fokus och 

representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner som 

uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift, med 

stöd av miljöbalkens 7 kap vid behov och med hänsyn till syftet, innebära ett större krav på 

försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler.  

Förslaget till skyddsföreskrifter är därtill resultat av en avvägning där den nytta som vattentäkten 

erhåller med givna skyddsföreskrifter sätts i relation till den uppoffring skyddsföreskrifterna 

medför för de som berörs. Vattenskyddsföreskrifterna ska bidra till ett långsiktigt skydd av 

vattentäkten, men får samtidigt inte gå längre än vad som krävs för att uppnå detta. För att tillse 

att detta inte sker har berörda myndigheter och verksamhetsutövare fått möjlighet att yttra sig 

om förslaget. Förslaget har justerats efter inkomna synpunkter. 

 
1 Naturvårdsverkets handbok 2010:5.  
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Riskinventering och riskbedömning 

Riskbedömningen påvisar platsspecifika riskobjekt i vattentäktens närområde. Syftet är att visa 

de största föroreningsriskerna för vattentäkten. Alla risker är inte av sådan vikt att åtgärder 

behöver vidtas. För att så effektivt som möjligt hantera de risker som ändå behöver reduceras 

bör de åtgärder som på bäst sätt reducerar risken väljas. Det är inte alltid möjligt att uppnå 

önskad riskreducering genom vattenskyddsföreskrifter varför vissa risker kan ha höga riskpoäng 

i riskanalysen men ändå inte regleras i vattenskyddsföreskrifter. I bilaga 2 Riskanalys och 

riskreducerande åtgärder Korskällan presenteras exempel på riskreducerande åtgärder för de 

risker som identifierats. 

Informationssamråd och framtagande av nya föreskrifter  

Orust kommun skickade ut förslag på skyddsföreskrifter för Korskällan november 2019. Det 

inkom några synpunkter och föreskrifterna har arbetats om. De som inkom med synpunkter fick 

ett svar kring hur dera synpunkter hanterats under våren 2020. 

Motivering till föreslagna skyddszoner 

Korskällan är en grundvattentäkt med två uttagsbrunnar. Skyddszonerna är uppskattade utifrån 

grundvattenbildningen inom området. 

Den primära skyddszonen har avgränsats utifrån de beräkningar som har genomförts av 

grundvattentillströmningen för 100 dygn till vattentäkten, vilket medför ett avstånd på ca 190 m 

uppströms brunnen för råvattenuttag och ca 70 m nedströms brunnarna för vattenuttag. Den 

primära skyddszonen omfattar det brunnsnära områden som kan vara sårbara trots att det 

sannolikt finns ett skyddande lerlager. Sannolikt saknas det skyddande lerlagret i norra delen av 

området där berget går i dagen.   

Gränserna har anpassats i största mån till väg, fastighetsgränser eller andra synliga gränser  för 

att förenkla för boende och näringsidkare. 

Den sekundära skyddszonen har i norr avgränsats i ytvattendelaren. Borrningar visar att 

marken i norra delen saknar skyddande lerlager och är mycket såbar.   

Den huvudsakliga grundvattentransporten sker mitt i dalgången där det förekommer ca 5 meter 

grusigt material där den huvudsakliga transporten sker. Vid en beräkning av uppehållstid under 

365 dygn krävs ett avstånd till gränsen för sekundär skyddszon på 270 meter vid radiell 

strömning. Swecos bedömning är att det inte sker någon radiell strömning utan tillströmningen 

sker huvudsakligen i dalgången från öster mot väster. Avgränsningen mot öster har därför 

justerats till ett avstånd på ca 600 meter.   

I söder har den sekundära skyddszonen huvudsakligen avgränsats i ytvattendelaren.   
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Motivering till förslagna skyddsföreskrifter  

1 § Petroleumprodukter 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

 Hantering av större mängd än 25 liter 
är förbjudet 
 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i 

drifttanken på fordon. 

Undantag gäller lagring och påfyllning 

till lagring där bådadera sker inom 

sekundärt skydd eller i pannrum som 

saknar golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 

Hantering av större mängd än 150 liter kräver 
tillstånd.  
 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller lagring och påfyllning till lagring 

där bådadera sker inom sekundärt skydd eller i 

pannrum som saknar golvbrunn. 

Undantag gäller för vägunderhåll. 
 

 Information: Ytterligare bestämmelser gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 

2021:10. 

RISKANALYS 

Ovarsam hantering av petroleumprodukter 2 

Skogsbruk och jordbruk, mobila bränsletankar 2 

Bebyggelse cisterner 1 

Vägar, olycka med farligt gods, tungt fordon 3 

Vägar, olycka med personbil 2 

MOTIVERING 

Utifrån resultat av riskbedömningen föreslås en reglering av hanteringen av 

petroleumprodukter. Hantering av petroleumprodukter, utan att det finns tillräckliga barriärer 

mot vattentäkten, kan redan vid mycket liten mängd spill eller läckage försämra 

råvattenkvaliteten och medföra potentiella hälsoeffekter. Det räcker med ett par droppar olja 

för att förorena en miljon liter vatten. Även om petroleumprodukterna inte når fram till 

vattentäkten kan ett spill ge långvariga effekter då ämnena kan stanna kvar i marken under 

lång tid och påverka både ytvatten och grundvatten.  

Petroleumprodukter orsakar stora problem i vattenverket i det fall förorenat vatten tas in i 

reningsprocessen. Hur allvarliga problemen blir beror på vilken typ av reningsprocess verket 

har. Oavsett reningsprocess finns risk att petroleumprodukter inte avlägsnas och därför finns 

kvar i dricksvattnet som når konsumenten. Petroleumprodukter är svårsanerade och kan 
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orsaka driftstopp under lång tid. I värsta fall förstörs delar av reningsprocessen så de måste 

bytas ut helt.  

Föreskriftern avser den totala mängd som hanteras vid varje tillfälle.  

Hanteringen av petroleum i den primära skyddszonen i Korskällan är hårdare reglerad än 

inom Rödsvattnet. Vid en grundvattentäkt är det svårare att upptäcka ett läckage och det är 

mer utmanande att utföra saneringsåtgärder, därav sätt förbudsgränsen vid 25 L inom 

Korskällan. 

Olyckor 

Olyckor med farligt gods och tunga fordon får höga poäng i riskanalysen. Förebyggande 

arbete avseende vägutformning går inte att reglera i vattenskyddsföreskrifterna. Kommunen 

tar löpande fram risk- och sårbarhetsanalyser och utifrån vad som framkommer sker ett 

samarbete tillsammans med Trafikverket.  

Generella regler inom vattenskyddsområde 

Naturvårdsverket har tagit fram nya generella regler (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och 

vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Reglerna gäller inom 

primär och sekundär skyddszon. Från och med januari år 2022 ska cisterner för lagring av 

mer än 150 liter inom området vara försedda med sekundärt skydd. 

Undantag från föreskriften 

Föreskriften har kompletterats med undantag för att förenkla vardagen för de verksamma 

inom området.  

Ett spill/läckage som uppkommer i samband med transporter eller vid vägunderhåll förväntas 

uppmärksammas fort då det finns personer i närheten. 

 

2§ 2 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter  

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

 Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen som 
impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra hälso- eller miljöfarliga 
kemiska produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter samt 
befintlig lagring som har sekundärt 
skydd. 

Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen som impregneringsmedel, 
lösningsmedel eller andra hälso- eller 
miljöfarliga kemiska produkter kräver tillstånd.   

Undantag gäller transporter samt befintlig 
lagring som har sekundärt skydd. 

RISKANALYS 

Bebyggelse hemkemikalier 2 
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MOTIVERING 

Hälso- och miljöfarliga produkter omfattar många olika ämnen av varierande farlighet för 

människors hälsa. De kemikalier som avses i dessa föreskrifter är märkta som Hälso- och 

miljöfarliga produkter och det finns information på förpackningen hur de ska hanteras och hur 

förpackningen ska hanteras. Exempel på vanligt miljöfarliga produkter är lösningsmedel, 

impregneringsmedel och färger. 

Hantering av sådana ämnen kan, om barriärer saknas mellan hanteringen och vattentäkten, 

orsaka försämrad råvattenkvalitet som kan nå konsumenterna och kan då medföra 

hälsoeffekter.  

Inom Korskällan finns det bostäder och verksamheter inom primär och sekundär zon och det 

hanteras troligen hälso- och miljöfarliga kemiska produkter inom området varför det ur 

risksynpunkt är viktigt att reglera risken, men den hantering och de mängder som normalt 

sker i ett hushåll utgör ingen stor risk för vattentäkten varför endast större mängder regleras.  

För att skydda vattentäkten har hantering av större mängder än för hushållsbehov belagts 

med förbud inom primär zon samt tillstånd inom sekundär zon. De som har behov av att 

hantera större mängder behöver kunna lagra kemikalierna inom sekundärt skydd (till exempel 

en invallning) för att tillse att läckage och spill inte förorenar mark och vatten.    

 

3§ Bekämpningsmedel 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 
inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpnings-medel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpnings-medel kräver anmälan. 

Undantag gäller för transporter. 

RISKANALYS 

Jordbruk bekämpningsmedel 2 

Bebyggelse bekämpningsmedel 2 

Golfbana 3 

MOTIVERING 

Mycket små mängder bekämpningsmedel kan göra dricksvatten otjänligt. Även i låga doser 

har bekämpningsmedel hälsoskadliga effekter på människor och miljön. De flesta 
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bekämpningsmedel som används inom jordbruket har en begränsad löslighet i vatten och 

därmed begränsad rörlighet i marken men kan ändå röra sig till ytvatten och grundvattnet 

under vissa förhållanden. Vattentäkten Korskällan är central för kommunens vattenförsörjning 

och en påverkan av bekämpningsmedel skulle skapa stora utmaningar. 

Risken som ett ämne eller en verksamhet utgör för vattentäkten beror bland annat på 

mängden av förorenande ämnen som hanteras, ämnenas farlighet, avståndet till vattentäkten 

och sannolikheten för ett spill eller en olycka som gör att ämnet når miljön. Risken för 

förorening av vattentäkten bedöms vara störst om en olycka sker vid påfyllning eller spridning 

Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel är reglerat via miljöbalken och det finns krav 

kring utbildning samt regler kring dokumentation kring spridning och väderlek. Vid 

yrkesmässig hantering finns möjlighet att använda mer kraftfulla preparat och koncentrationer 

än de som finns tillgängliga för privatbruk. 

Ett exempel på krav som kan ställas vid spridning i sekundär skyddszon är uppvisande av 

simuleringar för planerad spridning från verktyget MACRO DB. Detta är ett verktyg som SLU 

(kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel) har tagit fram med stöd av Havs- och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. MACRO-DB simulerar halten bekämpningsmedel 

som når omgivande mark och vatten vid spridning, baserat på platsspecifika förhållanden. 

Verktyget möjliggör för tillsynsmyndighetern att förbjuda vissa preparat som inte bör 

användas inom vattenskyddsområdet men att tillåta de som kan godtas. Det är också möjligt 

att genom resultaten från simuleringarna utröna hur spridning kan anpassas för att minska 

mängden bekämpningsmedel som når omgivande mark och vatten. Förslagsvis kan tillstånd 

sökas för flera ämnen och områden samtidigt. Många kommuner tillämpar tillstånd som gäller 

under flera odlingssäsonger. 

Då privatpersoner inte har samma kunskap och utbildning inom hantering av 

bekämpningsmedel ställs ett krav på tillstånd för hantering inom primär zon. Det anses inte 

motiverat att införa restriktioner för privatpersoners bruk av kemiska bekämpningsmedel i 

sekundär skyddszon.  

Biologiska bekämpningsmedel är tillståndspliktigt i primär zon. 

Generella regler inom vattenskyddsområde  

Det finns numera inga särskilda krav som träder i kraft med anledning av 

vattenskyddsområde. Tidigare generella krav som gällde inom vattenskyddsområde 

upphävdes 2018. 

Undantag från föreskriften 

Användning inomhus vid enstaka punktinsatser är undantaget från tillstånd för att t.ex. 

möjliggöra eventuell bekämpning av ohyra. Undantaget avser användning och omfattar inte 

lagring m.m. Fastighetsägaren kan alltså inte använda undantagsregeln för att lagra 

bekämpningsmedel. Syftet är inte heller att möjliggöra återkommande användning i växthus 

etc. 
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4§ Växtnäringsämne och patogener 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel 
och övriga växtnäringsämnen är 
förbjudet.  
 

- 

b Spridning av slam från reningsverk 
eller annan avloppsanläggning är 
förbjudet. 

Undantag gäller för eget 
omhändertagande av rest från 
torrtoalett.  

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

c Anläggande av ny lagringsanläggning 
för naturgödsel för mer än 2 
djurenheter är förbjudet. 

Befintlig lagring av naturgödsel för 
mer än 2 djurenheter  kräver 
anmälan. 

Anläggande av ny lagringsanläggning för 
naturgödsel för mer än 2 de kräver tillstånd. 

 

Befintlig lagring av naturgödsel för mer än 2 
djurenheter kräver anmälan. 

RISKANALYS 

Växtnäringsämnen 2 

Djurhållning 1 

Slamlagring (var ej med i riskanalysen)  

MOTIVERING 

Korskällan ligger inom nitratkänsligt område vilket medför strängare krav kring lagring och 

spridning av gödsel. Reglerna är satta för att minska läckage av kväve och fosfor till 

vattendrag och tar inte hänsyn till påverkan på dricksvatten. Det finns därför skäl att ställa 

ytterligare krav på hantering precis intill en vattentäkt. 

Hantering av naturgödsel kan medföra försämrad råvattenkvalitet som vid speciella 

omständigheter kan nå råvattenintaget och då medföra potentiella hälsoeffekter på grund av 

fekala bakterier.  

Hälsoeffekter kan orsakas av mikrobiella föroreningar från gödsel men även av höga halter 

nitrit. Även hantering av konstgödsel innebär risk för vattentäkten med anledning av höga 

kvävehalter. 

På grund av de kemiska och mikrobiologiska föroreningarna som slam från 

avloppsanläggningar kan innehålla förbjuds spridning av detta inom primär skyddszon och 

sekundär zon.  
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Genom att förbjuda tillkommande lagringsplatser för stallgödsel inom den del av 

vattenskyddsområdet som ligger i direkt anslutning till vattentäkten skapas förutsättningar för 

tillräckliga barriärer mellan riskkällan och vattentäkten. Lagring av konstgödsel är inte 

förknippat med samma risker för läckage som stallgödsel varför endast lagring av stallgödsel 

regleras i föreskrifterna.  

De som har en befintlig gödselstad behöver lämna in en anmälan. Vid handläggningen av 

anmälan kommer miljöenheten bedöma om gödselhanteringen uppfyller kraven för 

nitratkänsliga områden.  

5§ Upplag 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av vägsalt och 
dammbindningsmedel utan tät täckning 
är förbjudet. 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

RISKANALYS 

Skogsbruk, upplag av timmer 1 

MOTIVERING 

Läckage från upplag av vägsalt och dammbindningsmedel kan förorena vattentäkten då 

dessa ämnen är lättlösliga och lättrörliga i vatten. Det ligger även i verksamhetsutövarens 

intresse att vatten inte når dessa upplag av samma anledning. Upplagen kan dock 

förekomma så länge de täcks så att regnvatten inte urlakar dem.   

Föreskriften rörande upplag av avfall, förorenade massor och massor med okänt innehåll har 

tagits bort. Avfall, förorenade massor eller massor med okänt innehåll får inte läggas upp på 

någon plats utan anmälan och därav behöver detta inte regleras särskilt inom 

vattenskyddsområdet.  

Föreskriften rörande upplag av snö har tagits bort. Det är inte aktuellt att snö från trafikerade 

gator transporteras till området för att läggas upp. 

 

6§ Avloppsanläggningar 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

a Ny anläggning för avlopp från 
vattenspolande toalett med utsläpp till 
mark eller vatten är förbjudet. 

 

- 
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b Ny avloppsanordning för rening av 
BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) kräver 
tillstånd. 

 

- 

c Ändring av befintlig avloppsanordning 
kräver tillstånd. 

- 

RISKANALYS 

Enskilda avlopp 1 

MOTIVERING 

I orenat spillvatten finns parasiter och virus som riskerar att göra människor och djur sjuka 

när de dricker vattnet. Förutom de mikrobiologiska föroreningarna medför spillvatten ett 

utsläpp av näringsämnen såsom kväveföreningar, som även de kan ge hälsoeffekter vid 

högre koncentrationer. Risken finns även att vattnet är förorenat av kemiska ämnen såsom 

medicinrester och kemikalier som används i hushållet. 

Att installera en ny avloppsanläggning är generellt tillståndspliktigt. Kommunen har möjlighet 

att bestämma vilka utsläppsnivåer som accepteras utifrån hur tillrinningsområdet klarar 

miljökvalitetsnormerna och om området bedöms ingå i hög eller normal skyddsnivå. Ett 

område som ligger nära en vattentäkt eller inom ett vattenskyddsområde klassas vanligtvis 

som hög skyddsnivå. 

Genom att förbjuda nya enskilda avloppsanläggningar med toalettutsläpp vill kommunen 

styra bort utsläppen och på så sätt minska risken för mikrobiell föroreningsspridning. De som 

vill anlägga avlopp kan välja att anlägga en sluten tank eller torrtoalett.  

Generellt är anläggande av en avloppsanordning för  BDT-vatten anmälningspliktigt, men då 

arbetet och utsläppet sker i primär zon beläggs installationen med tillståndsplikt. 

Att ändra en avloppsanläggning för att ersätta en befintlig som har bristande funktion beläggs 
med tillståndsplikt. Detta för att kunna villkora kring utsläppsnivåer. 
Det sker en stor teknikutveckling inom området enskilda avlopp. Förr var det vanligt med 
olika infiltrationsanläggningar men i dag finns många olika mindre reningsverk. Det ställs idag 
krav på att anläggningarna ska kunna uppnå utsläppsnivåer beroende av skyddsnivå som 
fastigheten ligger inom. Det ställs alltså olika krav på rening beroende av hur det aktuella 
avrinningsområdet uppnår miljökvalitetsnormer. Det är få äldre anläggningar som uppnår de 
reningskrav som ställs på nya anläggningar.   
 

Vid förbättring av befintliga anläggningar tillämpas hög skyddsnivå för miljöskydd och 

hälsoskydd, men en bedömning görs alltid i det enskilda fallet och kan variera beroende på 

förutsättningarna på platsen.  
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7§ Vägar, parkering och fordonstvätt 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av allmän väg eller 
nyetablering av parkeringsplats för 
mer än 10 fordon kräver tillstånd. 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

b Obevakad uppställning av tunga 
fordon eller arbetsmaskiner mer än tre 
timmar är förbjudet. 

Undantag gäller för parkering på tätt 
underlag inomhus, på hårdgjord yta 
utomhus försedd med oljeavskiljare 
eller parkering med uppsamlingskärl 
under motor och bränsletank som 
rymmer hela bränslevolymen. 

Parkering eller uppställning utomhus av tunga 
fordon under längre tid än två dagar kräver 
anmälan. 

Undantag gäller för parkering på tätt underlag 
inomhus, på hårdgjord yta utomhus försedd med 
oljeavskiljare eller parkering med 
uppsamlingskärl under motor och bränsletank 
som rymmer hela bränslevolymen. 

RISKANALYS 

Vägar vägdagvatten 1 

Vägar olycka med farligt gods, tungt fordon 3 

Bebyggelse, dagvatten 1 

MOTIVERING 

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats innebär stora risker för påverkan på vattentäkten 

genom risk för spridning av föroreningar under såväl byggskede som driftskede. Mot denna 

bakgrund krävs tillstånd för nyetablering av väg i primär och sekundär skyddszon. Tillstånd 

bedöms inte behöva sökas för enstaka parkeringsplatser eller mindre vägar. Om så stora ytor 

som krävs för parkering av minst 10 personbilar hårdgörs bedöms det viktigt att kunna ställa 

krav på utformning för att minimera risken att dagvatten förorenar vattentäkten.  

Vid parkering av fordon och anläggning av vägar kan spill och läckage av petroleumprodukter 

uppstå. Vid större anläggningsarbeten är risken större. Obevakad uppställning direkt på grus 

eller gräsyta under en längre tid kan utgöra en risk för vattentäkten då spill eller läckage inte 

upptäcks och åtgärdas. Att tiden är satt till tre timmar är för att möjliggöra att man ska kunna 

lämna sitt fordon/arbetsredskap i samband med lunch och liknande. Inom den sekundära 

zonen sätts tiden till två dygn. Undantag finns för parkering där uppsamling av eventuellt 

läckade kan ske  

Tvätt av fordon på mark i anslutning till ett vattendrag kan orsaka en tillfällig eller i värsta fall 

permanent försämring av råvattenkvalitet som kan påverka dricksvattenkvaliteten. Det är inte 

bara damm som fastnar på bilar utan även partiklar från vägbanor, däckslitage och annat. 

Vissa ämnen kan vara hälsovådliga. Därtill kan själva bilvårdsprodukterna eller andra medel 

som används vid fordonstvätt förorena vattnet. Då tvätt av fordon enligt Miljöbalkens 
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hänsynsregler inte får ske utan rening på någon plats i kommunen tas föreskriften bort. Detta 

för att inte förespegla att det är ok att tvätta fordon utanför vattenskyddsområdet. 

 

8§ Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon  Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. 

 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

b Markarbeten kräver tillstånd.  

Markarbeten ner till mer än 1 meters 
djup är tillståndspliktigt. 
Tillståndsplikten omfattar så väl 
borrning som pålning  

 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

 

c Användande av avfall, förorenade 
massor eller massor med okänt 
föroreningsinnehåll för återfyllnad eller 
andra anläggningsändamål är 
förbjudet. 

Återfyllnad eller annan användning av avfall och 
massor kräver tillstånd. 

RISKANALYS 

Husbehovstäkt 1 

Potentiellt förorenat område 3 

MOTIVERING 

Vid markarbeten uppkommer olika sorters risker, exempelvis ökar grundvattnets sårbarhet för 

förorening när material tas bort men även risker förknippade med petroleumprodukter m.m. 

En del av dessa risker regleras i andra paragrafer i skyddsföreskrifterna, t.ex. hantering av 

petroleumprodukter.  Föreskriften syftar till att ge kommunen möjlighet att se över behovet av 

försiktighetsåtgärder vid större schaktningsarbeten.  

Markarbete såsom schaktning, grävning, sprängning, borrning, pålning, spontning och 

liknande arbeten har föreslagits vara tillståndspliktigt i primär och sekundär zon.  

Mindre schaktningsarbeten som bara påverkar den översta metern bedöms inte innebära 

samma risk och kan därav undantas.  

Täkter är en risk för både grund- och ytvattentäkter. Även små husbehovstäkter kan utgöra 

en risk för spridning av föroreningar via dagvattnet, samt bidra till en förändrad hydrologi 

inom den primära skyddszonen. Då det inte förekommer någon täktverksamhet i området 

idag bedöms behovet av kommande markuttag som lågt.  
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Att använda avfall, förorenad mark eller massor med okänt föroreningsinnehåll för återfyllnad 

eller andra anläggningsändamål är generellt anmälnings- eller tillståndspliktigt. Inom 

vattenskyddsområdets primära zon är det förbjudet. 

Normal drift och underhåll vid golfbanan bedöms inte som markarbete. 

Markarbete inom före detta plantskola 

Vid markarbete finns en risk att det underliggande lerlagret kan skadas och på så sätt kan 

föroreningar spridas till grundvattnet. Markarbete inom dessa fastigheter behöver ske med 

aktsamhet. Markarbete inom dessa fastigheter behöver även anmälas via reglering 

miljöbalken kap 10. 

 

9§ Energianläggningar och brunnar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring 
eller utvinning av värmeenergi eller 
kyla från jord, berg eller vatten kräver 
tillstånd. 

Samma föreskrifter som i primär skyddszon. 

b Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning är förbjudet. 

Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning kräver tillstånd. 

RISKANALYS 

Bebyggelse energianläggning 1 

MOTIVERING 

Det finns en generell anmälningsplikt för att installera en jord- eller bergvärmeanläggning. 

Större anläggningar kan även vara tillståndspliktiga beroende av hur stor effekt de förväntas 

generera.  

Riskerna kopplat till energianläggningar och brunnar är dels att misstag i anläggningsskedet 

kan innebära en risk för förorening då snabba spridningsvägar till grundvattnet öppnas, ett 

eventuellt spill snabbt kan nå grundvattnet och därmed råvattnet vid Korskällan. Detta gäller 

såväl vid anläggning i jord som i berg. I viss mån kan även köldbärarvätska utgöra en risk för 

vattentäkten, dock är toxiciteten lägre på de preparat som används idag än tidigare. På grund 

av teknikutveckling samt förändrad lagstiftning sedan de allmänna råden utfärdades anger 

Havs- och vattenmyndigheten i Bättre rådlös än rådvill (2014:25) att rådet bör ses över. 

Genom att i tillståndsansökningar ställa krav på till exempel att brunnar utförs på ett säkert 

sätt samt att godtagbar köldbärarvätska väljs så bedöms att sådana anläggningar kan tillåtas. 

Det ringa antalet fastigheter som kan tänkas anlägga sådana anläggningar stödjer också att 

tillstånd är en tillräcklig restriktion. 
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Då det förekommit att vattentäkter blivit förstörda på grund av påverkan av tex glykol från 

bergvärmeanläggningar föreslås en tillståndsplikt för anläggande av energianläggningar inom 

primär zon.  

I föreskrifterna för Korskällan regleras inte uttag av vatten för bevattning. Omfattningen är 

liten i dagsläget. Om ifall klimatförändringar medför ett ökat uttag eller om förändring av 

markanvändningen medför ett behov av ökat uttag kan det i framtiden bli aktuellt att 

komplettera föreskrifterna med regler kring detta.  

Kommunen önskar att få in en anmälan för att kunna ha kunskap om vattenuttagen i 

närheten av vattentäkten. 
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1 Orientering 

1.1 Bakgrund och syfte 

Korskällans grundvattentäkt ligger i Morlanda ca 11 km sydväst om Henån, se Figur 1. 

För att öka skyddet för vattentäkten önskar Orust kommun att inrätta ett nytt 

vattenskyddsområde.  

 

Figur 1. Orienteringskarta.  

Krav finns på inrättande av vattenskyddsområden i den svenska lagstiftningen i 2 samt 7 

kap. miljöbalken och i 6 kap. 5 § 1 p. vattenförvaltningsförordningen. Krav finns även på 

skydd genom införandet av dricksvattendirektivet (80/778/EEG) ändrat genom 98/83/EG 

via: Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsförordning (2006:813); Statens 

livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Vattenmyndigheten ställer 

 

Korskällan 
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i åtgärdsprogrammet krav på kommunerna att upprätta nya vattenskyddsområden som 

behövs för framtida dricksvattenförsörjning.1  

I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden från 20102 anges att syftet med 

vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster, som är viktiga för 

dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett 

långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter 

måste därför skyddas mot såväl nutida som framtida risker. Risker kan vara tillfälliga 

utsläpp i samband med olyckshändelser samt kontinuerliga diffusa och koncentrerade 

läckage. Skyddet för viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet 

med skyddet ska kunna uppnås. 

1.2 Uppdragets omfattning och genomförande 

Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag och förslag till 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Korskällans vattentäkt i enlighet med 

Naturvårdsverkets riktlinjer angivna i handbok för vattenskyddsområden. 

2 Korskällans vattentäkt 

2.1 Anläggningens utformning 

Grundvattentäkten utgörs av två formationsfilterbrunnar, Brunn 1 och Brunn 2 som 

utfördes 1993. Båda brunnarna har fyra meter filterrör med dimension 160 mm på nivån 

17 - 21 meter under markytan.  

Lagerföljd enligt brunnsprotokoll: 

Meter under markyta Geologisk benämning 

0 - 7,5 Lera 

7,5 – 10,5 grovmo 

10,5 – 17 mellansand 

17 - 18 fingrusig grovsandig mellansand 

18 - 19 Fingrusig grovsand 

19 – 21 Grovsandig fingrus 

 

Teoretiskt maxflöde genom respektive brunnsfilter är 14 l/s.  

Vattnet från uttagsbrunnarna pumpas via en pumpstation vidare till vattenverket.  
 

 
1 Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt, 2010:4  
2 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 – Vattenskyddsområde med allmänna råd 2003:16. 
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2.2 Vattenbehandling 

I vattenverket i Kårehogen, se Fel! Hittar inte referenskälla., behandlas ytvatten från R

öds ytvattentäkt. Efter behandling blandas ytvattnet med grundvatten från Korskällans 

vattentäkt.  

2.3 Försörjningsområde och vattenförbrukning 

Orusts vattenförsörjning baseras på ytvattenuttag ur Rödsvattnet, ca 80 %, och 

grundvattenuttag ur Korskällans vattentäkt ca 20 %, se Figur 2.    

Vattnet från Korskällan distribueras till det kommunala dricksvattennätet som försörjer  

ca 3200 pe. 

Totalt levererades ca 1 000 000 m3 dricksvatten under 2017 och ur Korskällan uttogs  

ca 200 000 m3. 

 

Figur 2. Totalt levererad mängd dricksvatten samt uttaget ur Korskällans grundvattentäkt. 

Från 2015 har vattenbehovet ökat med ca 5% per år. Uttaget av grundvatten i Korskällan 

har legat konstant under senare år, förutom 2017 då uttagen ökade med ca 20%. 

2.4 Framtida uttagsbehov 

Vattenuttaget styrs av den tillståndsgivna mängden. Det finns inga planer att utöka 

uttaget utöver detta. 

Golfanläggningen har tillgång till egen bevattningsdamm inom Morlanda 2:1. 
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2.5 Reservvattentäkt 

Det finns ett nödvattenavtal upprättat med Västvatten som innebär att Orust kan förses 

med 20 l/s via en sjöförlagd vattenledning mellan Slussen på Orust och Uddevalla 

kommuns vattennät på fastlandet. Mängden är inte tillräcklig vid ett kraftigt bortfall. 

2.6 Vattentäktens värde 

Värdet på en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida 

vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet och kvalitet 

samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet 

av största intresse. Vattentäktens värde bestäms ofta av kostnaden för att ersätta 

vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.  

Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Korskällans vattentäkt 

ett mycket högt skyddsvärde i egenskap av allmän huvudvattentäkt. Magasinet är en 

registrerad grundvattenförekomst i VISS. 

2.7 Vattendom 

Enligt dom 1980-10-15, mål VA 25/80, äger kommunen rätt att utta grundvatten till en 

mängd av 210 000 m3/år, dock högst 30 000 m3/månad och högst 1470 m3/dygn. 

2.8 Befintligt vattenskyddsområde 

Genom beslut i Länsstyrelsen, 1991-01-21 (2470-8990-90), fastställdes ett 

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Korskällans vattentäkt. Avsikten är att 

upphäva detta beslut samtidigt som ett nytt vattenskyddsområde fastställs enligt gällande 

lagstiftning. 

2.9 Ägandeförhållande 

Fastigheten där vattenuttaget sker ägs av Orust kommun. 

3 Områdesbeskrivning 

3.1 Läge 

Vattentäkten ligger ca 11 km sydväst om Henån i den nordvästra delen av en dalgång 

med riktningen nordväst-sydost. Dalgången sluttar mot havet i nordväst och omges i 

söder och norr av berg som reser sig ca 30 meter högre än marken i dalgången. 

Brunnarna ligger 100–150 meter från stranden.  
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3.2 Jordlager 

3.2.1 SGU:s geologiska karta 

Enligt SGU:s geologiska karta, nedladdad från SGU:s kartgenerator 2018, består den öst-

västliga dalgången av isälvsmaterial såsom sand och grus. I öst, söder och norr finns 

berg i dagen och mindre moränpartier. Svallsand förekommer kring isälvsavlagringen.  

I högre partier i terrängen kring dalgången förekommer berg i dagen. Berggrunden i 

området består av grå gnejs med sedimentärt ursprung.    

 

Figur 3. Geologiska kartan över området. Nedladdad 2018 från SGU:s kartgenerator. © SGU. 
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3.2.2 Undersökningsborrningar utförda av VBB  

VBB3 utförde 1989 12 undersökningsborrningar för att undersöka jordlagerföljden i 

dalgången, se Figur 4. Resultaten visar att den övre metern av jordlagren i dalgången 

består av svallsediment. 

 

Figur 4. Borrpunkter, djupare liggande jordarter, en del av nybildningen sker i dalgångens norra del. 

Svallsedimenten underlagras av lera som i sin tur överlagrar isälvsmaterial bestående av 

sand och grus, se Figur 5. Jordlagrens mäktighet är större än 14 meter. Lerlagret är 

mäktigast i området närmast uttagsbrunnarna. Mot dalsidan i nordost tunnas lertäcket ut 

och försvinner helt.  

 

Figur 5. Jordlager i sektion. Profilens läge framgår av figur 5. 

 
3 Förslag till skyddsområde och skyddsområdesbestämmelser för grundvattentäkt vid 
Korskällan, Orust, 1989-11-01. 
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SGU:s geologiska karta visar de ytliga jordarterna och VBB:s undersökningsborrningar 

visar jordlagerföljd och mäktighet.  

Leran kan betraktas som i princip tät och utgör därför ett skyddande skikt mot 

nedträngande föroreningar. Även om flera borrningar indikerar att lera förekommer kan 

det inte uteslutas att det finns områden där lerlagret saknas och att det därmed finns 

hydrauliska kontakt från markytan och ned till grundvattnet i isälvsavlagringen, varifrån 

vattentäkten får sitt vatten. Avsaknaden av lera kan liknas vid ”fönster” i lagerföljden. 

Fortsättningsvis antas därför att det finns hydraulisk kontakt mellan de övre jordlagren i 

svallsediment och undre jordlagren i isälvsmaterial inom det område som SGU betecknar 

som isälvsmaterial. Förekomsten av lera fungerar dock som ett skyddande skikt i delar av 

formationen och hindrar att föroreningar når ned till grundvattnet. Var sådana skyddade 

områden finns och var lera saknas går dock inte att förutsäga utan omfattande 

undersökningar. 

3.3 Hydrologi 

3.3.1 Nederbörd 

Nettonederbörden, det vill säga den del av nederbörden som inte avdunstar, uppgår 

enligt SMHI till ca 315 mm/år i medeltal (10 l/s*km2). Detta motsvarar den maximalt 

tillgängliga nybildningen av grundvatten i området. I isälvsavlagringar bedöms nästan  

100 % av nettonederbörden bilda grundvatten, vilket motsvarar ca 300 mm/år.  

3.3.2 Ytvattendrag 

Det finns inga öppna vattendrag i dalgången. Sannolikt är dock golfbanan väldränerad 

och skär av så gott som allt ytvatten från omgivande berg. Marken öster om den stora 

vägen avvattnas mot nordost. 

3.3.3 Hydrogeologi 

Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar genom marken. Infiltrationen är större i 

områden med grovt material såsom sand och grus och mindre i mer finkorniga jordarter. 

Lera kan betraktas som nästan helt tät. Viss nybildning sker även i, och i anslutning till, 

partier där berg blottas inom tillrinningsområdet. Utan grundvattenuttag i kommunens 

vattentäkt råder artetiska förhållanden i området närmast brunnarna. Detta innebär att 

grundvattnets tryckyta ligger över marknivån. 

I Korskällan sker nybildning av grundvattnet framför allt i området med isälvsmaterial. 

Nybildning sker även i områden med berg i dagen samt i områden där svallsanden har 

kontakt med underliggande isälvsmaterial i dalgångens norra del.  

För att beräkna magasinets hydrauliska egenskaper utförde VBB 1989 en 

korttidsprovpumpning av befintliga uttagsbrunnar. Observationer gjordes i 

grundvattenrören A, B och F, se Figur 6. Transmissiviteten beräknades till T = 8,3 x 10-5 

m2/s och grundvattnets transporthastighet till 0,05 – 0,08 m/d.  
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Figur 6. Grundvattenrör för nivåmätning. Den huvudsakliga grundvattenströmningen är mot havet i 

väster. 

Sedan 1991 har grundvattennivåerna periodvis mätts i ett antal grundvattenrör. Under 

årens lopp har rör försvunnit eller förändrats och det har förekommit tveksamheter om 

rörens verkliga höjder. För att få koll på rörens höjder och grundvattennivåer avvägdes 

grundvattenrör A2, BPIII och F2 år 2009 och grundvattennivåerna mättes vid ett antal 

tillfällen. 

Samtliga grundvattenmätningar redovisas i Figur 7. Mätningarna visar att 

grundvattenströmningen är riktad mot väster från F2 i grustäkten mot A2.  

Sannolikt finns god hydraulisk kontakt inom hela isälvsavlagringen. 
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Figur 7. Uppmätta grundvattennivåer i grundvattenrör i anslutning till vattentäkten.  

3.4 Sårbarhet 

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 

eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under 

transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som 

minskar ett områdes sårbarhet.  

Området i anslutning till Korskällans vattentäkt kan betecknas som sårbart eftersom det 

utgörs av en isälvsavlagring med svallsand i ytan. Det finns ett skyddande lerlager i 

dalgångens mitt, men det kan inte uteslutas att det finns områden där lera saknas. I 

dalgångens norra delar saknas det skyddande lerlagret helt.  

Formationen bedöms vara mycket sårbar i den norra delen där inga skyddande skikt 

finns. Sårbarheten minskar i mitten av formationen eftersom lera förekommer i 

jordlagerföljden. Eventuell avsaknad av lera inom vissa delområden gör dock att 

sårbarheten bedöms vara stor eller möjligen måttlig i formationens mittersta och södra 

delar.  
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3.5 Vattenkvalitet 

I Korskällans vattentäkt sker provtagning av råvattnet 6 ggr/år. Utvidgade analyser 

omfattar mikroorganismer, PAH, CAH, fysikalisk-kemiska parametrar, metaller, cyanid 

och pesticider.  

Grundvattnet är nära neutralt (pH ca 6,8) och konduktiviteten är måttlig (kring  

30 mS/m). Halten järn är låg (0,003 mg/l) och manganhalten måttlig (0,03 mg/l).  Halterna 

kväveföreningar som ammonium och nitrit är låga och understiger rapporteringsgränsen. 

Antalet mikroorganismer i grundvattnet är låg. Det finns inga spår av pesticider. Halten 

metaller är låga förutom koppar som medför bedömningen ”tjänligt med anmärkning”. 

Resultaten visar att halten petroleumkolväten, PAH och pesticider ligger under 

rapporteringsgränsen och är således mycket låga. Samtliga metallhalter är mycket låga, 

även halten koppar. Det finns inga halter som indikerar påverkan från väg eller golfbana. 
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4 Planbestämmelser och markanvändning 

4.1 Markanvändning 

Den dalgången där vattentäkten ligger omges av skogbevuxna höjdområden. Hela 

dalgången upptas av Morlanda golfbana. I anslutning till Morlanda säteri finns 

jordbruksmark, se Figur 8. 

 

Figur 8. Markanvändning i anslutning till Korskällan vattentäkt.  

4.2 Övergripande planering 

Konflikter om användningen av vattnet bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 

ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering, 

vattentäkter. Konflikterna från vattentäktens huvudmäns perspektiv uppkommer av 

skyldigheter att säkra vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa genom att vara 

restriktiva mot verksamheter som riskerar att påverka kvaliteten negativt. 

4.3 Översiktsplan 

Den planerade markanvändningen framgår av översiktsplanen för Orust kommun,  

ÖP 2009, som antogs av kommunfullmäktige i Orust kommun 2009.  

I planen är golfbanans markanvändning oförändrad med bedömningen värdefull 

jordbruksmark.  
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4.4 Lokala föreskrifter och områdesbestämmelser 

Inom Orust kommun finns ett antal lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön.  

4.5 Riksintressen och naturreservat 

Enligt Länsstyrelsens GIS-databas finns inom tillrinningsområdet till vattentäkten 

områden som är klassade som riksintressen för friluftsliv, högexploaterad kust samt 

kulturminnesvård.  

Delar av tillrinningsområdet ligger inom naturreservatet Morlanda. 

4.6 Motstående intressen inom tillrinningsområdet 

Golfbanans verksamhet med användning av bekämpningsmedel och gödning är ett 

motstående intresse. Användningen av dessa produkter innebär risk att 

grundvattenkvaliteten påverkas negativt. 
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5 Riskbedömning för Korskällan vattentäkt 

5.1 Genomförande 

En riskinventering inom närområdet kring vattentäkten utfördes 2009, vilket omfattar det 

tilltänkta vattenskyddsområdet. Information om riskobjekt i området har dessutom 

inhämtats från Orust kommun.  

En sanering av naturområdet kring den f d plantskolan har utförts. Saneringen kommer 

dock att utvidgas till ett större område och är ett flerårsprojekt (en mer detaljerad 

beskrivning sker i kommande avsnitt). 

Riskkällor inom tillrinningsområdet för Korskällans vattentäkt beskrivs nedan, både 

platsspecifika riskobjekt och risker som är förknippade med en viss typ av 

markanvändning. 

5.2 Riskobjekt 

5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar  

Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det 

medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas 

till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. häftiga 

nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan 

medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från perioder med höga 

regnmängder visar: 

o Bräddning av avlopp 

o Stora dagvattenmängder 

o Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 

verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar 

o Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar 

o Ökad grumlighet i ytvattendrag 

Vattentäkten i Korskällan ligger i nära anslutning till havet. Vattentäkt är artesisk vilket 

innebär att risken för inträngande saltvatten är liten. Uttagsbrunnarna ligger ca 7 meter 

över havsnivån vilket innebär att dessa inte kommer att översvämmade vid höga 

vattennivåer i havet. Korskällans vattentäkt riskerar inte att påverkas negativt av 

bräddningar på det kommunala spillvattennätet eftersom det inte finns några 

bräddpunkter i närheten. 

Någon påverkan av saltvatten eller problem med översvämning har inte noterats.  
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5.2.2 Sabotage, kris och krig  

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 

Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 

skydd.  

Dessa risker har inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett samhällsproblem 

och inte en specifik risk för denna vattentäkt. En särskild riskanalys som fokuserar på 

risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör inarbetas i kommunens beredskapsplan. 

Även aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens utformning och 

sårbarhet bör iakttas.  

5.2.3 Vägar och transporter 

Öster om vattentäkten genom östra delen av isälvsavlagringen går väg 770 mellan Henån 

och Ellös. ÅDT anges av Trafikverket till ca 1300 fordon varav 100 är tunga transporter. 

Söder om vattentäkten i avlagringens södra del går väg 751 mot Dragsmark via Malön, 

Flatön och Ängön. Trafikmängden på denna väg är liten.  

Potentiella riskkällor som kan identifieras i samband med vägar och transporter är: 

o Olyckor  
o Vägdagvatten 

Olyckor  

Olyckor sker statistiskt sett på alla typer av vägsträckor men speciellt utsatta delar utgörs 

av vägavsnitt där trafiksituationen är komplex och där trafikmängden hög. Sannolikheten 

för att en olycka med transport av farligt gods ska inträffa på väg i anslutning till 

Korskällans vattentäkt bedöms vara liten-måttlig eftersom trafikintensiteten är relativt hög. 

Konsekvensen vid ett utsläpp inom isälvsavlagingen kan dock vara stor. 

Vägdagvatten 

Dagvatten från vägar utgör en stor diffus föroreningskälla. Vägdagvatten innehåller ofta 

höga halter av tungmetaller i form av koppar, bly och kadmium samt opolära alifatiska 

kolväten och PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Kontinuerligt slitage där små 

partiklar frigörs från däck och vägbana samt emissioner från biltrafiken bidrar till 

förorening av vägdagvatten som sprids vidare via ytavrinning.  

Trafikmängden på de närbelägna vägarna är relativt hög men avståndet till 

uttagsbrunnarna är relativt stort vilket gör att risken för att vattentäkten ska påverkas av 

vägdagvatten bedöms som liten. Risken för att vattentäkten ska påverkas av saltning på 

vägen eller annat vägunderhåll bedöms vara liten. 

5.2.4 Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 

Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel som 

kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en risk för försämrad 
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vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och läckage från de 

arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.  

Odlingsytor finns sydost om golfbanan på östra sidan om väg 770 samt på ett mindre 

område söder om väg 751.  

Skogsområden finns kring och på isälvsavlagringen.  

Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk är: 

o Bekämpningsmedel 

o Växtnäringsämnen 

o Mobila bränsletankar 

o Kalhyggen 

o Upplag av timmer mm 

o Djurhållning 

Bekämpningsmedel 

Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de 

kan komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Även hantering av 

bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett endast för en liten 

del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst hantering av plantor 

behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten som utgör en risk.  

Växtnäringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 

naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst 

genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla 

typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet.  

Mobila bränsletankar 

Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt 

gällande krav ska vara dubbelmantlade, kan medför en risk för grund- och 

ytvattenförorening främst genom spill i samband med tankning och vid stöld. 

Kalhyggen 

Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a. 

ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag 

av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten. 

Timmerupplag 

Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage 

av bl.a. fenoler till grundvattnet. 
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Djurhållning 

Riskerna förknippade med djurhållning är främst kopplade till lagringen av djurspillning. I 

den föreslagna tertiära zonen betar ca 200 djur under sommarhalvåret. 

 

5.2.5 Materialtäkter och andra markarbeten  

Det finns flera olika typer av markarbeten som medför ökad risk för negativ påverkan på 

grundvattnet. Schaktning, grävning och borrningsarbeten inom vattentäktens 

tillrinningsområde utgör hot mot vattenkvaliteten genom ökad risk för spridning av 

förorenande ämnen från arbetsmaskiner, till exempel smörjolja och drivmedel. Även 

tillförsel av material för till exempel utfyllnad och utjämning av mark innebär en risk för 

vattentäkten. Det kan inte uteslutas att det i vissa fall förekommer utfyllnad med orena 

massor.  

Materialtäkt innebär risk för spridning av markpartiklar och föroreningar, bland annat 

petroleumprodukter och eventuellt sprängämnen.   

I samband med täktverksamhet och markarbeten förekommer olika åtgärder som utgör 

risker för försämrad yt- eller grundvattenkvalitet/kvantitet. Exempel på sådana åtgärder är 

bortledning av yt- eller grundvatten och återfyllning av förorenade massor. Vid 

återställning av en materialtäkt läggs ofta stora mängder massor i täkten för att jämna ut 

de branta kanterna. Det kan inte uteslutas att det i vissa fall förekommer återfyllning med 

orena massor.  

Öster om väg 770 har det tidigare bedrivits omfattande grustäktsverksamhet. Grustäkten 

är nu till stora delar igenfylld med massor vars innehåll till stor del är av okänt ursprung. 

5.2.6 Bebyggelse 

Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en 

närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 

verksamheter. All hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som kan komma 

i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. Olyckor kan inträffa 

som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp 

riskerar att hota vattentäkten.  

Inom vattentäktens närområde förekommer viss bebyggelse med enskilda 

avloppslösningar. 

Eftersom bebyggelsen är ringa inom vattentäkten tillrinningsområde bedöms 

verksamheter och företeelser förknippade med bebyggelse inte utgöra någon större risk 

för vattentäkten. 

5.2.7 Förorenade områden 

På fastigheten Kårehogen 1:3 samt 1:20 bedrev Skogsvårdsstyrelsen i Göteborg och 

Bohuslän från 1950-talet verksamhet i form av produktion av skogsodlingsmaterial. 
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Verksamheten upphörde ca 1980. På fastigheten användes till och med 1974 DDT i viss 

utsträckning för att bekämpa snytbagge, men framförallt genom doppning av plantbuntar 

innan leverans till skogen.  

Även DDT lagras i fettvävnader och förbjöds i svensk skogsbruk 1975. DDT omvandlas 

till metaboliterna DDD och DDE, där framförallt DDE har visat sig vara mycket 

svårnedbrytbart och resistent. DDT binds hårt till mark. Bindningen ökar dessutom med 

tiden och har mycket liten rörlighet i vatten.  

Med SGU som huvudman sanerades del av Kårehogen 1:3 samt Kårehogen 2:21 under 

2016 - 2017. Saneringen utfördes som schaktsanering av de övre jordlagren (ca 0,5 

meter). 

 

Figur 9. Översiktsbild över saneringsområden. Delområde 4 är inte sanerat. De andra båda 

områdena är åtminstone delvis sanerade. Från Golders saneringsanmälan 2016. 

SGU har under 2021 upprättat en ny riskanalys som visar att riskerna för påverkan vid 

nuvarande markanvändning är acceptabel. (Miljö- och hälsoriskbedömning vid fd 

plantskola, Kårehogen, Orust kommun, Golder Associates) SGU konstaterar att DDT inkl 

nedbrytningsprodukter kan återfinnas i grundvatten på de platser provborrning skett. SGU 
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menar att förekomsten beror på föroreningar i samband borrning. Halterna är låga och 

påverkan vid vattenuttaget bedöms som försumbar.  

Risker för påverkan på grundvattnet finns vid borrning genom lerlager eller vid schaktning 

eller annat markarbete som påverkar lerlagret. Markarbete inom delar av fastighet 

Kårehogen 1:3 samt Kårehogen 1:20 utgör en risk. 

5.2.8 Övriga riskkällor 

Orust Golfklubb 

En stor del av vattentäktens tillrinningsområde utgörs av golfbana som drivs av Orust 

Golfklubb. Golfbanans totala areal är 50 ha. Risken med golfbanor är främst associerad 

med spridning av bekämpningsmedel och gödningsmedel på golfbanans gräsytor. 

Mängden bekämpningsmedel och gödningsmedel som sprids på golfbanor är generellt 

stor. Även hantering och förvaring av bekämpningsmedel utgör en riskkälla. 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade 2017 Orust Golfklubb tillstånd för spridning av 

gödsel- och kemiska bekämpningsmedel, se bilaga 5. Godkända växtskyddsmedel 

framgår av Tabell 1  

Tabell 1. Godkända växtskyddsmedel 2017-03-29. 

Typ Preparat 

Herbicider Tomahawk 200 EC 

Totalbekämpningsmedel Roundup Bio 

Roundup Max 

Fungicider Amistar 

Medallion TL 

Banner Maxx 

Headway  

Tillväxtreglerare Clippless 

Primo Maxx 

Biologiska växtskyddsmedel Binab TF WP 

Trianum-P 

Mycostop 

Prestop 

Insekticider Merit Turf 

 

Enligt golfbanans sprutjournal användes under 2017 totalt: 4 liter Primo Maxx, 3 liter 

Medallion och 3 liter Headway.  
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Morlanda kyrka 

Morlanda kyrka ligger inom tillrinningsområdet till vattentäkten. De risker som förknippas 

med kyrkor och begravningsplatser är främst spridning av ogräsmedel på grusgångar 

mm. Enligt uppgift används inte ogräsmedel. Det kan dock inte uteslutas att sådana har 

använts. Totex var t.ex. ett mycket vanligt ogräsmedel som användes på gångar. Det är 

därför vanligt att nedbrytningsprodukten BAM hittas i grundvatten i närheten av sådana 

områden. 

I anslutning till kyrkan finns en verkstad och förråd där det förvaras kemikalier och 

drivmedel till kyrkans arbetsmaskiner. Hur golvbrunnar i verkstadslokalen är kopplade är 

oklart. Oljeavskiljare finns ej.  

Transformatorstation 

En transformator sitter på ledningsstolpe ca 50 meter norr om vattentäkten. Täckande 

lerlager och artesiska tryckförhållanden medför att risken vid eventuellt läckage av olja 

bedöms som försumbar. 
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5.2.9 Plan över riskobjekt  

 

Figur 10. Riskkällor i anslutning till Korskällans vattentäkt. Från inventeringen 2009. Inga nya risker 

har tillkommit sedan dess.  
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5.3 Riskanalys 

5.3.1 Allmänt 

En riskanalys har genomförts för Korskällan vattentäkt enligt bilaga 1. I riskanalysen 

identifieras och värderas väsentliga risker för vattentäkten. Risken (R) beskrivs som en 

sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska påverka vattentäkten 

negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. Sannolikhet och konsekvens 

bedöms var för sig och är principiellt oberoende parametrar4. Skalorna för sannolikhet 

och konsekvens är indelad i fyra klasser och kombinationen av sannolikhets- och 

konsekvensklassen beskriver risken.  

Risk (R) = Sannolikhet (S) × Konsekvens (K) 

Metoden följer anvisningarna i Naturvårdverkets handbok om vattenskyddsområden5 om 

att risker kan beskrivas som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna typ 

av metod förespråkas även av Världshälsoorganisationen6 som en viktig del då 

Vattensäkerhetsplaner utarbetas. Den använda metoden är också mycket lik det 

angreppssätt som beskrivs i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för 

dricksvattenförsörjning”. Underlag för bedömningen är den riskidentifiering som 

genomförts inom ramen för projektet.  

För att riskbedömningens resultat ska vara transparent och användbart är det viktigt att 

tydligt redovisa vilka kriterier som används för att bedöma sannolikhet och konsekvens. 

Som ovan nämnts utnyttjas fyra nivåer för att bedöma sannolikheten respektive 

konsekvensen. Detta återspeglar modellens måttliga detaljeringsgrad. 

5.3.2 Bedömning av sannolikhet  

Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar 

hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. 

Sannolikhetsklassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en 

kombination av ett antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar 

inte enbart sannolikheten för utsläppet på sin plats. Sannolikheten delas in i fyra nivåer 

enligt kriterier beskrivna i tabellen nedan, och är en överföring av Livsmedelverkets 

befintliga nivåer för sannolikhetsklassning, beskrivna i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- 

och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

 

 

 

 

 
4 Bedömningen är utförd av konsulter på Sweco 
5 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 
6 Guidelines for drinking-water quality, 4:e utgåvan 2011 
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Sannolikhet Kriterier 

S1: Liten sannolikhet Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 

år. 

S2: Medelstor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste  

10–50 åren. 

S3: Stor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 

åren. 

S4: Mycket stor 

sannolikhet 

Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.  

 

5.3.3 Bedömning av konsekvens  

Konsekvenserna är indelade i fyra allvarlighetsnivåer, vilka redovisas i tabellen nedan. De 

kriterier som används utgår ifrån vilken effekt riskkällan har på vattenkvaliteten. 

Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat och 

osäkerheter om konsekvensen av en händelse hanteras på följande sätt7: 

• Vid liten osäkerhet om konsekvens bör den mest realistiska konsekvensen användas. 

• Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör en pessimistisk bedömning 

göras enligt försiktighetsprincipen. 

Precis som för sannolikhetsbedömningen redovisas om den konsekvens som beaktas är 

relaterad till normala förhållanden för riskkällan, en brist som uppstår eller om det är en 

olycksartad händelse. Konsekvensen redovisas som K-klass (K1-K4) och är en överföring 

och tolkning av Livsmedelverkets befintliga nivåer för konsekvensklassning, beskrivna i 

Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Konsekvens Kriterier 

K1: Liten konsekvens Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten, inga 

anmärkningar. 

K2: Medelstor konsekvens Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka 

dricksvattenkvaliteten. 

K3: Stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många. 

K4: Mycket stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många, fara för liv och hälsa. 

 

 
7 Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket 2007. 
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5.3.4 Beräkning av risknivå  

När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras 

in i den riskmatris som redovisas nedan och tilldelas på detta viss en ”riskklass”. Risken 

är indelad i tre olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och riskklass 4 är 

den högsta riskklassen. Att en riskkälla i riskbedömningen får riskklass 1 innebär inte att 

den inte utgör någon risk, d.v.s. den kan inte bortses ifrån. Det är också viktigt att 

poängtera att indelningen i riskklasser kan göras på andra sätt än vad som redovisas i 

riskmatrisen nedan. Indelningen som används här har dock bedömts lämplig för det syfte 

riskanalysen har i detta sammanhang. 

Sannolikhet Konsekvens 

K1                 

liten 

K2       

medelstor 

K3                       

stor 

K4       

mycket stor 

S4 – mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

S3 – stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3 

S2 – medelstor  Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 

S1 – liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2 

 

Risknivåerna i riskmatrisen har följande innebörd när det gäller krav på riskreducerande 

åtgärder etc.: 

Riskklass Innebörd 

Riskklass 1 Förenklad riskhantering, förebyggande åtgärder som 

egenkontroll och avvikelsehantering ska upprättas 

Riskklass 2 Aktiv riskhantering, förebyggande och/eller 

förberedande åtgärder ska övervägas. 

Riskklass 3 

 

Riskklass 4 

Risken måste reduceras, förebyggande och/eller 

förberedande åtgärder är nödvändiga. 

Akut risk – förebyggande och/eller förberedande 

åtgärder måste genomföras omedelbart. 

 

5.3.5 Resultat 

Resultatet av riskanalysen redovisas i bilaga 1. Risknivån inom tillrinningsområdet för 

Korskällan vattentäkt är förhöjd. Närområdet till vattentäkten utgörs främst av golfbanan 

samt väg med en del tung trafik. Det är främst (tidigare) användning av växtskyddsmedel 

samt olycka på väg som medför de största riskerna.     
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De största riskerna (riskklass 2 och 3) enligt resultatet av riskanalysen utgörs av: 

• Främst tidigare men även nuvarande användande av bekämpningsmedel på 

golfbanan och på kyrkogården. 

• Ovarsam hantering av petroleumprodukter 

• Olyckor med farligt gods, övriga tunga fordon samt personbilar på vägar 

• Förorenat område 

• Översvämning  

• Markarbete  

5.4 Riskreducerande åtgärder 

Korskällans vattentäkt har ett högt skyddsvärde som allmän vattentäkt. Sårbarheten med 

avseende på grundvattenmagasinet är mycket hög i anslutning till vattentäkten eftersom 

grundvattenmagasinet är öppet och ett naturligt skydd saknas vilket medför att olika 

föroreningar lätt kan infiltrera. Det är viktigt att ge vattentäkten ett långsiktigt skydd för att 

förhindra försämring av grundvattenkvaliteten. 

Att inrätta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är ett sätt att skydda en vattentäkt. 

Det är dock inte möjligt att reducera eller styra undan alla risker med hjälp av 

skyddsföreskrifter utan det krävs även andra åtgärder för att reducera risker. Exempel på 

övriga riskreducerande åtgärder är beredskapsplaner, fysisk planering, tillsyn och 

information. Ibland kan även fysiska åtgärder vara nödvändiga, t.ex. i anslutning till hårt 

trafikerade vägar.  

Mot bakgrund av resultatet av riskanalysen och av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

rekommenderas följande övergripande åtgärder för att öka skyddet för Korskällans 

vattentäkt: 

o Boende inom vattenskyddsområdet ska få tillsänd information om 

vattenskyddsområdet om hur boende och verksamhetsutövare inom 

vattenskyddsområdet kan påverka vattentäkten. Information och tillsyn är nödvändigt 

för att kunna förstå vikten av att skydda vattentäkten genom vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter. Detta bedöms vara grundläggande för att uppnå önskat syfte med 

vattenskyddet. 

o Olyckor med farligt gods regleras inte i vattenskyddsområdets föreskrifter. Det är 

viktigt att kommunen tillser att det finns god beredskap och kunskap hos 

räddningstjänsten om vattentäkten vid insatser i samband med olyckor eller i 

samband med brand inom vattenskyddsområdet. För att uppnå detta bör kommunen, 

i samråd med räddningstjänsten, ta fram en beredskapsplan för 

vattenskyddsområdet. 

o Skyltar ska finnas, som upplyser om vattenskyddsområdets existens, vid vägar där 

man kör in i vattenskyddsområdet samt vid platser med hög risknivå. Skyltar ska 

även finnas i anslutning till där petroleumprodukter hanteras. 
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o Diskussioner bör även fortsättningsvis ske regelbundet med golfbanan för att komma 

överens om vilka kemikalier som kan användas och om det går att utföra endast 

mekanisk bearbetning. Även förvaring av kemikalier och bränsle bör diskuteras.  

6 Utformning av vattenskyddsområde 

6.1 Krav och allmän metodik 

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 

söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter 

regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna 

råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av 

vattentäkter. 

Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar 

omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när 

skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt 

att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 

omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 

förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 

hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.  

6.2 Vattenskyddsområdets skyddszoner 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 

grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte 

annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 

skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre 

krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till 

uttagsbrunnen. 

Förslag till skyddsområde redovisas i bilaga 2. 

6.2.1 Primär skyddszon 

Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) 

områden beaktas. Syftet med den primära zonen är att riskerna för akut förorening 

minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 

föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnarna.  

Gränsen mellan primär zon och sekundär zon sätts så att uppehållstiden i 

grundvattenzonen till uttagsbrunnarna beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten 

bildat i den sekundära zonen. I de fall området nära vattentäkten utgörs av mäktiga 

jordlager med begränsad genomsläpplighet eller där en starkt uppåtriktad 

grundvattengradient råder även vid fullt uttag kan även områden med kortare uppehållstid 

än 100 dygn ingå i den sekundära zonen. Viktiga nybildningsområden för grundvatten 

beaktas vid utformning av den primära skyddszonen även när transporttiden överstiger 

100 dygn.  
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6.2.2 Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära zonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av 

tillrinningsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till 

vattentäktszonen är beräknad till minst ett år. 

6.3 Arbetsmodell för avgränsning av vattenskyddsområdet 

Tillströmning av grundvatten till vattentäkten sker via den grundvattenströmning som sker 

i öst-västlig riktning mot havet. Områden där isälvsavlagringen ligger i dagen, gröna 

områden i Figur 3, utgör viktiga nybildningsområden för grundvatten. En mindre del av 

grundvattenbildningen till grundvattenmagasinet sker sannolikt även inom höjdområdena 

norr och söder om isälvsavlagringen.  

6.3.1 Geologiska förutsättningar  

Jordarternas utbredning och egenskaper, liksom naturlig grundvattengradient och 

uttagets storlek, är styrande för hur föroreningsspridning kan ske till 

grundvattenmagasinet i vilket vattentäkten är belägen. Följande hydrogeologiska indata 

har använts vid beräkning av vattenskyddsområdets utbredning. 

Vattenuttag, Q: 1000 m3/dygn under högsäsong och  

ca 550 m3/årsmedeldygn  

(tillåtet uttag enligt vattendom är 210 000 m3/år, dock högst 

30 000 m3/månad och högst 1470 m3/dygn) 

Hydraulisk konduktivitet, K:  8,3*10-4 m/s (beräknad av VBB8).  

Magasinets mäktighet:  Den vattenförande mäktigheten antas vara ca 5 m. 

Grundvattenbildning:  300 mm/år 

6.3.2 Transporttid i mark 

Normalt används Korskällans vattentäkt med ett uttag av 550 m3/d, men under sommaren 

är uttaget ca 1 000 m3/d. Då ett större uttaget sker kommer grundvattenhastigheten att 

öka och transporttiden minska vilket innebär ett något större erforderligt VSO.  

Skyddsområdet föreslås dock endast omfatta erforderligt område vid ett uttag av  

600 m3/d som ungefär motsvarar tillståndsgivet årsmedeluttag.  

Grundvattnets medelhastighet i jordlagren kan grovt beräknas enligt nedanstående 

samband. Beräkningen ger en översiktlig uppfattning om storleken på de 

grundvattenvolymer som måste skyddas vid olika vattenuttag och olika krav på 

uppehållstid i marken.  

 
8 Utvärdering av provpumpning vid Korskällan, 1989-09-20). 
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e

2 n= bRtQ   

där:  Q = uttagets storlek (m3/d) = 600 m3/d 
 t = tid (d) 
 b = grundvattenförande lagrets mäktighet (m)= 5 m  
 ne= porositet= 20 % (litteraturvärde) 
 

Utifrån ovanstående samband och förutsättningar beräknas avståndet vid radiell 

strömning mot vattentäkten enligt nedan: 

Primär skyddszon  150 meter 

Sekundär skyddszon  270 meter 

För att uppnå en uppehållstid på 100 dygn från den primära skyddszonens yttre gräns till 

vattentäktszonen erfordras 150 meter och för att uppnå en uppehållstid på ett år från den 

sekundära skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen erfordras 270 meter.  

Den naturliga tillströmningen av grundvatten till vattentäkten bedöms främst ske i 

isälvsavlagringen från öster mot väster. Någon grundvattenbildning från havet bedöms 

inte ske. Skyddszonerna har därför en större utbredning mot öster.  

6.3.3 Beräkning av flödessträckor  

Vattenskyddsområdets area kan uppskattas genom vattenbalansberäkning. 

Grundvattenbildningen vid ett kontinuerligt uttag måste motsvara eller överstiga 

grundvattenuttaget. Grundvattenbildningen för Korskällans vattentäkt sker i huvudsak 

genom infiltration i isälvsavlagringen och i svallmaterialet i dalgångens norra del. Enligt 

SMHI är nettonederbörden i storleksordningen 315 mm/år. Med antagandet att 80 % av 

nettonederbörden infiltrerar uppgår nybildningen till 220 mm/år (konservativt antagande). 

Den infiltrationsyta som erfordras för att balansera ett års vattenuttag kan beräknas enligt 

nedan: 

R

Q
A

365
=

 

 
Där: Q = uttagets storlek (m3/d) = 600 m3/d 

R = årlig grundvattenbildning (m) = 220 mm/år
 

 

För aktuellt vattenuttag erfordras ett nybildningsområde som är ca 1 km2, vilket motsvarar 

en cirkel med en radie av ca 560 meter, för att balansera ett års uttag.  

6.4 Platsspecifika motiv till avgränsningar 

Mot bakgrund av de hydrogeologiska hörhållandena och enligt resultatet av den 

arbetsmodell som använts för att beräkna strömningsförhållanden har en primär och en 

sekundär skyddszon avgränsats. 

Platsspecifika motiv för gränsdragningen redogörs nedan enligt numrering i figurer.  
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P Den primära skyddszonen har avgränsats utifrån de beräkningar som har 

genomförts av grundvattentillströmningen för 100 dygn till vattentäkten, vilket 

medför ett avstånd på ca 190 m uppströms brunnen för råvattenuttag och ca 70 m 

nedströms brunnarna för vattenuttag. Den primära skyddszonen omfattar det 

brunnsnära områden som kan vara sårbara trots att det sannolikt finns ett 

skyddande lerlager. Sannolikt saknas det skyddande lerlagret i norra delen av 

området där berget går i dagen.   

 Gränserna har anpassats i största mån till väg, fastighetsgränser eller andra 

synliga gränser  för att förenkla för boende och näringsidkare så att hela fastigheter 

ingår eller inte. 

S Den sekundära skyddszonen har i norr avgränsats i ytvattendelaren. Borrningar 

visar att marken i norra delen saknar skyddande lerlager och är mycket såbar.   

Den huvudsakliga grundvattentransporten sker mitt i dalgången där det 

förekommer ca 5 meter grusigt material där den huvudsakliga transporten sker. Vid 

en beräkning av uppehållstid under 365 dygn krävs ett avstånd till gränsen för 

sekundär skyddszon på 270 meter vid radiell strömning. Vår bedömning är att det 

inte sker någon radiell strömning utan tillströmningen sker huvudsakligen i 

dalgången från öster mot väster. Det grusiga materialet har sannolikt betydligt 

bättre T-värde än vad provpumpningen indikerar vilket innebär att 

transporthastigheten i detta material är högre. Avgränsningen mot öster har därför 

justerats till ett avstånd på ca 600 meter.   

I söder har den sekundära skyddszonen huvudsakligen avgränsats i 

ytvattendelaren.   

Gränserna har anpassats i största mån till väg, fastighetsgränser eller andra 

synliga gränser  för att förenkla för boende och näringsidkare så att hela fastigheter 

ingår eller inte.  
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7 Bakgrund till skyddsföreskrifterna 

7.1 Skyddsföreskrifternas syfte och funktion 

Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att 

EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att 

riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder 

regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål. Syftena 

är att: 

• Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn 

• Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 
vattenskyddsområde 

• Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening 

• Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten 

• Använda mark och vatten på bästa sätt 

• Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan 

eller risk för påverkan på Korskällan vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter 

normalt reningsförfarande även fortsättningsvis kan användas för 

dricksvattenförsörjning.  

7.2 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för Korskällan vattentäkt, föreslås 

skyddsföreskrifter enligt bilaga 3. Motiv till de olika skyddsföreskrifterna redovisas i 

bilaga 4. 

7.2.1 Generella krav 

Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). 

Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets 

handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl yt- 

som grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv 

är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och 

bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god 

kvalitet. 

7.2.2 Restriktionsnivå 

Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och 

skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS 

2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga 

risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om 

verksamheter som inte är aktuella idag.  
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7.2.3 Anpassning till riskbedömningen  

Som framgår av resultatet av riskbedömningen utgörs de största riskerna i området av: 

• Främst tidigare men även nuvarande användande av bekämpningsmedel på 

golfbanan och kyrkan. 

• Användning av bekämpningsmedel i trädgårdar. 

• Ovarsam hantering av petroleumprodukter 

• Olyckor med farligt gods, övriga tunga fordon samt personbilar på vägar 

• Förorenat område 

• Översvämning  

• Markarbete  

Av ovanstående risker är det endast hantering av bekämpningsmedel, hantering av 

petroleumprodukter samt markarbete som kan regleras genom vattenskyddsföreskrifter.  

8 Informationssamråd och nytt samråd. 

Under oktober 2019 genomfördes ett informationssamråd med myndigheter och 

boende/verksamma inom det då aktuella skyddsområdet.  

Utifrån inkomna synpunkter bearbetades delar av förslaget om. De som inkommit med 

synpunkter fick en återkoppling via mail eller telefon vintern 2020, se bilaga 5. 

Inför att beslut ska fattas av kommunfullmäktige har underlag och förslag bearbetats på 

nytt för att anpassa skyddsområde och föreskrifter till Hav- och vattenmyndighetens 

handbok samt aktuell lagstiftning. Inför att områdesskydd beslutas måste kommunens 

kommunicera förslaget för att försäkra att samtliga ny aktuella fastighetsägare fått ta del 

av beslutet. 



Bilaga 1

Orusts kommun

Riskanalys för Korskällan vattentäkt
Genomfört 2019

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys

dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass

Riskkällor S-klass K-klass

Potentiellt förorenat område 2 3 3

Ovarsam hantering av petroleumprodukter 3 2 2

Golfbana 4 3 3

Kyrkogård 2 3 2

Jordbruk, bekämpningsmedel 2 2 2

Jordbruk, växtnäringsämnen 2 2 2

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 2 2 1

Skogsbruk, upplag av timmer mm 2 2 2

Vägar, olyckor med farligt gods 3 4 2

Vägar, olycka med tungt fordon 3 3 2

Vägar, olycka med personbil 3 2 2

Vägar, vägdagvatten 3 1 1

Djurhållning 2 1 1

Avverkning 2 1 1

Bebyggelse, hemkemikalier (bekämpningsmedel) 3 2 2

Bebyggelse, energianläggningar 2 1 1

Bebyggelse, enskilda avlopp 4 1 1

Bebyggelse, dagvatten 4 1 1

Vägar, vägsalt 4 2 1

Översvämning 2 3 2

Transformatorstation 2 2 1

Husbehovstäkt 2 1 1

Kriterier för sannolikhetsklassning Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 

10-50 åren. K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 

åren. K3 Otjänligt vatten som berör många

S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare. K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet Konsekvens

K1 K2 K3 K4

liten medelstor stor mycket stor

S4 - mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4

S3 - stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3

S2 - medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3

S1 - liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2

Översiktlig riskanalys vid 



Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder

Genomfört 2019

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass Detaljerad 

riskanalys

Fysisk 

planering Beredskap Tillsyn

Fysisk 

åtgärd Information 

Riskkällor S-klass K-klass

Poteniellt förorenat område (plantskola) 3 2 3 x X X X

Bebyggelse, hemkemikalier (bekämpningsmedel) 4 2 2 X X

Ovarsam hantering av petroleumproidukter 3 2 2 X X X X

Jordbruk, bekämpningsmedel 3 2 2 X X X

Jordbruk, växtnäringsämnen 4 2 2 X X X

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 2 3 2 X X X

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2 X X

Vägar, olyckor med farligt gods, tungt forson, personbil 1 4 3 X X X

Vägar, vägdagvatten 4 1 1 x X

Djurhållning 4 1 1 X X X

Avverkning 2 2 1 X

Bebyggelse, cisterner 2 2 1 X X X X

Bebyggelse, energianläggningar 2 1 1 X X X

Bebyggelse, enskilda avlopp 4 1 1 X X X X

Bebyggelse, dagvatten 4 1 1 X X X

Miljöfarlig verksamhet 3 1 1 X X X X X

Vägar, vägsalt 4 1 2 X X

Husbehovstäkt 4 1 1 X X

Översiktlig riskanalys 

vid vattentäkten

Övriga särskilt viktiga åtgärder
Kan regleras med 

skyddsföreskrifter
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För att trygga vattenförsörjningen för de invånare i Orust kommun som är 

anslutna till kommunens dricksvattenförsörjning har förslag till nytt 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Korskällan 

tagits fram. 

Under 2019 hölls ett informationssamråd. Syftet med informationssamrådet är 

att ge enskilda, organisationer och särskilt berörda myndigheter information och 

möjlighet att tidigt påverka utformningen. Inkomna synpunkter har beaktats och 

förslaget är även anpassat till ny nationell vägledning.  

Under sommaren 2022 kommunicerades ett nytt förlag på skyddsföreskrifter 

och skyddsområde med myndigheter, organisationer och fastighetsägare inom 

aktuellt område. 

 

 

1. Bakgrund 
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Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska en kommun innan den beslutar om 

bildande, ändring eller upphävande av ett områdesskydd enligt §7 miljöbalken 

samråda med  

- Länsstyrelsen 

- Skogsstyrelsen om beslutet rör skogsmark 

- Hav- och vattenmyndigheten 

- Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk 

- Sveriges geologiska undersökning (SGU) om beslutet rör grundvatten 

 

Alla markägare och innehavare av särskilt rätt till marken ska ges möjlighet att 

yttra sig över förslag till beslut till vattenskyddsområde. Att varje sakägare ges 

möjlighet att yttra sig är viktigt för processen. 

Det är den beslutande myndigheten som avgör hur delgivningen av samrådet 

sker. I områden där det kan finnas okända sakägare tillämpas ofta 

kungörelsedelgivning. 

För vattenskyddsområdet Korskällan har samråd skett i två omgångar, dels vid 

informationssamrådet under 2019 och inför fattande av beslut sommaren 2022. 

2. Samrådsprocessen 
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3.1 Myndigheter, organisationer och föreningar 

De myndigheter, organisationer och föreningar som bedömdes beröras var: 

 

• Havs – och vattenmyndigheten 

• Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

• Livsmedelsverket (Säkra Livsmedel) 

• Länsstyrelsen i Västra Götaland 

• Miljö- och byggnadsnämnden, Orust kommun 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

• Naturvårdsverket 

• Räddningstjänsten. 

• SGU 

• Trafikverket 

3.2 Närboende och verksamhetsutövare 

De verksamhetsutövare som bedömdes beröras var: 

• Ellevio 

• Ip-only 

• Morlanda Golfklubb 

• Morlanda Säteri 

• Orust Blommor 

• Skanova (Telia Company) AB 

• Svenska kyrkan 

• Tegneby fiber 

• Telia  

• Västra Orusts Energitjänst 

 

De närboende som bedömdes beröras var: 

• Fastighetsägare inom primär och sekundär skyddszon. 

 

3. Samrådskrets 
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Inför samrådsmötet skickades samrådsunderlag ut via e-post till de ovan 

angivna myndigheter, organisationer och föreningar med hänvisning till Tony 

Karlsson för frågor och synpunkter.  

Sakägare och verksamhetsutövare inom skyddszonen har informerats om 

samrådet genom direktutskick av brev. 

Myndigheter och företag har fått inbjudan och samrådsunderlaget via e-post. 

Övriga via Kungörelse i lokaltidningar samt på kommunen hemsida. 

I informationen framgick det att samrådsunderlaget fanns tillgängligt i digital 

form på kommunens hemsida samt i pärmar utställda i kulturhuset/biblioteket 

Kajutan i Henån.   

4. Information till samrådskrets 
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De inkommande synpunkterna kan läsas i sin helhet i Bilaga 1-5, nedan följer 

en sammanfattning. 

5.1 Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Länsstyrelsen framför i sitt meddelande om samrådet för fastställande av 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter daterat 2022-07-19 följande: 

• Definition för begreppet petroleumprodukter saknas. 

• Vilka ämnen som ingår i begreppet ”för grund- och ytvatten skadliga 

ämnen”. 

• Undantag för transporter bör gälla anmälningsplikt för hantering av 

biologiska bekämpningsmedel. 

• Med uppläggning avses enligt definitionen förvaring direkt på mark eller 

i vattnet, vilket innebär att all annan uppläggning är oreglerad 

oberoende av om tät täckning finns eller ej.  

• Förslag på ny formulering till meningen ”Nyetablering av allmän väg 

eller parkeringsplats för mer än 10 bilar kräver tillstånd”. 

• Definition för begreppet hårdgjord yta saknas. 

• ”Markarbeten påverkar” uppfattas som otydligt. 

• Förslag kring att allmänna bestämmelser ska tilldelas ett 

paragrafnummer. 

• Begreppet arbetsfordon saknas i föreskrifterna. 

• Begreppet fordon används inte i förskrifterna. 

• Definitionen ”Läs gärna mer i NFS 2021:10” anses inte som lämplig. 

• Hänvisar till relevanta delar i tidigare yttranden. 

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 1 

5.1.1 Sökandes bemötande 

Definitioner och begrepp kommer att revideras utifrån Länsstyrelsens 

synpunkter.  

§3 b gällande bekämpningsmedel kommer att kompletteras så att transporter är 

undantaget även i sekundär skyddszon. 

§7 a gällande vägar och parkering ändras utifrån Länsstyrelsen förslag.  

5.2 Miljö- och byggnadsnämnd, Orust kommun 

Miljö och byggnadsnämnden, Orust kommun framför följande synpunkter: 

5. Inkomna yttranden och synpunkter 
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• Tillstyrka förslaget till nya föreskrifter för Korskällans 

vattenskyddsområde, enligt förslag till samrådshandlingar enligt nedan. 

• Lämna följande synpunkter: 

- Förbud mot hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter inom 

den primära zonen (med de undantag som anges i förslaget) 

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 2 

5.2.1 Sökandes bemötande 

Föreskrifterna är uppbyggda så att prövningsnivån står sist i meningen i 

samtliga föreskrifter. För att förenkla för läsaren är det lättare att använda 

samma meningsuppbyggnad.  

5.3 Trafikverket 

Trafikverket framför följande synpunkter: 

• Olyckor på den statliga vägen bedömts utgöra risk för vattentäkten. 

Riskanalysen förslår att hantering ska ske främst via samråd mellan 

kommun och räddningstjänst. Vid förslag av andra åtgärden behövs ett 

samråd med Trafikverket.  

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 3 

5.3.1 Sökandes bemötande 

Samråd kommer att ske med Trafikverket vid eventuella åtgärden vid vägen.  

5.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framför följande 

synpunkter: 

• Brand och brandbekämpning bör läggas till som riskfaktorer. 

Samverkan mellan räddningstjänst och deras insatsplaner bör göras för 

att undvika problem.  

• Torka behöver inkluderas som en risk under klimatförändringar samt i 

bilaga Riskanalys.  

• I bilagan Riskanalys har riskkällan översvämning, kyrkogård, golfbana 

och transformatorstation ej beaktats.  

• I kap 5.4 Riskreducerande åtgärder bör ett stycke om brand och risker 

med att kemikalier sprider sig införas. 

 

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 4 

5.4.1 Sökandes bemötande 

Risker föranledda av klimatförändringar så som långvarig torka, bräder med 

mera kommer förtydligas i riskbedömningen och tekniska underlaget.  
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5.5 Övriga myndigheter 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SGU och Livsmedelsverket 

har meddelat att de avstår från yttrande eller att de inte har några synpunkter. 

(bilagor på yttranden bifogas ej) 

5.6 Närboende och verksamhetsutövare 

Skanova (Telia Company) AB har meddelat att de avstår från yttrande eller att 

de inte har några synpunkter. (bilaga på yttrande bifogas ej) 

5.7 Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan har synpunkter kring materialet och dess påverkan på 

vattenkvalitén. Ett förslag på ett oannonserat stickprov från kommun nämns.  

Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 5 

5.7.1 Sökandes bemötande 

Miljöenheten bedriver återkommande tillsyn vid golfbanan och då sker 

uppföljning av hantering av bekämpningsmedel. VA-enheten utför provtagning 

av råvattnet för att se eventuell påverkan.  
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter

Orust kommun
c/o Tony Karlsson
473 80 Henån

Begäran om samråd för fastställande av 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Korskällans 
Vattenskyddsområde i Orust kommun. 

Ärendebeskrivning
Reviderat förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
rubricerad vattentäkt inkom för samråd till länsstyrelsen 2022-06-01. 

Samråd sker i enlighet med 25 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken. Beslut om vattenskyddsområde med 
tillhörande vattenskyddsföreskrifter, enligt 7 kap. 21 och 22 §§ MB, 
kommer att fattas av kommunfullmäktige i Orust kommun.

Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig i ärendet 2018-11-08 och 2019-11-
28. 

Synpunkter på reviderade föreskrifter

Begreppet petroleumprodukter saknar definition.

Vilka ämnen som ingår i begreppet ”för grund- och ytvatten skadliga 
ämnen” är oklart då detta inte definieras, utan det ges ett antal exempel 
på vad som kan utgöra sådana ämnen.

Undantag för transport borde även gälla anmälningsplikt för hantering 
av biologiska bekämpningsmedel, annars blir det fritt att transportera 
dessa inom primär zon men kräver anmälan i sekundär zon.

Med uppläggning avses enligt definitionen förvaring direkt på mark eller 
i vattnet, vilket innebär att all annan uppläggning är oreglerad oberoende 
av om tät täckning finns eller ej.

”Nyetablering av allmän väg eller parkeringsplats för mer än 10 bilar 
kräver tillstånd” föreslås formuleras som ”Nyetablering av allmän väg, 
eller nyetablering av parkeringsplats för mer än 10 bilar, kräver 
tillstånd” för att undvika missförstånd.

Hårdgjord yta saknar definition.

Yttrande 

Datum
2022-07-19 

 

Ärendebeteckning 
513-26278-2022 

SEKOLF
Skrivmaskin
Bilaga 1



Länsstyrelsen Västra Götaland Yttrande 

2022-07-19 

2 (2)

513-26278-2022 

Vad som menas med ”markarbeten påverkar” kan uppfattas som oklart. 
Föreslår att det formuleras som ”markarbeten ner till mer än 1 meters 
djup”.

Föreslår att allmänna bestämmelser ges ett paragrafnummer för att 
tydligare skilja dessa från upplysningar (bestämmelser om skyltning 
brukar ingå de allmänna bestämmelserna).

I föreskrifterna förekommer bara begreppet arbetsmaskiner ej 
arbetsfordon.

Begreppet fordon används inte i föreskrifterna.

Hänvisning till ”Läs gärna mer i NFS 2021:10” är ingen lämplig 
definition.

Övrigt

I övrigt hänvisar länsstyrelsen till relevanta delar av tidigare yttranden.

Beslutande
Beslutet har fattats av vattenvårdshandläggare Roger Rudolfsson.



 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-16

§ 124 MBN/2022:828

Prövning av yttrande över samrådshandlingar gällande revidering av skyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområde, Korskällan

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. tillstyrka förslaget till nya föreskrifter för Korskällans vattenskyddsområde, enligt förslag till 
samrådshandlingar, enligt nedan.

2. lämna följande synpunkter: 
- förbud mot hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter inom den primära zonen 
(med de undantag som anges i förslaget)

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden bereds möjligheten att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter 
för vattenskyddsområde för Korskällan.
Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområde för Orust kommuns grundvattentäkt Korskällan 
fastställdes av länsstyrelsen 1991-01-21, enligt då gällande lagstiftning. Föreskrifterna utgör inte 
längre ett ändamålsenligt stöd för skyddet av vattentäkten. Sektor Samhällsutveckling, VA-enheten, 
har därför sedan 2019 arbetat med att ta fram förslag till nya skyddsföreskrifter, med stöd av extern 
konsult.
Havs- och vattenmyndigheten har under år 2021 kommit med en ny vägledning, där tyngden läggs 
på att en lokal anpassning ska göras utifrån de risker som förekommer. Förslaget till nya föreskrifter 
har därför omarbetats för att bättre avspegla skyddsbehovet utifrån de risker som förekommer i 
skyddsområdet. Synpunkter från berörda markägare och andra instanser har beaktats i det nya 
förslaget för att föreskrifterna inte ska bli mer betungande än vad som krävs för att säkerställa 
skyddsbehovet.   
Vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kommer efter samråd och eventuella 
revideringar, att fastställas och kungöras av kommunfullmäktige i Orust kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-03
Tekniskt underlag Korskällan, 220408
Bilaga 1 – Riskanalys Korskällan 2019
Bilaga 2 – Förslag karta skyddsområde Korskällan, 220428
Bilaga 3 – Förslag skyddsföreskrifter Korskällan, 220428
Bilaga 4 – Motiv föreskrifter Korskällan, 220428

Comfact Signature Referensnummer: 1393101

SEKOLF
Skrivmaskin
Bilaga 2



 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Kristensson (C) föreslår nämnden att ändra punkt 2 till: ”förbud mot hantering av mer än 25 
liter petroleumprodukter inom den primära zonen (med de undantag som anges i förslaget)”

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt Peter Kristenssons förslag.

Beslutet skickas till
VA-enheten

Comfact Signature Referensnummer: 1393101



Ämne: trafikverkets yttrande över samråd gällande förslag till vattenskyddsområde för 
Korskällan samt förslag till vattenskyddsområ...
Från: patrik.alenklint@trafikverket.se <patrik.alenklint@trafikverket.se>
Till: Samhallsutveckling
Mottaget: 2022-07-11 08:04:18

Trafikverkets yttrande i rubricerade ärende.

 

Trafikverket har tagit del av underlaget och noterar att olycckor på den statliga vägen bedömts 
utgöra en risk för vattentäkten. Riskanalysen föreslår att denna risk hanteras främst genom 
samråd mellan kommunen och Räddningstjänsten. Skulle andra åtgärder föreslås inom 
vägområdet så behöver dessa samrådas med Trafikverket.

I övrigt är frågorna som berör Trafikverket väl beskrivna och hanterade.

Patrik Alenklint

Samhällsplanerare

SEKOLF
Skrivmaskin
Bilaga 3
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Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se 
1 

Samråd för Korskällans Vattenskyddsområde, Orust 
kommun  

MSB lämnar följande synpunkter på ovan rubricerat samråd. 

I kap 5.2. bör även brand och brandbekämpning läggas till som en riskfaktor. Samverkan 
med räddningstjänsten och deras insatsplaner bör göras för att undvika att problem inom 
vattenskyddsområdet uppstår.  

I kap 5.2.1 bör även Torka inkluderas som en risk under klimatförändringar samt i bilaga 
Riskanalys. Vidare i bilaga Riskanalys så har riskkällan Översvämning ej beaktats i analysen 
Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder.  Detta bör åtgärdas.  
Detsamma gäller riskkällorna Kyrkogård, Golfbana och Transformatorstation. 

I kap 5.4 Riskreducerande åtgärder bör ett stycke inkluderas om brand och risker med att 
kemikalier sprids till miljön. PFAS-fria skumvätskor och andra tillsatsmedel innehåller ofta 
ämnen som minskar ytspänningen, så kallade tensider. Dessa är långlivade om de når 
grundvatten där det är låg eller ingen närvaro av mikroorganismer som kan bryta ner 
ämnena. Därför är det allvarligt om dessa når grundvatten, i synnerhet om det utgör en 
dricksvattentäkt som då kan bli obrukbar för en mycket lång tid. Kemikalier i tillsatsmedel 
kan dessutom öka läckage av föroreningar från brand till vattenmiljön så ett tillägg bör 
därför även göras för att ta fram en plan för hur förorenat släckvatten kan samlas upp och 
omhändertas. Den kommunala räddningstjänsten bör således ha tillgång till information 
om, och även analysera riskerna för, vattentäkter och vattenskyddsområden då en 
släckinsats ska påbörjas samt ta höjd för att dessa ämnen kan transporteras längre sträckor 
och förorena vattenskyddsområden, även om branden är utanför vattenskyddsområdet.  
För mer information hänvisas till Kemikalieinspektionens rapport Kemikalier i 
skumvätskor för brandsläckning – en kunskapssammanställning PM 4/22. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har enhetschef Mette Lindahl Olsson beslutat. Maja Coghlan har varit 
föredragande. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Remissvar  

Datum 
2022-07-04 

Ärendenr 
2022-09235 

Ert datum 
2022-07-04 

Er referens 
Ange er referens 

Enheten för arbete med naturolyckor och 
beslutstödssystem (RO-NB) 
Maja Coghlan 
010-240 4055
Maja.Coghlan@msb.se

Orust kommun 
att. samhallsutveckling@orust.se 

Beslutad 2022-07-12 av Mette Lindahl Olsson
Detta dokument är digitalt beslutat och därför saknas namnunderskrift

SEKOLF
Skrivmaskin
Bilaga 4



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se 
 

 Remissvar 2(2) 

Datum 
2022-07-04 

Ärendenr 
2022-09235 

Mette Lindahl Olsson Maja Coghlan 

Beslutad 2022-07-12 av Mette Lindahl Olsson
Detta dokument är digitalt beslutat och därför saknas namnunderskrift



Ämne: Synpunkt Korskällan
Från: Per Starke <per.starke@svenskakyrkan.se>
Till: Samhallsutveckling
Mottaget: 2022-07-04 13:30:02

Hej och tack för möjligheten att ge synpunkter på samrådsmaterialet.

Materialet gör mig orolig, inte bara som boende inom det aktuella området, utan framför allt som 
kommuninvånare. Vi är beroende av vårt vatten och om Korskällan skulle drabbas av förgiftning skulle 
det stå oss kommuninvånare dyrt. Det som gör mig orolig är därför skrivningarna om golfklubben och 
kyrkogården. Kyrkogården släpper enligt uppgift inte ut gift och golfklubben för loggbok. Med tanke på 
de enorma värden som här står på spel, kan det inte vara tillräckligt. Den dag som Korskällan innehåller 
gifter, lär det vara för sent att rädda den eftersom det skulle betyda att hela marken är förgiftad. Det 
vore väl rimligt att tänka sig att kommunen gör oannonserade stickprov? 

Med vänlig hälsning, 

 

Per Starke

 
 
 
I samband med att du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ärendet, samt för att uppfylla vår 
skyldighet att bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive offentlighets- och sekretesslagen, beroende på vilken 
verksamhet du kontaktar oss för. Det du skickar till oss kan därför komma att skickas vidare till andra mottagare inom Svenska 
kyrkans nationella nivå, mottagare inom Svenska kyrkan eller externa mottagare beroende på vad ärendet rör, samt på begäran 
lämnas ut till allmänheten till följd av offentlighetsprincipen. På https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1o8KH0-0006pl-
6M&d=3%7Cmail%2F90%2F1656933600%2F1o8KH0-0006pl-
6M%7Cin10f%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C62C2CF2E4F623DC6F99B876B4AC7E8E6&s=8qTfgjYO4ju0uPyzLB
2l7k7hxkk&o=www.svenskakyrkan.se%2Fpersonuppgifter kan du läsa mer om hur den nationella nivån hanterar personuppgifter och 
dina rättigheter.

https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1o8KH0-0006pl-6M&d=3%7Cmail/90/1656933600/1o8KH0-0006pl-6M%7Cin10f%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C62C2CF2E4F623DC6F99B876B4AC7E8E6&s=yQMuBKdxGyn99cFFLhtzn8EyIWg&o=https://www.svenskakyrkan.se/personuppgifter
https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1o8KH0-0006pl-6M&d=3%7Cmail/90/1656933600/1o8KH0-0006pl-6M%7Cin10f%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C62C2CF2E4F623DC6F99B876B4AC7E8E6&s=yQMuBKdxGyn99cFFLhtzn8EyIWg&o=https://www.svenskakyrkan.se/personuppgifter
https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1o8KH0-0006pl-6M&d=3%7Cmail/90/1656933600/1o8KH0-0006pl-6M%7Cin10f%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C62C2CF2E4F623DC6F99B876B4AC7E8E6&s=yQMuBKdxGyn99cFFLhtzn8EyIWg&o=https://www.svenskakyrkan.se/personuppgifter
https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1o8KH0-0006pl-6M&d=3%7Cmail/90/1656933600/1o8KH0-0006pl-6M%7Cin10f%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C62C2CF2E4F623DC6F99B876B4AC7E8E6&s=yQMuBKdxGyn99cFFLhtzn8EyIWg&o=https://www.svenskakyrkan.se/personuppgifter
SEKOLF
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Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-31 
 

 
§10 KS/2022:1107 
Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Korskällan 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta vattenskyddsområde för Korskällan, daterat 2022-04-28, och skyddsföreskrifter för 
Korskällan, daterade 2022-11-22. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande skyddsföreskrifter för Korskällan antogs 1992 och behöver anpassas till nu gällande 
lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-26 § 154 att ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd, 
med berörda sakägare, om revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Korskällan. 
 
Vattenskyddsområdets syfte är att skydda grundvattenkvalitén och minska risken för förorening 
av råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder som kan vidtas för att 
uppnå detta, varav en är att införa vattenskyddsföreskrifter. 
 
För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna minskas genom 
de åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en olycksrisk inte effektivt reduceras 
genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan det kan krävas fysisk åtgärder för att minska 
risken för att en olycka sker eller för att förhindra att spill och läckage når grundvattenmagasinet. 
 
Förslag till skyddsföreskrifter för Korskällan skickades ut till berörda i november 2019. Det 
inkom synpunkter och föreskrifterna har arbetas om efter det. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 
Skyddsföreskrifter för Korskällan daterade 2022-11-22 
Vattenskyddsområde för Korskällan daterat 2022-04-28 
Motiv till valda föreskrifter daterade 2022-11-22 
Tekniskt underlag daterat 2022-11-22 
Riskanalys daterad 2022-11-22 
Samrådsredogörelse daterad 2022-10-27 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslår kommunstyrelsen överlämna följande till 
kommunfullmäktige att besluta: 
Anta vattenskyddsområde för Korskällan, daterat 2022-04-28, och skyddsföreskrifter för 
Korskällan, daterade 2022-11-22. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-31 
 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till 
beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Miljöenheten 
Orust kommuns författningssamling 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-12-07 KS/2022:1889 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Andreas Sjögren 
telefon 0304- 33 40 84 
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Revidering av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Revidera verksamhetsområdet för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, 
Kungsviken, enligt redovisade områden i karta daterad 2023-01-16. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Kungsviken innebär att all bebyggelse inom planområdet skall anslutas 
till kommunalt avlopp och hela planområdet kommer, när det är fullt utbyggt, att ingå i 
verksamhetsområdet för kommunen.  
 
I genomförandebeskrivningen till detaljplanen framgår det att VA-anläggningarna skall 
utföras i enlighet med gatu- och VA-utredningen. ”VA-anläggningen skall sedan den 
färdigställts och godkänts av kommunen, utan ersättning överlämnas till kommunen för 
framtida drift. Hela planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för VA”. 
Kommunens VA-plangrupp har, 2018-05-23, granskat ett förslag till kommunalt 
verksamhetsområde för Kungsviken. Kartan överensstämmer med någon marginell 
justering det beslutade detaljplanelagda området.  
 
Nuvarande förslag innebär att VA-verksamhetsområdet revideras till att omfatta även 
fastigheterna: 
 
Brattås 1:65 
Brattås 1:66 
Brattås 1:67 
Brattås 1:68 
Brattås 1:69 
 
Enligt § 7 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, ska det i beslut om en allmän va-
anläggnings verksamhets område framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet 
omfattar. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-07 
Karta, revidering av verksamhetsområde VA, Kungsviken, 2023-01-16 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-12-07 KS/2022:1889

Beslutet skickas till 
Affärsdrivande verksamhet 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Andreas Sjögren 
Chef affärsdrivande verksamhet



januari 16, 2023Kungsviken VO
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Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-31 
 

 
§11 KS/2022:1889 
Revidering av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande till kommunfullmäktige att besluta: 

Revidera verksamhetsområdet för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken, enligt 
redovisade områden i karta daterad 2023-01-16. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Kungsviken innebär att all bebyggelse inom planområdet skall anslutas till 
kommunalt avlopp och hela planområdet kommer, när det är fullt utbyggt, att ingå i 
verksamhetsområdet för kommunen.  

I genomförandebeskrivningen till detaljplanen framgår det att VA-anläggningarna skall utföras i 
enlighet med gatu- och VA-utredningen. ”VA-anläggningen skall sedan den färdigställts och 
godkänts av kommunen, utan ersättning överlämnas till kommunen för framtida drift. Hela 
planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för VA”. 

Kommunens VA-plangrupp har, 2018-05-23, granskat ett förslag till kommunalt 
verksamhetsområde för Kungsviken. Kartan överensstämmer med någon marginell justering det 
beslutade detaljplanelagda området.  

Nuvarande förslag innebär att VA-verksamhetsområdet revideras till att omfatta även 
fastigheterna: 

Brattås 1:65 

Brattås 1:66 

Brattås 1:67 

Brattås 1:68 

Brattås 1:69 

Enligt § 7 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, ska det i beslut om en allmän va-
anläggnings verksamhetsområde framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-07 
Karta, revidering av verksamhetsområde VA, Kungsviken, 2023-01-16 
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Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-31 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) förslår kommunstyrelsen överlämna följande till kommunfullmäktige att 
besluta: 

Revidera verksamhetsområdet för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken, enligt 
redovisade områden i karta daterad 2023-01-16. 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 

 
Beslutet skickas till 
Affärsdrivande verksamhet 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2022-01-12 KS/2022:527 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Maria Ekström 
telefon 0304-33 40 65 
e-post: maria.ekstrom@orust.se

Antagande av detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Anta detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökning av industri- och verksamhetsmark 
för befintlig verksamhet inom fastigheten Varekil 1:169. Planområdet utgörs av 
verksamhetsmark för Marinfloc och är till stora delar hårdgjort. Detaljplanen medger 
utökning av den byggbara ytan samt en nockhöjd på maximalt 15 meter. 
 
Planområdet har tidigare varit en del av detaljplanen för Varekil 1:172 m.fl., Lundby 
industriområde men hanteras efter samrådet i en separat process. 
 
Planförslaget överensstämmer med översiktsplan 2009. 
 
Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad 
utveckling av platsen och planförslaget kan antas enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 

Utredning 
 
Bakgrund 
Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge och är attraktivt för lokalisering av 
verksamheter. Fastigheten Varekil 1:169 ägs och nyttjas av Marinfloc som tillverkar 
system för marint avfall. 
 
Fastighetsägaren inkom 2015 med en ansökan om planbesked för att ta bort 
bebyggelseförbud i form av prickmark. Fastigheten ingår i ett verksamhetsområde där 
ett beslut om ta fram en ny detaljplan för utökade byggrätter togs 2018-06-27. Denna 
detaljplan innefattar också verksamhetsområde norr om fastigheten och väster om väg 
160. På grund av olösta genomförandefrågor öster om väg 160 beslöts att endast gå 
vidare med den västra delen samt Varekil 1:169. 
 
Detaljplanen var föremål för samråd under tiden 9 februari – 10 mars 2022. Under 
samrådet framkom bland annat synpunkter om ianspråktagande av jordbruksmark samt 
miljökvalitetsnormer kopplat till dagvattenhantering och räddningstjänsten. Frågorna 
kräver ytterligare utredning och arbete med den västra delen av planen innan 
granskning. Samtidigt inväntas ett beslut om flytt av räddningstjänsten till Varekil innan 
det är möjligt att fortskrida i planprocessen. Med bakgrund av detta har 



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2022-01-12 KS/2022:527

detaljplaneområdet delats upp i två separata detaljplaner då en förlängd planprocess 
riskerar att skapa besvär för den befintliga verksamheten på Varekil 1:169. 
 
Efter att planerna delades upp har planhandlingarna för Varekil 1:169, Marinfloc 
arbetats om för att endast behandla det berörda planområdet. En ny dagvattenutredning 
har efter samrådet tagits fram och arbetas in i planhandlingarna tillsammans med några 
andra mindre justeringar.  
 
Planhandlingarna har varit föremål för granskning under tiden 24 oktober – 7 november 
2022. Under granskningen inkom ett fåtal synpunkter och/eller oklarheter som har lett 
till att en mindre redaktionell justering av planförslaget har gjorts. Denna redovisas i 
granskningsutlåtandet. 

Planförslag 
Planområdet är beläget nordost om Varekils centrum på östra sidan om väg 160. 
Planområdet utgörs av verksamhetsmark för Marinfloc och är till stora delar hårdgjort.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökning av industri- och verksamhetsmark 
för befintlig verksamhet inom fastigheten Varekil 1:169. Planen medger utökning av den 
byggbara ytan samt en utökad nockhöjd på maximalt 15 meter. 
 
I översiktsplan 2009 konstateras att Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge och 
är attraktivt för lokalisering av olika verksamheter såsom industri och service. Förutom 
utveckling av Varekils centrumområde föreslår översiktsplanen utveckling av 
verksamheter norr om samhället med placering ut mot vägarna. 
 
För området finns en gällande byggnadsplan Förslag till byggnadsplan för del av Varekil 
industriområde vid vägstationen Stala socken, laga kraftvunnen 1988-12-14. Planen medger 
småindustri och en byggnadshöjd på maximalt 6,5 m inom det aktuella planområdet. 
 
Detaljplaneläggningen omfattas inte av strandskyddet. 

Bedömning 
Planförslaget överensstämmer med översiktsplan 2009. 
 
Under granskningen framkom endast en synpunkt som föranledde en mindre 
redaktionell justering av planförslaget. Därmed kan planen antas. 
 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna detaljplanen på ett ändamålsenligt sätt svarar 
mot en önskad utveckling av platsen. Detaljplaneförslaget har utrett platsens 
förutsättningar och förslag till förändring är därefter framarbetade.  
 
Förvaltningen bedömer att planförslaget kan antas enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 
Förvaltningen bedömer att yttranden från granskningen sammanfattats och besvarats i 
granskningsutlåtandet enligt 5 kap. 23 § plan och bygglagen. 
 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2022-01-12 KS/2022:527

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 
Plankarta daterad 2023-01-05 
Planbeskrivning daterad 2023-01-05 
Granskningsutlåtande daterad 2022-12-21 
 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Sökande 

 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson 
Sektorchef 

Rickard Karlsson 
Planchef 
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PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER

upprättad 2020-01-24, rev 2023-01-05

Rickard Karlsson
Planchef

Planhandlingarna består av:
- Plankarta med bestämmelser, denna handling
- Planbeskrivning

PLANKARTA

GRANSKNINGSHANDLING

KS/2022:527

Antagande

2022- 01-11 §10

Laga kraft

Varekil 1:169, Marinfloc

Upprättad med standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse
efter 1 januari 2015

Detaljplan för

Dnr:

Beslut Instans

Granskning 
2022-01-11 §10

Samråd

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Industri

Verksamheter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad
e1 00 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea (4 kap 11 § punkt 1 PBL)

Marken får inte förses med byggnad (16 § punkt 1 PBL)

Högsta nockhöjd i meter (16 § punkt 1 PBL)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft (4 kap 21 § PBL)

J

Z

KSUS

KSUS

KS

00

0,0

Största taklutning i grader. (4 kap 16 § PBL)

- - Administrativ + egenskapsgräns

+ + + + Administrativ gräns

SKALA 1:500 (A1) / 1:1000 (A3)

50 m2050 10 15 25

GRUNDKARTA

LÄGESKARTA

Övriga handlingar:
• Fastighetsförteckning
• PM Geoteknik
• PM Trafik
• Naturvärdesinventering
• Dagvattenutredning
• Riskutredning

Anton Agnefeldt
Planarkitekt Tengbom

Maria Ekström
Planarkitekt

Planområdets läge

SKALA 1:500 (A1) / 1:1000 (A3)

l1 Markreservat för allmännyttig luftledning (4 kap 6 § PBL)

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordska ledningar (4 kap 6 § PBL)

Utformning

a1 Vid belastning över 20 kPa ska en fördjupad geoteknisk undersökning
göras med avseende på grundläggning innan startbesked kan ges (4 kap. 14 § PBL)

ILLUSTRATIONSPLAN
SKALA 1:500 (A1) / 1:1000 (A3)

Aktualitet
Fastighetsskiktet 2022-03-28
Detaljskiktet 2022-03-23

Koordinatsystem
SWEREF 99 12 00
HÖJD
RH 2000

UPPLYSNINGAR
Markhöjder eller annan förändring på marken under och/eller intill ledningen får inte ändras
utan ledningsägarens godkännande. Schaktning får inte ske inom 10 meter från stolpar utan
ledningsägarens godkännande.

Svackdike eller likvärdig anordning för fördröjning och rening av 90 m3 dagvatten ska finnas innan
startbesked för nybyggnation eller tillbyggnation kan beviljas (4 kap. 14 § PBL)

Byggnader ska gå att utrymma i riktning bort från väg 160, samt luftintag ska placeras högt på
byggnaden och på sida vänd bort från väg 160.

m1

Störningsskydd

• VA-utredning
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
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PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar 

• Plankarta och illustrationsplan, 2023-01-05 
• Planbeskrivning, denna handling 

Utredningar 

• Naturvärdesinventering vid Varekil, Orust kommun. Naturcentrum, 2019-08-29  
• Riskutredning för etablering av industriverksamheter i Varekil intill led med farligt gods, 

Sweco Environment AB, 2019-05-03 
• Lundby 1:8 m.fl., Varekil: PM Bergteknik för detaljplan. COWI, 2020-05-20 
• Lundby 1:8 m.fl, Varekil: PM Geoteknik för detaljplan. COWI, rev. 2022-01-17 
• Detaljplan för Varekil 1:169 Dagvattenutredning. Sweco, 2022-06-10. 

Övriga handlingar 

• Samrådsredogörelse, 2022-08-17 
• Granskningsutlåtande, 2022-12-21 
• Grundkarta, 2021-03-28 
• Fastighetsförteckning, 2022-06-20 
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LÄSINSTRUKTIONER 
Planbeskrivningen anger syftet för detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska 
kunna tolkas och genomföras. Planbeskrivningen ordnad efter förutsättningar, planförslag, 
konsekvenser och genomförandefrågor vilket innebär att ett ämne berörs under flera kapitel. 
Genomförandefrågorna är samlade sist i beskrivningen. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökning av industri- och verksamhetsmark för 
befintlig verksamhet inom fastigheten Varekil 1:169. 

Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge och är attraktivt för lokalisering av verksamheter. 
Detaljplanen syftar till att vidareutveckla befintligt verksamhetsområde och möjliggöra fler tomter 
främst för industri och service.  

PLANPROCESSEN 

PLANFÖRFARANDE 

Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planprocessen för 
denna plan bedrivs med ett standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas ut 
för samråd och efter justering skickas för granskning innan den kan tas upp för antagande.  

Figu r  1  P l anpr o c e s s en  

TIDPLAN 

 Samråd under kvartal 1 2022
 Granskning kvartal 4 2022
 Antagande av kommunstyrelsen kvartal 1 2023
 Laga kraft kvartal 1 2023 (om inte planen överklagas)
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PLANDATA 

LÄGE OCH AREAL 

Planområdet är beläget nordost om Varekils centrum på östra sidan om väg 160. Planområdet 
utgörs av befintlig verksamhetsmark för Marinfloc som tillverkar system för marint avfall. Stora 
delar av området är hårdgjord. I anslutning till planområdet ligger verksamhetsmark, en kraftledning 
och ett naturområde som avgränsas av en brant. 

Figur  2  Mar in f l o c s  lä g e  ö s t e r  om vä g  160.   

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Fastigheten ägs av Marinfloc som bedriver industriverksamhet inom fastigheten.  



 

7   O RU S T  K O M MU N  

STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN  

Förslaget överensstämmer med översiktsplan 2009. Där står det att Varekil har ett fördelaktigt 
kommunikationsläge och är attraktivt för lokalisering av olika verksamheter såsom industri och 
service. Förutom utveckling av Varekils centrumområde föreslår översiktsplanen utveckling av 
verksamheter norr om samhället med placering ut mot vägarna. 

Figur  3  Urk l i pp  f rån öv e r s ikt sp lan en .  

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT 

För området finns en gällande byggnadsplan Förslag till byggnadsplan för del av Varekil industriområde vid 
vägstationen Stäla socken, från 1985. Planen medger småindustri och en byggnadshöjd om 6,5 m inom 
området. Detta planförslag ersätter vid laga kraft gällande byggnadsplan. 

 

Figur  4  Urk l i pp  ur  gä l land e  d e ta l jp l an .  
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

En undersökning om miljöbedömning enl. PBL 4:34, PBL 5:17 och MB 6:11 har gjorts och stämts 
av med Länsstyrelsen i ett kommunsamråd 2020-02-20. Kommunen anser att projektet inte 
kommer att medföra betydande miljöpåverkan.  

Verksamheter för industriändamål finns listade i PBL 4 kap. 34§, liksom bilaga 3 gällande MKB-
förordningen. Projektet innebär utveckling av befintligt verksamhetsområde. Tänkt verksamhet 
antas inte medföra betydande miljöpåverkan och bedömningen är därför att detaljplanens 
genomförande inte riskerar att innebära en betydande miljöpåverkan utifrån de kriterier som avses i 
Miljöbalken 6 kap 11 §. En miljöbedömning är således inte aktuell.  

RIKSINTRESSEN 

Planområdet ligger inom riksintresset högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. 4 §. Med 
hänvisning till att planområdet ligger i anslutning till befintlig tätort i ett befintligt 
verksamhetsområde och möjliggör utveckling av det lokala näringslivet bedöms planförslaget inte 
påverka riksintresset. 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland 
annat föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. 

Dagvatten från planområdet avrinner mot Varekilsån som mynnar ut i det skyddade området 
Halsefjorden. Varekilsåns statusklassning som fastställdes 2019-08-27 och 2020-03-27 inom 
Förvaltningscykel 3 (2017-2021) klassificerar ekologisk status som ”otillfredsställande”, samt kemisk 
status som ”uppnår ej god”. Inom Förvaltningscykel 3 beslutades 2021-12-20 kvalitetskrav för 
ekologisk status och kemisk ytvattenstatus enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(HVMFS 2019:25). Ekologisk status ska uppnå ”God ekologisk status” år 2033 och den kemiska 
ytvattenstatusen ska uppnå ”God kemisk ytvattenstatus” där bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar undantas i form av mindre strängt krav. Undantaget baseras på en bedömning 
som uttrycker avsaknad av tekniska förutsättningar för att sänka dagens halter av de sistnämnda 
ämnena. Dock anger undantaget också att de nuvarande halterna inte får öka. 

Sweco har gjort en dagvattenutredning för planområdet där bedömningen är att genomförandet av 
planen inte kommer påverka recipientens möjlighet att uppnå MKN negativt. Det finns ett 
reningsbehov för dagvatten, men ett genomförande av planen har ingen negativ inverkan på 
recipienten jämfört med dagens situation.   
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK, VATTEN OCH VEGETATION 

Planområdet är beläget i Varekil, nordost om Varekils korsväg. Området utgörs idag av en befintlig 
verksamhet och marken är hårdgjord inom fastigheten. Söder om planområdet ligger Varekilsån 
som har miljökvalitetsnormer.  

En naturvärdesinventering av Naturcentrum AB har gjorts i samband med planarbetet. Det finns 
höga naturvärden i anslutning till planområdet men inga inom planområdet. Planförslaget bedöms 
inte påverka naturvärdena.  

Figur  5  Naturvä rd es ob j ek t :  Den mörkröda  fä rg en  ma rke ra  d e  pa r t i e r  s om har  h ög s t  na t u rvärd e .  
Grön l i n j e  markerar  ung e fä r l i g  p lang räns .  
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET 

En geoteknisk utredning har tagits fram av COWI (revidering 2022-01-17) för planområdet. 
Jordlagren inom delområdet består, under ett ytligt lager av fyllning, av lera på ett lager av 
friktionsmaterial ovan berg. Enligt COWI:s undersökningar från 2019 varierar djupet till fast botten 
mellan ca 9–12 m, ökande mot söder. Fyllningen utgörs, under ett ytlager av asfalt, av sten och grus. 
Fyllningens tjocklek uppgår till ca 1,0 m.  

Inom planområdet är markytan tämligen plan och avståndet till Varekilsån är stort. Totalstabiliteten 
inom området är med god marginal tillfredsställande. 

Figur  6  Röd  l in j e  marke ra r  d e l område  4  ur  PM Geot ekn ik .  

Det finns risk för sättningar inom planområdet. Marken inom planområdet bedöms enligt COWI 
klara en två våningar hög byggnad (20kPa) utan att besvärande sättningar uppstår.  

Bergteknik 

En bergteknisk markundersökning har gjorts där det identifierats ett antal platser med risk för ras. I 
anslutning till planområdet ligger en bergsslänt som har lösa block.   

RISKER 

Radon 
COWI har genomfört under genomförd bergteknisk utredning för planområdet genomfört 
radonmätningar vid ett antal punkter. Mätningarna visar att området ligger inom normalradonmark. 
Enligt riktvärden för gammastrålning ska byggnader i ett område med normalradonmark vara 
radonskyddade.   

Farligt gods 
Sweco Environment AB har gjort en riskutredning för att undersöka konsekvenserna av etablering 
av industriverksamheter intill väg 160 som är utpekad som primär transportled för farligt gods. De 
transporter av farligt gods som passerar eller stannar i Varekil är i dagsläget främst bensin, diesel, 
E85 transporter.   
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Beräkningarna visar att individrisken ligger inom ALARP (där riskreducerande åtgärder är 
motiverade), inom ca 20 meter från väg 160 i Varekil. Bortanför detta är risken acceptabel utan 
åtgärder. Den största risken från farligt gods bedöms vara brandfarlig vätska. På grund av att vägen 
ligger högre än området kan ett utsläpp rinna närmare bebyggelse och därför föreslås åtgärder för 
byggnation inom 30 meter från vägen. Bebyggelsen inom planområdet ligger som närmst 57 m från 
vägen.   

Samhällsrisken visar på en acceptabel nivå, alternativt något förhöjd nivå år 2040 för den givna 
persontätheteten 2 500 invånare per km2 och ett ÅDT på 8 739 (vilket gav ca 26 transporter av 
farligt gods per dag).  

Strålning   
Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rapport Magnetfält och hälsorisker rekommenderas att undvika att 
placera bostäder, skolor och förskolor, i direkt anslutning till kraftledningar.  

Byggnationen inom planområdet ligger mer än 10 meter från kraftledningen och ca 26 meter från 
ställverket. Ingen risk föreligger utifrån referensvärdena som anges i Strålsäkerhetsmyndighetens 
rapport. 

DAGVATTEN 

Planområdet är hårdgjort i nästintill sin helhet. Med hänsyn till andelen hårdgjord yta, jordarternas 
genomsläpplighet och djup, samt grundvattenförhållandena bedöms att infiltrationsmöjligheterna 
inom planområdet är låga.   

Planområdet ligger inom ett större avrinningsområde som avvattnas mot Varekilsån. Planområdet i 
sig själv påverkas dock främst av ett mindre delavrinningsområde där uppströms liggande mark 
omfattar ca 2,9 ha skogbeklätt berg i skarp lutning. Vid kraftig nederbörd kan planområdet komma 
att påverkas av flöden från uppströms liggande område då dessa passerar genom planområdet.  

Inom planområdet förekommer inga lågpunkter som kan hålla dagvatten utan vatten avrinner 
direkt mot Varekilsvägen i söder.  

Enligt Länsstyrelsens tjänst Vattenarkivet finns ett dikningsföretag (Varekilsåns VF 1992) upprättat 
i närheten av planområdet. Planområdet ligger inte i båtnadsområdet till dikningsföretaget och 
dagvatten från området avrinner inte heller direkt till dikningsföretaget. Bedömningen i 
dagvattenutredningen är att planområdet inte behöver anpassas till dikningsföretaget.  

BEBYGGELSE 

Inom fastigheten finns utspridda industribyggnader. Byggnaderna är av varierande skala. 
Byggnationen är upp till 2 våningar.  

TRAFIK 

Angöring till fastigheten sker med biltrafik via Varekilsvägen. Väg 160 går parallellt med 
planområdet i norr/söder riktning. Angöring till väg 160 sker via Varekilsvägen sydväst om 
planområdet. Trafikmätningar från 2017 visar en årsdygnstrafik på väg 160 om ca 4000 fordon. På 
vägen är hastighetsbegränsningen 80 km/h.  
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Det finns ingen utbyggd gång-och cykelväg längs Varekilsvägen. Det finns en gång- och cykelväg 
längs 160 som svänger av mot väg 178. För att ta sig till planområdet söderifrån till fots eller med 
cykel behöver väg 160 korsas. Det finns inget övergångsställe utmärkt. Längs Varekilsvägen 
behöver man ta sig med cykel eller gående längs vägkanten.  

Det finns två busshållplatser i närheten av Marinfloc; Varekil busstation och Varekil östra. För att ta 
sig till Varekil busstation behöver gående ta sig längs vägkanten vid Varekilsvägen och sen över väg 
160 som saknar övergångsställe. För att ta sig till Varekil östra behöver gående ta sig via vägkanten 
på Varekilsvägen till busshållplatsen. Vid Varekils östra går lokal trafik på Orust. Vid Varekils 
busstation går Orust express mot Göteborg och Uddevalla.  

BULLER OCH STÖRNINGAR 

Planområdets användning medger inte bostäder eller annan känslig användning. Planområdet ligger 
i ett befintligt industriområde.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING  

Planområdet är kopplat till befintligt VA-nät med spillvatten och dricksvatten.  

I anslutning till området söderut ligger en kraftstation. I direkt anslutning till väster om området går 
en kraftledning. Inga byggnader eller andra anläggningar så som parkeringsplatser och upplag ska 
förläggas inom 5 meter horisontellt från ledningens yttersta fas. Markhöjder eller annan förändring 
på marken under och/eller intill ledningen får inte ändras utan ledningsägarens godkännande. 
Schaktning får inte ske inom 10 meter från stolpar utan ledningsägarens godkännande.   
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PLANFÖRSLAGET 

PLANKARTAN 

Plankartan är det juridiskt bindande dokumentet som reglerar användningen av mark- och 
vattenområden. Planområdet delas in efter användning som markeras med användningsgränser. 
Inom användningsområdena kan olika bestämmelser gälla. Dessa särskiljs genom egenskapsgränser 
och administrativa gränser, som har samma hierarkiska ordning. Det betyder att bestämmelser 
underordnade administrativa bestämmelser kan korsa egenskapsgränser men inte administrativa 
gränser. Motsvarande gäller bestämmelser underordnade egenskapsbestämmelser.  

Plankartan reglerar användning för industri och verksamheter. Exploateringen får vara högst 60 % 
av markavtrycket av fastigheten. Högsta nockhöjd får vara 15 meter och ha en taklutning på högst 
27 grader. Vid belastningar över 20 kPa ska grundläggning ske med pålar. Inom planområdet finns 
även markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar- och luftledning.  

ILLUSTRATIONSPLAN 

Illustrationsplanen beskriver ett förslag på hur plankartan kan tolkas men är inte juridiskt bindande. 

Figur  7  I l l u s t ra t i on sp l an.  
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET 

Inga risker gällande totalstabiliteten finns inom planområdet. Totalstabiliteten inom området är med 
god marginal tillfredsställande enligt COWI:s utredning (revidering 2022-01-17).  

Det finns risk att sättningar uppstår med en last högre än 20 kPa. I plankartan regleras laster med 
en bestämmelse om att vid belastning över 20 kPa ska en fördjupad geoteknisk undersökning göras 
med avseende på grundläggning innan startbesked kan ges. 

Bergteknik 

I utredningen ges rekommendationer i fortsatt planarbete att åtgärderna ska dimensioneras av en 
bergsakkunnig. Det finns lösa block i bergsslänten utanför planområdet som behöver skrotas ner. 
De punkter som berör planområdet är 27 och 28. Vid observationspunkt 27 bedöms i utredningen 
att risken att block faller ner till industriområdet är liten då marken är flack och det finns en mur 
som kan stoppa upp ras. Vid punkt 28, där risken bedömts som relativt liten, har kommunen gjort 
bedömningen att det lösa blocket behöver åtgärdas. Under planarbetets gång har exploatören valt 
att skrota det aktuella stenblocket, se figur 9 och 10. 

Figur  8  Ob se rva t i on spunkt e r  v i sa s  s om r öda  punkt e r .  
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Figur  9  S t enb l o ck v i d  ob s e r va t i onspunkt  
28 marke ra t  med  r o sa  kry s s  

F igur  10 Obs erva t i onspunkt  28 e f t e r  sk r o t n ing  
av  b l o cke t  u t f ö r t s .

RISKER 

Översvämningsrisk 
Planområdet ligger inte inom riskområde för översvämning vid stigande havsnivåer. 

Det bedöms att situationen vid skyfall får marginella konsekvenser till följd av planens 
genomförande. Flödet förväntas öka med endast cirka 11 % och enligt den lågpunktskartering som 
gjorts i dagvattenutredningen är det främst åkermark som drabbas. 

Radon 
Inga åtgärder föreslås.  

Farligt gods 
Åtgärder som ska vidtas för detaljplaneområdet enligt utredningen är: 

• 20 meter bebyggelsefritt område från väg 160. Området ska vara utformat så att få 
människor normalt vistas där.   

• Byggnader inom 30 meter från väg 160 i Varekil ska utföras i obrännbart material.  
• Utrymningsvägar ska placeras på sida som inte vetter mot väg 160.   
• Om möjligt ska ventilation placeras på sida som inte vetter mot väg 160, gärna bort från 

väg 160 och högt upp på byggnad. 

Planområdet ligger mer än 30 meter från väg 160. Planen regleras med en bestämmelse om att 
utrymningsvägar ska vändas bort från väg 160 samt att friskluftsintag ska placeras högt på byggnad 
och på sida vänd bort från väg 160.  
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DAGVATTEN 

Dagvattenutredningen visar på att ett genomförande av planen i värsta fall kan komma att öka 
dagvattenflödena med 11 % jämfört med om planen inte genomförs. För att inte befintlig 
dagvattensituation ska förvärras till följd av ett genomförande av planen krävs utifrån dagens 
förutsättningar att minst 60 m3 vatten kan fördröjas inom planområdet. Vid hänsyn till förväntade 
ökade regnmängder till följd av klimatförändringar krävs att minst 90 m3 dagvatten kan fördröjas 
inom planområdet för att situationen inte ska förvärras.  

I dagvattenutredningen konstateras att det finns möjlighet att bevara befintlig avrinningssituation 
genom exempelvis anläggning av gröna tak.  Det är dock sannolikt att ett fördröjningsbehov 
kommer att finnas på grund av förväntade ökade regnmängder till följd av klimatförändringar. 
Fördröjning bedöms kunna ske i olika typer av lösningar så som svackdiken, regnbäddar och/eller 
underjordiska magasin, alternativt en kombination av dessa. 

Planen regleras med en bestämmelse om att svackdike eller likvärdig anordning för fördröjning och 
rening av 90 m3 dagvatten ska finnas innan startbesked för nybyggnation eller tillbyggnation kan 
beviljas. 

BEBYGGELSE 

Förslaget medger en utökad byggrätt inom fastigheten. Bebyggelsen kan utformas flexibelt med en 
högsta nockhöjd på 15 meter och en största taklutning på 27 grader. Är byggnationen över 2 
våningar kan risk för sättningar ske. Åtgärder för att förhindra det behövs då göras.  

TRAFIK 

Påverkan på trafiken bedöms vara försumbar vid planens utbyggnad. Parkeringar löses inom 
fastigheten.  

BULLER OCH STÖRNINGAR 

Påverkan på buller och störningar från förslaget bedöms vara försumbara. Verksamheterna ligger 
långt från känsliga användningar som bostäder och bidrar inte till en sådan ökad trafik att det har en 
påverkan på bullernivåerna.  

EL OCH TELE  

Området är anslutet till det befintliga el- och fibernätet. 

Inga byggnader eller andra anläggningar så som parkeringsplatser och upplag ska förläggas inom 5 
meter horisontellt från ledningens yttersta fas. Kraftledningen skyddas med prickmark, mark som 
inte får bebyggas.  

Markhöjder eller annan förändring på marken under och/eller intill ledningen får inte ändras utan 
ledningsägarens godkännande. Schaktning får inte ske inom 10 meter från stolpar utan 
ledningsägarens godkännande. 



 

1 7   O RU S T  K O M MU N  

VATTEN OCH AVLOPP 

Området är anslutet till det befintliga VA-nätet. 

AVFALLSHANTERING 

Avfall ska omhändertas enligt kommunens avfallsplan. I Orust kommun ansvarar kommunen för 
hämtning och hantering av hushållsavfall.  

KONSEKVENSER 

MILJÖKONSEKVENSER 

Planens karaktär 
I kommunen finns det stor efterfrågan på verksamhetsmark. Målsättningen med planen är bland 
annat att tillskapa arbetstillfällen vilket är grunden för ett hållbart samhälle. Inom området finns en 
befintlig verksamhet i ett befintligt industriområde. Planen ska tillåta en utveckling av 
verksamheten.  

Platsen 
Platsen för planläggningen ligger i anslutning till väg 160. Området består av redan ianspråktagen 
mark för verksamheter. Inom planområdet finns inga verksamheter eller dylikt som primärt utgör 
risker för hälsa och säkerhet. 

Påverkan 
Mark och vatten 

Marken inom planområdet är hårdgjord.  

Den bergtekniska utredning som COWI genomfört i samband med framtagandet av planförslaget 
visar att man innan byggnation ska skrota och säkra vissa partier längs berget öster om 
planområdet. Detta för att förhindra att lösa stenar och block faller ner i verksamhetsområdet. 
Föreslagna geotekniska- och bergtekniska åtgärder kommer innebära större säkerhet i området med 
hänsyn till stabilitet och risk för blocknedfall.  

Sweco har gjort en dagvattenutredning för planområdet där bedömningen är att genomförandet av 
planen inte kommer påverka recipientens möjlighet att uppnå MKN negativt. Det finns ett 
reningsbehov för dagvatten, men ett genomförande av planen har ingen negativ inverkan på 
recipienten jämfört med dagens situation. 

Naturmiljö 

I en naturvärdesinventering har konstaterats att planområdet ligger i närhet till områden med höga 
naturvärden. Enligt Naturvårdsverkets artportal finns enstaka fynd av rödlistade och/eller hotade 
arter. Skogsalm är den art som bedömts akut hotad. Förekomster har också bekräftats av borstsäv 
och ask, vilka bedöms starkt hotade, falkbjörnbär, stallört, kustkrusmossa och åkerrättika som 
bedöms vara sårbara, liksom iakttagelser av kungsörn och fjällvråk som bedöms nära hotade. 
Fridlysta arter som blåsippa och murgröna finns också i området. 

Landskapsbild och kulturmiljö 
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Planområdet tangerar det utpekade kustnära området utmed Varekilsån, som anses ha högt 
kulturhistoriskt värde. 

Lokalisering och resurshushållning 

Detaljplanen omfattar inte sådant innehåll eller åtgärder som direkt påverkar andra detaljplaner. 
Inom området finns redan existerande verksamheter.   

Verksamheter för industriändamål finns listade i PBL 4 kap.34§, liksom bilaga 3 gällande MKB-
förordningen, men tänkt verksamhet är av sådan art samt att projektet innebär utvidgning av 
befintligt verksamhetsområde, bedöms ändå inte detaljplanen innebära betydande miljöpåverkan 
utifrån dessa kriterier såsom avses i Miljöbalken 6 kap 11 §.  

Detta har stämts av i ett kommunsamråd med Länsstyrelsen 2020-02-20 i samband med 
undersökning om miljöbedömning enl. PBL 4:34, PBL 5:17 och MB 6:11. 

Klimat, luftföroreningar, buller och risk 

Indirekt kan planen ha betydelse för andra planers miljöpåverkan i och med att trafikströmmar till 
och från området kan påverkas, både vad gäller privatfordon och godstrafik. Intilliggande bostäder 
bedöms inte påverkas med buller över riktvärden eller dylikt.  

KONSEKVENSER 

Rekreation och friluftsliv 

Planområdet ligger inom riksintresset högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. 4 §. Med 
hänvisning till att planområdet ligger i anslutning till befintlig tätort i ett befintligt 
verksamhetsområde och möjliggör utveckling av det lokala näringslivet bedöms planförslaget inte 
påverka riksintresset.  

Barnperspektiv 

Planförslaget bedöms inte ha negativ inverkan på barns rättigheter. Planområdet är beläget i 
befintligt industriområde i utkanten av Varekils tätort. Det finns inte några målpunkter riktade till 
barn i planområdets närhet. Eventuell tillkommande trafik till följd av verksamhetens utökande 
bedöms vara marginell och påverkar inte barns skolvägar eller liknande.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
En genomförandebeskrivning har till syfte att redovisa de organisatoriska, tekniska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett ordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen ska också redovisa 
vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan utan ska fungera som vägledning för att uppnå 
detaljplanens syfte. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankarta och planbestämmelser. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Samråd under kvartal 1 2022 
Granskning kvartal 3 2022 
Antagande av kommunfullmäktige kvartal 4 2022 

Aktörer och avtal 
Planområdet består av den privatägda fastigheten Varekil 1:169. Exploateringsavtal ska tecknas 
mellan kommunen och fastighetsägaren till 1:169.  

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från det att den vunnit laga kraft. Under genomförandetiden 
har fastighetsägare inom planområdet en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan 
att fastighetsägare har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).  

Huvudmannaskap 
Inom planen finns ingen allmän plats.  

Ansvarsfördelning 
Allmän plats 

Inom planen finns ingen allmän plats.  

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad enligt planförslaget inom kvartersmark.  

VA- och dagvattenanläggningar 

Planområdet ingår i kommunalt VA-verksamhetsområde. Kommunen ansvarar för utbyggnad, drift 
och underhåll av VA- och dagvattennätet. 

Tabell över ansvarsfördelning 
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Anläggning 

(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Driftsansvarig 

Kvartersmark   

J 

 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

l1 Ledningsägaren Ledningsägaren 

u1 Ledningsägaren Ledningsägaren 

Dispenser och ti l lstånd 
Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga 
tillstånd (bygglov, tillstånd/dispens enligt miljöbalken m.m.) som erfordras för verksamhet 
och/eller för åtgärder inom sin fastighet. 

Respektive tillståndsmyndighet tar ut taxa för att behandla tillståndsansökan. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Mark ingående i al lmän plats 
Det finns ingen allmän plats i förslaget.  

Fastighetsbi ldning 
Planförslaget hindrar inte att fastigheten Varekil 1:169 delas upp i flera fastigheter. Det ankommer 
på fastighetsägaren att ta initiativ till och bekosta eventuell fastighetsbildning. 

Gemensamhetsanläggning 
Ingen påverkan på gemensamhetsanläggningar.  

Servitut och arrende 
Det finns inga pågående servitut eller arrenden inom fastigheten.  

Ledningsrätt 
Genom detaljplaneområdet löper en 40 kW kraftledning i luft. För ledningen finns ledningsrätt 
upplåten med beteckningen 1421–96/18. Detaljplanen ger stöd för ledningsrätten genom 
markreservat betecknat l1.  

Längs Väg 160 på dess östra sida samt inom fastigheten Varekil 1:169 finns en kommunal 
vattenledning. För ledningen finns ledningsrätt upplåten med beteckningen 14-STA-929. 
Detaljplanen ger stöd för ledningsrätten genom markreservat betecknat u1.  

Några förändringar av ovan nämnda ledningar och rättigheter är inte planerade. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Det ankommer på fastighetsägaren att ta initiativ till och bekosta eventuell lantmäteriförrättning. 
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TEKNISKA FRÅGOR 

Lokalgata 
Ingen allmän plats föreslås i planen.  

P-plats 
Fastighetsägaren står för åtgärder inom sin fastighet.  

Anläggning för vatten och spi l lvatten 
Kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av VA-nätet inom allmän plats. Fastigheten 
är kopplat till VA-nätet.  

Dagvatten 
Respektive fastighetsägare står för åtgärder inom sina fastigheter samt drift och skötsel av dessa. 
Inom varje fastighet ska lokalt omhändertagande av dagvatten ske med lämplig åtgärd. 

El-, tele- och f iberförsörjning 
Fastigheten är kopplad till el, tele- och fibernätet.  

Bergteknik 
Öster om planområdet har ett område som kräver borttagning av löst sittande bergsblock 
identifierats. Marken ägs av kommunen. De åtgärder som krävs är nödvändiga för att kunna 
genomföra detaljplanen. Under planarbetets gång har åtgärderna bekostats och genomförts av 
ägaren till Varekil 1:169.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnader 
Kostnader för upprättande av detaljplanen regleras genom planavgift. För fastigheten Varekil 1:169 
ska kommunen ta ut planavgift i samband med bygglov. 

Förrättningskostnader 
Eventuella förrättningskostnader för fastighetsbildning betalas av den sökande. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Detaljplanen tillåter att Varekil 1:169 delas upp i flera fastigheter genom avstyckning. Om nybildad 
fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet ska avgift erläggas till kommunen enligt för tiden 
gällande taxa. 

Ekonomiska konsekvenser för ägaren av Varekil  1:169 
Fastighetsägaren får en utökad byggrätt som kan ha en värdehöjande effekt för fastigheten.  
Vid fastighetsbildning inom Varekil 1:169 står fastighetsägaren för förrättningskostnaderna. 
Fastighetsägaren utför och bekostar omhändertagande av dagvatten (LOD) inom den egna 
fastigheten. Fastighetsägaren bekostar åtgärder för att förhindra ras och blocknedfall öster om 
fastigheten. 



 

2 2   O RU S T  K O M MU N  

MEDVERKANDE 

Planhandlingarna har utarbetats av Maria Ekström och Rickard Karlsson på planenheten och Erik 
Ysander på Mark- och exploateringsenheten på Orust kommun, samt Johan Henriksson, Anton 
Agnefeldt och Mikaela Björk på Tengbom.   



 

Granskningsutlåtande 
DETALJPLAN FÖR VAREKIL 

1:169, MARINFLOC 
 

Orust kommun 
Västra Götalands län 

Upprättad den 21 december 2022 av 
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun 



2 
 

Diarienummer KS/2022:527 

HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 
24 oktober – 7 november 2022. 

Under samrådet har det inkommit 7 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras 
i detta granskningsutlåtande.  

SAMMANFATTNING 
Efter att detaljplanen varit på granskning har en mindre justering gjorts genom att en 
egenskapsbestämmelse om störningsskydd har förts in i plankartan för att säkerställa att 
utrymningsvägar och friskluftsintag placeras bortvänt från väg 160. 

LÄSINSTRUKTIONER 
Granskningsutlåtandet innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under 
granskningsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med 
anledning av synpunkterna.  

Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv.  
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INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, organisationer och föreningar, kända sakägare 
och sist andra än sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Yttranden från 
organisationer, föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har sammanfattats och 
organiserats med ämnesrubriker. Varje ämne besvaras av kommunen för att förbättra läsbarheten.  

Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av 
fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även 
fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk form. 

 

YTTRANDEFÖRTECKNING 
 

MYNDIGHETER ...................... 4  
Länsstyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

Statens Geotekniska Insti tut ,  SGI  . . . .  5  

Lantmäter iet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 7  
Vattenfal l  Eldis tr ibut ion AB . . . . . . . . . . . .  7  

Naturskyddsföreningen Orust  . . . . . . . . .  7  

Ellev io AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

KÄNDA SAKÄGARE ................ 8  
Varekil  1 :9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
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MYNDIGHETER 
 

LÄNSSTYRELSEN 
Yttrande nummer 1.7 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör Hälsa och säkerhet vad gäller geoteknik och miljökvalitetsnormer 
vatten måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)  

Dock kan länsstyrelsen inte utesluta att följande prövningsgrunder berörs: 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet kopplat till bergteknik. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, vatten) 

Hälsa och Säkerhet 

Geoteknik 

SGI noterar att det i planbeskrivning anges att det finns platser med risk för ras i den bergsslänt 
som angränsar detaljplaneområdet i öster (baserat på underlag PM bergteknik). Vi vill framhålla att 
säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion inte kan skjutas till detaljprojekteringen utan ska 
klarläggas i planskedet. Ett förtydligande behöver därför göras gällande risk för ras och eventuella 
nödvändiga åtgärder genomföras innan planen antas. 

Kommentar :  SGIs  y t t rande har  e f t e r  avs lutad granskning  r ev iderats .  Enl ig t  d e t  r ev ide rade  
y t t randet  fö r e l i gg er  inte  någon r i sk för  ras  fö r  aktue l l t  p lanområde .  

Miljökvalitetsnormer 

Vatten 

Om vattenförekomstens status är sämre än god måste kommunen visa att den planerade 
dagvattenhanteringen medför en förbättring jämfört med nuläget. Vattenförekomsten Varekilsån, är 
recipient för dagvatten och klassas som otillfredsställande ekologisk status samt uppnår ej god 
kemisk status. 
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Kommunen bedömer att planen inte kommer påverka miljökvalitetsnormerna för Varekilsån, då 
samtliga föroreningsparameterar minskar, dock överskrids riktvärden för utsläpp av förorenat 
vatten. 

Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte påverkar Varekilsåns möjligheter att uppnå 
miljökvalitetsnormerna om dagvattenåtgärderna genomförs. 

Kommentar :  Noteras .  

Synpunkter på granskningshandlingarna 

Dagvatten 

Dagvattenutredningen visar att de finns ett reningsbehov av dagvattnet då riktvärden för utsläpp av 
förorenat vatten överskrids gällande både fosfor och kväve men även kadmium, koppar, krom, zink 
och suspenderat material. De erhålls dock en viss minskning av föroreningshalterna i dagvattnet i 
och med genomförd detaljplan.  

Dagvattenutredningen påvisar även att de finns ett behov att fördröja dagvatten inom planområdet. 
Enligt beräkningar är fördröjningsbehov på 90 m3. Enligt plankartans administrativa bestämmelser 
ska svackdike eller likvärdig anordning för fördröjning och rening av 90m3 dagvatten finnas innan 
startbesked för nybyggnation eller tillbyggnation kan beviljas (4kap. 14§ PBL). 

Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget att kommunen vidtar de åtgärder som föreslås i 
dagvattenutredningen för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. 

Kommentar :  Kommunen har säkers täl l t  a t t  åtgärder  fö r  fö rdrö jn ing  o ch r ening  av  90 m3 
dagvat t en genomförs  ut i f rån p lanbes tämmelse  som anger  at t  s tar tbesked för  nybyggnat ion 
inte  kan ges  fö rrän e t t  svackdike  är  anlag t .  Dagvat t enutredn ingen föres lår  inga y t t e r l i gare  
åtgärder .  

Farligt gods 

Kommunen bör överväga att lägga in planbestämmelse om att möjliggöra utrymning bort från väg 
160 samt planbestämmelse om placering av friskluftsintag högt upp på byggnad samt vänt bort från 
farligt gods led. 

Kommentar :  En egenskapsbes tämmelse  om s törningsskydd har fö r t s  in  i  p lankartan för  at t  
säkers täl la at t  utrymningsvägar  o ch f r i skluf t s in tag  p laceras  bor tvänt  f rån väg  160.  

Skyfall 

Kommunen har beskrivit och hanterat konsekvenserna vid ett skyfall på ett godtagbart sätt. 

Kommentar :  Noteras .  

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI 
Yttrande nummer 1.3 (r ev iderat )  

Enligt geoteknisk utredning återfinns under ca l m fyllning en torrskorpelera varefter en lösare lera 
tar vid. Djup till fast botten varierar mellan ca 9-12 m under markytan, ökande mot söder. Området 
är relativt flackt, ett höglänt bergsområde angränsar i öster.  

De synpunkter som lämnades av SGI i samrådsskedet gäller inte aktuell detaljplan utan den som nu 
heter Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde (KS/2017:1703) och ska behandlas när den 
planen granskas. 
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SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget. 

Kommentar :  Noteras .  

LANTMÄTERIET 
Yttrande nummer 1.4 

Lantmäteriet har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar :  Noteras .  
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FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 
VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 

Yttrande nummer 1.1 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution har 
inget att erinra. 

Kommentar :  Noteras .  

NATURSKYDDSFÖRENINGEN ORUST 
Yttrande nummer 1.2 

Naturskyddsföreningen på Orust har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar :  Noteras .  

ELLEVIO AB 
Yttrande nummer 1.6 

Ellevio har tagit del av granskningshandlingarna i planärendet. Ellevio lämnade in synpunkter under 
samrådet som har beaktats inom berörd del av planområdet. Ellevio har inget att erinra. 

Kommentar :  Noteras .  
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KÄNDA SAKÄGARE 
 

VAREKIL 1:9 
Yttrande nummer 1.5 

Undertecknad ser positivt på att Marinfloc får till stånd den plan som är föreslagen. Undertecknad 
menar dock att det finns problem med dagvattenhantering i området som inte beaktas i 
planförslaget. Undertecknad anser att den bygglovsansökan som gäller en angränsande fastighet inte 
i tillräcklig stor utsträckning tar dagvattenhanteringen i beaktan samt att detta borde ses över 
gemensamt i området. 

Kommentar :  Ansökan om bygg lov  fö r  angränsande fa s t ighe t ,  Vareki l  2:1,  har  avs lag i t s .  
Nämnden bedömer at t  fö rutsä t tn ingarna för  at t  u tve ckla Vareki l  2 :1 behöver  prövas  i  en  
de ta l jp lan för  at t  b land annat  utr eda dagvat t en o ch VA. 

Dagvat t enutredningen  v i sar  på  a t t  e t t  g enomförande av  p lanen i  värs ta  fa l l  kan komma at t  
öka dagvat t en f lödena med c i rka 11 % jämför t  med om planen inte  g enomförs .  För  at t  inte  
be f int l i g  dagva t t ens i tua t ion ska förvärras  t i l l  fö l j d av  e t t  g enomförande av  p lanen krävs  a t t  
mins t  60 m3 vat t en kan f ördrö jas  inom planområdet .  Om det  även ska tas  hänsyn t i l l  
fö rväntade  ökade r egnmängder  t i l l  fö l j d av  kl imat förändr ingar  krävs  at t  mins t  90 m3 
dagvat t en kan fördrö jas  fö r  at t  s i tua t ionen inte  ska förvärras .  Kommunen har säkers täl l t  
at t  åtgärder  fö r  fö rdrö jning  o ch r ening  av  90 m3 dagvat t en  genomförs  ut i f rån 
planbes tämmelse  som ange r  at t  s tar tbesked för  nybyg gnat ion inte  kan ges  fö rrän e t t  
svackdike är  anlag t .  

MEDVERKANDE 
Granskningsutlåtandet har tagits fram av tjänstepersoner på Orust kommun. 

Maria Ekström, planarkitekt 
Rickard Karlsson, planchef 
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Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-31 
 

 
§21 KS/2022:527 
Antagande av detaljplan för Varekil 1:169 m.fl., Marinfloc 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Anta detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc, enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökning av industri- och verksamhetsmark för 
befintlig verksamhet inom fastigheten Varekil 1:169. Planområdet utgörs av verksamhetsmark för 
Marinfloc och är till stora delar hårdgjort. Detaljplanen medger utökning av den byggbara ytan 
samt en nockhöjd på maximalt 15 meter. 
 
Planområdet har tidigare varit en del av detaljplanen för Varekil 1:172 m.fl., Lundby 
industriområde men hanteras efter samrådet i en separat process. 
 
Planförslaget överensstämmer med översiktsplan 2009. 

Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad utveckling av 
platsen och planförslaget kan antas enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 
Plankarta daterad 2023-01-05 
Planbeskrivning daterad 2023-01-05 
Granskningsutlåtande daterad 2022-12-21 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) och Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Anta detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc, enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
 
Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) och Rolf Sörviks (V) förslag 
till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Planenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Sökande 
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Kommunförvaltningen 
Linda Drottz 
telefon 0304-334154 
e-post: linda.drottz@orust.se

Godkännande av markanvisningsavtal, Husebybergens Egnahemsförening, 
ekonomisk förening 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna markanvisningsavtalet till Husebybergens Egnahemsförening, ekonomisk 
förening. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett markanvisningsavtal till Husebybergens 
Egnahemsförening, ekonomisk förening. Markanvisningen är en del av ett Vinnova-
projektet ”Egnahem för alla”. Kommunen har sedan tidigare en undertecknad 
avsiktsförklaring med Egnahemsfabriken. 

Utredning 

Bakgrund 
Husebybergens Egnahemsförening är en ekonomisk förening som är bildad av ett tiotal 
personer som planerar för att bygga Inom del av fastighet Huseby 1:102. Egna 
hemsprojektet drivs av Egnahemsfabriken. Egnahemsfabriken föddes ur ett 
Vinnovaprojekt (2018-2019) och är idag en etablerad ekonomisk förening som har sin 
bas på Tjörn. Den ägs av 300 medlemmar i civilsamhället och driver, utbildar, planerar 
och lotsar själv- och tillsammansbyggande av bostäder och hus. 
 
Egnahemsfabriken ska verka för att samordna och tillhandahålla en byggplattform som 
stöttar Husebybergens Egnahemsförening med teknisk och ekonomisk rådgivning, 
projektering, bygglov punktinsatser under byggnation, planering, logistik och 
materialinköp, verktyg och försäkringar mm. 
 
Projektet är ett innovationssamarbete med Egnahemsfabriken, Orust kommun, 
Ekobanken, Mikrofonden, Föreningen för Byggemenskaper, Göteborgs universitet och 
med finansiellt stöd av Vinnova. Målsättningen med projektet är att skapa ett 
egnahemsområde på planlagd mark inom Orust kommun, där egnahemsbyggare genom 
ett professionellt stöttat självbyggeri bygger sina egna hus. Projektet har förankrats 
genom information och dialog med Utskottet för samhällsutveckling 2021-04-16 § 147, 
2021-10-11 § 192 samt beslut om avsiktsförklaring 2021-11-08 § 225. 
 
Genom samarbetet med Egnahemsfabriken får Orust kommun ett kontinuerligt 
samarbete med en lokal aktör med stor kompetens i frågor som rör socialt och 
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innovativt byggande. Samarbetet kan bidra till att nå de politiska målen kring 
bostadsförsörjning, attraktivitet samt hållbarhet och hushållning. 
 
Nuläge 
Förvaltningen har tagit fram ett markanvisningsavtal som redovisar kommunens 
intentioner i det fortsatta projektet. Markanvisningsavtalet innebär att Husebybergens 
Egnahemsförening, under en tid av två år, har en option på att ensam förhandla med 
kommunen om överenskommelse om exploatering inklusive köpeavtal/tomträttsavtal 
för detta markområde. Markanvisningsavtalet undertecknas av ”Husebybergens 
Egnahemsförening, ekonomisk förening” i egenskap av projektpart som har bildats 
inom ramen för Vinnova projektet Egnahem för alla. 
 
Enligt inkommit anbud avser Husebybergens Egnahemsförening att uppföra totalt 19 
bostäder i form av 17 friliggande villor och 1 parhus samt ett gemensamt hus och ett 
större förråd. Kommunen kan till föreningen antingen med äganderätt överlåta eller 
med tomträtt upplåta blivande bostadsfastighet. Markanvisningsavtalet anger både 
markpris vid överlåtelse och tomträttsavgäld och en eventuell rabatt i form av ett 
sidoavtal för permanentboende vid tomträttsupplåtelse. Markpriset ska justeras med 
hänsyn till fastighetsprisindex fram till tidpunkt för överlåtelsen/upplåtelsen. 
 
Tid för överlåtelsen/upplåtelsen ska regleras i kommande genomförandeavtal. 

Bedömning  
Förvaltningen bedömer att markanvisningsavtalet tydliggör förutsättningarna och utgör 
grund för respektive parts fortsatta arbete i projektet. Ett genomförandeavtal som 
tecknas som reglerar ytterligare åtaganden och skyldigheter i samband med markförvärv 
och exploateringen genomförande. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
Kartbilaga daterad 2023-01-12 
Markanvisningsavtal daterad 2023-01-12 
Projektbeskrivning daterad 2021-06-15 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
Egnahemsfabriken 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Nina Hansson  Carina Johansson 
Mark- och exploateringschef Sektorchef sektor samhällsutveckling



Kartbilaga, 2023-01-12
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Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och  
Husebybergens Egnahemsförening ek. för. 

Org.nr. 769641-7562, nedan kallad Exploatören, träffas följande 
 
 

Markanvisningsavtal  
avseende del av Huseby 1:102  

 
 
1 Bakgrund 

 
Orust kommun har ingått ett samarbete med Egnahemsfabriken som syftar till att 
främja bygg- och bogemenskaper i Sverige.  
 
Detta Markanvisningsavtal innebär att Exploatören, under en tid av två år från och 
med att detta markanvisningsavtal undertecknats av samtliga parter, har en option 
att ensam förhandla med Kommunen om överenskommelse om exploatering 
inklusive köpeavtal för detta markområde. 

  
  
2 Markanvisningsområdet 
  

Markanvisningsområdet omfattar ett område bestående av del av fastigheten 
Huseby 1:102, markerat med en röd linje i bifogad kartbilaga. I nuläget regleras 
den tillåtna markanvändningen inom markanvisningsområdet av en befintlig 
detaljplan (Detaljplan för Ellös tätort Husebybergen Etapp 2) som vann laga kraft 
1993-07-21 där det aktuella området är planlagt som bostadsändamål (B).  
 

  
3 Marköverlåtelse/Upplåtelse 
  
 Ett genomförandeavtal ska tecknas mellan Kommunen och Exploatören. 

Genomförandeavtalet upprättas med syfte att reglera åtaganden och skyldigheter i 
samband med markförvärv och exploateringens genomförande. 
Genomförandeavtalet ska tecknas senast två år efter detta markanvisningsavtal 
undertecknats av samtliga parter och avtalet ska antas av kommunstyrelsen.  
 
Markanvisningsområdet ska avstyckas ifrån kommunens fastighet Huseby 1:102 
och bilda en eller flera ny fastigheter. Det är Exploatören som ska stå för samtliga 
förrättningskostnader.  Det aktuella området kan komma att byggas ut i flera 
etapper.  
 
Enligt anbudet avser exploatören att uppföra totalt 19 bostäder i form av 17 
friliggande villor och 1 parhus samt ett gemensamt hus och ett större förråd.  
 
Kommunen ska till Exploatör antingen med äganderätt överlåta eller med tomträtt 
upplåta blivande bostadsfastighet. 
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Markpriset ska indexeras från och med oktober 2022 enligt fastighetsprisindex 
fram till överlåtelse-/upplåtelsetidspunkt. Om markpriset inklusive indexering 
enligt ovan vid överlåtelsetidpunkten väsentligt avviker från marknadsvärdet på 
marken och därigenom får anses uppenbart oskäligt för någon av parterna, 
förbehåller sig kommunen rätten att avgöra om det finns behov av att värdera om 
marken och fastställa ett helt nytt pris. 
 
Tid för överlåtelsen/upplåtelsen regleras i kommande genomförandeavtal. 
 
Markpris överlåtelse 
Markpriset vid en överlåtelse är satt till 1500 kr/kvm BTA enligt tillåten 
utnyttjandegrad enligt gällande detaljplan vid bildande av BRF. För bildande av 
egna tomter är markpriset 720 kr/kvm, dock minst 250 000 kr. 
 
Markpris tomträtt 
Vid upplåtelse av tomträtt ska avgälden baseras på värdet av byggrätten enligt 
gällande detaljplan. Den årliga tomträttsavgälden blir 3,25 procent av den 
nybildande fastighetens markvärde. Friköp av tomträtt kan ske tidigast efter första 
avgäldsperiodens utgång till marknadsvärde. Varje avgäldsperiod kan bestämmas 
till minst tio år, normalt tillämpas perioder om tio år. 
 
Kommunen och Exploatören kan utöver tomträttsavtalet avtala särskilt med 
varandra om att tomträttsinnehavaren erhåller en rabatt på tomträttsavgälden.  
 
Kommunen kommer att ge en årlig rabatt om max 50 % av tomträttsavgälden under 
den första avgäldsperioden som är 10 år. Rabattens storlek är beroende av hur 
många inom Föreningen som är folkbokförda i Orust kommun och regleras årligen. 
Rabattsatsen ska beräknas på följande sätt om markanvisningsområdet utgör en 
fastighet: 0,50 x (antal folkbokförda i föreningen/antal i föreningen) x 
tomträttsavgälden. Vid avstyckade tomträtter ges 50 % rabatt om 
tomträttsinnehavaren är folkbokförd på fastigheten. 
 

  
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnader 
 
Utöver köpeskillingen eller tomträttsavgälder för marken ska Exploatören betala 
alla anslutningsavgifter enligt gällande taxor. Exploatören står för samtliga 
kostnader som exploateringen medför t.ex bygglovsavgifter, VA-
anslutningsavgifter och förrättningskostnader med mera.  
 
Exploatören ansvarar för genomförande och kostnader för hantering av eventuella 
fornlämningar inom markanvisningsområdet i den omfattning som krävs för att 
marken ska kunna användas i enlighet med gällande lagstiftning. 
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6 
 
 
 
 
 

Erforderliga undersökningar och mätningar  
  

Exploatören har rätt att inom markanvisningsområdet utföra erforderliga 
undersökningar och mätningar innan köpeavtal/tomträttsavtal tecknas.  
 
Utfyllnad, schaktning, påbörjande av byggnation eller liknande får inte ske innan 
tillträde enligt kommande köpeavtal/tomträttsavtal om inte parterna gjort skriftlig 
överenskommelse om annat. 
 
 

7 
 
 
 
 

Tvist 
 
Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om 
annat. 

8 Tillägg och ändringar 
 
Exploatören äger inte rätt att utan kommunens skriftliga medgivande överlåta detta 
avtal.  
 
Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 
Exploatören och Kommunen för att vara gällande. 
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9 Avtalstid 
 
Detta markanvisningsavtal är giltigt i två år från att det undertecknats av samtliga 
parter. Innan avtalstidens slut ska genomförandeavtal tecknas. 
 
Om genomförandeavtal inte tecknas innan avtalstidens slut upphör detta avtal att 
gälla i alla delar och exploatören står för sina egna nedlagda kostnader utan 
ersättningsskyldighet för kommunen. Kommunen är då fri att markanvisa området 
på nytt. 

Exploatören kan begära förlängning av avtalet skriftligen hos kommunen om 
exploatören bedömer att tidplanen inte kan följas på grund av förhållande utanför 
exploatörens rådighet. För att förlängning ska beviljas krävs kommunens skriftliga 
medgivande. 

 

 
10 Giltighet 

 
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att följande villkor är uppfyllt: 
 
att Orusts kommunstyrelse godkänner detta avtal senast 2023-12-31, genom beslut 
som vinner laga kraft. 
 
Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet 
utan ersättningsskyldighet för någondera parten. 
 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
För Orust Kommun                                              För Exploatören 
Kommunstyrelsen 
 
……………………………………. 
Ort och datum   

 
 
………………………………….. 
Ort och datum 

  
  
………………………………………                   ……………………………………….. 
Catharina Bråkenhielm  Joel Lundqvist 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

Styrelseledamot, ordförande 

 
……………………………………… 
Carina Johansson 
Sektorschef Samhällsutveckling  
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EGNAHEM FÖR ALLA -egna hem genom eget arbete i ett 

innovativt egnahemsområde 

Kort beskrivning 

Att ha ett hem är fundamentet för självständighet, trygghet och hälsa. Hemmet är en plats 

för återhämtning och för att ingå i ett socialt sammanhang – att kunna vara en aktiv del av 

ett lokalsamhälle, men på grund av dagens höga kostnader för byggande och boende är det 

egna hemmet en ouppnåelig dröm för stora grupper. Vårt projekt Egnahem för alla är en i 

nutida svenskt sammanhang unik, innovativ och gränsöverskridande samverkan mellan 

civilsamhälle, bank och kommun – som kan ge fler möjlighet att skapa sig en väg till eget 

hem genom eget arbete.  

Projektets syften:  

Projektet Egnahem för alla syftar till:  

• Att demonstrera styrkan och innovationskraften i en förebildlig samverkan mellan 

kommun, bank och civilsamhälle, där de olika aktörernas drivkrafter och 

kompetenser kan komplettera varandra och möta samhällsutmaningar på ett sätt 

som ingen av aktörerna kan göra på egen hand. 

• Att skala upp Egnahemsfabrikens erfarenheter av att designa och bygga 

ekonomiska, ekologiska och personliga småhus genom att sammanföra 

professionella och amatörer, samt att applicera de metoder och arbetssätt som 

utvecklats i Egnahemsfabrikens praktik på ett större samlat område.  

• Att använda Orust kommuns befintliga planreserv och få igång nybyggnation av 

ekonomiskt överkomliga bostäder i en tidigare antagen detaljplan i en kommundel 

där nya permanentboenden i ett samlat område är ett välkommet tillskott. 

• Att ge grupper som idag står långt från egen bostad eller befinner sig utanför 

arbetsmarknaden tillgång till en väg att genom eget arbete i ett stödjande 

sammanhang skapa sig en väg till ett eget hem. 

• Att ge egnahemsbyggare verktyg och förutsättningar för medskapande design från 

grunden eller att genomföra designförändringar och anpassa husmodeller till de 

egna behoven – detta för att uppnå en varierad bebyggelsekaraktär med långsiktig 

hållbarhet och stora rumsliga kvalitéer. 

• Att tillsammans med kreditgivare utforma nya finansiella lösningar för 

egnahemsbyggare som genom eget arbete uppför ett eget boende i ett samlat 

egnahemsområde.  

• Att stärka lokalsamhället, utveckla samhörighet och stärka den kollektiva 

problemlösningskapaciteten utifrån den konkreta erfarenheten av att delta i en 

intensiv samverkan kring ett gemensamt byggande av egna hem.  

 

Projektets mål:  

• Att utgående från Orust kommuns planreserv i en redan identifierad lämplig plan 

tillskapa ett samlat egnahemsområde, med planlagda kommunala tomter som 

avsätts för egnahemsbyggare. 

•  Att genom egen arbetsinsats uppföra 10 egnahem inom projekttiden och ytterligare 

15-20 efter projekttidens slut, samt ett mindre projektkontor/utställningslokal. 
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• Att etablera en ny stödjande struktur i civilsamhället – en lokal 

egnahemsförening – som utbildar och samordnar egnahemsområdets 

egnahemsbyggare, gör materialinköp, lotsar den medskapande design- och 

självbyggeriprocessen, tillhandahåller teknisk rådgivning och kvalitetssäkrar 

utförandet. 

• Att skapa en gemensam samverkansorganisation där parterna samarbetar utifrån 

den delade ambitionen att verka för en god, förebildlig och inkluderande 

samhällsbyggnad och en livskraftig lokal samhällsutveckling. 

• Att tillsammans mellan parterna anpassa detaljplanen till egnahemsbyggandets 

villkor i samband med markupplåtelser. 

• Att stötta egnahemsbyggares designprocess genom att använda Egnahemsfabrikens 

metod för medskapande design tillsammans med forskaren Jenny Stenberg, som i 

sin praktik och forskning fokuserat på medskapande i planering och byggande; 

learning by doing and empowerment.  

• Att dokumentera projektet i film, foto och text, och sammanfatta projektets 

resultat och erfarenheter i en publikation där metoden formuleras, inklusive 

intervjuer med föreningens medlemmar och andra involverade i projektet. 

Därigenom möjliggörs en spridning av resultat, lärdomar och gjorda praktiska 

erfarenheter.  

• Att efteråt samverka med andra aktörer i civilsamhället samt kommuner för att 

dela de kunskaper och finansieringsmodeller som tagits fram i projektet. 

 

Måluppfyllelse: Agenda 2030  

MÅL 5 / Jämställdhet  

Hur projektet knyter an till detta mål:  

• Alla beslut fattas med medvetenhet om behovet av ökad jämställdhet. Inom 

projektet uppmärksammas olika maktstrukturer i samband med design-och 

byggprocesser med uppmärksamhet på att ge alla, oavsett kön, inflytande i beslut 

och samtalsutrymme, samt genomförande.  

 

MÅL 6 / Rent vatten och sanitet för alla 

DELMÅL 6.3 / Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning 

 

Hur projektet knyter an till detta delmål:  

• I planering av egnahemsområdet kommer det vara självklart att utgå från hållbara 

avlopps- och vattenlösningar. Exempelvis med återanvändning av duschvatten till 

toalettspolning, återanvändning av urin till gödning genom urinseparerande 

toaletter, gråvattenhantering och snålspolande kranar.  

• Småskaliga reningsverk bidrar till en medvetenhet och aktsamhet, mindre 

användning av kemikalier.   

 

MÅL 7 / Hållbar energi för alla 

DELMÅL 7.2 / Öka andelen förnybar energi i världen 

 

Hur projektet knyter an till detta delmål:  

• Genom att i bostadsplanering och design utgå från förnyelsebar energi, såsom 

solceller, luftvärmepump, solfångare och andra metoder för att sträva efter att skapa 

ett klimatmässigt hållbart boende som det går. I detaljplaneringen av bostäderna 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-6-rent-vatten-och-sanitet/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-7-hallbar-energi-alla/
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kommer det vara centralt att undersöka platsens möjligheter och anpassa läge och 

energilösning efter varje hus. 

 

MÅL 10 / Minskad ojämlikhet 

DELMÅL 10.2 främja social, ekonomisk och politisk inkludering 

Hur projektet knyter an till detta mål: 

• Projektet är en övning i samskapande, delaktighet och inkludering i samhället, inte 

bara genom att forma sin bostad, utan att i praktiken ingå i samhällsutvecklingen 

och forma lokalsamhället, med sina egna händer och i tanke, drömmar och visioner 

om det gemensamma. Att medverka i att skapa ett exempel på bostadslösning är 

också att ingå i en social, ekonomisk och politisk aktion. 

 

MÅL 11 / Hållbara städer och samhällen 

DELMÅL 11.A / Främja nationell och regional utvecklingsplanering 

 

Hur projektet knyter an till detta mål: 

• Projektet bidrar till att skapa ett hållbart lokalsamhälle, där det fokuseras på social 

och ekologisk hållbarhet, och visa på hur ett egnahemsområde kan fungera som ett 

komplement till rådande samhällsplanering, som man kan lära av och applicerbara 

även i staden.  

 

MÅL 13 / bekämpa klimatförändringarna 

DELMÅL 13.2 / integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering 

 

Hur projektet knyter an till detta mål:  

• Genom ett starkt fokus på hållbarhet i materialval, med utgångspunkt i att använda 

så mycket återbrukat byggnadsmaterial som möjligt, göra mätningar för detta under 

arbetet för att med ett konkret exempel visa på möjligheten att använda återbrukat 

byggnadsmaterial.  

• Fokus på hållbara energilösningar och förnyelsebara energikällor i uppvärmning 

och planering. Dra nytta av läge och naturens tillgångar.  

• Att i publikationen lyfta fram dessa delar som centrala för långsiktiga lösningar.  

 

MÅL 16 / Fredliga och inkluderande samhällen 

DELMÅL 16.7 / Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt 

beslutsfattande 

 

Hur projektet knyter an till detta mål:  

• Projektet genomsyras av medskapande, delaktighet och med starkt fokus av 

inkludering av de medverkande. I designprocess och planering av bostäder och 

området, kommer de som ska bygga och bo ha stort inflytande och makt. 

Egnahemsfabriken har genom åren utvecklat ett demokratiskt arbetssätt där en av 

de viktigaste framgångsnycklarna har varit känslan av egenmakt och tillit till 

varandra och den egna förmågan. Att omvandla behov och vision hos den enskilde 

till en gemensam sak, där vi tillsammans löser den enskildes problem (här bostad) 

och i samtidigt utvecklar en inkluderande struktur där alla, oavsett nivå och roll, bär 

med sig känslan av att vara medskapare.  

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-10-minskad-ojamlikhet/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-13-bekampa-klimatforandringarna/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen/
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Effekter som förväntas uppnås 

 

Aktiviteter  

inom projektet  

Kortsiktiga 

resultatmål  

Aktiviteter på längre 

sikt efter projektet 

Långsiktiga 

resultatmål efter 

projektet  

Effektmål  Vision  

Skapa ett 

egnahemsområde och 

en egnahemsförening 

Väcka tanken hos 

personer som 

behöver bostad att 

man kan bygga själv.  

Vara ett konkret 

exempel på ett 

egnahemsområde i 

samtiden.  

Ett upprättat 

samarbete mellan 

kommun 

(markinnehavaren) 

och självbyggarna 

(bostadsbehov) och 

finansiärer 

(bankerna/stöttarna)  

Inspirera fler och i 

andra delar av 

regionen och 

nationellt att 

använda 

affärsmodellen, 

finansierings-

modellen och den 

medskapande 

designmetoden för 

att skapa hem för 

fler.   

Skapa 10 (+15)  

bostäder åt 

grupper som 

annars har svårt 

att hitta bostad.  

Öka delaktigheten 

i lokalt 

samhällsbyggande

.  

Att det blir enklare 

att få lån trots litet 

kapital och 

låg/osäker inkomst, 

tack vare att ens 

hus byggs till låga 

kostnader med eget 

arbete och 

återbrukat 

byggnadsmaterial. 

Att det startas fler 

egnahemsområdet 

och egnahems-

föreningar runt om i 

landet. Där detta 

projekt kan vara ett 

praktiskt exempel 

på att det går. 

Viktigt att det både 

realiseras och 

formuleras som 

metod för att fler 

ska kunna göra 

liknande projekt 

utifrån sina 

perspektiv och 

kanske fler 

innovativa idéer hur 

hur bostadsbrist kan 

lösas för fler.  

Påbörja bygget av 

minst tio småhus på 

Egnahemsområdet.  

Självbyggarna 

bygger tillsammans 

med professionella 

snickare, volontärer 

och medlemmar i 

föreningen.  

Självbyggarna kan 

finnas som stöd och 

hjälp till 

självbyggarna i etapp 

II av området = bildar 

en lokal 

kunskapsbank av 

självbyggare. 

Starkare lokal-

samhälle när fler 

bygger upp ett 

gemensamt 

bostadsområde, 

baserat på tillit till 

sig själva och 

varandra.  

Genom att både 

praktiskt och 

visionärt satsa på 

en ny form av 

bostadsområdet 

skapa viktig 

kunskap och  

Utveckla en 

finansieringsmodell 

och affärsmodell 

Fler kan lösa 

finansieringen genom 

egen 

arbetsinsats=lägre 

kostnader= mindre 

risk för banker och 

de boende. 

Att implementera 

både projektets 

affärsmodell och 

finansierings-

modell vid liknande 

projekt på andra håll.  

En hållbar modell 

för att finansiera 

bostäder för fler, 

och möjliggöra för 

sociala företag och 

kooperativ att 

hjälpa till att lösa 

bostadsproblem.  

Maktförskjutning 

där tid och eget 

arbete blir en 

slags ”praktisk 

valuta” när de 

ekonomiska 

möjligheterna är 

mindre.  

Publikation och 

spridning av resultat 

Formulering av 

metoder och resultat= 

viktigt för att dra 

slutsatser, då vilket 

kräver kontinuerlig 

dokumentation längs 

hela projektet.  

Föredrag och 

spridning av resultat 

via olika digitala 

kanaler, medier och 

fysiska möten med 

andra människor 

inom offentlig sektor 

och civilsamhälle. 

Lärdomar och 

metoder sprids till 

andra platser i 

Sverige. Genom 

publikationen lever 

den kunskaperna 

länge, i sin digitala 

form även 
reviderbara.   

Kunskapsspridnin

g både fysiskt via 

utbildningar, 

kurser och 

föreläsningar, 

seminarier och via 

olika digitala 

kanaler och 

verktyg.   
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Behovsanalys och nyttiggörande 

Projektet möter behovet hos de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden med 

dagens gällande system, alltså antingen välbärgade familjer/ föräldrar eller personer med 

eget kapital/ hög inkomst, oftast ungdomar eller nyanlända. Men samtidigt har individer 

inom denna grupp någon form av inkomst, händer, tid, visioner och möjlighet att med eget 

arbete skapa sin egen bostad. Dock faller dessa möjligheter ofta på finansieringen av 

material och professionellt stöd vid byggprocessen, eller köp av mark eller hyra av arrende. 

Vi verkar för att ge denna alternativa väg till eget hem en möjlighet och vill inom projektet 

skapa en finansieringsmodell för denna grupp och samtidigt visa på potentialen i att 

gemensamt forma ett bostadsområde baserad på de tre nödvändiga 

samverkanskomponenterna, kommunen (mark, plan-och bygglovsarbete), civilsamhället 

(Egnahemsfabriken som stödstruktur för självbyggarna med professionell hjälp i 

byggprocess, designprocess och att tillsammans med bostadsbyggaren forma hemmen) 

samt finansiärer (Ekobanken och Mikrofonden). Härigenom vill vi bygga en modell för 

grupper som annars har svårt att få bostadslån, men som med egen arbetsinsats, mycket 

återbruk och tillsammansbyggeri kan få ner kostnaderna för bygget av sin bostad avsevärt.  

Egnahemsfabriken föddes ur ett framgångsrikt Vinnovaprojekt (2018-2019) och är idag en 

etablerad ekonomisk förening, ägd av 300 medlemmar i civilsamhället, som driver, 

utbildar, planerar och lotsar själv- och tillsammansbyggande av bostäder och hus. För att vi 

ska kunna skala upp vårt erbjudande och ge fler människor i alla inkomstgrupper 

möjligheter att skapa sig egna hem genom eget arbete, identifierat behovet av att 

tillsammans med kommuner möta självbyggare med samlade planlagda områden där ett 

professionellt organiserat själv- och tillsammansbyggande av bostäder kan samordnas. 

Först när vi samarbetar över sektorsgränserna kan det lokala civilsamhället och kommunen 

åstadkomma storverk som ingen av sektorerna är förmögna till på egen hand. Kommunen 

kan inte på egen hand producera billigare bostäder för enskilt ägande. Civilsamhället kan 

inte självt planera och upplåta mark för byggnation. Men genom en samverkan mot 

gemensamma mål kan vi uppnå det. 

Genom projektet Egnahem för alla kan Egnahemsfabriken och Orust kommun gemensamt 

visa på styrkan i samverkan mellan kommun och civilsamhälle som ett sätt att 

tillhandahålla en tredje väg för att lösa bostadsproblematiken för breda grupper. 

Målgruppen är alla som vill skapa sig ett eget hem genom eget arbete, med särskilt fokus 

på att arbeta med grupper som har svårt att ta sig in på bostads- eller arbetsmarknaden.  

Egnahemsbyggandet öppnar en väg till egen bostad i eget hus även för grupper av 

kommuninvånare som har begränsade kreditmöjligheter men istället kan bidra genom 

mycket eget arbete. Genom ett professionellt samordnat självbyggeri och ett mycket aktivt 

samarbete mellan kommunen och Egnahemsfabriken kan egnahemsbostäder tillkomma till 

en lägre kostnad i ett samlat område. 

I projektet bygger vi vidare utifrån våra erfarenheter och utvecklar i samverkan mellan 

Orust kommun och Egnahemsfabriken: 

1. Ett samlat egnahemsområde med planlagda kommunala tomter för mellan 25-30 

hus som avsätts för Egnahemsbyggare att genom egen arbetsinsats uppföra 

egnahem och där kommunen är positiv att använda verktyget tomträtt.  

2. En stödjande struktur i civilsamhället – Egnahemsföreningen - som utbildar och 

samordnar egnahemsbyggare, förhandlar materialinköp, lotsar design- och  

självbyggeriprocessen, tillhandahåller teknisk rådgivning och kvalitetssäkrar 

utförandet. 
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3. En gemensam samverkansorganisation där parterna samverkar utifrån den delade 

ambitionen att verka för en god, förebildlig och inkluderande samhällsbyggnad och 

en livskraftig lokal samhällsutveckling. 

För att projektet direkt skall bidra till spridning och utveckling som kan skalas upp till 

implementering på fler platser kommer vi även att tillsammans med forskare utvärdera 

processen och samla projektets erfarenheter i en metod- och inspirationspublikation. I 

publikationen dokumenteras allt från organisationsform, byggmetoder och affärsmodell. 

Omvärldsanalys 

Att ha en egen bostad är i Sverige idag allt annat än självklart. Fler och fler hamnar utanför 

det som definieras som bostadsmarknad och de grupper som har svårt att få en egen bostad 

växer. Egnahemsfabriken startade som en idé för att genom eget arbete skapa sin bostad. 

Under de dryga tre åren kooperativet har varit igång har vi lyckats skapa flera små hem, 

som sedan placerats på olika ställen både på Tjörn och andra ställen. Under dessa år har 

Tiny-house rörelsen nått Sverige och blivit en ny form av egnahemsrörelse och ett sätt för 

människor även i Sverige att utan stor egen plånbok skapa sig sitt eget hem, utifrån sina 

egna drömmar. Det är dock svårt att hitta platser att ställa de små husen på och reglerna 

kring både hur man kan försäkra husen och hur man kan söka bygglov är väldigt 

svårtydbara. Vi på Egnahemsfabriken ser en stor potential i att genom att samarbeta med 

en kommun skapa ett sätt att skala upp vår byggverksamhet med enskilda husbyggnationer 

till en större skala där även hus med gemensamma funktioner kan ingå. Samtidigt kommer 

vi även skapa en modell för hur man som kommun kan erbjuda mark för mindre hus och 

hur det arbetet kan organiseras med stöd av en egnahemsförening och lokala grupper med 

snickare och arkitekter, som Egnahemsfabriken är. Vi ser även att det blir ett sätt att stötta 

och inspirera andra att starta liknande lokala Egnahemsfabriker och på så sätt kan den 

tredje sektorn ges en större roll i bostadsproduktionen i Sverige och på så sätt ge mer 

utrymme till verksamheter som drivs utan vinstkrav. Detta har vi sett ske i många andra 

länder, genom organiserandet av t ex ”Zelf-Bouw” i Nederländerna och ”Community-led 

housing” i Storbritannien. Dessa rörelser  står idag för stora delar av bostadsförsörjningen, 

som komplement till allmännyttan och traditionella bostadsrätter. 

Potential 

Projektet Egnahem för alla på Orust tar sin utgångspunkt i de erfarenheter av ett 

professionellt organiserat självbyggeri som Egnahemsfabriken byggt upp under drygt tre 

års verksamhetstid. Egnahemsfabriken har i en innovativ och internationellt 

uppmärksammad samverkan mellan amatörer och professionella uppfört ett 15-tal 

byggnader i civilsamhället på Tjörn, samt etablerats som ett kunskapsnav för småskaliga 

bostadslösningar, självbyggeri och omställning med fokus på hur en socialt och ekologiskt 

hållbar stads- och landsbygd kan utvecklas. Genom samverkan mellan Egnahemsfabriken, 

som drivs som ett kooperativ och ett socialt företag, finansiärerna Mikrofonden och 

Ekobanken och en kommun finns möjligheter att skala upp antalet billiga bostäder som 

levereras, samtidigt som projektet kan bidra till kunskap kring hur civilsamhället och en 

kommun kan samverka för att skapa en socialt hållbar bostadsförsörjning på landsbygden.  

Parallellt med att vara en stödstruktur för självbyggare har Egnahemsfabriken utvecklats 

till att vara en mötesplats för omställning, odling, kultur, kreativitet, cirkulära verkstäder 

och återbruk med starkt fokus på social inkludering. Att alla som kommer på platsen bidrar 

genom sin närvaro, och att det är en plats för att realisera sina drömmar, projekt 

tillsammans med andra, enskilt eller med stöd av de andra som vistas på 

Egnahemsfabriken.  
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Genom åren har Egnahemsfabriken fått projektmedel från Västra Götalandsregionens 

regionutvecklingsnämnd och kulturnämnd och även stöd av kommunerna Tjörn, 

Stenungsund och Orust. Det har drivits ungdomsprojekt under tre somrar med både unga 

från Tjörn och nyanlända. Under tre veckor har ungdomarna fått lära sig om husbyggeri, 

odling, snickeri, återbruk och medskapande designmetoder. Genom sommarprojektet har 

det utvecklats ett arbetssätt där vår erfarenhet är att kreativitet och praktiskt görande sida 

vid sida skapar både gemenskap och integration.  

Projektets potential vilar till stor del på att Egnahemsfabriken har arbetat upp en bred bas 

av kontakter och samverkansparter med kommun och region, samt olika aktörer inom 

civilsamhället, föreningar och organisationer som vill hjälpa till att förändra och underlätta 

för fler att kunna påverka sin egen bostadssituation och samtidigt skapa starka 

lokalsamhällen med individer som känner sig delaktiga i att forma sin livsmiljö.  

Genom projektet kan en ny finansieringsmodell och invånardriven byggprocess skapa nya 

förutsättningar för fler grupper och individer att genom eget arbete och delaktighet skapa 

sitt eget hem, tillsammans med andra och/eller för andra. Vi kommer även att titta på hur 

tomträtt kan användas för att skapa billigare mark och så att man slipper lösa finansiering 

för att köpa tomt innan man har fått byggkreditiv. Vi ska även undersöka om tomträtt kan 

kopplas till krav på åretruntboende, en viktig aspekt för en kommun med många fritidshus 

som Orust. Genom samverkan med olika samarbetspartners (t ex Coompanion, Chalmers, 

Studieförbundet vuxenskolan och Boverket samt ett redan etablerat samarbete med 

kommun och grupper som vill starta Egnahemsfabriker i t ex Tanum och Tranemo) kan vi 

sprida våra kunskaper. Vi kommer även använda plattformen kring konferensen Socialt 

byggande, (www.socialtbyggande.se) som Egnahemsfabriken samordnar.  

Aktörer: 

Mikrofonden- Mikrofonden är civilsamhällets och kooperationens egna kapitalkooperativ. 

De är Sveriges största sociala investerare med över 100 investeringar i den sociala 

ekonomin i sin portfölj med fokus på mikroinvesteringar. Mikrofonen har hög kompetens i 

att investera i verksamheter som är kooperativt eller ideellt organiserade och som har 

samhällsnytta i fokus. Mikrofondens medverkan stärker projektet med sin strävan att finna  

finansieringsmodeller för självbyggare som bygger till låga kostnader och som trots egen 

arbetsinsats och återbruk ändå kan ha svårt att få lån. Genom att tillsammans med 

Egnahemsfabriken ta fram en finansieringsmodell i samband med projektet breddas 

Mikrofondens utbud och möjligheter att göra skillnad inom den sociala ekonomin.  

 

Ekobanken - Ekobanken är en etisk bank öppen för alla som vill vara med och främja 

människors möjlighet att ta fria initiativ. Banken har allmännytta och medlemsnytta som 

vår främsta drivkraft. Pengarna i banken placeras så att samhället blir mera ekologiskt, 

socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. De ger huvudsakligen lån till verksamheter som 

skapar ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde och är en medlemsbank. 

Ekobanken, såväl som Mikrofonden har ett intresse, i linje med sin vision om att hjälpa 

människors till att gemensamt realisera enskildas drömmar, såsom ett eget hem.  

 

Egnahemsfabriken - en stödstruktur för självbyggare som söker nya vägar att hjälpa fler 

till en egen bostad. Egnahemsfabriken är navet i projektet som leder och driver 

utvecklingen av finansieringsmodell, sköter byggprocesser och spridning av resultat. Vi 

vill med projektet skapa ett praktiskt exempel på hur man lokalt och genom tvärsektoriellt 

samarbete kan lösa en samhällsutmaning där behovsgruppen själva är delaktiga. Genom 

http://www.socialtbyggande.se/
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sitt engagemang, breda kontaktnät och samverkanskraft kan Egnahemsfabriken skapa ett 

reellt exempel på bostadslösning som är applicerbart såväl på landsbygd som i stad.  

 

Föreningen för byggemenskaper - Den ideella Föreningen för Byggemenskaper samlar, 

utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör en gemensam plattform 

för alla som har intresse för byggemenskapens idé. Genom att samarbeta med föreningen 

för Byggemenskaper får projektet ta del av den breda erfarenhetsbank och kompetens som 

finns inom föreningen, använda den bygga och bo-portal som föreningen tagit fram för att 

nå en nationell målgrupp, samt får hjälp att sprida gjorda erfarenheter i projektet.  

 

Orust kommun - en kustkommun med behov av nya sätt att lösa bostäder framförallt för 

yngre och nyanlända som gärna vill stanna på ön, men som inte har några bostäder att 

tillgå. Genom att skapa ett Egnahemsområde med mindre hus, formade efter varje individs 

drömmar och vision, tillsammans i både design-och byggprocess, kan det visa på en unik 

uppskalningsbar modell för att lösa bostadsfrågan för grupper som har tid och kraft att 

bidra med eget arbete, men mindre plånbok. För detta krävs en kommun som inser vikten 

av att testa olika lösningar, och Orust kommun är med sitt öppna och lösningsorienterade 

synsätt en lämplig samarbetspart för att genomföra samt synliggöra och sprida metoden.  

 

Genomförbarhet, aktiviteter, budget och tidplan:  

Aktivitet #1: Utveckla ett egnahemsområde på Orust 

Tidsperiod: 2021-11-01- 2022-09-01 

Beskrivning: Skapa en Egnahemsförening med medlemmar som vill medverka i att bygga 

sin bostad. Genomföra en markförsäljning till Egnahemsföreningen via Orust kommun, av 

ett område i Ellös som totalt möjliggör byggandet av 25-30 mindre hus, och även utveckla 

olika Egnahemsmodeller. Egnahemsfabriken arrangerar informationsmöten för att skapa en 

Egnahemsförening och upprättar kontakt mellan kommunen och den nystartade 

föreningen. Kommunicera utåt, via press och sociala medier om projektet och föreningen. 

Samarbete med Föreningen för Byggemenskaper och dess bygga-och bo-portal med 

nationell räckvidd för samverkan och finna intressenter utanför Orust. Volontärarkitekter 

medverkar med skisser över området och kontakt med föreningens medlemmar.  

Kostnad: 250 000 kr 

Ansvarig (person och organisation): Tinna Harling, Egnahemsfabriken  

Deltagare (personer, organisationer och beräknad tid per deltagare):  

Orust kommun (60 h), Tinna Harling (100 h), Erik Berg (100 h), Anna Berglund (100 h) 

Egnahemsfabriken, volontärarkitekter (ideell tid 80 h Föreningen för byggemenskaper (120 

h) Jenny Stenberg, Göteborgs universitet, medskapande designmetod (50 h). 

Resultat: Ett tiotal självbyggare har bildat en Egnahemsförening, som har fått en 

direktanvisning på mark. Den medskapande designmetoden har uppgraderats för att 

omfatta fler inom ett större område och sen tillämpats i utformningen av bostäderna. 

Aktivitet #2: Finansieringsmodell 

Tidsperiod: 2021-12-01- 2022-09-01 

Beskrivning: Skapa olika modeller för finansiering av de olika egnahemmen. 

Kostnad: 400 000 kr 

Ansvarig (person och organisation): Erik Berg, Egnahemsfabriken  

Deltagare (personer, organisationer och beräknad tid per deltagare): Erik Berg, 

Egnahemsfabriken (120 h) Ylva Fridh, Mikrofonden (100 h) och Kristoffer Luhti, 

Ekobanken (100 timmar) 

Resultat: En färdig finansieringsmodell för hur en finansiering av egnahem i en 

egnahemsförening kan lösas. 
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Aktivitet #3: Påbörja byggnation av ett egnahemsområde på Orust 

Tidsperiod: 2022-09-01- 2023-10-31 

Beskrivning: Rita samt söka bygglov för de första hus som ska byggas samt genomföra 

byggnation av dem genom ett professionellt stöttat självbyggeri med hjälp av 

volontärarkitekter och byggbrigaddeltagare och med Egnahemsfabriken i ryggen.   

Kostnad: 750 000 kr 

Ansvarig (person och organisation): Erik Berg, Egnahemsfabriken 

Deltagare: (personer, organisationer och beräknad tid per deltagare): Erik Berg (300 h), 

Tinna Harling (100 h) Egnahemsfabriken, Egnahemsföreningen med dess medlemmar 

(ideell tid 100 h), volontärarkitekter och brigaddeltagare (ideell tid 200 h) Orust kommun 

(100 h) samt finansiärer; Ekobanken och Mikrofonden (totalt 100 h ), Jenny Stenberg 

forskare (30 h) 

Resultat: Arbetspaketet inleds med att bygga ett litet platskontor/utställningslokal på 

platsen i återbrukat material, med hjälp volontärer. Huset kan sedan användas som 

samlingslokal och informationspunkt under resten av projektperioden och efter projektets 

slut vara en samlingslokal för studiebesök med en permanent utställning om processen. 

Byggnation av tio hus har under perioden påbörjats inom området med hjälp 

Egnahemsfabriken, självbyggeri, volontärarkitekter och brigaddeltagare. Upplägget 

inkluderar fler för att kunna bygga sin bostad, tack vare eget arbete i kombination med en 

ny finansieringsmodell, framtagen inom projektet. Den medskapande designmetoden som 

anpassats till ett egnahemsområde men individuellt, tillämpas vid designen av varje hus, 

som ritas i studiecirkelformat.  

 

Aktivitet #4: Dokumentation och publikation  

Tidsperiod: 2021-11-01- 2023-05-30 

Beskrivning: Genom hela projektet kommer arbetet dokumenteras i text, bild och film, för 

att kommuniceras via sociala medier, nyhetsbrev, pressutskick och kommunikation via 

andra kanaler. Medlemmar i Egnahemsföreningen och andra samverkansparter intervjuas 

löpande. I slutet av projektperioden sammanställs resultat, metoder, finansieringsmodell, 

affärsmodell och intervjuer i en publikation, som kommer finnas som nedladdningsbar pdf 

via Egnahemsfabrikens och Orust kommuns hemsida och trycks i mindre upplaga.  

Kostnad: 350 000  

Ansvarig (person och organisation): Anna Berglund, Egnahemsfabriken och John Areblad, 

som konsult till Egnahemsfabriken via Kanvassfilm. 

Deltagare (personer, organisationer och beräknad tid per deltagare): Anna Berglund (400 

h) Egnahemsfabriken, John Areblad (125 h) Jenny Stenberg, Göteborgs universitet (60 h) 

Resultat: en publikation/bok för spridning av modellen Egna hem för alla - småskaligt 

självbyggeri & hem åt fler, där affärsmodell, finansieringsmodell, medskapande 

designmetod och andra resultat/lärdomar/erfarenheter/röster presenteras. Omfattande bild, 

text och filmmaterial finns för framtida presentation och spridning av resultatet.  

 

Aktivitet #5: Spridning, presentation och utställning  

Tidsperiod: 2023-06-01-2023-10-31 

Beskrivning: Under projektperiodens sista fas kommer projektledning, filmare, forskare, 

och medlem ur Egnahemsföreningen medverka vid föredrag och pressträff om projektet 

och dess resultat. Under sommaren 2023 arrangeras också en utställning på Egnahems-

fabriken om Egnahemsområdet på Orust. Parallellt visas utställningen också både på plats 

och ev. i annan lämplig lokal på Orust. Publikationen ska i samband med dessa olika event 

vara färdigtryckt och nedladdningsbar på varje samverkansparts hemsida. 

Kostnad: 250 000 kr 
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Ansvarig (person och organisation): Tinna Harling & Anna Berglund, 

Egnahemsfabriken och Jenny Stenberg, GRI. 

Deltagare (personer, organisationer och beräknad tid per deltagare): Tinna Harling (100 

h), Anna Berglund (300 h), Erik Berg (100 h) Egnahemsfabriken, samt Jenny Stenberg, 

Göteborgs universitet (40 h) Orust kommun (40 h). Föreningen för Byggemenskaper (80 h) 

Ylva Fridh, Mikrofonden (50 h) och Kristoffer Luhti, Ekobanken (50 h). 

Resultat: Spridning av projektets resultat, finansieringsmodell, affärsmodell och hur man i 

samverkan mellan civilsamhälle och kommun kan skapa bostäder för fler, till rimliga 

kostnader, tack vare egen arbetsinsats av husbyggaren, återbruk av byggnadsmaterial, 

volontärer och den lärande struktur som byggts upp kring Egnahemsfabriken, som bidrar 

till intresse för tillsammansbyggeri som kompetenshöjande för deltagarna.  

 

Aktivitet #6: Projektledning 

Tidsperiod: 2021-11-01-2023-10-31 

Beskrivning: Projektledning sker kollektivt av ett team vid Egnahemsfabriken; 

Projektgruppen består av Tinna Harling, arkitekt, Erik Berg, arkitekt, kursansvarig på 

Studieförbundet vuxenskolan och Anna Berglund, journalist, kommunikatör och 

ungdomsprojektledare samt självbyggare. Projektledningen kommer under uppstart göra en 

plan för hela perioden och sedan ha regelbundna avstämningsmöten varannan vecka. 

Samtliga i projektgruppen är väl förankrade i verksamheten vid Egnahemsfabriken, har 

god vana av projektledning, har sina specialkompetenser, känner varandra väl och kan 

arbeta omlott när så behövs.  

Kostnad: 400 000 kr 

Ansvarig (person och organisation): Tinna Harling, Egnahemsfabriken  

Deltagare (personer, organisationer och beräknad tid per deltagare): Tinna Harling 

(600 h), Anna Berglund (100 h), Erik Berg (100 h) Egnahemsfabriken. Andreas Hansen, 

Studieförbundet vuxenskolan (40 h), självbyggare ( ideell tid 100 h). 

Resultat: Att driva projektet enligt plan och tryggt tack vare tydligt ansvarsområden för att 

fördela arbetet på ett relevant och anpassat vis. Ett väl genomfört projekt som följer plan 

för att nå de uppsatta projektmålen.  

 

Jämställdhet 

I projektet eftersträvas jämn könsfördelning, i såväl projektledning som i arbetet med 

samverkansparter och självbyggarna i Egnahemsföreningen. Eftersom projektet samtidigt 

är ett metodutvecklingsprojekt är det viktigt att också undersöka hur könstillhörighet 

inverkar i olika sammanhang kring husbyggeri, såsom mötet med hantverkare, byggfirmor, 

volontärarkitekter osv. I allt som görs på Egnahemsfabriken läggs mycket fokus på att få 

syn på maktstrukturer mellan människor, inte bara mellan olika kön. I verksamheten övar 

vi våra medverkare i egenmakt och att lita till sin egen förmåga. Beslut på olika nivå fattas 

i demokratisk ordning, och dagligdags arbetar vi med att lyssna in alla inblandade.  

Risker och riskhantering 

Risk/lösning: Att inte hitta tillräckligt många självbyggare lokalt: Tack vare vårt breda 

nationella kontaktnät och närheten till Tjörn där vår verksamhet är belägen, kan vi hitta 

andra medverkande husbyggare.  

Under Egnahemsfabrikens första år har vi övat på att hitta lösningar för våra husbyggare, 

verksamheten och mötesplatsen. Vi har på så vis utvecklat en god lösningsförmåga och 

tillit till varandra, lokalsamhället och vår livskraftiga förening. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-31 
 

 
§22 KS/2021:729 
Godkännande av markanvisningsavtal, del av Huseby 1:102, 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna markanvisningsavtalet till Husebybergens Egnahemsförening, ekonomisk förening. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett markanvisningsavtal till Husebybergens Egnahemsförening, 
ekonomisk förening. Markanvisningen är en del av ett Vinnova-projektet ”Egnahem för alla”. 
Kommunen har sedan tidigare en undertecknad avsiktsförklaring med Egnahemsfabriken. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
Kartbilaga daterad 2023-01-12 
Markanvisningsavtal daterad 2023-01-12 
Projektbeskrivning daterad 2021-06-15 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) och Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna markanvisningsavtalet till Huseby Egnahemsförening, ekonomisk förening. 
 
Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) och Rolf Sörviks (V) förslag 
till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
Egnahemsfabriken 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-01-20 KS/2022:595 
 

 

 

Kommunförvaltningen 
Elin Bergendahl 
telefon 0304-33 40 87 
e-post: elin.bergendahl@orust.se 

 
 
Beslut om godkännande av markanvisningsavtal för Lavön 
2:90 och del av Lavön 2:20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna markanvisningsavtal för Lavön 2:90 och del av Lavön 2:20, daterat 
2023-01-19 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för att möjliggöra byggnation av 
föreslagen hotellanläggning  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-30 att ge förvaltningen i uppdrag att teckna 
markanvisningsavtal för fastigheten Lavön 2:90 för uppförande av hotell. Ett 
markanvisningsavtal som reglerar kostnader och ansvar, markområde som exploatören 
ska förvärva m.m. har tagits fram. Markanvisningsavtalet reglerar även att exploatören 
ska få teckna anläggningsarrende för vattenområde under hamnanläggning. För att 
möjliggöra byggnation av föreslaget hotell och tillhörande infrastruktur krävs ändring av 
den gällande detaljplanen.  

Utredning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-25 att gå ut med en inbjudan till markanvisning 
för hotellverksamhet på fastigheten Lavön 2:90 i Tuvesvik. Inget av de inkomna 
anbuden ansågs uppfylla alla nödvändiga kriterier för att kunna tilldelas, men ett av 
anbuden bedömdes ha ett bra koncept som kunde utvecklas. För att möjliggöra att detta 
anbud revideras baserat på kommunens synpunkter beslutade kommunstyrelsen 2022-
11-30 att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med direktanvisning till den aktuella 
exploatören.   
 
Ett markanvisningsavtal mellan kommunen och exploatören har tagits fram. 
Markanvisningsavtalet reglerar fördelning av ansvar och kostnader. Enligt 
markanvisningsavtalet ska exploatören få köpa fastigheten Lavön 2:90 samt del av 
fastigheten Lavön 2:20, där exploatören avser anlägga en så kallad matstudio. 
Markanvisningsavtalet reglerar även att exploatören ska få arrendera mark under 
hamnanläggning inom område som i gällande detaljplan är utpekat som vattenområde 
med anknytning till hotellets verksamhet.  
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-01-20 KS/2022:595 
 

 

Exploatören har framfört önskemål om att köpa mark- och vattenområde under 
planerad hamnanläggning istället för att arrendera marken. Exploatören har uttalat att 
köp av mark- och vattenområdet under hamnanläggningen är en viktig fråga för dem 
med hänsyn till att det ger dem en större säkerhet och möjlighet att belåna marken för 
den stora investering som görs.  
 
För byggnation av hotellet krävs ändring av detaljplanen, bland annat för att möjliggöra 
planerad utformning av byggnader och ny väganslutning. Planarbete avses påbörjas så 
snart som möjligt.  

Bedömning 
Kommunen är generellt restriktiv med att sälja strandnära mark- och vattenområden. 
Förvaltningen bedömer att det är motiverat att trots det sälja mark- och vattenområdet 
under matstudio och hamn till exploatören. Att anläggningarna kommer vara del i ett 
större sammanhang med resten av hotellet bedöms utgöra sådant skäl som motiverar 
försäljning av marken. När ärendet lyftes för information i utskottet för 
samhällsutveckling 2023-01-11 framkom att utskottet för samhällsutveckling delar 
förvaltningens bedömning vad gäller köp av mark under planerad matstudio men inte 
vad gäller mark under planerad hamnanläggning. Därför avtalas i markanvisningsavtalet 
att exploatören ska få köpa marken under matstudion medan arrendeavtal tecknas för 
mark- och vattenområde under hamnanläggning.   
 
Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtalet godkänns och att förvaltningen får i 
uppdrag att påbörja arbete med att ändra detaljplanen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-20 
Markanvisningsavtal för Lavön 2:90 och del av Lavön 2:20, daterat 2023-01-19 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
Plan 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef    Mark- och exploateringschef 
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Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-31 
 

 
§23 KS/2022:595 
Godkännande av markanvisningsavtal för Lavön 2:90 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Godkänna markanvisningsavtal för Lavön 2:90 och del av Lavön 2:20, daterat 2023-01-19 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för att möjliggöra byggnation av 

föreslagen hotellanläggning  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-30 att ge förvaltningen i uppdrag att teckna 
markanvisningsavtal för fastigheten Lavön 2:90 för uppförande av hotell. Ett 
markanvisningsavtal som reglerar kostnader och ansvar, markområde som exploatören ska 
förvärva m.m. har tagits fram. Markanvisningsavtalet reglerar även att exploatören ska få teckna 
anläggningsarrende för vattenområde under hamnanläggning. För att möjliggöra byggnation av 
föreslaget hotell och tillhörande infrastruktur krävs ändring av den gällande detaljplanen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-20 
Markanvisningsavtal för Lavön 2:90 och del av Lavön 2:20, daterat 2023-01-19 
Översiktskarta 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Godkänna markanvisningsavtal för Lavön 2:90 och del av Lavön 2:20, daterat 2023-01-19. 

Ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för att möjliggöra byggnation av föreslagen 
hotellanläggning. 

Michael Relfsson (FO) yrkar på återremiss av ärendet för att utreda marknadspriset på tomten. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att så ska ske. 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
Plan 
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Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-31 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
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Kommunförvaltningen 
Carina Johansson 
telefon 0304-334167 
e-post: carina.johansson@orust.se 

 
Remiss avseende förslag till ändring av HSLF- FS 2021:75 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

1. Godkänna förslag om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter med tillägget 
att kommunens sjuksköterskor även fortsättningsvis ska kunna rekvirera 
narkotiska läkemedel till kommunala akuta läkemedelsförrådet. 

Sammanfattning av ärendet 
Läkemedelsverket har tagit fram förslag på ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter 
(HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. 
Efter genomgång av förslaget finns en fråga om det kommer att innebära att 
sjuksköterskor i kommunen inte kan beställa narkotiska läkemedel till kommunala akut 
läkemedelsförrådet. Detta skulle innebära en nackdel för kommunen vilket kommunen 
motsätter sig. Kommunens läkemedelsansvariga sjuksköterskor ska fortsatt kunna 
beställa narkotiska läkemedel till kommunala akutläkemedelsförådet. 

I övrigt inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Remiss förslag till ändring av HSLF-FS 2021:75 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-08 

Beslutet skickas till 
registrator@lakemedelsverket.se 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor omsorg 
 
 
Carina Johansson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

mailto:registrator@lakemedelsverket.se
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Konsekvensutredning gällande förslag om ändring av 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om 
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk 
sprit 
 

1. Problemet och vad som ska uppnås 
Läkemedelsverket har tagit fram förslag på ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter  

(HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. 

Förslaget innebär att sjuksköterskor ges behörighet att rekvirera (beställa) teknisk sprit och 

läkemedel för behandling av människa. Vidare föreslås följdändringar med anledning av 

sjuksköterskornas rekvisitionsrätt avseende kraven för vilka uppgifter som ska anges på en 

rekvisition och vad en verifikation ska innehålla samt en ny definition. Ytterligare en 

följdändring som föreslås är ett förtydligande i paragrafen som anger de övergripande kraven 

på en rekvisition. Utöver detta föreslås en ändring på grund av att en hänvisning till 

föreskrifter blivit inaktuell och en ändring i föreskrifternas bilaga 5 med anledning av en 

ändrad ATC-kod.  

1.1. Sjuksköterskors rätt att förordna läkemedel 

1.1.1. Bakgrund 

Behörighet att förordna läkemedel regleras i 2 kap. Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 

2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, de så kallade 

receptföreskrifterna. Enligt 2 kap. 11 § har sjuksköterskor som uppfyller av Socialstyrelsen 

fastställda krav på utbildning och övriga villkor rätt att förskriva vissa läkemedel till 

människa, det vill säga utfärda recept. Vilka läkemedel som omfattas av den rätten anges i 

bilaga 5 till föreskrifterna.  

 

Över tid har bemyndigandet att föreskriva om sjuksköterskors rätt att förordna läkemedel 

växlat mellan att ges till Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Fram till år 2001 fanns 

regleringen i Läkemedelsverkets då gällande så kallade receptföreskrifter.1 Enligt 

föreskrifterna fick sjuksköterskor som uppfyllde krav på utbildning och villkor förskriva vissa 

läkemedel och rekvirera läkemedel och teknisk sprit. Rekvirera läkemedel innebär att beställa 

läkemedel som ska användas i vården. 

 

År 2001 överfördes bemyndigandet att föreskriva om sjuksköterskors förskrivningsrätt från 

Läkemedelsverket till Socialstyrelsen. Bemyndigandet för Socialstyrelsen omfattade då enbart 

rätten att förskriva läkemedel.2  

 

Från och med den 1 januari 2021 reglerar Läkemedelsverket åter sjuksköterskors rätt att 

förordna läkemedel. Som anges ovan återfinns bestämmelsen nu i 2 kap. 11 § HSLF-FS 

2021:75. Även i dessa föreskrifter regleras nu endast att sjuksköterskor har rätt att förskriva 

vissa läkemedel, inget anges om rätt att rekvirera läkemedel.  

 
1 Se 13 och 14 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av 

läkemedel och teknisk sprit.  
2 6 kap. 4 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 

ändringsförordning 2001:84 
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1.1.2. Problemet  

Det har framkommit att det finns ett behov av att sjuksköterskor får rätt att rekvirera 

läkemedel och teknisk sprit för att hälso- och sjukvården bäst ska kunna utnyttja sina 

personalresurser. Erfarenheter från när sjuksköterskorna hade en författningsreglerad rätt att 

rekvirera läkemedel visar inte att den hanteringen medförde några risker för 

patientsäkerheten. Det är därför en brist att sjuksköterskor inte har rätt att rekvirera teknisk 

sprit och läkemedel för behandling av människa enligt nu gällande föreskrifter.  

1.1.3. Vad som ska uppnås 

För att möta behovet av att på ett bättre sätt kunna utnyttja personalresurserna inom hälso- och 

sjukvården ser Läkemedelsverket att HSLF-FS 2021:75 bör ändras så att sjuksköterskor åter 

får rätt att rekvirera teknisk sprit och läkemedel för behandling av människa. Detta avser 

rekvisition av läkemedel och teknisk sprit för användning inom hälso- och sjukvård som inte 

bedrivs på sjukhus. För beställning av läkemedel och teknisk sprit till sjukhus gäller istället 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning. 

Enligt de sistnämnda föreskrifterna, och enligt rutiner som vårdgivare ska ha över vem som 

får rekvirera läkemedel och hur det ska gå till3, finns redan möjlighet för sjuksköterskor att 

rekvirera läkemedel till sjukhus. 

1.1.4. Vad som föreslås 

Läkemedelsverket föreslår en ny paragraf i HSLF-FS 2021:75, 2 kap. 11 a §, som anger att en 

sjuksköterska får rekvirera teknisk sprit och läkemedel för behandling av människa till hälso- 

och sjukvårdsverksamhet under vissa angivna förutsättningar. Den första förutsättningen är att 

sjuksköterskan är verksam hos en vårdgivare4. Vidare ska rekvisitionen utfärdas inom ramen 

för anställningen eller uppdraget som sjuksköterska. Det krävs också att det rekvirerade 

läkemedlet eller den tekniska spriten ska användas i vårdgivarens hälso- och sjukvårds-

verksamhet. Läkemedelsverket föreslår att begreppet hälso- och sjukvårdsverksamhet 

definieras i 1 kap. 7 § i föreskrifterna. Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses verksamhet 

som omfattas av 2 kap. 1 § 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som avser åtgärder 

för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador samt sjuktransporter. 

Tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) omfattas inte. Förutsättningen att det som 

rekvireras ska användas i vårdgivarens hälso- och sjukvårdsverksamhet innebär därför att en 

sjuksköterska t.ex. inte kan rekvirera läkemedel eller teknisk sprit till en tandvårdsklinik eller 

till en klinik för utförande av estetiska behandlingar.  

 

I 2 kap. 11 § HSLF-FS 2021:75 anges att sjuksköterskor får förskriva vissa läkemedel. En 

förutsättning för att sjuksköterskor ska få förskriva läkemedel är att de uppfyller av 

Socialstyrelsen fastställda krav på utbildning och övriga villkor. Den förutsättningen föreslås 

inte gälla för sjuksköterskors rätt att rekvirera läkemedel och teknisk sprit. Rätten att rekvirera 

är inte heller kopplad till de läkemedel som anges i föreskrifternas bilaga 5. I bilaga 5 anges 

enbart de läkemedel som sjuksköterskor har rätt att utfärda på recept enligt 2 kap. 11 §.  

 

För att minska risken för att narkotiska läkemedel avleds från den legala hanteringskedjan 

finns det enligt Läkemedelsverkets bedömning skäl att överväga en begränsning för 

sjuksköterskor att få sådana läkemedel utlämnade mot rekvisition. Inte för att sjuksköterskor i 

sig bedöms utgöra en särskild risk i detta avseende utan för att omständigheten att fler 

 
3 Se 12 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering 

av läkemedel i hälso- och sjukvården enligt vilken det ska det framgå av vårdgivarens rutiner för ordination och 

hantering av läkemedel bland annat hur läkemedel ska rekvireras och vem som får rekvirera läkemedel. 
4 Vårdgivare definieras i 1 kap. 4 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel som fysisk eller juridisk person 

som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård. 
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personer får rätt att lagligen få åtkomst till narkotika medför en sådan risk. Enligt vad 

Läkemedelsverket erfar finns inget stort behov av att sjuksköterskor ges rätt att rekvirera 

narkotiska läkemedel till andra vårdinrättningar än sjukhus. Läkemedelsverket föreslår därför 

att sådana läkemedel inte ska få rekvireras av sjuksköterska. Om berörda vårdgivare har 

behov av narkotiska läkemedel i sin verksamhet måste sådana rekvisitioner därför även 

fortsättningsvis utfärdas av läkare eller tandläkare. Det bör också noteras att det finns 

särskilda bestämmelser om behörighet för läkare att förordna vissa läkemedel i 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och 

utlämnande av vissa läkemedel. Även dessa bestämmelser innebär en begränsning i 

sjuksköterskors rätt att få rekvirera vissa läkemedel. 

 

I 6 kap. HSLF-FS 2021:75 regleras rekvisitioner. I 6 kap. 1 § anges de övergripande kraven 

på en rekvisition. Med anledning av att det nu föreslås en definition av hälso- och 

sjukvårdsverksamhet i föreskrifterna som utesluter tandvård enligt tandvårdslagen gör 

Läkemedelsverket bedömningen att det för tydlighets skull uttryckligen bör framgå av 6 kap. 

1 § att paragrafen även omfattar rekvisitioner utfärdade av tandläkare till tandläkarpraktik.  

Läkemedelsverket föreslår också en ny paragraf i kapitlet, 5 a §, som anger vad som ska 

framgå av en rekvisition utfärdad av en sjuksköterska. Av en rekvisition som utfärdats av en 

sjuksköterska ska det enligt förslaget, utöver idag gällande krav på uppgifter enligt 5 §, även 

framgå namnet på den vårdgivare där sjuksköterskan är verksam och namnet på den enhet där 

läkemedlen eller den tekniska spriten ska användas. Uppgifterna behövs för att det ska gå att 

kontrollera att förutsättningarna i 2 kap. 11 a § är uppfyllda. 
 

I 8 kap. 43 § HSLF-FS 2021:75 anges vad en verifikation ska innehålla. Läkemedelsverket 
föreslår att utöka kravet på uppgifter när verifikationen avser läkemedel eller teknisk sprit som 
utlämnats mot en rekvisition som utfärdats av en sjuksköterska. I ett sådant fall ska 
verifikationen även innehålla uppgift om vårdgivare och enhet i enlighet med den föreslagna 
bestämmelsen i 6 kap. 5 a §. 

1.2. Redaktionella ändringar 

I 6 kap. 7 § HSLF-FS 2021:75 finns reglerat när annan än förskrivare får rekvirera läkemedel. 

I punkten 4 finns bland annat en hänvisning till Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd 

(SJÖFS 2000:21) om sjukvård och apotek på fartyg. Dessa föreskrifter har upphävts och 

ersatts av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:80) om sjukvård och 

apotek på fartyg. En redaktionell ändring föreslås med anledning av detta. 

1.3. Sjuksköterskors förskrivningsrätt enligt bilaga 5 

1.3.1. Bakgrund 

I bilaga 5 i HSLF-FS 2021:75 anges vilka läkemedel som sjuksköterskor med 

förskrivningsrätt får förskriva. Läkemedelsverket föreslår att bilagan uppdateras med en ATC-

kod som ändrats.  

1.3.2. Problemet 

Varje år gör World Health Organization (WHO) en översyn av ATC-koder för 

läkemedelssubstanser. Vid den senaste översynen skedde en delning av ATC-kod R06AA02. 

Läkemedel innehållande dimenhydrinat (även benämnt difenhydraminteoklat) flyttades till en 

ny ATC-kod, R06AA11. Läkemedel innehållande difenhydraminklorid behöll ATC-kod 

R06AA02. 
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I avsnitt 16 i bilaga 5 till HSLF-FS 2021:75 under rubrik Övrigt återfinns läkemedel som 

innehåller dimenhydrinat för indikation åksjuka. Den ATC-kod som anges i bilagan är efter 

ovan angivna ändringar inte längre korrekt och behöver ändras. 

1.3.3. Vad som ska uppnås och vad som föreslås 

För att det inte ska vara otydligt vilka läkemedel som omfattas av sjuksköterskornas 

förskrivningsrätt behöver ATC-koder anges korrekt i bilaga 5. Läkemedelsverket föreslår 

därför att ATC-koden för läkemedel innehållande dimenhydrinat ändras till R06AA11 i 

bilagan. 

2. Alternativa lösningar 
Behörighet att förordna läkemedel regleras i föreskrifterna HSLF-FS 2021:75 liksom vilka 

läkemedel en sjuksköterska har rätt att förskriva. De nu aktuella förslagen utgör ändringar i 

befintliga föreskrifter i dessa avseenden. Läkemedelsverket bedömer att något alternativt sätt 

att genomföra föreslagna ändringar därför inte finns.  

3. De som berörs av regleringen 
De som berörs av de föreslagna ändringarna är vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård 

och vars verksamhet innefattar rekvirering av läkemedel och teknisk sprit. Sjukhusens 

läkemedelsförsörjning påverkas dock inte. Läkare och sjuksköterskor som arbetar inom hälso- 

och sjukvårdsverksamhet som inte bedrivs på sjukhus berörs eftersom sjuksköterskor föreslås 

få en författningsreglerad rätt att rekvirera läkemedel och teknisk sprit. Det medför att 

sjuksköterskor kommer att kunna utföra en administrativ uppgift som annars måste utföras av 

läkare. Tillståndshavare för öppenvårdsapotek samt apotekspersonal på öppenvårdsapotek 

påverkas genom de nya kraven på uppgifter som ska kontrolleras och dokumenteras i 

samband med expediering av en rekvisition utfärdad av en sjuksköterska.   

4. Bemyndiganden 
Läkemedelsverket meddelar de föreslagna föreskrifterna med stöd av bemyndiganden i 9 kap. 

9 § 2 och 3 samt 11–12 §§ läkemedelsförordningen (2015:458) samt 14 § 15 förordningen 

(2009:659) om handel med läkemedel. 

5. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
Läkemedelsverket gör bedömningen att de föreslagna föreskrifterna och ändringarna medför 

följande kostnader och konsekvenser. 

5.1. Vårdgivare 

Vårdgivare kan behöva ändra sina rutiner rörande rekvirering av läkemedel och teknisk sprit 

då en ny personalkategori får rätt att rekvirera dessa varor och ytterligare uppgifter ska anges 

på sådana rekvisitioner. För de vårdgivare som använder elektroniska beställningssystem för 

rekvisitionshantering kan ändringar behöva göras i dessa system för att de nya uppgifterna ska 

kunna anges. Hur omfattande sådana ändringar skulle bli beror på systemens nuvarande 

utformning och går därför inte enkelt att uppskatta. 

 

Berörd personal hos vårdgivaren behöver tid för inläsning av ändrade rutiner. Omfattningen 

av de rutiner som ska implementeras kan variera. Det går därför inte att uppskatta 

tidsåtgången för uppdatering och inläsning av nya och uppdaterade rutiner närmare. 
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5.2. Öppenvårdsapotek samt öppenvårdsapotekspersonal 

De föreslagna ändringarna medför att tillståndshavare kan behöva ändra befintliga 

instruktioner och upprätta nya instruktioner rörande expediering av rekvisition av läkemedel 

och teknisk sprit samt sedan implementera dessa i verksamheten. Detta uppskattar 

Läkemedelsverket kunna ta cirka tre timmar. Läkemedelsverket bedömer att uppgiften 

kommer att utföras av en läkemedelsansvarig med en beräknad timlön på 220 kronor. Till 

detta belopp kommer kostnader för sociala avgifter. Olika apotek har olika förutsättningar för 

detta arbete och därmed kommer arbetstid och därmed kostnaderna kunna variera för detta. 

För det fall instruktioner tas fram på central nivå, exempelvis inom en apotekskedja, blir 

kostnaden per öppenvårdsapotek sannolikt lägre. Beroende på hur öppenvårdsapotekens 

expedieringsstöd är utformade och hur verifikationer arkiveras kan anpassningar i systemstöd 

krävas. Hur omfattande sådana ändringar skulle bli beror på systemens nuvarande utformning 

och kostnaderna för detta går därför inte enkelt att uppskatta. 

 

Berörd personal på öppenvårdsapotek behöver tid för inläsning av ändrade instruktioner och 

läkemedelsansvarig eller annan ansvarig person behöver tid för att följa upp att personalen har 

tagit del av tillämpliga instruktioner. Beroende på omfattningen av de instruktioner som ska 

implementeras samt hur öppenvårdsapoteks personalgrupper är sammansatta avseende antal 

anställda och yrkeskategorier, kan kostnaden för detta variera. Även omfattningen av behov 

av nya och reviderade instruktioner i förhållande till verksamheten kan variera. Det går därför 

inte att uppskatta tidsåtgången för inläsning av nya och uppdaterade instruktioner närmare. 

6. Överensstämmelse med EU-lagstiftning 
Läkemedelsverket bedömer att de föreslagna föreskrifterna är förenliga med EU-rätten då de 

är icke-diskriminerande, proportionerliga och nödvändiga att genomföra för att säkerställa 

folkhälsan. 

7. Tidpunkt för ikraftträdande och särskilda 
informationsinsatser 

Läkemedelsverket gör bedömningen att föreskriftsändringarna bör träda i kraft så snart som 

möjligt eftersom ändringen medför en möjlighet att mer effektivt utnyttja hälso- och 

sjukvårdens resurser. För det fall förslagen innebär att ändringar behöver göras i en aktörs 

systemstöd som kräver viss tid för genomförande bör det gå att hantera rekvisitioner och 

verifikationer på annat sätt under övergångstiden. Det finns inga författningskrav på särskild 

systemteknisk hantering av dessa handlingar. 

 

De beslutade föreskrifterna kommer att publiceras på Läkemedelsverkets webbplats när de 

kommer ut från tryck. Det kommer att publiceras en nyhet om de beslutade föreskrifterna på 

Läkemedelsverkets webbplats och information kommer även att skickas ut i Läkemedels-

verkets nyhetsbrev ”Nytt från Läkemedelsverket” och ”Nyhetsbrev för apotek”. En informa-

tionsinsats kommer att göras till öppenvårdsapotek, vårdförbund, kommuner och regioner. 

8. Effekter av betydelse för företag? 
Om regleringen kan få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensför-

måga eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen innehålla en beskrivning enligt 7 § 

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Läkemedelsverket 

bedömer inte att de föreslagna föreskrifterna och föreskriftsändringarna kommer att medföra 

några sådana effekter eller förändringar av betydelse. Konsekvensutredningen innehåller 

därför inte någon beskrivning enligt bestämmelsen. 
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9. Effekter för kommuner, regioner eller förändringar av 
kommunala befogenheter och skyldigheter 

Förslagen till föreskrifter och föreskriftsändringar bedöms inte medföra sådana effekter och 

förändringar som anges i 8 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning. 

10. Kontaktpersoner 
Nedanstående kontaktpersoner kan nås på telefonnumret 018-17 46 00 och på e-postadressen 

registrator@lakemedelsverket.se  

 

Therese Isgren  Rättsenheten 

Pernilla Lötberg  Rättsenheten 

Ellen Nilsson   Rättsenheten 

Maria Björkman  Apotek och receptfri detaljhandel  

Martin Elfversson  Apotek och receptfri detaljhandel  

Ulrika Eriksson  Apotek och receptfri detaljhandel 

 

 

Sjuksköterskors förskrivningsrätt enligt bilaga 5 

Ulrika Haglind  Läkemedel i användning 

Lovisa Wallenberg  Läkemedel i användning 

11. Bilaga 
1. Förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2023:XX) om ändring i Läkemedelsverkets 

föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och 

teknisk sprit 

mailto:registrator@lakemedelsverket.se
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HSLF-FS 

2023:xx 

Utkom från trycket 

den xx 2023 

Föreskrifter om  

ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-

FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av 

läkemedel och teknisk sprit; 

beslutade den XX månad 2023. 

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 9 § 2 och 3 samt 11–

12 §§ läkemedelsförordningen (2015:458) samt 14 § 15 förordningen 

(2009:659) om handel med läkemedel i fråga om Läkemedelsverkets 

föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av 

läkemedel och teknisk sprit  

   dels att 1 kap. 7 §, 6 kap. 1 § och 7 §, 8 kap. 43 § och bilaga 5 till 

föreskrifterna ska ha följande lydelse, 

   dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 

11 a § och 6 kap. 5 a §, av följande lydelse. 

1 kap. 

7 §  De termer och begrepp som används i läkemedelslagen 

(2015:315) och lagen (2009:366) om handel med läkemedel har 

samma betydelse i dessa föreskrifter. När det gäller veterinärmedi-

cinska läkemedel har termer och begrepp i dessa föreskrifter samma 

betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel 

och om upphävande av direktiv 2001/82/EG.  

   I dessa föreskrifter används dessutom följande termer och begrepp 

med nedan angiven betydelse.  

   Bruksfärdigt läkemedel: läkemedel som är färdigt för användning.  

   Delexpediering: expediering av en del av den förordnade mängden 

läkemedel eller teknisk sprit.  

   EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

   Elektroniskt recept: ett recept i elektronisk form som tillkommit 

antingen genom elektronisk förskrivning eller genom att uppgifter 

från en receptblankett har förts över till ett elektroniskt format.  

   Expediering: den process som börjar med att läkemedel eller tek-

nisk sprit efterfrågas utifrån ett förordnande och avslutas med att ett 
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läkemedel eller teknisk sprit blir utlämnat. Processen omfattar alla de 

uppgifter, inklusive kontroller och bedömningar, som ska utföras på 

ett öppenvårdsapotek i syfte att rätt läkemedel eller teknisk sprit ska 

kunna lämnas ut till rätt person.  

   Expedieringsintervall: den tid som förskrivaren anger ska ha passe-

rat innan ett itererat recept får expedieras på nytt.  

   Förordna: att utfärda recept eller rekvisition avseende läkemedel 

eller teknisk sprit.  

   Förordnande: recept eller rekvisition.  

   Förskriva: att utfärda recept.  

   Förskrivare: den som är behörig att förordna läkemedel eller tek-

nisk sprit, med undantag för den som får rekvirera läkemedel enligt 6 

kap. 7 §.  

   Gängse benämning: det internationella generiska namnet på en ak-

tiv substans som rekommenderas av Världshälsoorganisationen eller, 

om sådant inte finns, den vanligtvis använda benämningen.  

   Helhetskontroll: kontroll i slutskedet av en expediering som ska sä-

kerställa att det läkemedel eller den tekniska sprit som ska utlämnas 

motsvarar det som förordnats samt att alla övriga uppgifter som ska 

ingå i en expediering, fram till utlämnandet, har utförts på rätt sätt. 

   Hälso- och sjukvårdsverksamhet: verksamhet som omfattas av 2 

kap. 1 § 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som avser åt-

gärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar 

och skador samt sjuktransporter. Tandvård enligt tandvårdslagen 

(1985:125) omfattas inte. 

   Itererat recept: ett recept som är giltigt för flera expedieringar.  

   Jourdos: läkemedel som vid behandlingstillfället lämnas ut i 

mindre antal doser för att täcka patientens eller djurets behov till dess 

läkemedlet kan expedieras från öppenvårdsapotek.  

   Narkotiskt läkemedel: läkemedel som innehåller narkotika enligt 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar 

över narkotika.  

   Originalförpackning: den läkemedelsförpackning som förpackats 

av tillverkaren eller innehavaren av godkännandet för försäljning av 

läkemedlet.  

   Recept: underlag för expediering av läkemedel eller teknisk sprit 

till enskild användare eller djur, inklusive sådana veterinärrecept som 

avses i artikel 4.33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2019/6.  

   Recept till människa: recept som avser läkemedel eller teknisk sprit 

för behandling av människa.  

   Recept för djur: recept som avser läkemedel eller teknisk sprit för 

behandling av djur, inklusive sådana veterinärrecept som avses i arti-

kel 4.33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6.  

   Rekvisition: beställning av läkemedel eller teknisk sprit från öppen-

vårdsapotek.  
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   Signum: personlig signatur som anges för hand eller i elektronisk 

form.  

   Startförpackning: den minsta förpackning som godkänts för visst 

läkemedel och som avser högst en månads förbrukning. Med start-

förpackning avses inte insättningsförpackning eller titreringsförpack-

ning.  

   Teknisk sprit: sådan vara som avses i 1 kap. 4 § alkohollagen 

(2010:1622).  

   Unik identitetsbeteckning: sådan säkerhetsdetalj som avses i artikel 

3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av den 2 ok-

tober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de 

säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel. 

 

2 kap. 

11 a §   En sjuksköterska får rekvirera teknisk sprit och läkemedel för 

behandling av människa till hälso- och sjukvårdsverksamhet om föl-

jande förutsättningar är uppfyllda.  

   1. Sjuksköterskan är verksam hos en vårdgivare.  

   2. Rekvisitionen utfärdas inom ramen för anställningen eller uppdra-

get som sjuksköterska. 

   3. Det rekvirerade läkemedlet eller den tekniska spriten ska använ-

das i vårdgivarens hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

   Narkotiska läkemedel får inte rekvireras enligt första stycket.   

  

6 kap. 

1 §   En rekvisition till hälso- och sjukvården, till tandläkarpraktik eller 

till veterinärmedicinsk verksamhet ska utfärdas på papper eller 

elektroniskt om inte annat anges i dessa föreskrifter. Den som är be-

hörig förskrivare enligt 2 kap. får rekvirera och motta sådant som om-

fattas av behörigheten. En rekvisition får även utfärdas i enlighet med 

7 och 8 §§.  

   Läkemedel och teknisk sprit får rekvireras elektroniskt om det finns 

ett skriftligt avtal om överföring av elektroniska rekvisitioner mellan 

beställaren och berörda öppenvårdsapotek. 

   Det ska säkerställas att samtliga uppgifter som behövs vid elektro-

nisk rekvisition överförs på ett säkert och korrekt sätt. Kan dessa krav 

inte uppfyllas får rekvisitionen inte expedieras. 

 

5 a §   På en rekvisition utfärdad av en sjuksköterska ska, utöver vad 

som framgår av 5 §, även följande anges. 

1. Namnet på den vårdgivare där sjuksköterskan är verksam. 

2. Namnet på den enhet där läkemedlet eller den tekniska spriten ska 

användas.  
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7 §   Läkemedel får rekvireras av annan än förskrivare enligt följande: 

   1. Föreståndare för vetenskaplig institution eller motsvarande vid 

universitet eller högskola eller för sådant undersökningslaboratorium, 

forskningsinstitut eller dylikt, som ägs eller åtnjuter understöd av sta-

ten eller kommun, om läkemedlet ska användas för annat ändamål än 

sjukvård. 

   2. Sakkunnig person för verksamhet som har tillverknings- eller par-

tihandelstillstånd för läkemedel.    

   3. Farmaceut som tjänstgör i Försvarsmaktens förband.    

   4. Befälhavare på fartyg, fartygets redare eller annan som befälha-

varen delegerat uppgifterna till och som tjänstgör ombord på fartyget; 

enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(TSFS 2021:80) om sjukvård och apotek på fartyg, enligt Transport-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i 

nationell sjöfart och enligt särskilda beslut som Transportstyrelsen 

meddelar om detta.    

   5. Den som yrkesmässigt utför elektriskt svetsningsarbete får, för 

behandling av ögonsmärtor som uppkommit i samband med svetsning, 

så kallad svetsblänk, rekvirera ögondroppar innehållande 0.5–1% tet-

rakainklorid, 0,4% oxibuprokainklorid i avdelade doser eller ögon-

salva innehållande 0,5% cinkokain i minsta godkända förpackning. 

   I 6 § första stycket lagen (1992:860) om kontroll av narkotika anges 

att narkotiska läkemedel endast får lämnas ut efter förordnande av lä-

kare, tandläkare eller veterinär.   

 

8 kap. 

43 §   En verifikation ska upprättas över varje mot rekvisition utlämnat 

läkemedel eller utlämnad teknisk sprit. Verifikationen ska innehålla 

samtliga nedanstående uppgifter. 

1. Vad som rekvirerats. 

2. I de fall annat läkemedel än det rekvirerade lämnas ut: det utläm-

nade läkemedlet. 

3. Den förskrivare som ansvarar för rekvisitionen. 

4. I förekommande fall leveransadress. 

5. Uppgift om läkemedlets unika identitetsbeteckning, i de fall öp-

penvårdsapoteket utför kontroll och avaktivering enligt artikel 25.2 i 

kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161. 

6. Den farmaceut som ansvarat för expedieringen och i förekom-

mande fall annan person som deltagit i expedieringen. Av uppgifterna 

ska det framgå vilka moment respektive person har utfört. 

7. Datum och tidpunkt för utlämnandet och i förekommande fall 

datum och tidpunkt för helhetskontroll. 

   En verifikation avseende en rekvisition utfärdad av en sjukskö-

terska ska även innehålla uppgift om vårdgivare och enhet i enlighet 

med 6 kap. 5 a §. 
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   Om rekvisitionen behålls av öppenvårdsapoteket kan den utgöra en 

verifikation över utlämnandet under förutsättning att rekvisitionen in-

nehåller uppgifter enligt första stycket. 

 

__________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket. 

 

Läkemedelsverket 

 

 

BJÖRN ERIKSSON 

 

Joakim Brandberg 
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Bilaga 51 

 

Läkemedelslista för sjuksköterskor med förskrivningsrätt  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

16. ÖVRIGT 

 

Indikation Godkända 

läkemedel 

innehållande 

ATC-kod Kommentar 

Tillfälligt 

illamående 

Meklozin  R06A E05  Inte till barn eller 

gravida kvinnor 

Åksjuka 

Skopolamin  A04A D01  

Depotplåster   

Inte till barn under   

10 år  

Dimenhydrinat  R06A A11  Inte till barn  

Meklozin  R06A E05  
Inte till barn under   

6 år  

Hjälp mot 

abstinensbesvär 

vid rökavvänjning  
Nikotin  N07B A01   

Hosta 
Noskapin  R05D A07  

 

 

Feber Ibuprofen  M01A E01  Inte beredningar för 

parenteral admini-

strering 

Acetylsalicylsyra  N02B A01  
Inte till barn under   

18 år  

Acetylsalicylsyra, 

kombinationer exkl. 

neuroleptika 

N02B A51  

Inte till barn under   

18 år  

Paracetamol  N02B E01  Inte beredningar för 

parenteral  

administrering 

Beredning av 

injektionsvätska  Lösningar, 

spädningsvätskor 

och spolvätskor 

V07A B  

Sterilt vatten för in-

jektion, natriumklo-

rid för beredning av 

injektionsvätska  

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2022:38. 
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HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket. 
Webb: www.lakemedelsverket.se  

 

Författningen kan beställas via: 

Norstedts Juridik 

106 47 Stockholm 

Telefon, kundservice: 08-657 95 00 

E-post: order@forlagssystem.se 

Internet: www.nj.se/offentligapublikationer 
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Kommunförvaltningen 
Klara Sjögren Holtz 
telefon 0304-334362 
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se 
 
 
Samrådsyttrande avseende ny 40 kV ledning Museröd-Vräland 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Lämna samrådsyttrande avseende ny 40 kV ledning Museröd-Vräland, enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2023-02-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ställer sig bakom det förordade ledningsalternativet C. 
 
Kommunen vill framhålla att projektet vid detaljprojekteringen bör utformas på ett 
sådant sätt att inte möjligheterna att genomföra planerade och kommande 
vattenvårdsåtgärder i området försvåras. Inför detaljprojekteringen önskas en dialog 
kring placering av nya stolpar samt information om planerade arbetsperioder för 
utförandet 

Bakgrund 
Ellevio planerar att förstärka nätet på Orust genom en ny 40 kV ledning mellan 
transformatorstationen Museröd och Vräland. I nuläget har verksamhetsutövaren 
Ellevio bara en regionnätsledning som förser station Museröd med ström. För att öka 
leveranssäkerheten på norra Orust behövs ytterligare en ledning till stationen. Syftet 
med projektet är även att bygga bort kopplingstornet vid Vräland för att kunna 
modernisera och göra elnätet säkrare.  

För att bygga och driva en kraftledning krävs tillstånd, en s.k. koncession, där 
Energimarknadsinspektionen är beslutande instans. En ansökan om koncession ska 
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver den påverkan som 
projektet kan medföra för människors hälsa och miljön. Innan en MKB upprättas ska 
verksamhetsutövaren hålla samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Aktuellt samråd genomförs 
som ett undersökningssamråd som även uppfyller kraven för ett avgränsningssamråd 
enligt 6 kap. miljöbalken. Detta innebär att samrådet utgår från en bred samrådskrets. 
Inför samrådet har Ellevio också genomfört en myndighetsdialog med Länsstyrelsen 
och Orust kommun för att i ett tidigt skede informera om förestående åtgärder samt för 
att inhämta information från myndigheterna som är till nytta för projektet. Inhämtad 
information har beaktats inför föreliggande samråd.  
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Nuläge  
Verksamhetsutövaren Ellevio förordar ledningsalternativ C, vilket innebär att den nya 
40 kV ledningen planeras att utformas som luftledning i parallellgång med befintlig 
luftledning mellan Museröd och kopplingtornet vid Vräland. Vid någon passage kan det 
bli aktuellt att bredda parallellavstånd till befintlig ledning på grund av utrymmesskäl. 
När en ny ledning byggs längs med en befintlig ledning (så kallad parallellgång) blir det 
tillkommande markbehovet markant mindre. Den befintliga skogsgatan är 40 meter 
bred och behöver endast breddas med cirka 6–8 meter på den sida den nya ledningen 
byggs.  
 
I den tidiga myndighetsdialogen angav Orust kommun att Alternativ C är att föredra, då 
de andra studerade luftledningsalternativen A och D bedömdes påverka landskapsbilden 
och orörd natur i betydligt högre utsträckning, genom nya intrång i tidigare opåverkad 
mark. Detta har hörsammats av verksamhetsutövaren i enlighet med förordad 
ledningssträckning. 

Bedömning  
Kommunen ställer sig bakom det förordade ledningsalternativet C. 
 
Kommunal mark och arrende 
Kommunen i egenskap av markägare berörs vid alternativ C av ledningsträckning över 
jordbruksmark. För att inte onödigtvis försvåra brukandet av åkermarken önskar 
kommunen att placering av ledningsstolpar om möjligt samordnas med befintlig parallell 
luftledning och företrädesvis placeras i åkerkanter. Arrendator till jordbruksmarken är 
Kjell Josefsson, Tyfta 525, 473 94 Henån. 
 
Vattenvårdande åtgärder i området 
Ledningsgatan ser ut att dras mycket nära den befintliga ledningen, som till viss del står 
på svämplanen till Varekilsån. Kommunen har ett pågående projekt för att restaurera 
bottennivåer i ån, med troligt genomförande sommaren 2023. Det finns även ett behov 
av ytterligare naturvårdsåtgärder i ån. De tänkta åtgärderna påverkar inte befintliga 
ledningsanordningar, men det finns risk för intressekonflikt beroende på var de nya 
stolparna ska sättas upp. Om ledningsgatan dras över torvmarker eller andra svackor där 
det i framtiden kan vara aktuellt att skapa/återskapa våtmarker, bör inte stolparna sättas 
på ett sätt som hindrar sådana miljöprojekt. Det är tyvärr vanligt att både luftledningar, 
markledningar och vägar läggs på sätt som försvårar möjligheterna att nå 
vattenrelaterade miljömål.  Kommunen önskar en dialog kring placering av nya stolpar 
samt information om tänkt arbetsperiod. 
 
Ån kommer med tiden naturligt att förflytta sig i sidled över svämplanet, oavsett om 
vattenvårdsåtgärder utförs eller ej. Det finns därför på lång sikt en risk för påverkan på 
både befintliga och nya stolpar som sätts på svämplanet. Vi saknar kunskap om 
stolparna kan ta skada av detta eller om de är utformade för att klara en sådan påverkan.  



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2023-02-08 KS/2023:60 
 

 

 
Detaljprojektering  
I samrådsunderlaget framgår att den exakta utformningen tas fram i 
detaljprojekteringen, som sker efter det att koncessionsansökan skickats in. Det finns 
olika typer av stolpar som kan väljas och höjden på stolparna och avståndet mellan 
stolparna anpassas till topografin. Med anledning av några trånga passager behöver 
ledning byta sida och korsa befintlig ledning. Den preliminära bedömningen under 
förprojekteringen är två korsningar, men slutgiltig lösning fastställs under 
detaljprojekteringen. 
 
Kommunen önskar via kommunens miljöenhet en dialog inför detaljprojekteringen 
kring placering av nya stolpar samt information om de planerade arbetsperioderna för 
utförandet. Stolparna bör placeras på ett sätt som inte hindrar vattenvårdande projekt i 
området.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Ellevio planerar att förstärka nätet på Orust genom en ny 40 kV ledning mellan 

transformatorstationen Museröd [nedan station Museröd] och Vräland. I nuläget har Ellevio 

bara en regionnätsledning, TL3, som förser station Museröd med ström. För att öka 

leveranssäkerheten på norra Orust behövs ytterligare en ledning till stationen. Planerad ledning 

innebär att matningen av station Museröd kan ske från två olika ledningar vilket ökar 

redundansen och leveranssäkerheten. I dagsläget kan ett avbrott på befintlig ledning TL3 riskera 

strömförsörjningen av norra Orust.  

Syftet med projektet är även att bygga bort kopplingstornet vid Vräland för att kunna 

modernisera och göra elnätet säkrare. Förekommande kopplingstorn på Orust är av äldre 

konstruktion och behöver avvecklas så att kopplingar i nätet istället kan fjärrstyras från 

driftcentralen, vilket leder till snabbare omkopplingar och kortare avbrottstider. Personsäkerhet 

är också en del i detta. Dessa kopplingstorn är mycket svåra att underhålla på grund av att 

ledningen som är ansluten till kopplingstornet alltid måste vara i drift. Detta innebär att 

underhåll måste ske med spänning på.  

Figur 2 visar en principskiss för hur nätet kommer förändras av planerat ledningsprojekt. 

Kopplingstornet kommer ersättas med två nya vinkelstolpar. Den nya ledningen behöver tas i 

drift innan raseringen av kopplingstornet kan påbörjas. 

Utredningsområdet för den nya ledningen visas i Figur 1. På uppdrag av Ellevio handlägger 

Sweco tillstånds- och samrådsfrågorna i ärendet.  

 
Figur 1. Översiktskarta över utredningsområdet som den nya ledningen mellan Museröd och Vräland 

planeras inom. 
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Figur 2. Översta kartan visar Ellevios befintliga regionnät, med en ledning till norra Orust. Den nedre 

kartan visar hur kopplingstornet byggs bort och att det skapas en robust ringstruktur i nätet med den nya 

ledningen.  
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1.2 Tillståndsprocessen 

För att bygga och driva en kraftledning krävs tillstånd. Det primära tillståndet som erfordras är 

så kallad nätkoncession för linje (tillstånd enligt ellagen 1997:857), vidare kallad koncession. 

En ansökan om koncession ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver 

den påverkan som projektet kan medföra för människors hälsa och miljön. Koncessionsansökan 

sänds till Energimarknadsinspektionen som remitterar handlingen till samtliga berörda 

instanser. Efter remisstiden fattar Energimarknadsinspektionen ett beslut om koncession. 

Erhållen nätkoncession gäller i regel tills vidare, en beviljad koncession kan omprövas efter 

tidigast 40 år. Ett koncessionsbeslut kan överklagas. Ärendet överlämnas då till mark- och 

miljödomstolen. 

Innan en MKB upprättas ska verksamhetsutövaren hålla samråd enligt 6 kap. miljöbalken med 

länsstyrelse, tillsynsmyndighet samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. I 

samrådsförfarandet ges de som är berörda möjlighet att påverka projektet. Samrådet omfattar 

sedan 1 januari 2018 två typer av samråd, ett inledande så kallat undersökningssamråd som i 

vissa fall följs av ett så kallat avgränsningssamråd. Det är alltså i denna fas, samrådsfasen, som 

projektet är i nu, se Figur 3 för hela tillståndsprocessen.  

Undersökningssamrådet ska avse den miljöpåverkan som projektet bedöms medföra. Utifrån 

underlaget som presenteras vid undersökningssamrådet, fattar länsstyrelsen beslut om huruvida 

ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte. Avgränsningssamråd 

ska genomföras för verksamheter som bedömts medföra en betydande miljöpåverkan. Samråd 

ska då ske med en bredare samrådskrets, med de övriga statliga myndigheter, den allmänhet och 

de organisationer som kan antas bli berörda, och samrådsunderlaget ska även beskriva 

alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden. 

Verksamhetsutövaren kan själv göra bedömningen att projektet kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Då sker ett avgränsningssamråd med bred samrådskrets direkt och ett BMP-

beslut behöver inte inhämtas från länsstyrelsen. När verksamhetsutövaren bedömer att det inte 

rör sig om betydande miljöpåverkan, men är osäker på länsstyrelsens bedömning, kan 

verksamhetsutövaren välja att genomföra ett undersökningssamråd som även uppfyller kraven 

för ett avgränsningssamråd. Då sker ett mer omfattande första samråd med en bredare 

samrådskrets. Ett BMP-beslut inhämtas från länsstyrelsen och i det fall länsstyrelsen bedömer 

att det kan antas medföra betydande miljöpåverkan har redan kraven på ett avgränsningssamråd 

uppfyllts. 

Om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas, ska 

verksamhetsutövaren ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de väsentliga 

miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. Om det rör sig om betydande 

miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning genomföras inom vilken en mer omfattade 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  
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Figur 3. Ellevios tillståndsprocess för nätkoncession för linje samt vilket steg projektet befinner sig i. 

Inför samrådet har Ellevio genomfört en myndighetsdialog med Länsstyrelsen och Orust 

kommun för att i ett tidigt skede informera om förestående åtgärder samt för att inhämta 

information från myndigheterna som är till nytta för projektet. Inhämtad information har 

beaktats inför föreliggande samråd.  

1.2.1 Aktuellt samråd-kombinerat undersöknings-och avgränsningssamråd 

Aktuellt samråd genomförs som ett undersökningssamråd som även uppfyller kraven för ett 

avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808). Detta innebär att samrådet utgår från 

en bred samrådskrets. De samrådsparter som är med i föreliggande samråd kan ses i Tabell 1 

nedan. Allmänheten informeras om projektet via kungörelse i tidningarna Västnytt. 

 

Samråd och tillståndsansökan för den aktuella ledningen handläggs av Sara Mattsson och 

Johanna Fransila hos Sweco Sverige AB på uppdrag av Ellevio. De synpunkter som inkommer i 

samrådet beaktas i det fortsatta arbetet med ledningen och sammanställs i en 

samrådsredogörelse som är en del av kommande MKB. 

Tabell 1. Samrådsparter i föreliggande samråd. 

Myndigheter  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Försvarsmakten HKV 

Orust kommun Skogsstyrelsen 

Trafikverket SGU, Sveriges geologiska undersökning 

Bohuslän Museer LFV  

Trollhättan-Vänersborgs flygplats (Fyrstads 

Flygplats AB) 

 

Organisationer  

Naturskyddsföreningen i Orust Företagarna Orust 

Lantbrukarnas riksförbund Orust Hembygdsförbund 

Bohusläns ornitologiska förening Friluftsfrämjandet Orust 
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1.3 Tidig myndighetsdialog 

Tidig myndighetsdialog har genomförts med Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Orust 

kommun. Den genomfördes under 2022.  Dialogen har hållits i den tidiga utredningsfasen inför 

det skriftliga samrådet, och syftet är att fånga upp kunskapsunderlag om eventuella intressen, 

pågående kommunala planer etc. samt tidiga synpunkter på studerade sträckningsalternativ. De 

synpunkter som inkom under myndighetsdialogen har beaktats i det fortsatta utredningsarbetet 

fram till aktuellt samrådsunderlag. 

1.4 Markupplåtelse och ledningsrätt 

Förutom koncession för linje behöver ledningsägaren även säkerställa rätten att få ianspråkta 

mark för att bygga och bibehålla ledningen. Ellevio avser erbjuda berörda fastighetsägare att 

ingå markupplåtelseavtal (servitutsavtal) vilket reglerar ledningsägarens och fastighetsägarens 

rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Markupplåtelseavtalet kan läggas till grund för 

ledningsrätt hos Lantmäteriet. 

När en ny ledning byggs, ersätts fastighetsägaren för att ledningsägaren ska få använda marken 

med så kallad ”intrångsersättning”. Ersättningen ska motsvara den marknadsvärdeminskning 

som ledningen innebär för fastigheten. För att beräkna detta tillämpas Lantmäteriets och 

energibranschens normer och schabloner. Utöver det utgår alltid ett påslag med 25 procent, 

enligt gällande regler i expropriationslagen. Fastighetsägare som tecknar markupplåtelseavtal 

får även en frivilligersättning enligt energibranschens policy. I de fall träd behöver avverkas 

utgår ett ersättningserbjudande för det. Skulle det uppstå skador vid anläggande, eller framtida 

underhåll, ersätts dessa i varje enskilt fall. 

Ellevio eftersträvar alltid frivilliga överenskommelser. När det inte är möjligt är det möjligt att 

söka ledningsrätt. Frågan lämnas då till Lantmäteriet som avgör om upplåtelse av marken ska 

ske och villkoren för detta. 

  

Runnsvattnets vänner  

Företag  

Ellevio AB Skanova 

IP only MittOrust fiber 

SLL Energi & Infrastruktur  

Övriga  

Fastighetsägare, närboende och 

rättighetsinnehavare 
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2 Teknisk utformning 

2.1 Planerad teknisk utformning 

Ny 40 kV ledning planeras att utformas som luftledning i parallellgång med befintlig luftledning 

TL3 mellan Museröd och kopplingtornet vid Vräland. Vid någon passage kan det bli aktuellt att 

bredda parallellavstånd till befintlig ledning på grund av utrymmesskäl. Anslutningen in i 

station Museröd behöver ske med markkabel av utrymmesskäl. En kort sträcka (cirka 80-100 

meter) planeras därför som kabel i ledningens norra ände. Ytterligare beskrivning av förordat 

alternativ och dess sträckning ges i avsnitt 3.3.1.  

Ellevios utgångspunkt är generellt att anlägga/bibehålla befintliga regionnätsledningar (30 kV – 

170 kV) som luftledning, då det är en mycket driftsäker och kostnadseffektiv utformning för 

regionnätet. Ett eventuellt fel på en markkabel tar längre tid att lokalisera och reparera än ett 

eventuellt fel på en luftledning och regionnätet är mycket känsligt för långa avbrott i och med 

att det är många elkunder som berörs vid ett eventuellt driftavbrott. Regionnätsledningar 

anläggs med så kallade trädsäkra skogsgator och drabbas därför inte av stormfällda träd som 

faller på ledningen, såsom låg- och mellanspänningsledningar inom lokalnätet kan göra. 

Lokalnätet markförläggs ofta numera för att undvika problematiken med stormfällda träd. Det är 

dessutom mindre komplext och mindre kostsamt att markförlägga låg- och 

mellanspänningsledningar. Förutom att högspänningskablar är mycket dyrare än låg- och 

mellanspänningskablar, liksom själva schaktarbetet, så krävs även kostsam utrustning för att 

kompensera för den ökade strömförlust som uppstår vid långa markkabelförläggningar inom 

regionnätet. Ur ett driftsäkerhetsperspektiv är det inte heller lämpligt att ha flera övergångar 

mellan markkabel och luftledning på en och samma ledning, då varje övergång innebär en 

potentiell felkälla. Även kabelskarvarna utgör felkällor. 

Med tanke på de tekniska utmaningarna med kabeltekniken inom regionnätet och med tanke på 

att branschen behöver genomföra en samhällsekonomiskt effektiv energiomställning måste vi ur 

ett tekniskt hänseende hålla ner mängden kabel i vårt regionnät. Användningen av 

kabeltekniken behöver prioriteras där den verkligen behövs och gör störst nytta. 

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har tagit fram en publikation1
 som förklarar 

varför regionnätet i huvudsak byggs i luft medan lokalnätet till stor del läggs ned i marken. Det 

är främst inom tätbebyggda områden där det är svårt att anlägga luftledning av 

utrymmesskäl som ledningar markförläggs inom regionnätet. Ellevio ansökte dock under 2020 

om koncession för två kortare 40 kV ledningar på Orust i kabelutförande, trots att det inte rörde 

sig om tätbebyggda områden och utrymmesbrist. Kabelförläggning utanför tätbebyggda 

områden sker i undantagsfall, men förutsätter att ledningssträckan är kort, marken schaktbar och 

att ledningens spänning är förhållandevis låg. Om så är fallet blir de tekniska utmaningarna 

hanterbara och kostnadsskillnaden inte så stora. Att bygga aktuell ledning som markkabel är 

däremot inte aktuellt, då det tidigt konstaterades att aktuell ledning inte uppfyller kriterierna för 

att utgöra ett undantag. Ett markkabelalternativ, alternativ B, är inte ett reellt alternativ.   

2.1.1 Planerad stolptyp 

Ledningen planeras att i huvudsak uppföras med enkelstolpar i trä likt befintlig ledning, se skiss 

i Figur 4. Befintlig ledning är uppförd i träenkelstolpar med framförallt triangelplacerade 

faslinor, se foton på befintlig ledning i Figur 5. Vid raklinje planeras ny ledning byggas med en 

 

1. Energiföretagen Sverige, Regionnätets funktion och utformning, 2021. Finns att ladda ned som pdf på 

www.energiforetagen.se 
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6 meter lång regel till befintlig ledning TL3 för att minimera intrång, om möjligt, se Figur 6. 

Avståndet (c/c) mellan befintlig och ny stolpe blir alltså 6 meter vid raklinjeutförande. 

Andra typer av utformning och material, till exempel portalstolpar i trä eller komposit, kommer 

förekomma, se en skiss på en portalstolpe i Figur 4. De bedöms bli aktuella vid särskilda 

passager där extra hög linhöjd eftersträvas t.ex. vid korsningar eller för att åstadkomma ett extra 

långt spann, eller helt enkelt för att dragkrafterna blir för stora. I förprojekteringen och den 

byggbarhetsbedömning som gjorts, har denna utformning förordats vid några passager där 

enkelstolpar inte är lämpliga.  

Beroende på terräng och typ av stolpe varierar avståndet mellan stolparna. Både höjden på 

stolparna och avståndet mellan stolparna anpassas till topografin och tas fram i 

detaljprojekteringen, som sker efter det att koncessionsansökan skickats in.  

 

 

 

Figur 4. Exempel på enkelstolpe (vänster) och portalstolpe (höger)  
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Figur 5. Befintlig ledning TL3 längs sträckan Museröd-Vräland. Exempel på enkelstolpar i trä.  

Stolparnas höjd över mark uppgår till cirka 10–15 meter för enkelstolpar och 15-20 meter för 

portalstolpar. Avståndet mellan ledningens faslinor uppgår till 1,45 meter för enkelstolpar. 

Avståndet mellan ledningens faslinor för portalstolpar är cirka 2,5 meter vid raklinje och cirka 

4,5 meter vid vinklar.   

Grundläggning av trästolpar sker genom schaktning, där stolpen schaktas ned cirka 2–2,5 meter, 

vari stolpen placeras och schaktet sedan fylls igen. Stolpar på berg och vinkelstolpar stagas.  

2.1.2 Ledningsgata vid parallellgång 

En ledningsgata kan enklast beskrivas som området under och omkring en ledning. 

Ledningsgatans bredd beror på olika faktorer såsom stolptyp, stolphöjd, spänningsnivå samt om 

ledning är fristående eller är parallell med redan befintlig ledning. För en fristående 40 kV 

luftledning krävs ett 36–40 meter brett röjt markområde, en s.k. skogsgata. Därtill måste det 

inom ett sidoområde tillses att det inte finns några så kallade ”farliga kantträd” som riskerar att 

falla över ledningen. Detta innebär att skogsgatan är trädsäkrad. Sidoområdets slutliga bredd 

påverkas av skogens och terrängens karaktär. Skogsgatan med dess sidoområden utgör 

tillsammans en ledningsgata, se Figur 6.  

Om en ny ledning byggs längs med en befintlig ledning (så kallad parallellgång) blir det 

tillkommande markbehovet markant mindre. Den befintliga skogsgatan är 40 meter bred och 

behöver då endast breddas med cirka 6–8 meter på den sida den nya ledningen byggs. Se 

schematisk skiss i Figur 6 för ledningsgata vid parallellgång där befintlig ledningsgata 

samutnyttjas. Slutlig lösning vid parallellgång fastställs under detaljprojekteringen.  
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 Figur 6. Ledningsgata vid parallellgång med befintlig ledning. 

2.2 Impregneringsmedel 

För att trästolpar ska få lång hållbarhet impregneras dessa. I och med utvecklingen på 

marknaden vad gäller nya mer hållbara impregneringsalternativ har Ellevio beslutat att av 

arbetsmiljöskäl fasa ut användningen av kreosot. Istället används kopparimpregnering. Olika 

stolpleverantörer har olika produkter och metoder för kopparimpregnering, och i dagsläget är de 

aktiva impregneringsmedlen som ingår i dessa stolpar likvärdiga med det som används i 

tryckimpregnerat virke i byggvaruhandeln, d.v.s. Wolmanit och Tanalith.  

Vissa varianter av kopparimpregnerade stolpar har ett så kallat förstärkt röt- och 

urlakningsskydd. Röt- och urlakningsskydd är en relativt ny företeelse på marknaden med 

huvudsyftet att via mineral- eller vegetabilisk olja försegla trät för att minska urlakningen av 

den annars vattenlösliga kopparsaltsimpregneringen. Detta förlänger stolpens livslängd och 

minskar urlakning av impregnering till jorden närmst stolpen. I tester i accelererade 

klimatkammare visar en variant av dessa nya stolpar på en urlakning om cirka 7,5 gånger 

mindre än en traditionell saltstolpe2. Olika leverantörer har olika metoder för att skapa detta 

ökade urlakningsskydd. Ellevio ser att det är rimligt att det kommer fler varianter och 

leverantörer vad gäller kopparimpregnering de kommande åren. 

2.3 Elektromagnetiska fält 

 Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska 

fält. Elektriska och magnetiska fält uppkommer bland annat vid generering, överföring och 

distribution samt slutanvändning av el. Fälten finns överallt i vår miljö kring kraftledningar, 

transformatorer och elapparater såsom hårtork och dammsugare. Elektriska fält avskärmas av 

vegetation och byggnader och därmed orsakar kraftledningar inga höga elektriska fält inomhus. 

Magnetfält avskärmas däremot inte av väggar och tak och därför kan magnetfältet inne i hus 

nära kraftledningar vara högre än vad som normalt förekommer i bostäder. Magnetiska fält mäts 

 
2 SLU, 2018. Leachability of copper from timber treated with Wolmanit CX 8 WB and water-repellent oil.   
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i mikrotesla (μT) och styrkan beror på ledningens strömlast, fasernas inbördes placering och på 

avståndet mellan faserna. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från ledningen 

(dubbla avståndet ger en fjärdedel av magnetfältet). Vid parallellgående ledningar kan faserna 

vid kritiska passager ofta placeras på ett sätt så att magnetfältet för de två ledningarna blir lägre 

jämfört om det enbart vore en ledning. 

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten 

har arbetat fram en vägledning vid samhällsplanering och byggande (Arbetsmiljöverket et al., 

2009). Följande rekommenderas om det kan genomföras till rimliga kostnader:  

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 

anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.  

• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger 

förhöjda magnetfält.  

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, 

skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer  
 
Trots mångårig forskning runt om i världen anses det vetenskapliga underlaget fortfarande inte 

tillräckligt för att ett gränsvärde ska kunna sättas för långvarig exponering av magnetfält från 

kraftledningar och kablar. Det finns ett referensvärde (rekommenderat maxvärde) för 

allmänheten avseende kortvarig exponering. Det är 100 μT (Arbetsmiljöverket et al., 2009).  
 

Ellevios avsikt är att uppfylla myndigheternas rekommendationer vid planering av nya 

ledningar.  

2.3.1 Magnetfält från aktuell ledning 

Sammanlagda magnetfält för befintlig och planerad ledning är lägre än 0,2 µT på 20 meters 

avstånd från centrumpunkten av de båda ledningarna. Magnetfältsberäkningar presenteras i 

kommande MKB.  
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3 Studerade sträckningsalternativ 

Nedan beskrivs hur tänkbara alternativ har identifierats vid alternativutredningen, se avsnitt 3.1.  

I avsnitt 3.3 beskrivs studerade alternativ. Alternativutredningen resulterade i två möjliga 

luftledningsalternativ varav ett förordas. Ett luftalternativ har avfärdats under genomförd 

alternativutredning.   

3.1 Metodik 

De alternativa ledningssträckningarna har utarbetats med beaktande av teknisk och geografisk 

framkomlighet. Platsbesök längs med sträckorna samt kartstudier har genomförts. Vidare har 

största möjliga hänsyn tagits till känd bebyggelse, infrastruktur, samhällsintressen samt natur- 

och kulturmiljöintressen. Vid kartstudier utav alternativen har digitaliserat material använts. Se 

avsnitt 3.1.1 för redogörelse utav använt digitaliserat underlag. Ytterligare information har 

inhämtats vid fältbesök, genom tidig myndighetsdialog, samt utifrån vad som framkommit vid 

genomförda inventeringar och specifika utredningar vilka beskrivs nedan. Vidare, har en så kort 

ledningssträckning som möjligt eftersträvats.  

 

För att utreda behov av riktad fågelinventering genomfördes en skrivbordstudie kring fåglar och 

förekomst av extra skyddsvärda fåglar inom undersökningsområdet under tidig vår 2022, se 

Bilaga 4A. Utifrån skrivbordsstudiens rekommendation har Ellevio, under mars 2022, även 

utfört en riktad inventering mot berguv. Under våren-sommaren 2022 gjordes en allmän 

fågelinventering (enligt punkt-/linjetaxering). De alternativa sträckningarna har studerats utifrån 

resultat som tagits fram inom dessa genomförda fågelinventeringar i fält, rapporten är 

sekretessbelagd på grund av känsliga uppgifter och redovisas för länsstyrelsen och i ansökan för 

Energimarknadsinspektionen (PM avseende fåglar). Det alternativ som avfärdades redan i 

myndighetsdialogen ingick inte i fågelinventering (enligt punkt-/linjetaxering).   

En naturvärdesinventering genomfördes sommaren 2022 för de sträckningsalternativ som inte 

hade avfärdats i den tidiga myndighetsdialogen, se Bilaga 3A.  

Alternativa sträckningar har även studerats utifrån genomförd magnetfältsutredning. 

Identifiering av byggnader där människor stadigvarande vistas (såsom bostadshus) har skett via 

lantmäteriets fastighetskarta samt utretts i fält.   

3.1.1 Digitaliserat material 

Det samlade kartunderlaget har bestått av Lantmäteriets Topografiska karta och 

Fastighetskarta, kartmaterial från ledningsägare samt från Orust kommuns plankartor. Underlag 

som redovisar riksintressen och andra intresseområden inom Orust kommun, Västra Götalands 

län samt nationellt täckande data har inhämtats från länsstyrelsernas geodatakatalog 3. Andra 

karttjänster som har använts i utredningsarbetet har varit: Skogsstyrelsens Skogens pärlor, 

Vattenmyndighetens Vattenkarta samt Trafikverkets karttjänst Sveriges vägar, 

Riksantikvarieämbetets Fornsök, Länsstyrelsens EBH-karta avseende potentiellt förorenade 

områden samt SGU:s jordartsgeologiska kartvisare.  

För att utreda artfauna har data från Svenska Lantbruksuniversitets (SLU) databas Artportalen 

inhämtats, där även uppgifter om skyddsklassade arter ingått. 

 
3 Geodatakatalogen. GeodataKatalogen (lansstyrelsen.se) 

https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
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3.2 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att aktuell kraftledning inte byggs. Detta innebär vidare att Ellevio inte 

kan göra önskade moderniseringar av elnätet samt att redundansen och leveranssäkerheten i 

området fortsätter vara på den nivå som den är idag, vilket vid fel på ledning kan leda till långa 

strömavbrott. Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som kraftledningen skulle 

medföra uteblir. 

3.3 Studerade sträckningsalternativ 

Detta avsnitt tar upp studerade sträckningsalternativ (A, C och D) som tagits fram under 

alternativutredningen. Alternativ B (kabel) är inte ett reellt alternativ (se avsnitt 2.1). 

Alla alternativ ansluter till station Museröd som med planerad åtgärd får förstärkt matning. I 

söder, ansluter Alternativ C och D till befintlig ledning ungefär vid dagens placering av 

kopplingstorn Vräland. Alternativ A ansluter till befintlig ledning cirka 1 km väster om 

kopplingstorn Vräland. 

De studerade sträckningsalternativen presenteras i Tabell 2 samt i Figur 7. Sträckningsalternativ 

C förordas, Alternativ D är också byggbart, medan sträckningsalternativet A har avfärdats.  

Tabell 2. Studerade sträckningsalternativ. 

Alternativ Utförande 

Alternativ A- avfärdat Luftledning 

Alternativ C- förordat Luftledning 

Alternativ D Luftledning 

 

I Bilaga 1A redovisas sträckningsförslagen mer detaljerat på en karta inkluderat 

fastighetsgränser.   

3.3.1 Förordat alternativ: Alternativ C (luftledning)  

Sträckningsalternativ C planeras i princip helt parallellt med befintlig luftledning TL3 mellan 

station Museröd och Vräland kopplingstorn, se Figur 7. Med anledning av några trånga passager 

behöver ledning byta sida och korsa befintlig ledning. Preliminär bedömning under 

förprojekteringen är två korsningar, men slutgiltig lösning fastställs under detaljprojekteringen.   

I norra delen av sträckningen, vid station Museröd, ansluter ledningen österifrån. Mellan station 

Museröd och öster om väg 160 planeras markkabel. Öster om väg 160 sträcker sig ledningen 

parallellt och väster om vattendraget Henån i cirka 700 meter för att sedan korsa samma 

vattendrag och sträcka sig parallellt och väster om samma vattendrag under cirka 700 meter. 

Alternativet fortsätter att följa befintlig ledning söderut genom bitsvis skogs-samt åkermarker. 

Alternativet korsar åkerlandskapet vid Vrälandsslätten fram till kopplingstorn Vräland. 

I den tidiga myndighetsdialogen (ovan nämnd i avsnitt 1.3) angav Orust kommun att Alternativ 

C är att föredra då de andra studerade luftledningsalternativen bedömdes påverka 

landskapsbilden mer, genom nya intrång i tidigare opåverkad mark. 



Samrådsunderlag 

 

17 (40) 

 

 

Figur 7. Karta över studerade sträckningsalternativ för sträckan Museröd -Vräland. Sträckningarna visas 

tydligare i Bilaga 2A. 
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3.3.2 Alternativ sträckning: Alternativ D (luftledning)  

Sträckningsalternativ D sträcker sig mellan station Museröd och Vräland kopplingstorn, se 

Figur 7. Alternativet utgår öster om station Museröd. Alternativet korsar väg 160 och Henån för 

att sedan sträcka sig genom ömsom jordbruks- eller obruten skogsmark för att vid de öppna 

markerna vid Vrälandslätten vara parallell med befintlig luftledning TL3 fram till kopplingstorn 

Vräland. 

Eftersom sträckningsalternativet innebär en ny sträckning inom obruten skogsmark medför 

alternativet ett större markintrång jämfört med förordat alternativ. I den tidiga 

myndighetsdialogen (ovan nämnd i avsnitt 1.3) framförde länsstyrelsen att Alternativ D kan ha 

en betydande landskapsbildspåverkan om ledningarna syns på topparna på backkrönen.  Då 

Alternativ D innebär nytt markintrång bedöms den också påverka landskapsbilden mer jämfört 

med de andra luftledningsalternativen. 

3.4  Avfärdat alternativ 

3.4.1 Utredd och avfärdad sträckning: Alternativ A (luftledning)  

Sträckningsalternativ A sträcker sig mellan station Museröd och befintlig ledning TL1, ca 1 km 

väster om kopplingstorn Vräland, se Figur 7. Alternativet ansluter sig väster om station 

Museröd och korsar en väg vid två tillfällen som ligger väster om länsväg 160. Sedan sträcker 

sig alternativet genom ett kuperat och obrutet skogsmarksområde fram till ledningen TL1.  

Detta sträckningsalternativ avfärdades utifrån vad som framgick vid den tidiga 

myndighetsdialogen (ovan nämnd i avsnitt 1.3). Den främsta anledningen har att göra med att 

den berör utpekat Opåverkat område i Orust kommuns översiktsplan där kraftledningar om 

möjligt bör undvikas och att den innebär ett större intrång i opåverkad mark jämfört med andra 

studerade alternativ som i högre grad följer befintlig infrastruktur.  Nedan beskrivs vilka 

uppgifter som beslutet grundar sig i.  

Både kommun och länsstyrelse påtalade att de ser problem med Alternativ A. Kommunen 

framförde att utpekade orörda områden bör undvikas, då Orust domineras av spridd bebyggelse 

vilket innebär att dessa områden är få och kommunen värnar om dessa områden. Länsstyrelsen 

redogjorde att Alternativ A kan ha en betydande landskapsbildspåverkan om ledningarna syns 

på topparna på backkrönen. Länsstyrelsen påpekade att det på Orust kan finnas mycket 

fornlämningar, främst okända lämningar av äldre stenålder i backarna (backkrön). Kommunen 

informerade om att området kring Alternativ A bedöms särskilt innehållsrikt på 

kulturlämningar.  
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4 Berörda intressen och påverkan- förordat alternativ 

I detta avsnitt presenteras intressen som finns i närheten av förordat alternativ samt hur projektet 

bedöms påverka intressena.  

4.1 Landskapsbild 

Landskapet i området för förordat alternativ utgörs av ett sprickdalslandskap vilket skapar ett 

kontrastrikt landskap som är växelvis kuperat. Landskapet hyser därför både inslag av låglänta 

mer öppna partier, ofta i form av smala dalgångar, som utnyttjas som jordbruks- eller ängsmark 

som sedan bryts av utav bergsklackar (mer eller mindre skogsbeklädda berg) av brantare slag. 

En brant dalsida/bergsklack och en meandrande å (Henån) går nära och öster om station 

Museröd. Det största öppna och låglänta parti som berörs av förordat alternativ är slättmarkerna 

vid Vräland, se Figur 8.  Bebyggelsen längst med sträckningen är spridd och finns framförallt 

utmed länsväg 160 och vid de öppna markerna. 

 

Figur 8. Vänster foto: befintlig ledning TL3 på en bergsklack (till vänster i bild) och Vrälandslätten 

(jordbruksmarker) i bakgrunden.  Höger foto: befintlig ledning TL3 inom en dalgång med skogsbeklädda 

dalsidor. 

Ledningssträckan berör inga områden som omfattas av landskapsbildskydd.  

4.1.1 Skadeförebyggande åtgärder och påverkan 

Då förordat alternativ följer befintlig luftledning TL3 blir påverkan på landskapet begränsad 

inom Vrälandslätten då infrastrukturen samordnas, vilket innebär att landskapet inte 

fragmenteras ytterligare eller att ett nytt infrastrukturelement uppkommer. Stolphöjden bedöms 

vara liknande den befintliga.  

Orust topografi med dalgångar medför att landskapsbilden påverkas inom till exempel 

dalgången och ur ett större perspektiv vid höjder. Inom vissa mer stängda dalgångar med ringa 

bebyggelse kan påverkan begränsas inom dalgångarna.   
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4.2 Boendemiljö 

En ny ledning lokaliseras med utgångspunkten att myndigheternas rekommendationer avseende 

magnetfält ska uppfyllas där människor stadigvarande vistas.  

I Orust kommuns översiktsplan står det att kommunen inte skall lokalisera bebyggelse vid 

kraftledningar så att det elektromagnetiska fältet kan överstiga 0,2 μT. 4 Ellevios avsikt är att 

uppfylla myndigheternas rekommendationer även vid planering av nya ledningar.   

Inom utredningsområdet, se Figur 1, karaktäriseras bebyggelsen på Orust som spridd, vilket 

innebär att det är gles bebyggelse.   

Nedan redovisas bostadshus inom 50 meter från förordad sträckning. Sträckningen passerar 

även andra typer av hus, exempelvis komplementbyggnader. Dessa redovisas inte.  

4.2.1 Förekommande bostadshus  

Två bostadshus återfinns inom 50 meter från förordat alternativ med planerad lösning enligt 

genomförd förprojektering. Bostadshusen ligger cirka 50 meter (hus 1) respektive 45 meter (hus 

2) från förordat alternativ. Vissa justeringar kan dock uppstå i samband med detaljprojektering.  

4.2.2 Skadeförebyggande åtgärder och påverkan 

Vid planering av ledningen har denna lokaliserats så att myndigheternas rekommendationer 

uppfylls för byggnader med stadigvarande vistelse (bostäder). I övrigt föreslås inga 

skadeförebyggande åtgärder. Ledningen antas inte innebära någon påverkan på människors 

hälsa med avseende på magnetfält, då magnetfältet redan på 20 meters avstånd är lägre än 

0,2 µT. 

Under anläggningsskedet kan en ny ledning påverka boendemiljön tillfälligt genom buller och 

påverkan på framkomligheten. Bullerstörningar och eventuella framkomlighetsstörningar under 

byggskedet är tillfälliga och övergående.  

4.3 Naturmiljö 

Förordat alternativ domineras av betesmark och produktiv åkermark, med inslag av kuperad 

skogsmark och mindre områden ädellövskogsbeklädda hagmarker. Den södra delen av 

alternativet domineras av betesmarker, i vilka flera objekt omfattas av generellt biotopskydd, 

främst öppna diken och stenmurar. Skogsmarken längs förordat alternativ består till största del 

av granskog med tydlig produktionsprägel. 

Under sommaren 2022 genomförde Sweco en naturvärdesinventering [NVI] av 

sträckningsalternativ C och D, se Bilaga 3A. Syftet med naturvärdesinventeringen är att på ett 

standardiserat sätt identifiera, avgränsa, beskriva och klassificera de delar av 

inventeringsområdet som är av betydelse för biologisk mångfald. Inventeringen genomfördes 

med en bredd av 100 meter längs sträckningsalternativen. I inventeringen identifierades 11 

naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (klass 3). Inga naturvärdesobjekt med högsta 

naturvärde (klass 1) eller högt naturvärde (klass 2) identifierades. I avsnittet 4.3.1 nedan, 

redovisas berörda naturvärden för förordat alternativ och i avsnitt 5.3.1 redovisas berörda 

naturvärden för Alternativ D.  

Områden av riksintresse för naturvården, naturreservat samt Natura 2000-områden har också 

eftersökts och redovisas inom 5 km från planerad ledning. Naturvårdsområden som omfattas av 

biotopskydd, naturvårdsavtal, naturvårdsplan, landskapsbildskydd, naturvårdsprogram, 

 
4Orust kommun, Översiktsplan, 2009.  
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nyckelbiotoper, sumpskogar, ängs-och betesmarksinventeringen, våtmarksinventering har 

eftersökts och redovisas inom 100 meter från förordat alternativ. Se Bilaga 2A för utmarkerade 

områden.  

 

Figur 9. Riksintressen och övriga stora områden i närområdet. 
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En ny ledningsgata kan orsaka förlust av värdefulla biotoper om den lokaliseras där höga 

skogliga naturvärden förekommer. En ledningsgata öppnar dessutom upp skogen vilket ger ett 

ökat insläpp av vind och sol. En skoglig biotop ersätts av en biotop som består av buskar, sly 

och fältskikt. Den lokala artsammansättningen förändras när biotopen förändras. 

Ledningsgatan kan medföra positiva effekter för hotade arter. Ledningsgator som sträcker sig 

över tidigare hävdade marker (bete och slåtter) har i vissa fall, då marken är förhållandevis 

mager, visat sig kunna bevara arter som trivs i ängs- och betesmarker tack vare den 

återkommande underhållsröjningen. För arter som gynnas av öppnare områden, till exempel 

fjärilar, kan skogsgator fungera som spridningsvägar. En skogsgata ger också uppkomst till 

kantzoner mellan skogsgatan och dess intilliggande skogsmark (brynmiljöer) vilka generellt sett 

kan hysa många olika arter, såsom fågelarter. Själva skogsgatan kan också fungera som 

födostråk åt älg och annat vilt.  

Det förekommer dock att kraftledningar orsakar fågeldöd genom kollisioner eller genom 

strömgenomgång. Problematiken med strömgenomgång är förknippad med ledningar med lägre 

spänningar där det är kortare avstånd mellan faslinorna. Kollisioner är vanligast vid högre 

spänningar där faslinor har större avstånd och även kan sitta på olika höjd. Kunskapen är relativt 

stor om vilka fåglar som är mest utsatta för kollisioner. Det är främst stora fåglar med sämre 

manövreringsförmåga som svanar, gäss, storkar, tranor och hönsfåglar som drabbas. Rovfåglar 

med bra syn och som är goda flygare är bättre på att manövrera undan kollisioner med ledningar 

(Ottvall & Green, 2020). Olyckor med kraftledningar är dessutom förutom artspecifik även 

starkt platsspecifik. Kollisioner är främst förekommande där ledningar korsar tydliga 

fågelflygstråk eller går intill fågelrika sjöar/våtmarker.  

4.3.1 Förekommande naturvärden 

I detta avsnitt redovisas förekomster utav riksintressen och andra skyddade områden, övriga 

utpekade naturområden samt objekt från NVI.  

Riksintressen och skyddade områden 

Närmsta skyddade område är natura 2000-området enligt art-och habitatdirektivet Kollungeröds 

vatten som ligger cirka 1,2 kilometers öster om förordat alternativ, se Figur 9. Kollungeröds 

vatten är även riksintresse för naturvård tillika naturreservat och utmärker sig för att vara en av 

Bohusläns få lerslättssjöar av stort ornitologiskt intresse. Cirka 2,2 km öster om förordat 

alternativ finns naturreservatet Näs vid Grindsbyvattenet. Strömmarna – Koljöfjorden är ett 

riksintresse för naturvård som ligger cirka 4,2 km norr om sträckningen. Naturreservatet Kalvön 

ligger cirka 4,9 km ifrån alternativ D. Se Figur 9 för beskrivna områden.  

Objekt från NVI 

Förordat alternativ berör sex naturvärdesobjekt i klass 3. Inga NVI-objekt av klass 1 eller 2 

berörs.  Sträckningen berör 14 objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § 

Miljöbalken och finns redovisade i NVI:n i. Förordat alternativ berör ett identifierat 

värdeelement som också omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11§ Miljöbalken, se 

Bilaga 2A. Värdelelement är inslag i naturen som gynnar biologisk mångfald, t.ex. gamla träd, 

vattensamlingar eller stenmurar. Resultatet från naturvärdesinventeringen (naturvärdesobjekt, 

värdelelement) redovisas i kartform i Bilaga 2A med kart ID samt i sin helhet i Bilaga 3A. Hur 

objekt från NVI berörs av förordat alternativ anges i Tabell 3. 

Övriga utpekade naturområden 
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Förordat alternativ korsar två ängs- och betesmarker (ÄB1, ÄB2) samt tangerar en äldre ståtlig 

ek (T1) inom befintlig kraftledningsgata. Sträckning har justerats i sidled för att undvika 

påverkan på T1. Hur övriga utpekade naturområden berörs, se Tabell 4. 

4.3.2 Förekommande arter utom fåglar 

Enligt genomförd NVI för Alternativ C förekommer de typiska arterna: jungfrulin, tjärblomster, 

ängsvädd, gul fetknopp samt prästkrage inom inventeringsområdet. Dessa arter är avhängiga ett 

öppet landskap med torra släntkanter och torra gräsmarker. Det bedöms att dessa arter ej 

kommer att påverkas, så länge som nuvarande markanvändning bibehålls.   

Inom inventeringsområdet för Alternativ C förekommer även skogsnycklar (Dachylorhiza 

maculata spp, Frilyst §8 artskyddsförordningen). Skogsnycklar kan påverkas om stolpplacering 

inte kan undvikas vid lokalen. Arten kan också påverkas negativt om hydrologin ändras.  

4.3.3 Förekommande fåglar 

Under den allmänna fågelinventering som utförts har 8 rödlistade arter eller arter upptagna i 

fågeldirektivet observerats. Av dessa är det sannolikt röd glada (FD) som kan komma att 

påverkas mest av kraftledningen (risk för strömgenomföring). Övriga rödlistade arter eller arter 

upptagna i fågeldirektivet som observerats inom stråket är backsvala (VU), entita (NT), 

gulsparv (NT), rörsångare (NT), spillkråka (NT)och svartvit flugsnappare (NT), se Bilaga 5A. 

Av de funna fågelarterna under fågelinventeringen är det inte någon av arterna som är hotad till 

den grad att något av de föreslagna stråken skulle inverka på populationerna. Inte heller lokalt 

skulle en ny kraftledning nödvändigtvis innebära några större problem. 

Vid det öppna jordbrukslandskapet vid Vräland-Hoga finns det höga koncentrationer och 

passager av fågel enligt utförd skrivbordsutredning för fågel, se Bilaga 4A. I 

skrivbordsinventeringen knyts våtmarksfåglar till jordbruksmarkerna vid Vräland såsom bland 

annat tranor, svanar och gäss. Större våtmarksfåglar med sämre manövreringsförmåga är 

särskild drabbade vid direkta kollisioner med ledningar och är därför utpekade känsliga arter. 

Särskilt stor är riskerna för flockflyttande fåglar, i öppna miljöer såsom jordbruksmark, på 

platser med höga koncentrationer av fåglar (t.ex. våtmarker) samt vid regelbundna flygvägar 

mellan t.ex. födoplats och viloplats/övernattning då förflyttning sker på låg höjd i t.ex. 

gryning/skymning med sämre ljusförhållanden. Då planerad ledning (förordat alternativ) går 

parallellt med befintlig ledning, kommer den visuella synbarheten att öka inom de öppna 

markerna vid Vräland vilket minskar risk för påflygning. Då fasavståndet för planerad ledning 

är 1.45 m uppfyller den Bernkonventionens rekommendation5 gällande att ha minst 1.40 m 

fasavstånd för att minimera risk för strömgenomföring.  

Då Orust sannolikt hyser landets högsta berguvstäthet har en riktad berguvs-inventering 

genomförts. (Berguvsinventering Museröd-Vräland-sekretess) I denna fann man att det med 

största sannolikhet saknas revir av berguv inom utredningsområdet. Med anledning av resultatet 

från berguvsinventeringen är inga särskilda skyddsåtgärder aktuella. Inga andra riktade 

fågelinventeringar har rekommenderats i den sekretessbelagda skrivbordsstudien gällande 

fågelfauna.  

4.3.4 Skadeförebyggande åtgärder och påverkan 

I Tabell 3 redovisas hur ledningen påverkar naturvärden från naturvärdesinventeringen. I Tabell 

4 visas övriga naturvärden som finns längs sträckan.  

 
5 Ottvall & Green (2020). Kraftledningars påverkan på fåglar – en syntesrapport. Rapport, Lunds universitet. 
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Tabell 3. NVI-objekt och påverkan från förordat alternativ.   

 

 

 

Kart ID Typ NVI-

klass 

Hur området berörs Typ av påverkan  

Naturvärdesobjekt 

NVO 6C Henån/bäck 3 Parallell längst 1,5 km 

och korsar vid ett 

tillfälle.  

Breddning av skogsgata 

vid korsning. 

Kantträdesavverkning 

vid parallellgång när 

ledning och bäck är på 

samma sida om befintlig 

ledning TL3. 

NVO 5C Blandskog 3 Passerar utanför område 

cirka 15 meter ifrån.  

Kantträdsavverkning. 

NVO 3C Öppen 

hagmark som 

även ingår i 

kraftlednings-

gatan.  

3 Korsar utmed cirka 190 

meter av objekt.  

Breddning av skogsgata 

samt 

kantträdsavverkning. 

NVO 4C Ädellövskog i 

betesmark 

3 Passerar utanför cirka 

10 meter ifrån. 

Kantträdsavverkning. 

NVO 2C Blandlöv-och 

barrskog med 

stort inslag av 

tall och ek.  

3 Passerar utanför 

befintlig ledning TL3. 

Berörs ej så länge som 

ny ledning är öster om 

befintlig ledning TL3.  

NVO 1C Öppet dike, 

vattenförande 

3 Tangeras Ingen påverkan.  

Förordat alternativ 

ligger på motstående 

sida av befintlig ledning 

TL3.  

Värdeelement 

VE 1 Småvatten 4 Tangeras  Ingen påverkan.  

Förordat alternativ 

ligger på motstående 

sida av befintlig ledning 

TL3. 
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Tabell 4. Övriga utpekade naturområden och påverkan från förordat alternativ. 

 

Som skadeförebyggande åtgärder som är aktuella för att minimera påverkan på fåglar i området 

föreslås:  

• Avverkningen ska inte ske under fåglarnas huvudsakliga häckningsperiod (1 april- 31 

juli). 

Som skadeförebyggande åtgärder som är aktuella för att minimera påverkan på naturvärden och 

biologisk mångfald i området föreslås:  

Vid avverkning inom naturvärdesområden enligt naturvärdesinventeringen, ska: 

• Torrakor och äldre lövträd med bohålor toppkapas i det fall de utgör s.k. farligt kantträd. 

• Torrakor lämnas som högstubbar i skogsgatans ytterområde, dvs. utanför fasområdet av 

elsäkerhetsskäl samt för att inte förhindra ledningsbyggnationen och lindragningen. 

• Vid körning i ledningsgatan ska hänsyn tas i möjligaste mån till värdeelement för 

skogens biologiska mångfald, såsom lågor (liggande död ved), stubbar och block.  

4.4 Vattenmiljö 

Sträckningen korsar strandskyddade områden och vattenförekomster som omfattas av 

miljökvalitetsnormer (MKN).  

Kart ID Typ NVI-

klass 

Hur området 

berörs 

Typ av påverkan 

Övriga utpekade naturområden 

ÄB 1 Ängs-och 

betesmark

inven-

tering 

Mager slänt och 

gammalåker med 

enkelmur och 

vägbank. 1 

hagmarksträd inom 

yta.  1,6 ha.  

Korsar utmed cirka 

220 meter av 

objekt. 

Breddning av skogsgata 

samt 

kantträdsavverkning. 

Påverkas eventuellt av 

stag (vinkel).  

ÄB2 

 

 

Ängs-och 

betesmark

inven-

tering 

Igenväxt äng-och 

hage. Flora- 

kulturmiljövärden 

och trädvärden.  

0,59 ha. 

Restaurerbar.  

Korsar utmed 50 

meter av objekt. 

Breddning av skogsgata 

samt 

kantträdsavverkning. 

Påverkas eventuellt av 

stag (vinkel). Breddning 

av ledningsgata kan vara 

positivt för att motverka 

igenväxning.  

T1 Träd, 

fältobserv

ation 

Äldre ståtlig ek 

inom 

kraftledningsgata 

Tangeras Ingen påverkan då 

sträckningen justeras 

något i sidled. 
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4.4.1 Förekommande vattenförekomster 

Förordat alternativ korsar två vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer 

(MKN)67. I norr, korsar förordat alternativ Henån (MKN 1) som ej uppnår god kemisk status 

och har måttlig ekologisk status. I söder vid Vräland korsar alternativet Varekilsån (MKN 2) 

som inte heller uppnår god kemisk status och har otillfredsställande ekologisk status.  

Förekomsterna listas i Tabell 5 nedan, och visas i kartmaterialet i Bilaga 2A. Både Henån och 

Varekilsån är havsöringsförande vattendrag enligt Orust kommuns naturvårdsplan. 8 
 

Tabell 5. Vattenmiljöer. 

Kart 

ID 

Namn Typ av 

vattenförekomst 

ID Hur område 

berörs 

MKN 

1  

Henån Miljökvalitetsnorm 

Vattendrag 

SE646125-

125837 

Korsas 

MKN 

2 

Varekilsån Miljökvalitetsnorm 

Vattendrag 

SE645455-

125882 

Korsas 

Övriga vattenmiljöer 

VM 1 Bäck   Korsas 

VM 2 Bäck   Korsas 

 

En luftledning som korsar ett vattendrag med faslinor medför inga negativa konsekvenser på 

vattenmiljön och vattendragets eventuella miljökvalitetsnormer (MKN). Däremot krävs 

avverkning av träd längs ledningen. Ledningen utgör heller inget hinder för allmänheten inom 

strandskyddade områden. 

 

Intill station Museröd rinner ett mindre vattendrag/dike som ej syns på fastighetskartan. Om 

detta behöver korsas med markkabel utreds vidare under detaljprojektering.  

4.4.2 Skadeförebyggande åtgärder och påverkan 

Vattendragen påverkas av att viss vegetation kommer behöva avlägsnas, däremot kommer inga 

åtgärder i vatten eller vattendrag vara aktuella.  

• Vid passage med maskiner över vattendrag ska permanenta broar användas eller 

tillfälliga broar (vanligtvis stockbroar). När arbetet är klart avlägsnas tillfälliga broar 

och utlagt skydd.  

• Lägre vegetation och buskar i strandzonen, som inte utgör någon säkerhetsrisk, ska ej 

avverkas utan lämnas kvar. 

 
6 Henån - Vattendrag - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se) 

7 Varekilsån - Vattendrag - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se) 
8 Orust kommun, Naturvårdsplan, 2006. Dnr KS/2005:49. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12926869#pagemodule15
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA78334681
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4.5 Kulturmiljö 

4.5.1 Förekommande kulturvärden 

Inga kända kulturhistoriska lämningar finns i sträckningens närhet då närmaste kulturhistoriska 

lämning från förordat alternativ ligger på ca 55 meters avstånd från förordat alternativ och 

bedöms därför ej beröras.  

En arkeologisk utredning steg 1, byråmässig del/kartstudie på uppdrag av länsstyrelsen, har 

bedrivits för samma område som förordat alternativ men för ett annat kraftledningsprojekt åt 

Vattenfall 9 som lagts på is, där det beskrivs att vid bergsklackarna runt slätten vid Vräland finns 

flera fornlämningslokaler. I rapporten beskrivs att det skulle kunna finnas ytterligare gravar vid 

Hästlägg intill fornlämning (L1968:2499), som är omgiven av förhöjningar. Identifierad 

fornlämning (L1968:2499), är dock cirka 100 meter från förordat alternativ och ytterligare 

hittills okända lämningar intill identifierad fornlämning bedöms därmed ligga på ett sådant 

avstånd att det ej berörs utav förordat alternativ. 

I söder, passerar förordat alternativ genom den norra delen av ett område i Orust översiktsplan 

angivet som ”kulturmiljö” (se kart-id KM1 i Bilaga 2A) i dalgången Vrälandslätten och som har 

beskrivits som en välbevarad fornlämningsmiljö. Kulturmiljön beskrivs vidare som ett 

karaktäristiskt öppet landskap med bebyggelse i traditionella lägen.10 Hur området berörs, se 

Tabell 6. 

Tabell 6. Övriga kulturmiljöer identifierade i Orust översiktsplan från förordat alternativ i Museröd-Vräland. 

Se även karta i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

Kart 

ID 

Intresse Namn Hur kulturmiljön 

berörs 

KM1 Kulturmiljöer i översiktsplan Vräland, Hoga Korsas 

4.5.2 Skadeförebyggande åtgärder och samlad bedömning 

Inga skadeförebyggande åtgärder är behövliga i och med att inga lämningar riskerar påverkan. 

Om en fornlämning skulle påträffas vid byggnation, kommer arbetet stoppas omedelbart och 

länsstyrelsen kontaktas enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 §. 

4.6 Friluftsliv 

4.6.1  Förekommande rekreationsvärden 

Förordat alternativ berör ej riksintresse för friluftsliv. Inga andra utpekade områden för 

friluftslivet berörs såsom utpekade anläggningar för friluftslivet eller några vandrings- eller 

/cykelleder eller natur- eller kulturstigar.11 Det är rimligt att naturen nyttjas för vardaglig 

rekreation som promenader/ridning, och att skogar nyttjas för bär- och svampplockning. 

 
9 Arkeologikonsult AB, Kraftledning på Stångenäs, bokenäs och orust, 2020-04-08. Dnr: 431-6750-2020 

10 Orust kommun, Översiktsplan, 2009. 
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/oversiktsplan.4.44a13df432e1c8eab.ht

ml 

11 Orust kommun, Översiktsplan, 2009. 
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/oversiktsplan.4.44a13df432e1c8eab.ht

ml & 

https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/oversiktsplan.4.44a13df432e1c8eab.html
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/oversiktsplan.4.44a13df432e1c8eab.html
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/oversiktsplan.4.44a13df432e1c8eab.html
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/oversiktsplan.4.44a13df432e1c8eab.html
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4.6.2  Skadeförebyggande åtgärder och samlad bedömning 

Förordat alternativ bedöms ej medföra någon påverkan på några utpekade värden för 

friluftslivet.  

Där ledningen korsar stigar kommer ris och trädrester tas bort från stigen för att inte hindra 

framkomlighet.  

4.7 Markanvändning 

Marken som berörs består enligt kommunens översiktskarta utav ett landsbygdsområde samt 

värdefull åkermark. 12 Förordat alternativ korsar länsstyrelsens digitaliserade lager 

Bevarandeplan för odlingslandskapet Vräland, Hoga, se kart-id Bev 1 i Bilaga 2A. 

Bevarandeplanen för odlingslandskapet Vräland, Hoga omfattar jordbruksmarkerna som syns i 

bakgrunden i Figur 8. Majoriteten av marken som berörs av förordat alternativ utgörs av 

befintlig kraftledningsgata och nytt markintrång uppstår där skogsgatan behöver breddas samt 

invid stolplatserna där jordbruksmark berörs. Se Tabell 7 för berörda 

markanvändningsområden.  

Sträckningen har stämts av mot länsstyrelsen EBH-data. Inga kända förorenade områden berörs 

av förordat alternativ. 

Inga vattenskyddsområden berörs heller utav förordat alternativ.  

4.7.1  Förekommande markanvändning 

Förordat alternativ korsar cirka 40 procent skogsmark och resterande del utgörs av jordbruk och 

öppna marker. I norr, finns fler skogsområden med produktionsskogskaraktär. I söder, 

domineras markanvändningen av jordbruk.  

Vid beräkning av berört intrång i skogsmark har längden multiplicerats med ledningsgatans 

bredd för del av skogsgatan som behöver breddas. Vid parallellgång med befintlig ledning 

breddas skogsgatan med cirka 6-8 meter vid sida om befintlig ledning TL3 för ny ledning.  

Förordat alternativ korsar två markavvattningsföretag (MA1, MA2). Se Bilaga 2A för utpekade 

områden. Markintrånget på markanvändningsområde och berörda markavvattningsföretag 

redovisas i Tabell 7 nedan.  

  

 
Orust kommun, Naturguiden & Vandringsleder, 

https://orust.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=524f22139dd14a28ba00af3f67476d00 [hämtad 2022-12-12] 

 Orust kommun, Orust naturguide, 2013. 

https://www.orust.se/amnesomrade/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/orustnaturguide.4.403d444a13f99aae52317a7.html 

 

12 Orust kommun, Översiktsplan 2009. 
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/oversiktsplan.4.44a13df432e1c8eab.ht

ml 

https://orust.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=524f22139dd14a28ba00af3f67476d00
https://www.orust.se/amnesomrade/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/orustnaturguide.4.403d444a13f99aae52317a7.html
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/oversiktsplan.4.44a13df432e1c8eab.html
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/oversiktsplan.4.44a13df432e1c8eab.html
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 Tabell 7. Markanvändning och berörda markavvattningsföretag. 

Markanvändning Fördelning av marktyp 

som berörs av förordat 

alternativ 

[markanvändning/totalt 

markyteanspråk] 

Markintrång   

Skogsmark Cirka 40 procent [%] Cirka 2 hektar [ha] på grund av 

bredning av befintlig skogsgata 

med 6-8 meter.  

Jordbruk och öppna 

marker 

Cirka 60 procent [%] Lokalt markintrång kring 

planerade stolpar.  

Markavattningsföretag 

Typ/namn KartID Berörs 

Dikningsföretag/Utegård 

mfl. DF 1919 

MA 1 Korsar cirka 900 meter. 

Torrläggningsföretag/ 

Tyfta mfl. TF 1938 

MA 2 Korsar cirka 300 meter.  

 

Utöver ytan som stolplatserna tar i anspråk vid de öppna markerna uppkommer ingen bestående 

påverkan.  

4.7.2 Skadeförebyggande åtgärder och samlad bedömning 

Förordat alternativ har lokaliserats parallellgående med befintlig ledning för att begränsa 

intrånget i skogsmark. 

• I samband med detaljprojektering ska stolpplatserna i möjligaste mån samlokaliseras 

med befintliga för att undvika spridda brukningshinder.  

• Under byggskedet kan det bl.a. uppstå gröd- och körskador som är temporära. För att 

minimera påverkan på åkerbruket planeras arbetet utföras under höst/vinter. Eventuella 

skador ersätts särskilt enligt gällande normer.  

• Vid schaktning i åkermarkerna vid Vräland separeras den övre matjorden från de 

underliggande massorna, så att matjorden kan återföras överst. Marken packas i 

samband med återställningsarbetet för att begränsa risken för efterföljande sättningar. 

Efter anläggningsskedet kan marken brukas såsom tidigare. 

4.8  Geologi 

Vid station Museröd korsar förordat alternativ ett grundvattenmagasin (jordakvifer) 13 men det 

används inte som vattentäkt och utgör därför inget vattenskyddsområde.  

 
13 SGUs Kartvisare, webbkarta: Grundvattenmagasin i jordlager. [hämtad 221212] 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html?zoom=303508.5213108092,6455653.560931232,308752.93179963017,6458702.767029645
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Vidare berör förordat alternativ aktsamhetsområde för skred enligt SGU:s karttjänst. 14 Ett 

aktsamhetsområde är identifierat område där förutsättningar för skred finns i finjord (silt och 

lera). Inom 50 meter från förordat alternativ finns två rapporterade raviner15.  

4.8.1  Skadeförebyggande åtgärder och samlad bedömning 

Inför detaljprojekteringen kommer de geologiska förutsättningarna och dess olika risker att 

beaktas.  

4.9 Infrastruktur 

Förordat alternativ sträcker sig parallellt med befintlig ledning TL3 längst med hela 

sträckningen. Länsväg 160 korsar i norr vid station Museröd, sträckningen följer vägens 

riktning längs hela sträckningen.  Förordat alternativ korsar sex enskilda vägar likt befintlig 

ledning TL3. Ledningen kan komma att påverka framkomligheten under anläggningsarbeten, 

men inte under drift.  

Förordat alternativ ligger inom MSA-område16 för Trollhättan-Vänersborgs flygplats. 

Stolphöjden överstiger dock inte 20 meter och kommer inte utgöra något flyghinder. 

Förordat alternativ korsar ledningar som ägs av Ellevio, Skanova, IP-Only samt Orust kommun 

enligt utredning som gjorts med hjälp av ledningskollen.  

4.10 Kommunala planer 

I detta avsnitt presenteras de översiktsplaner, detaljplaner som berörs av förordat alternativ.  

4.10.1 Översiktsplan 

Orust kommuns översiktsplan vann laga kraft den 12 april 2010 och bedöms vara förenlig med 

förordat alternativ. Orust kommun har påbörjat arbetet att arbeta fram en ny översiktsplan. Den 

nya översiktsplanen förväntas bli antagen inom några år.  

4.10.2 Detaljplaner och områdesbestämmelser 

Inga detaljplaner berörs av förordat alternativ.17 

  

 
14 SGUs Kartvisare, webbkarta:  Förutsättningar för skred i finkornig jordart. [hämtad 221212] 

15 SGUs Kartvisare, webbkarta:  Jordskred och raviner. [hämtad 221212] 

16 MSA-område (minimum safety altitude) utgör den yta inom vilket det finns fastställda höjder för högsta tillåtna 

objekt som kan tillkomma i området runt en flygplats. 

17 Orust kommun, Översikt detaljplaner, 

https://orust.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=1f323d1ef18240dda621829d778daa38 [hämtad 

221129] 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-forutsattning-for-jordskred.html?zoom=298934.01216179185,6451189.295139945,312045.03838384425,6458812.310385975
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-skred.html?zoom=303594.76257062156,6452783.204704933,308839.17305944255,6455832.410803346
https://orust.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=1f323d1ef18240dda621829d778daa38
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5 Berörda intressen och påverkan – Alternativ D 

5.1 Landskapsbild 

I söder berör Alternativ D de öppna jordbruksmarkerna vid Vrälandslätten då det är samma 

sträckning som förordat alternativ. Se Figur 8 för befintlig ledning TL3 där Alternativ D 

planeras gå parallellt genom Vrälandslätten. Sedan bryter sträckningen i ömsom ny skogsmark 

och ny jordbruksmark som också karaktäriseras utav det spricklandskap som är typiskt för 

Orust. Mellan station Museröd och Vrälandslätten är omgivningarna kuperade och sträckningen 

går i högre grad på höga höjder jämfört med förordat alternativ och mindre i öppna marker. 

Berört landskap karaktäriseras utav spridd bebyggelse.  

Sträckningsalternativ D berör inga områden som omfattas av landskapsbildskydd. 

Skadeförebyggande åtgärder och samlad bedömning är samma som förordat alternativ, se 

avsnitt 4.1.1. 

5.2 Boendemiljö 

5.2.1  Förekommande bostadshus  

Ett bostadshus ligger ca 45 meter från Alternativ D. Sträckningen passerar även andra typer av 

hus, exempelvis komplementbyggnader. Dessa redovisas inte. 

5.2.2 Skadeförebyggande åtgärder och samlad bedömning 

 Samma bedömning som förordat alternativ, se avsnitt 4.2.2.  

5.3 Naturmiljö 

Alternativ D domineras i syd av ängs- och betesmark. I den mellersta delen av alternativet finns 

flera ekskogsområden och enstaka kalkpåverkade friskängar. Den norra delen av Alternativ D 

domineras av kuperad granskog med inslag av tall. Denna skog har tydlig produktionsprägel 

och har mycket lågt naturvärde. Insprängt mellan skogarna finns stundtals mindre ängsmarker 

som sträcker sig i sydväst till nordostlig riktning. Den norra delen av Alternativ D är mycket 

kuperad, där lodytor och branta stup är vanliga. 

Se Bilaga 2A för områden i kartform. 

5.3.1 Förekommande naturvärden  

 I detta avsnitt redovisas förekomster utav riksintressen och andra skyddade områden, övriga 

utpekade naturområden samt objekt från NVI.  

Riksintressen och skyddade områden 

Närmsta skyddade område är natura 2000-området enligt art-och habitatdirektivet Kollungeröds 

vatten som ligger cirka 1,2 kilometers öster om Alternativ D. Kollungeröds vatten är även 

riksintresse för naturvård tillika naturreservat och utmärker sig för att vara en av Bohusläns få 

lerslättssjöar av stort ornitologiskt intresse. Cirka 1, 6 km öster om Alternativ D finns 

naturreservatet Näs vid Grindsbyvattnet. Strömmarna – Koljöfjorden är ett riksintresse för 

naturvård som ligger cirka 4,2 km norr om sträckningen. Naturreservatet Kalvön ligger cirka 4,9 

km ifrån Alternativ D. Se Figur 9 för beskrivna områden.  



Samrådsunderlag 

 

33 (40) 

 

Objekt från NVI 

Alternativ D berör sju naturvärdesobjekt och 19 objekt som omfattas av generellt biotopskydd 

enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken samt två värdeelement. Objekten som omfattas av generellt 

biotopskydd finns redovisade i NVI:n i Bilaga 3A. Hur naturvärdesobjekten och 

värdeelementen berörs av Alternativ D se Tabell 8. Resultatet från naturvårdsinventeringen 

(naturvärdesobjekt, värdeelement) redovisas i Bilaga 2A med kart ID samt i sin helhet i Bilaga 

3A.  

Övriga utpekade naturområden 

Öster om de södra delarna av Alternativ D finns ett lövskogsområde med kart-ID L1 (kart-ID 

NVO 1D för påverkansområde i Bilaga 2A) som består av ekskog med stora inslag av lodytor. 

Lodytor är viktiga då de skapar mikroklimat, beroende på det väderstreck de vänder mot. 

Nordsluttningar blir ofta fuktigare och rika på kryptogamer, medan sydsluttningar ofta är torrare 

och har större inslag av ädellövträd. Detta område är dokumenterat i lövskogsinventeringen 

(klass 3). 

Tabell 8. Förekommande naturmiljö och påverkan från Alternativ D.  

Kart ID Typ NVI-

klass 

Hur området 

berörs 

Påverkan från Alternativ D 

Naturvärdesobjekt 

NVO 6C Henån/bäck 3 Korsas Ny skogsgata och 

kanträdsavverkning. 

NVO5 D Ängs- och 

betesmark 

3 Korsas Ny skogsgata och 

kanträdsavverkning. 

NVO 4D Vattendrag 3 Korsas Ny skogsgata och 

kanträdsavverkning. 

NVO 3D Ängs- och 

betesmark 

3 Korsas Ny skogsgata och 

kanträdsavverkning. 

NVO 2D Lövskog 3 Korsas Ny skogsgata och 

kanträdsavverkning. 

NVO 1D Lövskog 3 Korsar cirka 

200 meter 

Ny skogsgata och 

kanträdsavverkning. 

NVO 1C Vattendrag 3 Tangeras  Ingen påverkan.  Sträckningen ligger 

öster om befintlig ledning TL3.  

Värdeelement 

VE2 Död ved 4 Korsas  Ny skogsgata. 

VE3 Död ved 4 Element ligger 

i ytterkanten 

av ny 

Ny skogsgata.  
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kraftlednings-

gata  

Övriga utpekade naturområden 

L1 Lövskogs-

område 

3 Tangeras. Se 

även NVO 1D 

Ny skogsgata och 

kanträdsavverkning. 

5.3.2 Förekommande arter utom fåglar 

Enligt genomförd NVI för Alternativ D förekommer arterna: fläcknycklar, svartkämpar, 

kransmossa och ängsvädd.  

Fläcknycklar (Dachylorhiza maculata spp, Fridlyst §8 artskyddsförordningen) Fläcknycklar kan 

påverkas om stolpplacering inte kan undvikas vid lokalen. Arten kan också påverkas negativt 

om hydrologin ändras. Artskyddet bedöms ej utlösas av förordat alternativ om växtplatsens 

hydrologi ej förändras. 

5.3.3 Förekommande fåglar 

Under den allmänna fågelinventering som utförts har 10 rödlistade arter eller arter upptagna i 

fågeldirektivet observerats. Av dessa är det sannolikt duvhök (NT) (strömgenomföring) och 

trana (påflygning) de som kan komma att påverkas mest av kraftledningen. Övriga rödlistade 

arter eller arter upptagna i fågeldirektivet som observerats inom stråket är buskskvätta (NT), 

entita (NT), grönsångare (NT), gulsparv (NT), spillkråka (NT), stare (VU), svartvit 

flugsnappare (NT) och ärtsångare (NT), se Bilaga 5A.  

Utöver dessa har också större hackspett observerats i samband med naturvärdesinventeringen.  

Svartvit flugsnappare, större hackspett och entita kan påverkas negativt då en del av revir för 

dessa fåglar avverkas för att ge plats till ledningsgatan.  

Då Alternativ D delar sträckning med förordat alternativ (Alternativ C) är bedömd påverkan på 

våtmarksfåglar vid Vräland densamma, se beskrivning i avsnitt 4.3.3. Detsamma gäller gulsparv 

som har noterats inom denna gemensamma korridor.  

5.3.4 Skadeförebyggande åtgärder och samlad bedömning 

• Berörda värdeelement flyttas utanför skogsgata men inom närmsta naturvärdesobjekt 

om det finns risk för att den döda veden annars körs sönder. 

• Övriga åtgärder, se avsnitt  4.3.4. 

5.4 Vattenmiljö 

Alternativ D korsar strandskyddade områden och två vattenförekomster som omfattas av 

miljökvalitetsnormer (MKN), se avsnitt 4.4.1.  

Skadeförebyggande åtgärder och samlad bedömning är samma som för förordat alternativ, se 

avsnitt 4.4.2. 

5.5 Kulturmiljö 

5.5.1 Förekommande kulturvärden 

I Tabell 9 redovisas kulturmiljölämningar inom 50 meter från föreslagen sträckning.  
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Alternativ D passerar genom den norra delen av ett område i Orust översiktsplan angivet som 

”kulturmiljö” (se kart-id KM1 i Bilaga 2A) i dalgången Vrälandslätten och som har beskrivits 

som en välbevarad fornlämningsmiljö. Kulturmiljön beskrivs vidare som ett karaktäristiskt 

öppet landskap med bebyggelse i traditionella lägen.18  

Tabell 9. Kulturmiljöer och lämningar inom 50 meter. Se även karta i Bilaga 2A. 

Kart 

ID 

Intresse Namn/typ Beskrivning Hur 

kulturmiljön 

berörs 

Kulturmiljölämningar 

K1 Övrig 

kultur-

historisk 

lämning 

L1968:2020 Område med fossil åkermark.  40 meter från 

Alternativ D.  

Övriga kulturmiljöer identifierade i Orust översiktsplan 

KM1 Kultur-

miljöer i 

översikts-

plan 

Vräland och 

Hoga 

Välbevarad fornlämningsmiljö, 

i ett karaktäristiskt öppet 

landskap med bebyggelse i 

traditionella lägen. 

Korsas 

5.5.2 Skadeförebyggande åtgärder och samlad bedömning 

Inga skadeförebyggande åtgärder är behövliga i och med att inga lämningar riskerar påverkan. 

Om en fornlämning skulle påträffas vid byggnation, kommer arbetet stoppas omedelbart och 

länsstyrelsen kontaktas enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 §. 

5.6 Friluftsliv 

5.6.1 Förekommande rekreationsvärden 

Alternativ D skiljer sig inte från förordat alternativ. Se avsnitt 4.6. 

5.7 Markanvändning 

Alternativ D sträcker sig över lika delar jordbruksmark som skogsbruksmark. I skogsmark utgör 

sträckningen ett nytt intrång som innebär att en ny skogsgata på ca 40 meter behöver avverkas. I 

de södra delarna, vid Vrälandsslätten, där sträckningen passerar jordbruksmark planeras   

sträckningen gå parallellt med befintlig ledning TL3.  Se Tabell 10 för fördelning av berörda 

markanvändningsområden och berörda markavattningsföretag.  

 

Sträckningen har stämts av mot länsstyrelsen EBH-data.  Inga förorenade områden berörs av 

Alternativ D.  

Inga vattenskyddsområden berörs heller utav förordat alternativ.  

 
18 Orust kommun, Översiktsplan, 2009. 
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/oversiktsplan.4.44a13df432e1c8eab.ht

ml 

https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/oversiktsplan.4.44a13df432e1c8eab.html
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/oversiktsplan.4.44a13df432e1c8eab.html
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5.7.1 Förekommande naturresurser 
Tabell 10. Markanvändning och berörda markavvattningsföretag. 

 Markanvändning Fördelning av marktyp 

som berörs av förordat 

alternativ 

[markanvändning/totalt 

markyteanspråk] 

Markintrång   

Skogsmark Cirka 50 procent [%] Cirka 13 hektar [ha]på grund av ny 

skogsgata.  

Jordbruk och öppna 

marker 

Cirka 50 procent [%]  Lokalt markintrång kring planerade 

stolpar.  

Typ/namn KartID Berörs 

Markavattningsföretag 

Båtnadsområde/ Tyfta 

mfl. TF 1938 

MA 2 Cirka 300 meter korsar område. 

5.7.2 Skadeförebyggande åtgärder och samlad bedömning 

Se avsnitt 4.7.2. 

5.8 Geologi 

Vid station Museröd korsar Alternativ D samma grundvattenmagasin (jordakvifer) 19 som 

korsas utav förordat alternativ. Grundvattenmagasinet används inte som vattentäkt och är därför 

inget vattenskyddsområde.  

Alternativ D berör aktsamhetsområden för skred enligt SGU:s karttjänst. 20 Ett 

aktsamhetsområde är identifierat område där förutsättningar för skred finns i finjord (silt och 

lera), däremot har inga raviner rapporterats inom 50 meter, som det finns längs förordat 

alternativ.21 

5.8.1 Skadeförebyggande åtgärder och samlad bedömning 

Se avsnitt 4.8.1. 

5.9 Infrastruktur 

I norr, korsar Alternativ D länsväg 160 vid station Museröd samt två enskilda vägar. I söder är 

Alternativ D parallell med befintlig ledning TL3 längst 2 km utav sträckningen.  Ledningen kan 

komma att påverka framkomligheten under anläggningsarbeten, men inte under drift. 

Alternativ D, likt förordat alternativ, ligger inom MSA-område för Trollhättan-Vänersborgs 

flygplats. Stolphöjden överstiger dock inte 20 meter och kommer inte utgöra något flyghinder. 

 
19 SGUs Kartvisare, webbkarta: Grundvattenmagasin i jordlager. [hämtad 221212] 

20 SGUs Kartvisare, webbkarta:  Förutsättningar för skred i finkornig jordart. [hämtad 221212] 

21 SGUs Kartvisare, webbkarta:  Jordskred och raviner. [hämtad 221212] 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html?zoom=303508.5213108092,6455653.560931232,308752.93179963017,6458702.767029645
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-forutsattning-for-jordskred.html?zoom=298934.01216179185,6451189.295139945,312045.03838384425,6458812.310385975
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-skred.html?zoom=303594.76257062156,6452783.204704933,308839.17305944255,6455832.410803346
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5.10 Kommunala planer  

 I detta avsnitt presenteras de översiktsplaner, detaljplaner som berörs av Alternativ D.  

5.10.1 Översiktsplan 

Orust kommuns översiktsplan Översiktsplan 2009 vann laga kraft den 12 april 2010 och bedöms 

vara förenlig med Alternativ D. 

5.10.2 Detaljplaner och områdesbestämmelser 

 Inga detaljplaner berörs av Alternativ D.22 

 

  

 
22 Orust kommun, Översikt detaljplaner, 

https://orust.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=1f323d1ef18240dda621829d778daa38 [hämtad 

221129] 

 

 

https://orust.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=1f323d1ef18240dda621829d778daa38
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6 Jämförelse av alternativen och samlad bedömning 

Detta avsnitt presenterar en jämförelse mellan förordat alternativ (Alternativ C) och Alternativ 

D med avseende på olika utredda aspekter som varit avgörande vid en förordan utav 

sträckningsalternativ.  

Huvudsaklig skillnad på alternativen utgörs av att sträckningen Alternativ C i sin helhet är 

parallell med befintlig luftledning TL3 jämfört med Alternativ D som endast sträcker sig 

parallellt med befintlig ledning vid slättlandskapet vid Vräland. Parallellgången innebär ett 

mindre intrång i framförallt skogsmarker då befintlig ledningsgata breddas med cirka 6-8 meter 

(aktuellt längst hela Alternativ C) medan intrånget för Alternativ D som går inom obruten 

skogsmark innebär ett större markintrång där ny ledningsgata med bredden 36-40 meter behöver 

avverkas. Att förordat alternativ är parallell med befintlig ledning innebär också att 

infrastrukturen samlas i högre grad jämfört med Alternativ D. Mellan station Museröd och 

Kalseröd går Alternativ D i fristående sträckning inom (enligt översiktsplanen) delvis opåverkad 

mark (jord- och skogsmarker).  

För båda alternativen är påverkan på boendemiljö, friluftsliv och kulturområden likvärdig. En 

mer detaljerad sammanfattning hur alternativen förhåller sig till varandra presenteras i Tabell 11 

nedan.  

Tabell 11. Jämförelse av förordat Alternativ C- och studerat Alternativ D. Grön färg markerar det alternativ 

som är fördelaktigast per miljöaspekt. Orange färg innebär att alternativen är jämförbara. 

  Alternativ C- förordat Alternativ D 

Längd Ca 6 km, varav 6 km parallellgång Ca 6,5 km, varav 2,3 km 

parallellgång 

Landskapsbild Går genom omväxlande öppen 

mark och skogsmark 

Högre andel skogsmark berörs, 

innebär att ledningen syns mindre 

Markanvändning Cirka 2 hektar [ha] skogsmark 

berörs av breddning av skogsgata.  

Cirka 13 hektar [ha] skogsmark 

berörs av ny skogsgata. 

Boendemiljö Två bostäder inom 50 meter. En bostad inom 50 meter. 

Naturmiljö Korsar två naturvärdesobjekt. 

Tangerar tre naturvärdesobjekt. 

Korsar sex naturvärdesobjekt. 

Tangerar ett naturvärdesobjekt. 

Kulturmiljö Korsar kommunalt kulturminnes-

program Vräland-Hoga.  

 

Korsar kommunalt 

kulturminnesprogram Vräland-

Hoga.  

Friluftsliv Inget känt eller skyddat intresse 

berörs. 

Inget känt eller skyddat intresse 

berörs. 

Geologi Korsar aktsamhetsområde för 

skred. 

Korsar aktsamhetsområde för 

skred. 
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7 Fråga om betydande miljöpåverkan 
Sökandens bedömning i fråga om projektets effekter kan ha en betydande miljöpåverkan eller ej 

grundar sig i de kriterier som anges i miljöbedömningsförordningen (2017:966). Sökanden 

bedömer därför att projektets karaktäristiska egenskaper, lokalisering eller bedömda effekter blir 

sådana att de inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i miljöbalkens mening.  

Sökandes bedömning är att förordat alternativ är det alternativ som bäst uppfyller kriterierna 

som anges i miljöbedömningens förordning när det kommer till projektets lokalisering och 

utformning för att minimera möjliga miljöeffekter. Ledningen planeras parallellt invid befintlig 

luftledning för att begränsa intrånget. Ledningen berör få intressen. Projektets påverkan på 

intressen i området bedöms kunna minimeras med föreslagna skyddsåtgärder. Inga miljö- eller 

markanvändningsområde har bedömts kunna bli betydligt påverkade med förordat alternativs 

sträckning. 

I aktuellt projekt antas de väsentliga miljöeffekterna utgöras av en tillfällig påverkan på 

markanvändningen i anläggningsskedet. Vid anläggandet av ledningen kan även tillfälliga 

störningar uppkomma i form av buller från maskiner och eventuella trafikstörningar på vägar i 

området. 

8 Omfattning MKB 

Omfattningen av MKBn avgörs av om ledningen anses ha betydande miljöpåverkan eller ej. 

Ellevio har gjort sin bedömning ovan, men den slutliga bedömningen kommer göras av 

Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen beslutar att ledningen anses vara av betydande miljöpåverkan 

kommer MKBn ha den omfattning som krävs enligt 6 kap 35 § miljöbalken. Innehållet 

förtydligas i Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). 

I en liten MKB (om Länsstyrelsen beslutar att ledningen inte har en betydande miljöpåverkan) 

ska de upplysningar lämnas som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 

verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I aktuellt projekt antas de väsentliga miljöeffekterna komma ifrån åtgärd med att befintlig 

kraftledningsgata breddas, förändrad markanvändning vid stolpplatser, landskapsbildspåverkan 

samt luftledningens risker för fågelliv.   

De uppgifter som ska finnas med i miljökonsekvensbeskrivningen ska ha den omfattning och 

detaljeringsgrad som är rimlig med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, och 

behövs för att en samlad bedömning ska kunna göras av de väsentliga miljöeffekter som 

verksamheten eller åtgärden kan antas medföra. 
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Kommunförvaltningen 
Ann-Katrin Otinder 
telefon 0304-334191 
e-post: ann-katrin.otinder@orust.se 

 
 
Antagande av pensionsriktlinjer för medarbetare och 
förtroendevalda i Orust kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta Pensionsriktlinjer för medarbetare i Orust kommun 
2. Anta Pensionsriktlinjer för förtroendevalda i Orust kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med Orust kommuns Pensionsriktlinjer för förtroendevalda är att på ett enkelt 
och tydligt sätt beskriva de pensionsförmåner och pensionsersättningar kommunen 
beslutat om samt till vem den förtroendevalde kan vända sig för att få mer information. 
Syftet med Orust kommuns Pensionsriktlinjer för medarbetare är att stärka kommunens 
möjlighet att behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enkelt och tydligt 
sätt beskriva kommunens pensionsförmåner. I Pensionsriktlinjerna för medarbetare 
föreslås en möjlighet att löneväxla en del av sin lön till pension. 

Utredning 
Orust kommun vill med Pensionsriktlinjerna för medarbetare få en bättre kontroll och 
överblick över pensionsförmånerna och andra förmåner. Man vill fortsatt vara en 
attraktiv arbetsgivare och föreslår därför möjligheten att löneväxla en del av sin lön till 
pension. Detta har varit mycket efterfrågat i samband med chefsrekryteringar och blir en 
viktig del i att trygga kompetensförsörjningen. Pensionsriktlinjerna för förtroendevalda 
syftar till att underlätta och möjliggöra för de förtroendevalda att förena arbetsliv och 
förtroendeuppdrag. Riktlinjen för förtroendevalda ska tillsammans med 
tillämpningsanvisningar för OPF KL tydliggöra pensionsförmåner och 
pensionsersättningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 
Pensionsriktlinje medarbetare 
Pensionsriktlinje förtroendevalda 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Ekonomienheten 
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HR chef



   

1 
 

Informationsklass: Intern 

 

 

 

 

 

Pensionsriktlinjer 

Medarbetare 
 

 

                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I samarbete med 

 
 



   

2 
 

Informationsklass: Intern 

Innehållsförteckning 
 

Inledning     

Kollektivavtal och pensionsregelverk   3 

Uppföljning     4 

Kostnader      4 

Beslutsordning     4 

Pensionsinformation     4

       

Under anställningstid    

Löneväxling till pension     6 

AKAP-KL för medarbetare född 1985 eller tidigare  6 

 

Vid avgång      

Särskild avtalspension enligt överenskommelse   9 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3 
 

Informationsklass: Intern 

Inledning 

Syftet med Orust kommuns pensionsriktlinjer är att stärka kommunens möjlighet 
att behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enkelt och tydligt sätt 
beskriva kommunens pensionsförmåner och förmåner knutna till ålder.  

Pensionsriktlinjerna beskriver på ett samlat sätt kommunens pensionsåtagande 
gentemot medarbetarna. De är marknadsmässigt framtagna utifrån lagregler och 
kollektivavtal samt möjligheter att utveckla dessa. 

Orust kommun vill med dessa pensionsriktlinjer; 

• Vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare. 

• Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra 
förmåner knutna till ålder. 

• Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och 
andra förmåner som är knutna till ålder. 

• Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den 
enskildes behov och förutsättningar. 

 

Kollektivavtal och pensionsregelverk 

Sedan 1 januari 2006 gäller pensionsavtalet KAP- KL (Kollektivavtalad Pension) 
för medarbetare födda 1985 eller tidigare. Detta pensionsavtal stängs för nyinträde 
från och med januari 2023 och ersätts av AKAP-KR- se nedan. 

Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd 
Kollektivavtalad Pension) för medarbetare födda 1986 eller senare. 

Äldre pensionsavtal gäller fortfarande i enskilda fall och på grund av särskilda 
omständigheter. 

SKR har med OFR, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Akademiker-
Alliansen den 20 december 2021 träffat en överenskommelse om tillägg och 
ändringar i AKAP-KL samt vissa följdändringar i KAP-KL. De villkorsändringar 
som följer av överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2023. Samtidigt byter 
AKAP-KL namn till AKAP-KR.   

AKAP-KR blir från den 1 januari 2023 det enda gällande pensionsavtalet för alla 
medarbetare inom kommuner och regioner.  I och med denna överenskommelse 
stängs inträde till det delvis förmånsbestämda avtalet KAP-KL. Kommunsektorn 
blir därmed den första större arbetsmarknadssektorn att lämna förmånsbestämda 
pensionslösningar.   

Bestämmelserna i pensionsavtalen är i vissa delar dispositiva, vilket innebär att de 
gäller om inget annat avtalats. Det ger utrymme för lokala och individuella 
överenskommelser.  
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Pensionsriktlinjerna beskriver det Orust kommun beslutat ska gälla i specifika 
pensionsfrågor.  

 

Uppföljning 

Pensionsriktlinjerna ses över vid behov och uppdateras med anledning av 
förändringar i lagar, kollektivavtal samt regler och rekommendationer på den 
kommunala marknaden. 

 

Kostnader 

Kostnader som uppstår vid tillämpning av dessa pensionsriktlinjer belastar 
respektive verksamhet om inget annat beslutats.  

 

Beslutsordning 

Beslut om pensionsriktlinjerna och om medarbetares pensionsvillkor fattas av 

kommunstyrelsen som är kommunens högsta pensionsorgan.  

Beslut om pensionsförmåner för medarbetare i enlighet med aktuellt pensionsavtal 

fattas av HR chef eller ersättande HR specialist med inriktning mot förhandling. 

 

Pensionsinformation 

Arbetsgivaren är enligt pensionsavtalen ansvarig för att medarbetare informeras om 
pensionsförmåner som tjänas in i anställningen. 

Kommunen uppfyller informationskravet att tillhandahålla medarbetarna 
information om de intjänade pensionsförmånerna. Informationen ges av 
kommunens HR enhet i samarbete med extern pensionsadministratör. 

Kommunens medarbetare får varje år en skriftlig pensionsprognos från extern 
pensionsadministratör som grundas på intjänade pensionsförmåner i anställningen. 

Medarbetare som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda 
ålderspensionen för första gången får information och valblankett från kommunens 
pensionsadministratör. Efter det får medarbetaren information från de valda 
försäkringsbolagen. 

På kommunens Intranät finns länkar till pensionsavtalen och extern 
pensionsadministratör samt information om möten avseende pensionsförmånerna.  
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Under anställningstid 

Löneväxling till pension 

Orust kommun erbjuder samtliga tillsvidareanställda att löneväxla till 
pensionssparande via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Erbjudandet 
syftar till att stärka kommunens möjlighet att attrahera och behålla kompetenta 
medarbetare.  
 
Löneväxlingen kan komma att påverka medarbetarens allmänna pension, sjuk-
penning, föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringar eftersom dessa 
baseras på faktiskt utbetalad lön. Löneväxling lämpar sig därför endast för den som 
även efter löneväxlingen har en årslön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp.  
 
Medarbetare som löneväxlar får ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet betalas 
tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en 
tjänstepensionsförsäkring.  
 
Högsta belopp att löneväxla är 10 000 kronor per månad och medarbetaren har rätt 
att ändra beloppet med en varseltid på tre månader. 
 
Vid sjukdom, föräldraledighet och tjänstledighet utan lön längre än en månad görs 
ett uppehåll i löneväxlingen till dess medarbetaren återkommit i tjänst. 
 
Tilläggsbeloppet beräknas utifrån halva skillnaden mellan lagstiftade 
arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på pensionskostnader, samt vissa andra 
avtalsförsäkringar. Tilläggsbeloppet kan komma att ändras om de underliggande 
faktorerna ändras.  
 
Exempel: För en medarbetare som minskar sin bruttolön med 1 000 kronor och 
tilläggsbeloppet är 3 %, betalas 1 030 kronor till en tjänstepensionsförsäkring.  
 
Löneväxlingen ska inte påverka medarbetarens ordinarie tjänstepension. 
Bruttolönen före växlingen ska därför även fortsättningsvis vara 
pensionsgrundande för tjänstepensionen.  
Bruttolönen före växlingen ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner 
samt vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel 
semesterlönetillägg och sjukavdrag.  
 

Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och 
medarbetaren. Avtalet kan sägas upp av medarbetaren eller kommunen med en 
ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Mer information om möjligheten att 
löneväxla fås på Intranätet och av kommunens personalavdelning 
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AKAP-KL för medarbetare född 1985 eller tidigare 

I syfte att stärka kommunens möjlighet att behålla och rekrytera nya kompetenta 
medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare erbjuder Orust kommun 
möjlighet att omfattas av AKAP-KL (AKAP-KR från och med 2023) i stället för 
KAP-KL.  

Erbjudandet kan, efter individuell överenskommelse, både gälla under 
anställningstiden i kommunen och vid nyanställning.  

För de medarbetare som väljer att omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL 
tillämpar kommunen de centrala parternas rekommendation om riktlinjer för 
arbetsgivare vid erbjudande av AKAP-KL i stället för KAP-KL. 

En medarbetare som valt att omfattas av AKAP-KL kan inte återgå till KAP-KL så 
länge anställningen i kommunen består. 

AKAP-KL ersätts den 1 januari 2023 av det förnyade pensionsavtalet AKAP-KR 
med tillägg och ändringar för hur ett byte från KAP-KL går till.  

Den alternativa pensionslösningen i tidigare pensionsavtal stängs helt vid 
nyanställning och ersätts enligt AKAP-KR av möjligheten att ge tilläggspremier 
inom pensionsavtalet och samtidigt tas åldersgränsen vid 1985 bort.  
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Vid avgång 
 

I speciella övergripande situationer såsom omorganisation och övertalighet eller av 
individuella skäl kan Orust kommun erbjuda särskild avtalspension (SAP) vid 
avgång ur tjänst. Detta ska ses som ett arbetsgivarverktyg och inte som en rättighet 
i de fall då avslutande av anställning annars skulle vara aktuellt. 

 

Särskild avtalspension enligt överenskommelse 

Särskild avtalspension (SAP) kan betalas ut på heltid eller deltid (partiell SAP) efter 
överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare.  
 

För de medarbetare som efter nya pensionsavtalet AKAP-KR träder i kraft fortsatt 
omfattas av KAP-KL erbjuds särskild avtalspension enligt det pensionsavtalets 
regler. 
 

Överenskommelse om särskild avtalspension kan göras för viss tid. Villkoret är att 
ålderspension ska tas ut när särskild avtalspension upphör, det vill säga det måste 
finnas ett pensioneringssyfte. 
 

Underlag för särskild avtalspension beräknas som ett genomsnitt av de tre sista 
årens pensionsgrundande löner i anställningen hos arbetsgivaren som föregår året 
före avgångsåret, uppräknat med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande 
till avgångsåret.  
 
Medarbetaren ska ha minst 7 års sammanhängande anställningstid i kommunen i 
direkt anslutning till pensionsavgången.  
 

Särskild avtalspension kan betalas ut längst in till dess att arbetstagaren fyllt i 32 a § 
LAS angiven ålder.  
 
Beslut fattas av sektorchef i samråd med HR chef.  
 
Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma att på-
verka allmän pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera. 
Kommunen ska informera om detta men kompenserar inte medarbetaren för 
denna påverkan.  
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Informationsklass: Intern 

Inledning 

Syftet med Orust kommuns pensionsriktlinjer för förtroendevalda är att på ett 
enkelt och tydligt sätt beskriva de pensionsförmåner och pensionsersättningar 
kommunen beslutat om samt till vem den förtroendevalde kan vända sig för att få 
information. Pensionsriktlinjerna syftar även till att underlätta och möjliggöra för 
den förtroendevalde att förena arbetsliv och förtroendeuppdrag. 

Pensionsriktlinjerna är marknadsmässigt framtagna utifrån regler och rekommenda-
tioner på den kommunala marknaden samt möjligheter att utveckla dessa.  

Regelverket om pension och andra avgångsförmåner för förtroendevalda har 
ändrats under åren för att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker på 
den kommunala och regionala marknaden. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
tar fram förslag till regelverk som respektive kommun, region eller kommunal-
förbund har att anta som sina. 
 

Pensionsregelverk 

Förtroendevalda i Orust kommun omfattas av Omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL). 
 

Pensionsregelverket gäller i kommunen från och med 1 januari 2015 för 
förtroendevalda som väljs för första gången vid valet 2014 samt för 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag i kommunen inte omfattats av pensionsrätt 
enligt pensionsregelverket Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF). 
 
Pensionsförmånerna följer och anpassas allt eftersom till de som gäller för anställda 
i kommunen och bygger på den så kallade livsinkomstprincipen, vilket innebär att 
pensionen beräknas utifrån de inkomster som tjänats in under hela livet. 
 

Förtroendevalda ska, enligt antagna tillämpningsanvisningar för OPF-KL, 
lämna skriftlig ansökan om utbetalning av pension och övriga förmåner enligt 
OPF-KL och PBF till kommunens pensionsmyndighet eller enligt kommunens 
delegationsordning.  

 

Uppföljning 

Pensionsriktlinjerna bör ses över en gång per mandatperiod och vid behov 

uppdateras. Översyn och uppdatering som föranletts av förändringar i lagar och 

kollektivavtal kan dock göras med annat tidsintervall.  
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Beslutsordning 

Beslut om pensionsriktlinjerna fattas av kommunstyrelsen som även är 
pensionsmyndighet.  

Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor framgår av kommunens 
delegationsordning.  

 

Pensionsinformation 

Pensionsmyndigheten är ansvarig för att den förtroendevalde informeras om sin 
avgiftsbestämda ålderspension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift enligt OPF-KL.  
 
Mer information om möten avseende pensionsförmånerna och länk till extern 
pensionsadministratör finns på kommunens hemsida.  
 

Förtroendevalda kan vända sig till kommunens HR enhet med pensionsfrågor och 
för hjälp i övrigt.  
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Pensionsbestämmelser OPF-KL 

Pensionsbestämmelserna OPF-KL gäller i Orusts kommun från och med 1 januari 
2015 för förtroendevalda som väljs för första gången samt för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag i kommunen inte omfattats av pensionsbestämmelser.  
 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som vid tillträdet av uppdrag 
hade rätt till egenpension enligt PBF eller PRF-KL från tidigare förtroendeuppdrag i 
Orust kommun.  
 

Förtroendevalda som uppnått i 32 § LAS angiven ålder vid den tidpunkt då OPF-
KL började gälla i kommunen och för individens uppdrag omfattas inte av reglerna. 
 

OPF-KL består av följande förmåner: 
 

Pensionsförmåner 

• Avgiftsbestämd ålderspension 

• Efterlevandeskydd 

• Sjukpension 

• Familjeskydd 
 
Omställningsstöd 

• Aktiva omställningsinsatser 

• Ekonomiskt omställningsstöd 

• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
 

Utbetalning av ovanstående förmåner sker efter ansökan till kommunens pensions-
myndighet eller enligt gällande delegationsordning. 
 
 

Pensionsförmåner 
 
Avgiftsbestämd ålderspension 
Avgiftsbestämd ålderspension gäller för samtliga förtroendevalda som omfattas av 
OPF-KL. Någon nedre gräns för att omfattas av pensionsreglerna finns inte. 
 

Pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till 30 
inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av årsarvode, 
sammanträdesersättning, och andra i uppdraget utbetalda kontanta ersättningar. 
 

Traktamente, kostnadsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
semester och tjänstepension är inte pensionsgrundande. 
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För förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med 
minst 40% av heltid, ingår i den pensionsgrundande inkomsten även det avdrag/ 
bortfall som förtroendevald fått från sitt fasta arvode vid ledighet med sjukpenning, 
graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning samt när han eller 
hon är ledig enligt Föräldraledighetslagen. 
 

Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande årsinkomsten från första 
kronan. 
 

Pensionsgrundande 
årsinkomst 

i inkomstbasbelopp 

Pensionsavgift 

t.o.m. i LAS § 32a 
uppnådd ålder 

Pensionsavgift 

efter i LAS § 32a 
uppnådd ålder 

0 – 7,5 4,5 % 4,5 % 

7,5 - 30 30 % 4,5 % 

 
Pensionsavgifterna sätts av till en pensionsbehållning i kommunens balansräkning. 
Pensionsbehållningen räknas varje år upp med inkomstbasbeloppets förändring. 
 

Är pensionsavgiften lägre än 3 % av samma års inkomstbasbelopp betalas den 
direkt till den förtroendevalde och är då inte pensionsgrundande. Belopp 
understigande 200 kronor avseende kalenderår utbetalas inte. Från och med 2019 
uppräknas 200 kronor årligen med förändringen av inkomstbasbelopp. 
 

Pensionen betalas ut livslångt, tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan 
börja tas ut.  
 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
behöver för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensions-
behållning. 
 
Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd innebär att den återstående avgiftsbestämda ålderspensionen 
betalas till efterlevande om den förtroendevalde avlider. 
 
Som efterlevande räknas i första hand make/maka, registrerad partner/sambo och i 
andra hand barn upp till 20 års ålder. 
 
Efterlevandeskyddet betalas ut som en månadsvis pension i fem år om dödsfallet 
inträffar innan den avgiftsbestämda ålderspensionen börjat betalas ut. Om den 
förtroendevalde börjat ta ut den avgiftsbestämda ålderspensionen fortsätter 
utbetalningarna i form av efterlevandeskydd i maximalt 20 år efter det att ålders-
pensionen börjat tas ut. 
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Förtroendevalda har möjlighet att, inför att utbetalningen av avgiftsbestämd 
ålderspension ska påbörjas, välja att ta bort efterlevandeskyddet.  
 
Sjukpension 
Möjligheten till sjukpension gäller förtroendevalda med uppdrag på minst 40 %. 
Sjukpension betalas ut till den som får rätt till sjuk- eller aktivitets-ersättning och 
som en följd av det befrias från uppdraget före mandatperiodens utgång. 
 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som anställda har rätt till enligt 
AGS-KL och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före det år då 
sjuk- eller aktivitetsersättningen beviljades. 
 

Sjukpensionen betalas ut under den tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- 
eller aktivitetsersättning. 
 

Förtroendevald som befrias/ frånträder sitt uppdrag på grund av sjukdom har rätt 
till efterskydd under 270 dagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstiden beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning. 
 

Familjeskydd 
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen (KL) och som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller 
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid.  
 

Bestämmelserna gäller även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  
 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd vid förtroendevalds 
dödsfall till efterlevande vuxen och familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till 
efterlevande barn.  
 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde 
avlider:  
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt 1 § KL  
b) under tid då han eller hon får sjukpension 
 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider:  
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag.  
 
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna b)-c) 
om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller 
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uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.  
En efterlevande vuxen med rätt till familjeskydd enligt ovan, har rätt till förmån i 
fem års tid.  
 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med 
slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 
inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med 
förändringen av prisbasbeloppet.  
 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.  
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har 
rätt barnpension enligt SFB. Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det 
barn som den förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt 
hem för vård och fostran i adoptionssyfte. Ett efterlevande barn, med rätt till 
familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den förtroendevalde 
avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån 
motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen 
räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv.  
 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande 
barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med 
förändringen av prisbasbeloppet.  
 

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd 
till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan 
utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.  
 
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast 
tre månader efter det att kommunen har tagit emot ett fullständigt underlag för 
utbetalningen.  
 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. När anmälan 
inkommit, anses kommun ha fått kännedom om dödsfallet.  
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Omställningsstöd 

 
Reglerna om omställningsstöd omfattar förtroendevalda med sammanlagda 
uppdrag i kommunen på minst 40 % och syftar till att under en begränsad tid 
underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) 
uppdrag. 
 
Aktiva omställningsinsatser 
Förtroendevalda som avgår efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid i 
kommunen och som då inte uppnått i 32 a § LAS angiven ålder, har rätt till aktiva 
omställningsinsatser.  
 

Kommunens pensionsmyndighet beslutar om lämpliga omställningsinsatser och 
kostnaden för dessa. 
 
Ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som avgår efter minst ett års sammanhängande uppdragstid i 
kommunen och som då inte uppnått i 32 a § LAS angiven ålder, har rätt till 
ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande för allmän pension. 
 
Storlek 
Omställningsstödet beräknas på årsarvodet året före avgångstidpunkten. 
 

År  Nivå  Samordning med förvärvsinkomst 
 

1 85 % Nej 

2 85 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt  

3 60 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt  

 
Utbetalningstid 
Utbetalningstiden beror på hur länge uppdraget varat.  
 

Tid i uppdraget 
 

Utbetalningstid 

1 år 3 mån 

2 år 6 mån 

3 år 9 mån 

4 år 12 mån  

5 år 15 mån 

6 år 18 mån 
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7 år 21 mån 

8 år 24 mån  

9 år 27 mån 

10 år 30 mån 

11 år 33 mån 

12 år eller mer 36 mån  

Omställningsstödet betalas ut längst till och med månaden innan den 
förtroendevalde uppnått i 32 a § LAS angiven ålder. 
 

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Kommunens pensionsmyndighet 
utfärdar anvisningar för hur detta ska styrkas.  
 

Utbetalningarna upphör om den förtroendevalde tillträder nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 %, eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som avgår efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid i 
kommunen kan få förlängt omställningsstöd. Förutsättningarna är att den 
förtroendevalde uppnått lägsta åldern för att ta ut allmän pension och att ansökan 
sker i direkt anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd upphört. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande för allmän pension. 
 
Storlek 
Det förlängda ekonomiska omställningsstödet beräknas på årsarvodet året före 
avgångstidpunkten. 
 

Nivå  Samordning med 
förvärvsinkomst 
 

60 % Ja, inget fribelopp 
 

 
Utbetalningstid 
Det förlängda ekonomiska omställningsstödet beviljas och betalas ut för ett år i 
taget och som längst till och med månaden innan den förtroendevalde uppnått den 
i 32 a § LAS angivna åldern. 
 

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Kommunens pensions-
myndighet utfärdar anvisningar för hur detta ska styrkas. 
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Utbetalningarna upphör om den förtroendevalde tillträder nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 %, eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08 
 

 
§25 KS/2023:88 
Antagande av pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda i orust kommun. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta Pensionsriktlinjer för medarbetare i Orust kommun 
2. Anta Pensionsriktlinjer för förtroendevalda i Orust kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med Orust kommuns Pensionsriktlinjer för förtroendevalda är att på ett enkelt och tydligt 
sätt beskriva de pensionsförmåner och pensionsersättningar kommunen beslutat om samt till 
vem den förtroendevalde kan vända sig för att få mer information. Syftet med Orust kommuns 
Pensionsriktlinjer för medarbetare är att stärka kommunens möjlighet att behålla och rekrytera 
nya medarbetare genom att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva kommunens pensionsförmåner. 
I Pensionsriktlinjerna för medarbetare föreslås en möjlighet att löneväxla en del av sin lön till 
pension. 

Utredning 
Orust kommun vill med Pensionsriktlinjerna för medarbetare få en bättre kontroll och överblick 
över pensionsförmånerna och andra förmåner. Man vill fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och 
föreslår därför möjligheten att löneväxla en del av sin lön till pension. Detta har varit mycket 
efterfrågat i samband med chefsrekryteringar och blir en viktig del i att trygga 
kompetensförsörjningen. Pensionsriktlinjerna för förtroendevalda syftar till att underlätta och 
möjliggöra för de förtroendevalda att förena arbetsliv och förtroendeuppdrag. Riktlinjen för 
förtroendevalda ska tillsammans med tillämpningsanvisningar för OPF KL tydliggöra 
pensionsförmåner och pensionsersättningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 
Pensionsriktlinje medarbetare 
Pensionsriktlinje förtroendevalda 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Ekonomienheten 
 

 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08 
 

 
§26 KS/2023:170 
Val av representant till Vårdsamverkan Fyrbodal - Delregionalt politiskt samråd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Utse Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) till representant i delregionalt politiskt samråd i 
Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Sammanfattning av ärendet 
För mandatperiod 2023 – 2026 ska en ny representant från Orust kommun väljas till delregionalt 
politiskt samråd i Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) föreslår att utse Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) som representant för Orust 
kommun. 

Beslutet skickas till 
Vårdsamverkan Fyrbodal 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-01-26 KS/2022:476 
 

 

 
Kommunförvaltningen 
Ann-Britt Svedberg 
telefon 0304-33 41 79 
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se 

 
 
Besvarande av motion om att utveckla gröna hamnar 
Förslag till beslut 
Motionen lämnas utan förslag till beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Sörvik (V) har inkommit med en motion om att utveckla gröna hamnar. 
I motionen föreslår Rolf Sörvik (V) att kommunfullmäktige ska besluta om att ge 
förvaltningen ett uppdrag att ta kontakt med båtföretagare på Orust för att undersöka 
om intresse till att samarbeta med kommunen i fråga om en hamnverksamhet med 
vinterförvaring av båtar på land finns. 
 
Ämnet behandlas genomgående i den fördjupade översiktsplanen för havet. Förvaring 
på land är ett alternativ till traditionella sätt att förvara båtar och det finns företag som 
redan idag erbjuder möjlighet att förvara på land genom exempelvis höglagring av båtar. 
En utredning av frågan behöver ta in kunskaper från flera olika enheter i organisationen 
plus även länsstyrelse med flera externa källor. Exempel inom organisationen är miljö, 
plan, mark och exploatering samt utvecklingsenheten. Lagring av båtar berör även 
frågor som t ex säkerhet, service, båttvätt, spolplatta samt kostnader och avgifter.  
Det finns idag flera initiativ som på olika sätt berör kustbandet, ett exempel är 
elektrifiering för båtar längs kusten. Mycket är intressant för kommunens utveckling 
men samtidigt är utredningsresurserna inte tillräckliga för alla projekt och initiativ. 
Förvaltningen överlämnar åt kommunfullmäktige att besluta om ett uppdrag till 
förvaltningen i denna fråga är aktuell. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 
 

Beslutet skickas till 
Affärsdrivande verksamhet 
Utvecklingsenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-01-26 KS/2022:476 
 

 

Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Utvecklingschef





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08 
 

 
§27 KS/2022:476 
Besvarande av motion om att utveckla gröna hamnar 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 

Avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Sörvik (V) har inkommit med en motion om att utveckla gröna hamnar. 

I motionen föreslår Rolf Sörvik (V) att kommunfullmäktige ska besluta om att ge förvaltningen 
ett uppdrag att ta kontakt med båtföretagare på Orust för att undersöka om intresse till att 
samarbeta med kommunen i fråga om en hamnverksamhet med vinterförvaring av båtar på land 
finns. 

Ämnet behandlas genomgående i den fördjupade översiktsplanen för havet. Förvaring på land är 
ett alternativ till traditionella sätt att förvara båtar och det finns företag som redan idag erbjuder 
möjlighet att förvara på land genom exempelvis höglagring av båtar. 

En utredning av frågan behöver ta in kunskaper från flera olika enheter i organisationen plus 
även länsstyrelse med flera externa källor. Exempel inom organisationen är miljö, plan, mark och 
exploatering samt utvecklingsenheten. Lagring av båtar berör även frågor som t ex säkerhet, 
service, båttvätt, spolplatta samt kostnader och avgifter.  

Det finns idag flera initiativ som på olika sätt berör kustbandet, ett exempel är elektrifiering för 
båtar längs kusten. Mycket är intressant för kommunens utveckling men samtidigt är 
utredningsresurserna inte tillräckliga för alla projekt och initiativ. 

Förvaltningen överlämnar åt kommunfullmäktige att besluta om ett uppdrag till förvaltningen i 
denna fråga är aktuell. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) yrkar på avslag av motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 

Beslutet skickas till 
Affärsdrivande verksamhet 
Utvecklingsenheten 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-01-26 KS/2022:359 
 

 

 
Kommunförvaltningen 
Ann-Britt Svedberg 
telefon 0304-33 41 79 
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se 

 
 
Besvarande av motion om framtagande av solcellsparker i 
Orust kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Med hänvisning till arbetet med översiktsplanen och pågående utredningar anse 
motionen besvarad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) har lämnat in en motion gällande framtagande av solcellsparker i Orust 
kommun. I motionen finns ett önskemål om att kommunen ska ta fram områden som 
är lämpliga för att upprätta solcellsparker, och lämnar även några förslag på sådana 
platser. 
 
Solcellsutbygganden är ett strålande exempel på hur omställningsarbetet för 
energiförsörjningen kan genomföras. I förslaget till översiktsplanering anges att 
utbyggnad ska underlättas förutom i de områden där skyddsvärden finns eller 
lagstiftning påverkar möjligheten att anlägga. Kommunstyrelsen har nyligen beslutat om 
att översiktsplanen skall ut på samråd. De föreslag på platser som lämnas i motionen 
kommer att beaktas i den fortsatta samrådsprocessen arbete med översiktsplanen.  
 
En arbetsgrupp med företrädare för kommunen och näringslivet har startat för att se på 
förutsättningarna för en solcellspark vid Månsemyr. Det finns även initiativ från 
näringslivet som berör energiomställningen som diskuteras. Här involveras också extern 
expertis från exempelvis Fyrbodal och från vår energi och klimatrådgivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 
Motion daterad 2022-02-20 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
Sektor samhällsutveckling 
 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-01-26 KS/2022:359 
 

 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Utvecklingschef





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08 
 

 
§28 KS/2022:359 
Besvarande av motion om framtagande av solcellsparker i Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Med hänvisning till arbetet med översiktsplanen och pågående utredningar anse motionen 
besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) har lämnat in en motion gällande framtagande av solcellsparker i Orust 
kommun. I motionen finns ett önskemål om att kommunen ska ta fram områden som är lämpliga 
för att upprätta solcellsparker, och lämnar även några förslag på sådana platser. 

Solcellsutbygganden är ett strålande exempel på hur omställningsarbetet för energiförsörjningen 
kan genomföras. I förslaget till översiktsplanering anges att utbyggnad ska underlättas förutom i 
de områden där skyddsvärden finns eller lagstiftning påverkar möjligheten att anlägga. 
Kommunstyrelsen har nyligen beslutat om att översiktsplanen skall ut på samråd. De föreslag på 
platser som lämnas i motionen kommer att beaktas i den fortsatta samrådsprocessen arbete med 
översiktsplanen.  

En arbetsgrupp med företrädare för kommunen och näringslivet har startat för att se på 
förutsättningarna för en solcellspark vid Månsemyr. Det finns även initiativ från näringslivet som 
berör energiomställningen som diskuteras. Här involveras också extern expertis från exempelvis 
Fyrbodal och från vår energi och klimatrådgivning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) yrkar på att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot varandra. 
Ordföranden finner att förvaltningens förslag till beslut bifalles. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 
Motion daterad 2022-02-20 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
Sektor samhällsutveckling 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2023-01-23 KS/2022:978 
 

 

 
Kommunförvaltningen 
Ann-Britt Svedberg 
telefon 0304-33 41 79 
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se 

 
 
Besvarande av motion om tillsättning av en eller flera 
näringslivsutvecklare 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Med hänvisning till antagen budget för 2023, anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) inkom 2022-05-30 med en motion gällande tillsättande av en eller flera 
näringslivsutvecklare. 
I antagen budget för 2023 med plan för 2024 – 2025, finns en tjänst som 
näringslivsutvecklare budgeterad. Tjänsten är tillsatt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 
Motion om tillsättning av en eller flera näringslivsutvecklare – Lars Larsson (C) 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Utvecklingschef







 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-08 
 

 
§29 KS/2022:978 
Besvarande av motion om tillsättning av en eller flera näringslivsutvecklare 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Med hänvisning till antagen budget för 2023, anse motionen besvarad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lars Larsson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) inkom 2022-05-30 med en motion gällande tillsättande av en eller flera 
näringslivsutvecklare. 
I antagen budget för 2023 med plan för 2024 – 2025, finns en tjänst som näringslivsutvecklare 
budgeterad. Tjänsten är tillsatt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) yrkar på att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Lars Larssons (C) förslag samt 
förvaltningens förslag, och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att arbetsutskottet 
bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2023-01-26 KS/2023:21 
 

 

 

Kommunförvaltningen 
Lena Gardtman 
telefon 0304-334585 
e-post: lena.gardtman@orust.se 

 
 
Inriktningsdokument vårdsamverkan 2023-2026 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att: 

1. Ställa sig bakom framtaget inriktningsdokument med tillägget att det i lokal 
samverkansgrupp ska fungera som nu med delat ordförandeskap region och 
kommun, inte att enbart kommunen ska ansvara för ordförandeskapet och kalla 
till möten. 

Sammanfattning av ärendet 
Den nya politiska organisationen inom VGR kommer att ge ändrade förutsättningar.  
Denna fråga är avstämd inom regionen, de nya delregionala nämnderna kommer  
ansvara för samverkan med kommunerna och för vårdsamverkan, och de övriga 
vårdsamverkansarenorna har liknande dokument. 
 
Ett nytt inriktningsdokument är framtaget gällande samverkan i Västra Götaland där alla 
ingående parter ska fatta beslut. Inriktnings-dokumentet bygger på det dokument som 
Södra Älvsborgs Vårdsamverkan använder sig av. Samtliga kommuner i Fyrbodal 
kommer att ha möjlighet att delta på mötena vilket kan underlätta att komma framåt i 
frågorna. Det här är plattformen blir än viktigare framöver då det är där kommunerna 
har möjlighet att möta utförarna. Där kan de lyfta de frågor kring samverkan som inte  
fungerar. 
 
I stort så ställer sig förvaltningen bakom inriktnings-dokumentet med ett undantag, vi 
anser inte att det enbart är kommunens ansvar att ha ansvar för ordförandeskapet  

Utredning 
Den pågående omställningen till nära vård, som bland annat manifesteras i 
kommunernas och Västra Götalandsregionens gemensamma färdplan, förändrar kraven 
på och förutsättningarna för samverkan i Västra Götaland. För delregioner som likt 
Fyrbodal har varierande förutsättningar i form av bland annat landsbygd, skärgård och 
större städer, krävs differentierade samverkansformer. Samverkan ska ske på den mest 
medborgarnära och samtidigt effektiva nivån, oftast i lokala samverkansgrupper inom 
den geografiska kommunnivån. 
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I mars 2022 tog Delregionalt politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodal initiativ till 
ett uppdrag för att ta fram en ny uppdragshandling för samrådet. Två processledare 
tillsattes och vid delrapporteringen i maj gavs dessa ett fortsatt uppdrag att ta fram ett 
samlat dokument för mål och inriktning. I september 2022 enades parterna om att mål 
och inriktning ska utgå från Färdplan nära vård.  
 
Syftet med inriktningsdokumntet är att skapa en tydlig struktur för vår gemensamma 
samverkansarena Vårdsamverkan Fyrbodal. Vårdsamverkan ska generera mervärde för 
befolkningen, och underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen. 
Frågor som rör samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen 
omhändertas inom Vårdsamverkan, medan interna frågor inom 
kommunen/kommunerna eller mellan vårdgivare inom regionen hanteras i andra 
konstellationer. Ansvarsfördelning mellan och inom respektive huvudmans 
ansvarsområde ska vara tydlig. 
 
Inriktningsdokumntet gäller för perioden 2023–2026. Utöver inriktningsdokumntet 
ingår parterna ett avtal. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet senast tolv månader 
innan avtalstiden löper ut, förlängs det med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av 
förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en översyn tas av Delregionalt politiskt 
samråd 

Bedömning 
Vårdsamverkan i Fyrbodal sker på politisk nivå samt förvaltnings- och verksamhetsnivå.  
Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att 
säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår 
arbete med förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, 
överenskommelser, strategier och rekommendationer som påverkar huvudmännen. 
 
Delregionalt politiskt samråd ska ange syfte, målbild och målgrupp för Vårdsamverkan 
Fyrbodal för arbetet de närmaste åren. Styrgruppen ansvarar för att ta fram en 
genomförandeplan utifrån den politiska viljeinriktningen, dvs syfte, målbild och 
målgrupp enligt ovan.  
 
De lokala samverkansgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. 
Handlingsplaner/åtgärdsplaner, utvärdering och avvikelseanalys är exempel på arbetssätt 
för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i 
samverkansarbetet är fungerande implementering. Arbetet i den lokala 
samverkansgruppen ska ske utifrån ett förbättringsorienterat förhållningssätt  
och bör utgå från exempelvis länsgemensamt beslutade styrdokument, avvikelser, 
patientberättelser och goda exempel. Samverkansgruppen består av representanter från 
båda huvudmännen med berörda verksamheter, vilka ska ha mandat att fatta beslut och 
föra tillbaka frågor till respektive organisation för åtgärder, spridning och delaktighet, 
vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation. En förändring är att inriktnings-
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dokumentet beskriver att kommunen ska ansvara för ordförandeskapet och kallar till 
möten. Det är inte ett förslag som vi i kommunen ser positivt på då ansvaret läggs över 
och det gemensamma uppdraget blir otydligt. Kommunen hamnar i att driva det 
gemensamma uppdraget och blir dem som ansvaret vilar tyngst på.  
 
I förlängningen kan man också fundera på om Vårdsamverkan ska vara en del inom 
kommunalförbundet för att förtydliga det lokala perspektivet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-06 
 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef
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1. Inledning 
Den pågående omställningen till nära vård, som bland annat manifesteras i kommunernas och 

Västra Götalandsregionens gemensamma färdplan, förändrar kraven på och förutsättningarna  
för samverkan i Västra Götaland. För delregioner som likt Fyrbodal har varierande förutsättningar 
i form av bland annat landsbygd, skärgård och större städer, krävs differentierade samverkans-
former. Samverkan ska ske på den mest medborgarnära och samtidigt effektiva nivån, oftast i 
lokala samverkansgrupper inom den geografiska kommunnivån. 

I mars 2022 tog Delregionalt politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodal initiativ till ett uppdrag  

för att ta fram en ny uppdragshandling för samrådet. Två processledare tillsattes och vid delrapporte-

ringen i maj gavs dessa ett fortsatt uppdrag att ta fram ett samlat dokument för mål och inriktning.  
I september 2022 enades parterna om att mål och inriktning ska utgå från Färdplan nära vård.  

Syftet med inriktningsdokumntet är att skapa en tydlig struktur för vår gemensamma samverkansarena 
Vårdsamverkan Fyrbodal. Vårdsamverkan ska generera mervärde för befolkningen, och  

underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen. Frågor som rör samverkan mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen omhändertas inom Vårdsamverkan, medan interna frågor 

inom kommunen/kommunerna eller mellan vårdgivare inom regionen hanteras i andra konstella-
tioner. Ansvarsfördelning mellan och inom respektive huvudmans ansvarsområde ska vara tydlig. 

Inriktningsdokumntet gäller för perioden 2023–2026. Utöver inriktningsdokumntet ingår parterna 
ett avtal. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet senast tolv månader innan avtalstiden löper ut, 
förlängs det med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan 

initiativ till en översyn tas av Delregionalt politiskt samråd. 

2. Huvudmannaansvar i Vårdsamverkan  
Grunden för respektive huvudmans uppdrag regleras i lagar, författningar, avtal, överens-
kommelser och politiska beslut. Vårdsamverkan Fyrbodal ska fungera som en gemensam arena 

för samverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör båda parter. Samverkan ska även 
bidra till att resurser används på ett optimalt sätt, och skapa förutsättningar för att individen 
ska uppleva insatserna som en helhet utan gränser. 

Västra Götalandsregionen och kommunerna har var för sig och tillsammans ansvar 
för hela befolkningen. Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt 

ansvar tas för invånarna på regional, delregional och lokal nivå.  

Vårdsamverkan Fyrbodal omfattas av  
• Västra Götalandsregionens verksamheter för tandvård, primärvård1, 

specialistvård och habilitering  

• Kommunal primärvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i deltagande kommuner 

 

 

1 Vårdval vårdcentral privat och offentlig, vårdval rehab privat och offentlig samt beställd primärvård. 
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Medverkar gör också norra delregionala nämnden, med ansvar för folkhälsa, kommun- 

och vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen, samt Fyrbodals kommunalförbund som 
samordnar kommunerna.  

3. Politisk viljeinriktning 
Delregionalt politiskt samråd i Fyrbodal har i processen för framtagande av inriktningsdokumntet 

ställt sig bakom att Vårdsamverkan Fyrbodals arbete ska utgå från samma syfte och målbild, och 

prioritera samma målgrupper, som angivits i Färdplan Nära vård. 

En god och nära vård 
Syftet med omställningen till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 

utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också 

bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.  

Utifrån omställningen har en övergripande strategi för Västra Götalands utveckling inom hälsa,  

vård och omsorg tagits fram. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 

kraftsamla kring. Samtliga parter i Vårdsamverkan Fyrbodal har fastställt Färdplan - Länsgemensam 

strategi för god och nära vård.  

Syfte med Vårdsamverkan Fyrbodal 
Syftet med Vårdsamverkan Fyrbodal är att  

- stödja omställningen till en god och nära vård, 

- främja hälsan hos befolkningen, 

- utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov, 

- bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.  

Målbild för Vårdsamverkan Fyrbodal 
Målbilden i färdplanen och för Vårdsamverkan Fyrbodal ska ge vägledning för hur samverkan 

ska utformas för att ge dess invånare förutsättningar för ett bra liv oavsett ålder, diagnos eller 

funktionsnedsättning. Vårdsamverkans arbete i Fyrbodal ska bidra till att dess invånare får 

ökade förutsättningar till en vård som   

- utgår från individuella förutsättningar och behov, 

- bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv, 

- bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och 

grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. 

Målgrupper 
Prioriterade målgrupper för Vårdsamverkan Fyrbodal är de invånare som har behov av 
insatser och samordning från både kommunen och Västra Götalandsregionen, oavsett 

ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Barnkonventionen ska särskilt beaktas. 
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4. Styrning och struktur för samverkan 
Vårdsamverkan i Fyrbodal sker på politisk nivå samt förvaltnings- och verksamhetsnivå. 

Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säker-
ställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med 
förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strate-
gier och rekommendationer som påverkar huvudmännen.  

Delregionalt politiskt samråd ska ange syfte, målbild och målgrupp för Vårdsamverkan Fyrbodal 

för arbetet de närmaste åren. Styrgruppen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan utifrån 

den politiska viljeinriktningen, dvs syfte, målbild och målgrupp enligt ovan.  

De lokala samverkansgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. Handlingsplaner/ 
åtgärdsplaner, utvärdering och avvikelseanalys är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med 
brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, 
spridning och delaktighet, vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation. 

Närvårdsområde 
Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. Samverkan ska ske på lednings- och 

verksamhetsnivå. Varje kommun utgör ett närvårdsområde, med en lokal samverkansgrupp. 

Lokal samverkansgrupp 
Arbetet i den lokala samverkansgruppen ska ske utifrån ett förbättringsorienterat förhållningssätt 

och bör utgå från exempelvis länsgemensamt beslutade styrdokument, avvikelser, patientberättelser 

och goda exempel. Samverkansgruppen består av representanter från båda huvudmännen med 
berörda verksamheter, vilka ska ha mandat att fatta beslut och föra tillbaka frågor till respektive 
organisation för åtgärd. Antalet personer i samverkansgruppen kan variera och sammansättningen 

utöver ovanstående bestäms lokalt – exempelvis är folkhälsa, tandvård, rehab och skola viktiga 
parter i det lokala arbetet. Kommunen ansvarar för ordförandeskapet och kallar till möten.  

Protokoll ska föras och mailas till Vårdsamverkans kansli för publicering på hemsidan. 

Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar 

samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Vårdsamverkans 

kansli, som bedömer var frågan kan/bör hanteras. Lokala ledningsgrupper, över kommungränserna, 

kan gå samman och skapa gemensamma lokala utvecklingsgrupper. 

Lokal utvecklingsgrupp 
Utvecklingsgrupper på lokal nivå kan startas och avslutas av den lokala samverkansgruppen. 

Frågeställning och tidsram ska vara beskrivet i en uppdragshandling. De lokala utvecklings-

grupperna arbetar med förbättringsfrågor och rapporterar till den lokala samverkansgruppen.  

Delregional utvecklingsgrupp 
Delregionala utvecklingsgrupper ska bildas då frågan inte kan eller bör omhändertas i  
de lokala samverkansgrupperna, eller för att belysa särskilda områden, målgrupper eller 

processer. Utvecklingsgrupper kan variera i storlek och sammansättning beroende på 
uppdrag. Båda huvudmännen med berörda verksamheter ska dock vara representerade 
i samtliga utvecklingsgrupper. Uppdrag kan ges av Delregionalt politiskt samråd eller 
styrgruppen, och uppdrag ska vara tydliga och tidsbestämda.  
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I uppdraget ingår löpande återrapportering till styrgruppen samt vid behov Delregionalt 

politiskt samråd och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell 
implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare 
hantering av resultatet. Utvecklingsgruppens minnesanteckningar mailas till 
Vårdsamverkans kansli för publicering på hemsidan.  

Styrgrupp 
Styrgruppen arbetar på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd, och ansvarar för den 
operativa samverkan på den delregionala nivån. Styrgruppen hanterar också de ärenden 

som anmälts och beretts av Vårdsamverkans kansli2, samt fattar beslut i dessa.  

Styrgruppen ansvarar för framtagande av en genomförandeplan utifrån politisk viljeinriktning, 

samt att följa upp och återrapportera genomförda uppdrag och avvikelser årligen till Delregionalt 
politiskt samråd. Styrgruppen ska vid behov starta delregionala utvecklingsgrupper och besluta 
om specifika tidsbestämda uppdrag. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för hante-

ring av resultat och implementering i respektive linjeorganisation.  

I styrgruppen ingår representant för NU-sjukvården, Habilitering & Hälsa, Vårdcentral privat, 

Vårdcentral offentlig, Rehab privat, Rehab offentlig, Regionhälsan samt representant från varje 
kommun. Tandvården adjungeras till styrgruppen. Fyrbodals kommunalförbund och Koncern-
kontoret, Västra Götalandsregionen har en representant vardera, men har ingen rösträtt. 

En av representanterna för Vårdsamverkans kansli är sekreterare, och protokollen 
publiceras på hemsidan. 

Styrgruppen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet och 
vice ordförandeskapet alternerar mellan kommunerna och de verksamheter som finansieras 

av Västra Götalandsregionen. 

Ordförandens uppgift är att leda styrgruppens möten och vara med i beredning inför mötet, 

samt vara föredragande vid Delregionalt politiskt samråd. 

Arbetsutskott (AU) 
Arbetsutskottet består av styrgruppens ordförande och vice ordförande samt ytterligare en från varje 

huvudman från styrgruppen som representerar socialtjänst, skola, regionalt finansierad primärvård 

samt specialistvård. Arbetsutskottet bereder och planerar inför kommande styrgruppsmöte. 

Vårdsamverkans kansli sammankallar arbetsutskottet och är sekreterare. 

Delregionalt politiskt samråd Fyrbodal (DPSF) 
Delregionalt politiskt samråd tar fram syfte, målbild och målgrupp för samverkan. Parternas repre-
sentanter har ansvar för att den politiska viljeinriktningen blir känd och får genomslag i huvud-
männens uppdrag. Delregionalt politiskt samråd fastställer den av styrgruppen framtagna genom-
förandeplanen, och ger uppdrag till styrgruppen och Vårdsamverkans kansli. Återrapportering, 

uppföljning och dialog kring genomförandeplan, uppdrag och avvikelseanalys ska ske i Delregionalt 

politiskt samråd. Delregionalt politiskt samråd träffas fyra gånger per år.  

 

2 Se stycke om Vårdsamverkans kansli. 
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I Delregionalt politiskt samråd ingår: 

• Samtliga kommuner i Fyrbodals nätverk för socialnämndsrepresentanter eller utsedd ersättare 

samt möjlighet att adjungera deltagare från det politiska nätverket för utbildningsnämnder 

• Ordförande och andre vice ordförande i norra delregionala nämnden eller utsedd ersättare 

• Presidiet för styrelsen för Regionhälsan 

• Presidiet för styrelsen för Närhälsan 

• Presidiet för styrelsen för NU-sjukvården 

• Presidiet för styrelsen för Habilitering & Hälsa 

• Presidiet för tandvårdsstyrelsen 
 

Fyrbodals nätverk för socialnämndsrepresentanter samt norra delregionala nämnden 

har möjlighet att ta med en tjänsteperson.  

Delregionalt politiskt samråd utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. 

Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet alternerar mellan kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Huvudregeln är att vice ordförande efter två år blir ordförande och 

en ny vice ordförande utses. 

Delregionalt politiskt samråd utser ordförande och vice ordförande för en period på två 

år; i övrigt följer samrådsorganet den ordinarie mandatperioden. Delregionalt politiskt 

samråd sammanträder cirka fyra gånger per år. 

Representanten för Vårdsamverkans kansli är sekreterare, och protokollen publiceras på hemsidan. 

Presidium 
Presidiet består av ordförande och vice ordförande i Delregionalt politiskt samråd, och bereder 

ärenden till Delregionalt politiskt samråd. Som tjänstepersonsstöd i beredningen deltar ord-
förande i styrgruppen, en representant från Vårdsamverkans kansli samt tjänsteperson från 

Fyrbodals kommunalförbund och norra delregionala nämnden. Representanten från Vård-
samverkans kansli är sekreterare. 

Spridningsdag 
En gång per år kallas Delregionalt politiskt samråd och styrgruppen till en spridningsdag, då  
det gångna årets uppdrag, uppföljning, avvikelser och resultat inom Vårdsamverkan Fyrbodal 

presenteras och diskuteras. Inbjudan skickas även till chefer och övriga intresserade. 
Vårdsamverkans kansli ansvarar för all organisation och administration kring spridningsdagen. 

Vårdsamverkans kansli 
Vårdsamverkans kansli ansvarar för att koordinera, omvärldsbevaka och stödja nätverk, 
utvecklingsgrupper och lokala samverkansgrupper. De ska också följa upp genomfört arbete, 
bereda ärenden och återrapportera till berörd part. Kansliet ska sammanställa resultatet av 

vårdsamverkan utifrån den beslutade politiska viljeinriktningen och styrgruppens 

genomförandeplan.  



 

 

Datum 

2022-11-17 
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Kansliet ska även sammanställa rapporter från olika lokala samverkansgrupper, nätverk och 

utvecklingsgrupper. Kansliet har ansvar för att övergripande strategiska samverkansfrågor mellan 
vårdgivarna bevakas, bereds, utvärderas och följs upp. Kansliet har även ansvar för att koordinera, 
följa upp, utveckla och bereda frågor för inriktningsbeslut i gemensamma strategiska 
samverkansfrågor. 

Vid Vårdsamverkans kansli arbetar samordnare och processledare, på uppdrag av Delregionalt 

politiskt samråd. Kansliet har möjlighet att anställa tillfälliga processledare. Vårdsamverkans 

kansli ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen. 

5. Ekonomi 
Vårdsamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för detta 
ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för Vårdsamverkans kansli. 

Västra Götalandsregionen betalar 50 procent och kommunerna 50 procent av kostnaderna, 
baserat på befolkningsmängd den 1 juli föregående år. Utöver den fasta finansieringen kan olika 

former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt 
inom ramen för Vårdsamverkan Fyrbodal. 

6. Avvikelsehantering 
De avvikelser som sker i vårdsamverkan ska rapporteras enligt rutin, Avvikelsehantering i 

samverkan, och gäller för samtliga ingående verksamheter i Vårdsamverkan Västra Götaland. 

Avvikelsehantering har en viktig roll när det kommer till att upptäcka brister i samverkan 

mellan huvudmännen så att dessa kan åtgärdas, processer kan förbättras och därmed leda  

till bättre sammanhållen vård för våra invånare.  

I enlighet med aktuell rutin ska analys ske och användas för systematiskt förbättringsarbete och 

kunskapsutveckling. Tillsammans med insamlade data från de lokala samverkansgrupperna och 

pågående utvecklingsgrupper har Vårdsamverkans kansli ett uppdrag att sammanställa och 

analysera underlaget för att skapa förutsättningar att utveckla vårdsamverkan i hela Fyrbodal. 

Kansliet ansvarar för sammanställning, analys och återrapportering till både Delregionalt 

politiskt samråd och styrgruppen, samt årlig rapport till Vårdsamverkan Västra Götaland. 

7. Uppföljning 
Delregionalt politiskt samråd ansvarar för uppföljningen av allt arbete som görs inom 

ramen för Vårdsamverkan Fyrbodal. Uppföljningen ska genomföras årligen, med 

utgångspunkt i den av Delregionalt politiskt samråds antagna genomförandeplan.  
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Dagordning  
Delregionalt politiskt samråd, Fyrbodal 2022-11-23 
  
Kommun: 
Lena Hult (S), Trollhättan, vice ordförande i samrådet  
Catharina Bråkenhielm (S), Orust   
Michael Sternemar (L), Sotenäs  
Stefan Skoglund (S), Uddevalla  
 
Region: 
Linda Jansson (M), norra hälso-och sjukvårdsnämnden, ordförande i samrådet  
Annica Erlandsson (S), norra hälso-och sjukvårdsnämnden   
Peter Heie (C), Styrelsen för NU-sjukvården  
Jim Aleberg (S), Styrelsen för Närhälsan  
Angelica Lundgren Bielinski (M), Styrelsen för Folktandvården  
 
 
Ulrika Söderlund, ansvarig tjänsteperson norra hälso-och sjukvårdsnämnden 
Ben Norman, nämndsamordnare norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Line Legén, Lysekils kommun 
Ellinor Ekensskär, enhetschef Uddevalla kommun 
Henric Bergqvist, enhetschef Trollhättans stad 
Ingela Martinsson, Regionhälsan 
 
Vårdsamverkan Fyrbodal 
Karin Hallberg, ordförande i Styrgruppen 
Carola Murås, kanslichef 
Helen Svensson, utvecklingsledare 
 
 

 

  
Datum 2022-11-23 
Tid: kl.  13.30-15.30 
Plats. Lokal Bohuslän, Vänerparken 15, Vänersborg alt Teams  
 

1. Välkommen och upprop  
 

2. Dagordningen godkänns och anmälan övriga frågor 
Dagordningen godkänns 
 

3. Föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar godkänns. 
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4. Avrapportering av uppstartsprocess Mini-Maria Norra rapport av pågående arbete 
med framtidsfokus. Kl. 13.40-14.00 
Ellinor Ekensskär, Henric Bergqvist och Ingela Martinsson (se bifogad presentation). 
 
Mini-Maria är en samverkan mellan kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) 
för att stärka stödet till ungdomar och unga vuxna med skadligt bruk- och beroende 
samt deras närstående.  Verksamheten riktar sig till ungdomar till och med 21 år och 
finansieras 50 % av kommun och 50 % av VGR. 
 
Arbetsgruppen består av de tre föredragande samt ytterligare representanter från 
kommunalförbundet och VGR. De har träffats en gång i veckan sedan mars men har 
möten varannan vecka nu. Teamet är mitt i rekrytering och ska hålla intervjuer de 
närmaste veckorna. Förhoppningen är att personal är på plats i början i april då 
verksamheten ska dra i gång. Tanken är att medarbetare är på plats 8 april och 
ungdomarna ett par veckor senare. Lokalanpassning och ombyggnation pågår redan. 
 
En risk- och konsekvensanalys ska göras den 13 december. En huvudmottagning 
finns i Uddevalla och i Trollhättan, lokalen i Uddevalla är redo och lokalen i 
Trollhättan är på gång. Teamet jobbar med att hitta lokal i Vänersborg, Lysekil och 
Sotenäs. Teamet har kontakt med andra Mini-Maria enheter i andra delar av Västra 
Götaland. Det är ett stort antal sökande till tjänsterna som ligger ute vilket är 
positivt. 
 
I Strömstad, Tanum och Henån är verksamheten i ungdomsmottagningarnas lokaler. 
De lokalerna behöver göras i ordning för att kunna genomföra övervakad 
provtagning. 

 
Ställningstagande: Det delregionala politiska samrådet noterar informationen. 
  

5. Uppdrag kring framtida organisation för Vårdsamverkan Fyrbodal.  
Ulrika Söderlund och Line Legén (se bifogad presentation). 
 
Ett nytt inriktningsdokument är framtaget där alla parter ska fatta beslut. 
Inriktningsdokumentet bygger på det dokument som Södra Älvsborgs 
Vårdsamverkan använder sig av. Samtliga kommuner i Fyrbodal kommer att ha 
möjlighet att delta på mötena vilket kan underlätta att komma framåt i frågorna. 
 
Dialog om den nya politisk organisationen inom VGR kommer att ge andra 
förutsättningar. Den delregionala nämnden har varken mandat eller finansiering.  
Denna fråga är avstämd inom regionen, de nya delregionala nämnderna kommer 
ansvara för samverkan med kommunerna och för vårdsamverkan, och de övriga 
vårdsamverkansarenorna har liknande dokument.  
 
Det här är plattformen blir än viktigare framöver då det är där kommunerna har 
möjlighet att möta utförarna. Där kan de lyfta de frågor kring samverkan som inte 
fungerar.  
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Ställningstagande: Det delregionala politiska samrådet ställer sig bakom framtaget 
inriktningsdokument och rekommenderar parterna att fatta beslut. 
 

6. Information från styrgruppen 
Karin Hallberg  
 
Styrgruppen har utvecklat sitt samarbete med kansliet. En ny representant från 
Regionhälsan finns med i styrgruppen. Ett större fokus på frågor kring barn och unga 
finns, en plan ska tas fram hur styrgruppen och kansliet kan göra ännu mer för barn 
med psykisk ohälsa med de medel som finns. 
 
Styrgruppen har även arbetet med frågor kring remissversionen för adhd/autism, 
gemensam översyn ihop med NU-sjukvården kring liggande transporter mellan 
kommunala adresser där avtal saknas, verksamhetsplan 2023, planering av 
strategidag, SAMSA-körkort samt Mini-Maria. 
 
Ställningstagande: Det delregionala politiska samrådet noterar informationen. 
  

7. Förslag på uppdrag till Vårdsamverkan Fyrbodal från norra hälso-och 
sjukvårdsnämnden 
 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter förslag på två uppdrag att samverka kring 
inom ramen för delregional vårdsamverkan.  
 
”…ett uppdrag till Vårdsamverkan Fyrbodal, i syfte att ta fram en plan för 
implementering av närsjukvårdsteam.” 

 
”… ett uppdrag till Vårdsamverkan Fyrbodal att, i samverkan med Koncernstab 
digitalisering, samordna och möjliggöra digitaliseringsprocesser inom norra hälso- 
och sjukvårdsnämndens område.”  

 
Dialog kring vårdsamverkans uppdrag skulle vara kring digitaliseringsprocesserna.  

 
Kommunerna vill gärna samverka i de här frågorna, det är viktigt att tekniken 
fungerar och det blir svårt om det är olika i varje kommun. 

 
Ställningstagande: Det delregionala politiska samrådet ger styrgruppen i uppdrag 
att återkomma med plan för omhändertagande av föreslagna uppdrag. 

 
8. Laget runt 

 
Tandvårdsstyrelsen informerar om att TAIK-projektet inte längre är ett projekt från 
och med årsskiftet. Styrelsen har beslutat att sjösätta konceptet och finansiera det 
med eget kapital under 2023. Kommuner som vill ingå i TAIK kan höra av sig till 
tandvårdsstyrelsen. Målet är att alla kommuner ska ha tandhygienister i kommunen 
för att jobba med munhälsan på boenden.  
 
Närhälsan informerar om beslut från i fredags om en överenskommelse med norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden gällande jourcentralernas öppettider.  
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Orust kommun lyfter att de har bara en vårdcentral och dålig responstid på 
ambulansen, de har skrivit till regionen flera gånger men inte fått något svar.  
Nämnden har en pågående dialog med NU-sjukvården angående 
ambulansverksamhet och om räddningsverksamheten ska flyttas mer centralt.   
 

9. Mötestider 2023 
 
Styrgruppen tar fram ett förslag och skickar till samrådet. 
 

10. Övriga frågor 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2023-01-27 KS/2022:907 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol 
och LSS - Kvartal 4 2022 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport 
kvartal 4 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre 
månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från 
dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 4 2022, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 1 0 1 
Äldreomsorg (SoL) 0 0 0 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 13 1 14 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-27 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg



Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  
 
Redovisning/kvartal/år: 
4/ 2022 
 

Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet. 

 
 

SoL Socialpsykiatri/IFO 
 

 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-08-01 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Otydlighet eller brister i kommunikationen mellan kommun och den enskilde. 
 
LSS 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2022-10-01 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej  

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde. Blivit erbjuden korttidsvistelse på Ågrenska 2023-01-11 men 
tackat nej på grund av lång resväg. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2022-03-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde, förälder dragit tillbaka ansökan. Avslutas utan verkställighet 
2023-01-11. 



 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice 

Beslutsdatum: 
2022-03-28 

Verkställt datum: 
2022-12-29 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos utföraren, svårigheter att rekrytera. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2020-12-08 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde, som tackat nej och ansöker istället om kontaktperson. Avslutas 
utan verkställighet 2022-11-14. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2022-03-15 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde, som tackat nej och flyttat till servicebostad. Avslutas utan 
verkställighet 2022-12-01. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice 

Beslutsdatum: 
2020-12-11 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos utföraren, svårigheter att rekrytera. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-05-19 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde, som tackat nej då behov upphört. Avslutas utan verkställighet 
2022-11-01. 
 



Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-05-17 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos utföraren, svårigheter att rekrytera. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-04-26 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos utföraren, tilltänkt kontaktperson finns och matchning pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-02-23 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Den enskilde har flyttat till bostad med stöd och service i början av 2023, och 
utredning kommer göras om behov kvarstår efter flytt. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-03-30 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde, som tackat nej. Avslutas utan verkställighet 2022-11-01. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-05-23 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos utföraren, svårigheter att rekrytera. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse i form av stödfamilj 

Beslutsdatum: 
2022-03-10 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 



Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde, som tackat nej. Avslutas utan verkställighet 2023-01-11. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2022-09-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos utföraren, tilltänkt ledsagare finns och matchning pågår. 
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Utskottet för lärande 2023-02-06 
 

 
§9 KS/2022:232 
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022) 
 

Utskottets för lärandes beslut 
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling 
av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska 
inte göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell 
bedömning av anmälningarna som lämnas in. 
 
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2022) 
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 21 rapporter: 19 
rapporter avser Henåns skola varav 5 avser avslutade ärenden och 2 rapporter avser Ängås skola. 
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Utskottet för lärande 2023-02-06 
 

 
§10 KS/2023:103 
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023) 
 

Utskottets för lärandes beslut 

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling 
av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska 
inte göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell 
bedömning av anmälningarna som lämnas in. 
 
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2023) 
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 20 rapporter: 7 rapporter 
avser Henåns skola, 1 rapport avser Ellös skola och 12 rapporter avser Ängås skola varav 8 avser 
avslutade ärenden. 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Lars-Åke Gustavsson 
larsakegustavsson473@hotmail.com 

 

Förordnande av begravningsombud 

Beslut 
Länsstyrelsen förordnar dig, Lars-Åke Gustavsson, att vara 
begravningsombud från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 inom Orust kommun. Verksamhetsområdet omfattar 
samtliga församlingar inom Orust kommun. 
 
Detta beslut kan inte överklagas. 

Beskrivning av ärendet 
Du har tidigare varit begravningsombud i Orust kommun under perioden 
2019–2022. Inför förordnande av begravningsombud perioden 2023–
2026 har Länsstyrelsen skickat ut förfrågan om du vill fortsätta inneha 
ditt uppdrag som begravningsombud. Du har meddelat ditt intresse att 
fortsätta som begravningsombud.  

Orust kommun har föreslagit att Länsstyrelsen förordnar dig som 
begravningsombud i kommunen. 

Länsstyrelsen har inte tagit del av någon information som ifrågasätter 
din lämplighet. 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen bedömer att du är lämplig för uppdraget. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Av 10 kap 2 § begravningslagen framgår följande. När en församling är 
huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett 
eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara 
de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Till 
begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och 
kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till 
kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika 
religioner, livsåskådningar och begravningsseder. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-02-09  
 

  
 

Ärendebeteckning  
204-5513-2023  
 



Länsstyrelsen Västra Götaland Beslut  
 

2023-02-09  
 

2 (2) 
 

204-5513-2023  

 
 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare Linnea Holmgren. 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

För kännedom till 
Orust pastorat, orusts.pastorat@svenskakyrkan.se 
Orust kommun, kommun@orust.se 
Kammarkollegiet, registratur@kammarkollegiet.se 



 Samordningsförbundet Väst Sammanträdesprotokoll nr 1 – 2023  

           222000–2030 Sida 1 av 7 

Underskrift:  ........................................................  

 

Datum:  2023 – 01 – 20   

Tid:  9.00 – 12.00  

Plats:  Finsamlokalen, Silentzvägen 6 i Uddevalla 
  

§ 1 – 26 

Beslutande: Britt-Marie Andrén Karlsson Orust kommun 

 Peter Larsson   Försäkringskassan 

 Fredrik Olsson  VG-regionen tjg ersättare  

Catarina Sjöstrand  Arbetsförmedlingen tjg. ersättare   
 

Närvarande ersättare: Linda Biltmark  Försäkringskassan 

 Ricard Söderberg  Lysekils kommun  

 Roger Wallentin  Tanums kommun  

 Terje Skaarnes  Munkedals kommun 

 Daniel Jensen  Melleruds kommun 

 Sanna Gustafsson  Sotenäs kommun 

 Kenneth Carlsson  Färgelanda kommun 

 David Sahlsten  Uddevalla kommun  
 

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef 

 Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 

 Sorin Deliiorga, rehabvägledare §5 

 Ulf Haglund, utredare §5 
 

Tid och plats för justering: 2023-01-26, Protokollet justeras digitalt 

 
Sekreterare:  ......................................................................................  

 Gudrun Emilsdottir 

 
Ordförande:  ......................................................................................  

 Britt-Marie Andrén Karlsson 

 
Justerare:  ......................................................................................  

 Peter Larsson 
 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

Protokollet finns också på www.sofvast.se  
 

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  

Protokollet är anslaget under tiden: 2023-01-26 – 2023-02-16 

Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 51 33  

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på 

Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden  

Sof Väst styrelseprotokoll nr 1 20 januari 2023
(Signerat, SHA-256 5C2B58506FFD10A4ED3C1E1C9DF1C603055F01183E59E866C92B5BEC2B896AF8)

Sida 1 av 8

http://www.sofvast.se/


 Samordningsförbundet Väst  Sammanträdesprotokoll nr 1 – 2023 

           222000–2030 Sida 2 av 7 

Justerares signatur  Utdragsbestyrkande 

 

§ 1  Mötets öppnande och presentation 

I egenskap av ålderman hälsar Roger Wallentin alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

En kort presentationsrunda görs. 

§ 2 Val av justerare  

Förslag till beslut:   

att  välja Peter Larsson, jämte blivande ordförande, till justerare av dagens protokoll. 

Styrelsen beslutar: 

att välja Peter Larsson, jämte blivande ordförande, till justerare av dagens protokoll.  

§ 3 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. Peter Larsson och Daniel Jensen anmäler var 

sin ny fråga.  Britt-Marie Andrén Karlsson framhåller att nya frågor ska hanteras som information för att 

sedan beredas av presidiet inför beslut i styrelsen på kommande möte.   

Förslag till beslut:   

att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägget att två nya frågor tas upp för information 

under §24. 

Styrelsen beslutar: 

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut. 

§ 4 Information om Samordningsförbund allmänt 

Förbundschefen informerar om Samordningsförbund allmänt. Information finns också på www.finsam.se  

Förslag till beslut:   

att  notera och tacka för informationen.  

Styrelsen beslutar: 

att notera och tacka för informationen. 

§ 5 Information om Samordningsförbundet Väst inkl. visning av lokalerna och hemsidan 

Förbundschefen informerar om Samordningsförbundet Väst, om bakgrund, historia och dagsläget. En 

Rehabvägledare och en utredare berättar om hur de arbetar. Styrelsen går runt i lokalerna och hälsar på 

övrig personal som arbetar i insatserna. 

Förslag till beslut:   

att  notera och tacka för informationen. 

Styrelsen beslutar: 

att notera och tacka för informationen. 

§ 6 Val av ordförande 2023  

Enligt tidigare överenskommelse byts ordförande varje år. Detta sker enligt en rullande turordning och 

skiftar mellan de nio kommunerna, VGR, AF och FK. Ålderman som är inne på sin 4:e mandatperiod i 

styrelsen poängterar att detta har fungerat mycket bra och gör att hela styrelsen blir mera engagerad.       

På tur att bli ordförande 2023 är Orust kommuns representant.  
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Förslag till beslut:   

att  välja Britt-Marie Andrén Karlsson till ordförande 2023. 

Styrelsen beslutar 

att anta föreliggande förslag och välja Britt-Marie Andrén Karlsson till ordförande 2023. 

§ 7 Val av vice ordförande 2023  

Enligt tidigare överenskommelse byts vice ordförande varje år. Detta sker enligt en rullande turordning, se 

§6. På tur att bli vice ordförande 2023 är Peter Larsson, Försäkringskassans representant. 

Förslag till beslut:  

att  välja Peter Larsson till vice ordförande 2023. 

Styrelsen beslutar 

att välja Peter Larsson till vice ordförande 2023.  

§ 8 Information om arvodesbestämmelserna 

Information om Sof Väst arvodesbestämmelser och hantering av utbetalning av arvodena hade skickats ut 

med handlingarna till mötet. Förbundschefen förtydligade ytterligare och svarade på frågor.  

Förslag till beslut:   

att  notera och tacka för informationen. 

Styrelsen beslutar: 

att notera och tacka för informationen. 

§ 9 Föregående mötesprotokoll 

Det hade skickats ut med handlingarna till mötet, så även nya styrelseledamöter har tagit del av det.             

Inga synpunkter framförs. 

Förslag till beslut:   

att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Styrelsen beslutar: 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§ 10 Verksamhetsplan 2023 

Verksamhetsplanen hade skickats ut med handlingarna till mötet, så att även de nya styrelseledamöterna 

har tagit del av den. Förbundschefen informerade om det arbete och de diskussioner som föregått beslutet 

om verksamhetsplan för 2023. 

Det framförs att det finns en viss otydlighet kring beslutet från föregående möte. 

Ordförande uppmanar ledamöterna till att vara tydliga i sina yrkanden så det inte uppstår oklarheter vid 

beslut och att alla frågor måste beredas av presidiet innan det tas upp på styrelsemötet. 

Förslag till beslut:   

att  notera och tacka för informationen. 

Styrelsen beslutar: 

att notera och tacka för informationen. 
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§ 11 Information om ESF-projekt ”Gränsgångare” 

Sof Väst har fått beviljat ett ESF-projekt ”Gränsgångare” tillsammans med Sof Älv och Kust och Sof 

Göteborg. Förbundschefen informerade om projektet som började vid årsskiftet och kommer att pågå i       

3 år.  

Förslag till beslut:   

att  notera och tacka för informationen. 

Styrelsen beslutar: 

att notera och tacka för informationen. 

§ 12 Ekonomisk uppföljning 2022 

Preliminära siffror för utgående eget kapital vid årsskiftet är 3 118 489 kr och det beror först och främst på 

att alla insatser inte var bemannade under året och att alla strukturövergripande insatser inte gick att 

verkställa i början av året pga. pandemin. Överskottet är inplanerat i insatserna de kommande åren. 

Förslag till beslut:   

att  notera och tacka för informationen. 

Styrelsen beslutar: 

att notera och tacka för informationen. 

§ 13  Internkontroll schema 

Förslag till Internkontroll schema bifogades kallelsen till mötet, inga justeringar har gjort jämfört med de 

senaste åren. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa förslag till Internkontroll schema  

Styrelsen beslutar: 

att fastställa förslag till Internkontroll schema 

§ 14 Attest- och delegationsordning 

Förslag till Attest- och delegationsordning bifogades kallelsen till mötet, inga justeringar är gjorda jämfört 

med 2022. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa förslag till Attest- och delegationsordning 

Styrelsen beslutar: 

att fastställa förslag till Attest- och delegationsordning 

§ 15   Risk- och väsentlighetsanalys 

Förslag till Risk- och väsentlighetsanalys bifogades kallelsen till mötet, inga justeringar är gjorda jämfört 

med 2022. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa förslag till Risk- och väsentlighetsanalys 
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Styrelsen beslutar: 

att fastställa förslag till Risk- och väsentlighetsanalys 

§ 16 Utbildningspolicy 

Förslag till Utbildningspolicy bifogades kallelsen till mötet, inga justeringar är gjorda jämfört med 2022. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa förslag till Utbildningspolicy 

Styrelsen beslutar: 

att fastställa förslag till Utbildningspolicy 

§ 17 Sof Väst Arbetsmiljöansvar 

Styrelsens beslut om arbetsmiljöansvar inom Sof Väst är från 2020-03-20 och har bifogats handlingarna till 

möte. Underlag för beslut samt bilagan till det bör ses över, bl.a. eftersom det är formulerad utifrån 

nuvarande förbundschefs bakgrund och att verksamhetsutvecklaren då hade benämningen processtödjare.  

Förslag till beslut:   

att  den nye förbundschefen tillsammans med verksamhetsutvecklaren ser över 

arbetsmiljöansvaret inom förbundet. 

Styrelsen beslutar: 

att den nye förbundschefen tillsammans med verksamhetsutvecklaren ser över 

arbetsmiljöansvaret inom förbundet. 

§ 18 Uppföljning av förbundets deltagare 

Ett tjänsteutlåtande hade bifogats handlingarna till mötet. Det är med utgångspunkt av att 

uppföljningssystemet SUS upphör vid årsskiftet. Det nya systemet Uppföljning Finsam kommer i gång först 

under våren och där kommer det endast  att gå att registrera antal deltagare uppdelat på kön. 

Enligt § 7.5 i Finsamlagen ska Samordningsförbunden svara för uppföljning och utvärdering av 

rehabiliteringsinsatserna. 

Förslag till beslut:   

att: följa det förslag som Nationella rådet tagit fram för en anpassad funktionalitet i det nationella 

systemet Uppföljning Finsam from den 1 januari 2023. 

att: följa upp insatserna genom de avidentifierade register som idag förs av parternas medarbetare 

som arbetar i insatserna. 

Styrelsen beslutar: 

att följa det förslag som Nationella rådet tagit fram för en anpassad funktionalitet i det nationella 

systemet Uppföljning Finsam from den 1 januari 2023. 

att: följa upp insatserna genom de avidentifierade register som idag förs av parternas medarbetare 

som arbetar i insatserna. 

§ 19 ”Ägare” av Sof Väst insatser 
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Peter Larsson informerar om att Försäkringskassan utifrån Socialförsäkringsbalken endast kan anvisa 

deltagare i insats som har en av förbundets parter som insatsägare. Insatsägaren ska följa upp och vara 

ansvarig för insatserna. Frågan kommer lyftas och beredas av presidiet till kommande möte. 

Förslag till beslut:   

att  notera informationen  

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen 

§ 20 Nationella nätverkskonferensen i Halmstad 18 – 19 april 

Inbjudan och program hade bifogats handlingarna till mötet. Ledamöter som önskar delta anmäler 

önskemål om medverkan till förbundschefen senast måndag den 23 januari.  

Förslag till beslut:   

att  samtliga styrelseledamöter som önskar och har möjligt får delta. 

att de som avser att delta anmäler det till förbundschefen senast den 23 januari. 

Styrelsen beslutar: 

att  samtliga styrelseledamöter som önskar och har möjligt får delta 

att de som avser att delta anmäler det till förbundschefen senast den 25 januari. 

§ 21  Besök med information till kommunstyrelserna och delregionala nämnden.  

Förbundschef och ordförande eller vice ordförande brukar besöka KS eller KF i kommunerna och 

delregionala nämnden (tidigare HSNN) varje år med information om Finsam och Sof Väst. Det är speciellt 

angeläget nu när det har varit val och många nya politiker i KS, KF och delregionala nämnden.  

Förslag till beslut:   

att  samtliga styrelseledamöter från kommunerna tar med sig frågan om förbundet ska besöka KS 

eller KF i respektive kommun. Regionens representant tar med sig frågan till delregionala nämnden. 

att vänta med besöken till efter sommaren så den nye förbundschefen får presentera sig då.  

Styrelsen beslutar: 

att  samtliga styrelseledamöter från kommunerna tar med sig frågan om förbundet ska besöka KS 

eller KF i respektive kommun. Regionens representant tar med sig frågan till delregionala nämnden. 

att vänta med besöken till efter sommaren så den nye förbundschefen får presentera sig då.  

§ 22 NNS www.nnsfinsam.se 

Sof Väst är medlem i NNS som är en förening/intresseorganisation/nationellt nätverk för 

Samordningsförbund. NNS ändamål är att vara språkrör för samt i nätverksform stödja och bidra till 

utveckling av samordningsförbunden.  

Förslag till beslut:   

att  notera och tacka för informationen.  
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Styrelsen beslutar: 

att notera och tacka för informationen. 

§ 23 Mötestider 2023 

Förslag till mötestider 2023 hade bifogats med handlingarna till mötet. 

Förslag till beslut:   

att  nästa möte är 24 mars 9:00 – 14:30 med styrelsemöte på fm och medlemsdialog på em.     

 Stadshuset i Uddevalla, lokal Bäve. 

att förbundschefen gör en digital inbjudan på samtliga mötestider. 

Styrelsen beslutar: 

att nästa möte är 24 mars 9:00 – 14:30 med styrelsemöte på fm och medlemsdialog på em.     

 Stadshuset i Uddevalla, lokal Bäve. 

att förbundschefen gör en digital inbjudan på samtliga mötestider. 

§ 24 Nya frågor 

Två nya frågor anmälda. 

Peter Larsson och Linda Biltmark, FK, framför en önskan från FK representanter i Beredningsgruppen att 

styrelsen förtydligar Beredningsgruppens uppdrag och arbetsordning gentemot styrelsen.  

Daniel Jensen framför en önskan om att presidiet tillåter hybrida styrelsemöten.   

Förslag till beslut:   

att  presidiet bereder frågorna till kommande möte 

Styrelsen beslutar: 

att presidiet bereder frågorna till kommande möte 

§ 25 GDPR, besök och information av Mathias Karlsson Sof Väst dataskyddsombud 

Mathias Karlsson, dataskyddsombud, informerade allmänt om GDPR och även specifikt om vad som gäller 

och vilka problem vi kan möta som har deltagare och personal från flera olika myndigheter. Mathias 

förtydligade sambandet mellan D – dokumenthanteringsplan, I – Informationssäkerhet och G – GDPR = DIG. 

Förslag till beslut:   

att  notera och tacka Mathias för informationen.  

Styrelsen beslutar: 

att notera och tacka Mathias för informationen. 

§ 26 Mötes avslutande 

Ordförande tackade alla för ett bra möte och Britt-Marie tackade styrelseledamöterna speciellt för 

förtroendet att ha blivit vald till ordförande 2023. 

 

Sof Väst styrelseprotokoll nr 1 20 januari 2023
(Signerat, SHA-256 5C2B58506FFD10A4ED3C1E1C9DF1C603055F01183E59E866C92B5BEC2B896AF8)

Sida 7 av 8



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Gudrun EmilsdottirNamn: 
2023-01-26 09:38Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
5C2B58506FFD10A4ED3C1E1C9DF1C603055F01183E59E866C92B5BEC2B896AF8

BRITT-MARIE ANDRÉN KARLSSONNamn: 
2023-01-26 11:28Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
5C2B58506FFD10A4ED3C1E1C9DF1C603055F01183E59E866C92B5BEC2B896AF8

Bo Peter Ingemar LarssonNamn: 
2023-01-26 11:09Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
5C2B58506FFD10A4ED3C1E1C9DF1C603055F01183E59E866C92B5BEC2B896AF8

Sof Väst styrelseprotokoll nr 1 20 januari 2023
(Signerat, SHA-256 5C2B58506FFD10A4ED3C1E1C9DF1C603055F01183E59E866C92B5BEC2B896AF8)

Sida 8 av 8



Dellista Kommunstyrelsen(2) Utskrivet: 2023-02-14 13:48
Utskrivet av: Emelie Werling Söderroos

Diarienr Ärende Datum Delegations paragraf
KS/2022:1663 Lägenhetsarrende 

föreningslokal Hällevik 2:208
2023-01-19 KS Del/2023 § 14

KS/2023:25 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. G.S.

2023-01-23 KS Del/2023 § 17

KS/2022:1959 Ansökan parkeringstillstånd, 
K.B.

2023-01-23 KS Del/2023 § 18

KS/2023:67 Arrende för etablering på 
industritomt (del av Morlanda-
Slätthult 1:59) vid Relining 
Rosenlundsvägen.

2023-01-23 KS Del/2023 § 19

KS/2023:95 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Svanvik 1:292, nybyggnad av 
enbostadshus (ändring av 
beviljat lov)

2023-01-26 KS Del/2023 § 21

KS/2023:136 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Dalby 1:17, nybyggnad av 
fritidshus och 
komplementbyggnad

2023-01-30 KS Del/2023 § 22

KS/2023:131 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Mollösund 5:417, nybyggnad 
av fritidshus

2023-01-30 KS Del/2023 § 23

KS/2022:1974 Ansökan om överlåtelse av 
arrende GULLHOLMEN 1:40, 
sjöbod 68 och 1/3 sjöbod, 1/2 
brygga och 1/1 trädäck 61

2023-01-30 KS Del/2023 § 25

KS/2022:1974 Ansökan om överlåtelse av 
arrende GULLHOLMEN 1:40, 
sjöbod 68 och 1/3 sjöbod, 1/2 
brygga och 1/1 trädäck 61

2023-01-30 KS Del/2023 § 26

KS/2023:159 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Svanesund 2:71, 
fasadändring/uppsättning av 
solceller

2023-01-31 KS Del/2023 § 27

KS/2021:1355 Arrende för åker- och 
betesmark på kommunens 
fastigheter Brattorp 1:2 och 
Trolltorp 1:5

2023-02-01 KS Del/2023 § 28

KS/2022:1973 Nytt lägenhetsarrende, 
Nösund 1:177, förråd

2023-02-01 KS Del/2023 § 29

KS/2023:195 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Huseby 1:50, uppställning av 
containrar (tidsbegränsat)

2023-02-02 KS Del/2023 § 30

KS/2023:107 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Huseby 1:95, tillbyggnad av 
flerbostadshus (uterum)

2023-02-02 KS Del/2023 § 31

KS/2022:1896 Ansökan om överlåtelse av 
arrendekontrakt Härmanö 
2:197 sjöbod och brygga 45

2023-02-06 KS Del/2023 § 32

KS/2022:1727 Ansökan om överlåtelse av 
arrendeavtal Mollösund 5:398 
sjöbod 68

2023-02-06 KS Del/2023 § 33

KS/2023:259 Lokat kollektivavtal om utbyte 
av personuppgiften facklig 
tillhörighet.

2023-02-08 KS Del/2023 § 35

KS/2023:81 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, S.P

2023-02-09 KS Del/2023 § 36

KS/2023:260 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Morlanda-Slätthult 1:33, 
nybyggnad av 
personalbyggnad

2023-02-09 KS Del/2023 § 37



KS/2023:224 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, M.O

2023-02-13 KS Del/2023 § 38

KS/2023:198 Begäran om yttrande om 
sjötrafikföreskrifter i Orust 
kommun, Avgränsning 
fiskeförbud Svanesund, 
51837-2022

2023-02-13 KS Del/2023 § 39

KS/2023:268 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Svanvik 1:272, nybyggnad av 
enbostadshus

2023-02-13 KS Del/2023 § 40

KS/2023:63 Delegationsbeslut Lex Sarah 
2023

2023-02-06 KS Del/2023 § 41



Ärendenummer Läsår Skolform Bifall/Avslag Bifallna färdmedel Avslagna färdmedel Fr.o.m. datum T.o.m. datum Beslutsdatum Ansvarig handläggare

2023/00009 2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2023-02-01 2023-06-15 2023-01-18 Pia Hansson

2023/00008 2022/2023 Grundskola Bifall Busskort (folkbokföringsadress) 2023-01-19 2023-06-15 2023-01-18 Ulrika Swedenborg

2023/00007 2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2023-01-15 2023-06-15 2023-01-18 Ulrika Swedenborg

2023/00012 2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2023-01-27 2023-06-15 2023-01-23 Ulrika Swedenborg

2023/00010 2022/2023 Grundskola Avslag Skolbuss(folkbokföringsadress) 2023-01-26 Ulrika Swedenborg

2023/00011 2022/2023 Grundskola Avslag Skolbuss(folkbokföringsadress) 2023-01-26 Ulrika Swedenborg

2023/00013 2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2023-02-13 2023-06-15 2023-01-26 Pia Hansson

2023/00014 2022/2023 Grundskola Avslag

Busskort(folkbokföringsadress och växelvis 

adress), Skolbuss(folkbokföringsadress och 

växelvis adress) 2023-02-03 Ulrika Swedenborg

2023/0000100002 2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2023-02-13 2023-06-15 2023-02-08 Ulrika Swedenborg

2023/00015 2022/2023 Grundskola Avslag

Busskort(folkbokföringsadress och växelvis 

adress), Skolbuss(folkbokföringsadress och 

växelvis adress) 2023-02-08 Ulrika Swedenborg
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Tid:  9.00 – 12.00  
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§ 1 – 26 
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Justerares signatur  Utdragsbestyrkande 


 


§ 1  Mötets öppnande och presentation 


I egenskap av ålderman hälsar Roger Wallentin alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


En kort presentationsrunda görs. 


§ 2 Val av justerare  


Förslag till beslut:   


att  välja Peter Larsson, jämte blivande ordförande, till justerare av dagens protokoll. 


Styrelsen beslutar: 


att välja Peter Larsson, jämte blivande ordförande, till justerare av dagens protokoll.  


§ 3 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. Peter Larsson och Daniel Jensen anmäler var 


sin ny fråga.  Britt-Marie Andrén Karlsson framhåller att nya frågor ska hanteras som information för att 


sedan beredas av presidiet inför beslut i styrelsen på kommande möte.   


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägget att två nya frågor tas upp för information 


under §24. 


Styrelsen beslutar: 


att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut. 


§ 4 Information om Samordningsförbund allmänt 


Förbundschefen informerar om Samordningsförbund allmänt. Information finns också på www.finsam.se  


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen.  


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 


§ 5 Information om Samordningsförbundet Väst inkl. visning av lokalerna och hemsidan 


Förbundschefen informerar om Samordningsförbundet Väst, om bakgrund, historia och dagsläget. En 


Rehabvägledare och en utredare berättar om hur de arbetar. Styrelsen går runt i lokalerna och hälsar på 


övrig personal som arbetar i insatserna. 


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen. 


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 


§ 6 Val av ordförande 2023  


Enligt tidigare överenskommelse byts ordförande varje år. Detta sker enligt en rullande turordning och 


skiftar mellan de nio kommunerna, VGR, AF och FK. Ålderman som är inne på sin 4:e mandatperiod i 


styrelsen poängterar att detta har fungerat mycket bra och gör att hela styrelsen blir mera engagerad.       


På tur att bli ordförande 2023 är Orust kommuns representant.  



http://www.finsam.se/
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Förslag till beslut:   


att  välja Britt-Marie Andrén Karlsson till ordförande 2023. 


Styrelsen beslutar 


att anta föreliggande förslag och välja Britt-Marie Andrén Karlsson till ordförande 2023. 


§ 7 Val av vice ordförande 2023  


Enligt tidigare överenskommelse byts vice ordförande varje år. Detta sker enligt en rullande turordning, se 


§6. På tur att bli vice ordförande 2023 är Peter Larsson, Försäkringskassans representant. 


Förslag till beslut:  


att  välja Peter Larsson till vice ordförande 2023. 


Styrelsen beslutar 


att välja Peter Larsson till vice ordförande 2023.  


§ 8 Information om arvodesbestämmelserna 


Information om Sof Väst arvodesbestämmelser och hantering av utbetalning av arvodena hade skickats ut 


med handlingarna till mötet. Förbundschefen förtydligade ytterligare och svarade på frågor.  


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen. 


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 


§ 9 Föregående mötesprotokoll 


Det hade skickats ut med handlingarna till mötet, så även nya styrelseledamöter har tagit del av det.             


Inga synpunkter framförs. 


Förslag till beslut:   


att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


§ 10 Verksamhetsplan 2023 


Verksamhetsplanen hade skickats ut med handlingarna till mötet, så att även de nya styrelseledamöterna 


har tagit del av den. Förbundschefen informerade om det arbete och de diskussioner som föregått beslutet 


om verksamhetsplan för 2023. 


Det framförs att det finns en viss otydlighet kring beslutet från föregående möte. 


Ordförande uppmanar ledamöterna till att vara tydliga i sina yrkanden så det inte uppstår oklarheter vid 


beslut och att alla frågor måste beredas av presidiet innan det tas upp på styrelsemötet. 


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen. 


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 
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§ 11 Information om ESF-projekt ”Gränsgångare” 


Sof Väst har fått beviljat ett ESF-projekt ”Gränsgångare” tillsammans med Sof Älv och Kust och Sof 


Göteborg. Förbundschefen informerade om projektet som började vid årsskiftet och kommer att pågå i       


3 år.  


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen. 


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 


§ 12 Ekonomisk uppföljning 2022 


Preliminära siffror för utgående eget kapital vid årsskiftet är 3 118 489 kr och det beror först och främst på 


att alla insatser inte var bemannade under året och att alla strukturövergripande insatser inte gick att 


verkställa i början av året pga. pandemin. Överskottet är inplanerat i insatserna de kommande åren. 


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen. 


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 


§ 13  Internkontroll schema 


Förslag till Internkontroll schema bifogades kallelsen till mötet, inga justeringar har gjort jämfört med de 


senaste åren. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa förslag till Internkontroll schema  


Styrelsen beslutar: 


att fastställa förslag till Internkontroll schema 


§ 14 Attest- och delegationsordning 


Förslag till Attest- och delegationsordning bifogades kallelsen till mötet, inga justeringar är gjorda jämfört 


med 2022. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa förslag till Attest- och delegationsordning 


Styrelsen beslutar: 


att fastställa förslag till Attest- och delegationsordning 


§ 15   Risk- och väsentlighetsanalys 


Förslag till Risk- och väsentlighetsanalys bifogades kallelsen till mötet, inga justeringar är gjorda jämfört 


med 2022. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa förslag till Risk- och väsentlighetsanalys 
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Styrelsen beslutar: 


att fastställa förslag till Risk- och väsentlighetsanalys 


§ 16 Utbildningspolicy 


Förslag till Utbildningspolicy bifogades kallelsen till mötet, inga justeringar är gjorda jämfört med 2022. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa förslag till Utbildningspolicy 


Styrelsen beslutar: 


att fastställa förslag till Utbildningspolicy 


§ 17 Sof Väst Arbetsmiljöansvar 


Styrelsens beslut om arbetsmiljöansvar inom Sof Väst är från 2020-03-20 och har bifogats handlingarna till 


möte. Underlag för beslut samt bilagan till det bör ses över, bl.a. eftersom det är formulerad utifrån 


nuvarande förbundschefs bakgrund och att verksamhetsutvecklaren då hade benämningen processtödjare.  


Förslag till beslut:   


att  den nye förbundschefen tillsammans med verksamhetsutvecklaren ser över 


arbetsmiljöansvaret inom förbundet. 


Styrelsen beslutar: 


att den nye förbundschefen tillsammans med verksamhetsutvecklaren ser över 


arbetsmiljöansvaret inom förbundet. 


§ 18 Uppföljning av förbundets deltagare 


Ett tjänsteutlåtande hade bifogats handlingarna till mötet. Det är med utgångspunkt av att 


uppföljningssystemet SUS upphör vid årsskiftet. Det nya systemet Uppföljning Finsam kommer i gång först 


under våren och där kommer det endast  att gå att registrera antal deltagare uppdelat på kön. 


Enligt § 7.5 i Finsamlagen ska Samordningsförbunden svara för uppföljning och utvärdering av 


rehabiliteringsinsatserna. 


Förslag till beslut:   


att: följa det förslag som Nationella rådet tagit fram för en anpassad funktionalitet i det nationella 


systemet Uppföljning Finsam from den 1 januari 2023. 


att: följa upp insatserna genom de avidentifierade register som idag förs av parternas medarbetare 


som arbetar i insatserna. 


Styrelsen beslutar: 


att följa det förslag som Nationella rådet tagit fram för en anpassad funktionalitet i det nationella 


systemet Uppföljning Finsam from den 1 januari 2023. 


att: följa upp insatserna genom de avidentifierade register som idag förs av parternas medarbetare 


som arbetar i insatserna. 


§ 19 ”Ägare” av Sof Väst insatser 
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Peter Larsson informerar om att Försäkringskassan utifrån Socialförsäkringsbalken endast kan anvisa 


deltagare i insats som har en av förbundets parter som insatsägare. Insatsägaren ska följa upp och vara 


ansvarig för insatserna. Frågan kommer lyftas och beredas av presidiet till kommande möte. 


Förslag till beslut:   


att  notera informationen  


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen 


§ 20 Nationella nätverkskonferensen i Halmstad 18 – 19 april 


Inbjudan och program hade bifogats handlingarna till mötet. Ledamöter som önskar delta anmäler 


önskemål om medverkan till förbundschefen senast måndag den 23 januari.  


Förslag till beslut:   


att  samtliga styrelseledamöter som önskar och har möjligt får delta. 


att de som avser att delta anmäler det till förbundschefen senast den 23 januari. 


Styrelsen beslutar: 


att  samtliga styrelseledamöter som önskar och har möjligt får delta 


att de som avser att delta anmäler det till förbundschefen senast den 25 januari. 


§ 21  Besök med information till kommunstyrelserna och delregionala nämnden.  


Förbundschef och ordförande eller vice ordförande brukar besöka KS eller KF i kommunerna och 


delregionala nämnden (tidigare HSNN) varje år med information om Finsam och Sof Väst. Det är speciellt 


angeläget nu när det har varit val och många nya politiker i KS, KF och delregionala nämnden.  


Förslag till beslut:   


att  samtliga styrelseledamöter från kommunerna tar med sig frågan om förbundet ska besöka KS 


eller KF i respektive kommun. Regionens representant tar med sig frågan till delregionala nämnden. 


att vänta med besöken till efter sommaren så den nye förbundschefen får presentera sig då.  


Styrelsen beslutar: 


att  samtliga styrelseledamöter från kommunerna tar med sig frågan om förbundet ska besöka KS 


eller KF i respektive kommun. Regionens representant tar med sig frågan till delregionala nämnden. 


att vänta med besöken till efter sommaren så den nye förbundschefen får presentera sig då.  


§ 22 NNS www.nnsfinsam.se 


Sof Väst är medlem i NNS som är en förening/intresseorganisation/nationellt nätverk för 


Samordningsförbund. NNS ändamål är att vara språkrör för samt i nätverksform stödja och bidra till 


utveckling av samordningsförbunden.  


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen.  



http://www.nnsfinsam.se/
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Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 


§ 23 Mötestider 2023 


Förslag till mötestider 2023 hade bifogats med handlingarna till mötet. 


Förslag till beslut:   


att  nästa möte är 24 mars 9:00 – 14:30 med styrelsemöte på fm och medlemsdialog på em.     


 Stadshuset i Uddevalla, lokal Bäve. 


att förbundschefen gör en digital inbjudan på samtliga mötestider. 


Styrelsen beslutar: 


att nästa möte är 24 mars 9:00 – 14:30 med styrelsemöte på fm och medlemsdialog på em.     


 Stadshuset i Uddevalla, lokal Bäve. 


att förbundschefen gör en digital inbjudan på samtliga mötestider. 


§ 24 Nya frågor 


Två nya frågor anmälda. 


Peter Larsson och Linda Biltmark, FK, framför en önskan från FK representanter i Beredningsgruppen att 


styrelsen förtydligar Beredningsgruppens uppdrag och arbetsordning gentemot styrelsen.  


Daniel Jensen framför en önskan om att presidiet tillåter hybrida styrelsemöten.   


Förslag till beslut:   


att  presidiet bereder frågorna till kommande möte 


Styrelsen beslutar: 


att presidiet bereder frågorna till kommande möte 


§ 25 GDPR, besök och information av Mathias Karlsson Sof Väst dataskyddsombud 


Mathias Karlsson, dataskyddsombud, informerade allmänt om GDPR och även specifikt om vad som gäller 


och vilka problem vi kan möta som har deltagare och personal från flera olika myndigheter. Mathias 


förtydligade sambandet mellan D – dokumenthanteringsplan, I – Informationssäkerhet och G – GDPR = DIG. 


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka Mathias för informationen.  


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka Mathias för informationen. 


§ 26 Mötes avslutande 


Ordförande tackade alla för ett bra möte och Britt-Marie tackade styrelseledamöterna speciellt för 


förtroendet att ha blivit vald till ordförande 2023. 
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