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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-01-13 
 

 
§ 3 
Samhällsnämndens underlag till budgetberedningens arbete 
med mål- och resursplan 2023 
Dnr SAN 2021/802 
 
Sammanfattning 
I samband med den årliga budgetprocessen ska respektive nämnd tar fram underlag som 
redogör dels för faktorer i omvärlden som påverkar, nuläget i sektorn, tillkommande 
behov av resurser till drift och investeringar.  
 
Arbetsbelastningen är hög inom flera delar av nämndens verksamheter. Detta beror på 
ökat barnantal inom förskola, ökat arbete med planering och drift av kommunens 
stadsmiljö, anläggningar och lokaler i samband med ökad exploatering och byggnation. 
Behov finns därför att anställa personer inom kost, stadsmiljö och anläggningar samt 
lokalförvaltning.  
 
Nybyggnation av idrottshallar gör att hyreskostnaderna kommer att öka kommande år. 
Detta gäller även driftskostnader för nya anläggningar, gator och parker. 
Till detta kommer även ökade livsmedelskostnader. Livsmedelspriserna har stigit från 
dryga 2% till 4,5 % under hösten 2021. Livsmedelspriserna bedöms stiga ytterligare 
kommande år.  
 
Inom VA-verksamheten är det en utökad satsning på att förbättra rörnätet för att minska 
utläckage från vattenledningarna och inläckage av ovidkommande vatten till 
spillvattennätet. Till detta kommer satsningar på underhåll av avloppsanläggningar och 
personalbyggnader på Ellbo reningsverk. 
 
Inom avfallsverksamheten är de större investeringarna en ny återvinningscentral. 
 
Kort sammanställning av tillkommande poster i driftsbudget: 
För 2023 finns behov av utökad budget inom den skattefinansierade verksamheten med 
9 050 tkr. År 2024 bedöms behovet vara ytterligare 1 575 tkr och för år 2025 3 500 tkr.  
En sammanställning framgår av bilagan samhällsnämnden ökat drifts behov 2023-2025 
version 2.0. 
 
Kort sammanställning av tillkommande poster i investeringsbudget: 
Sammanställning av tillkommande investeringsbehov framgår av bilagan 
Samhällsnämnden investeringsvolymer 2023-2025 version 2.0.  
Behovet är fördelat på skattekollektivet, VA-kollektivet och avfallskollektivet. 
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-01-13 
 

För skattekollektivet bedöms behovet följande: 
År 2023 69 160 tkr, år 2024 67 820 tkr, år 2025 59 040 tkr och därefter 6 000 tkr 
 
För VA-kollektivet bedöms behovet följande: 
År 2023 47 300 tkr, år 2024 57 500 tkr, år 2025 47 100 tkr och därefter 51 900 tkr 
 
För avfallskollektivet bedöms behovet följande: 
År 2023 51 100 tkr, år 2024 520 tkr och år 2025 3 020 tkr och därefter 500 tkr 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-04 
Verksamhets- och behovsbeskrivning SAN 
Samhällsnämnden ökat driftsbehov 2023-2025 version 2.0 
Samhällsnämnden investeringsvolymer 2023-2025 version 2.0 
Behovsutredning 2022 2024 Miljöenhetens ansvarsområden inom samhällsnämnden 
 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden antar underlaget till budgetberedningens arbete med mål- och 
resursplan 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Budgetberedningen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchef 
Ekonomichef 
Enhetschefer 
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Samhällsnämndens underlag till budgetberedningens arbete 
med mål- och resursplan 2023 
 
Dnr SAN 2021/802 
 
Sammanfattning 
I samband med den årliga budgetprocessen ska respektive nämnd tar fram underlag som 
redogör dels för faktorer i omvärlden som påverkar, nuläget i sektorn, tillkommande 
behov av resurser till drift och investeringar.  
 
Arbetsbelastningen är hög inom flera delar av nämndens verksamheter. Detta beror på 
ökat barnantal inom förskola, ökat arbete med planering och drift av kommunens 
stadsmiljö, anläggningar och lokaler i samband med ökad exploatering och byggnation. 
Behov finns därför att anställa personer inom kost, stadsmiljö och anläggningar samt 
lokalförvaltning.  
 
Nybyggnation av idrottshallar gör att hyreskostnaderna kommer att öka kommande år. 
Detta gäller även driftskostnader för nya anläggningar, gator och parker. 
Till detta kommer även ökade livsmedelskostnader. Livsmedelspriserna har stigit från 
dryga 2% till 4,5 % under hösten 2021. Livsmedelspriserna bedöms stiga ytterligare 
kommande år.  
 
Inom VA-verksamheten är det en utökad satsning på att förbättra rörnätet för att minska 
utläckage från vattenledningarna och inläckage av ovidkommande vatten till 
spillvattennätet. Till detta kommer satsningar på underhåll av avloppsanläggningar och 
personalbyggnader på Ellbo reningsverk. 
 
Inom avfallsverksamheten är de större investeringarna en ny återvinningscentral. 
 
Kort sammanställning av tillkommande poster i driftsbudget: 
För 2023 finns behov av utökad budget inom den skattefinansierade verksamheten med 
9 050 tkr. År 2024 bedöms behovet vara ytterligare 1 575 tkr och för år 2025 3 500 tkr.  
En sammanställning framgår av bilagan samhällsnämnden ökat drifts behov 2023-2025 
version 2.0. 
 
Kort sammanställning av tillkommande poster i investeringsbudget: 
Sammanställning av tillkommande investeringsbehov framgår av bilagan 
Samhällsnämnden investeringsvolymer 2023-2025 version 2.0.  
Behovet är fördelat på skattekollektivet, VA-kollektivet och avfallskollektivet. 
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För skattekollektivet bedöms behovet följande: 
År 2023 69 160 tkr, år 2024 67 820 tkr, år 2025 59 040 tkr och därefter 6 000 tkr 
 
För VA-kollektivet bedöms behovet följande: 
År 2023 47 300 tkr, år 2024 57 500 tkr, år 2025 47 100 tkr och därefter 51 900 tkr 
 
För avfallskollektivet bedöms behovet följande: 
År 2023 51 100 tkr, år 2024 520 tkr och år 2025 3 020 tkr och därefter 500 tkr 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-04 
Verksamhets- och behovsbeskrivning SAN 
Samhällsnämnden ökat driftsbehov 2023-2025 version 2.0 
Samhällsnämnden investeringsvolymer 2023-2025 version 2.0 
Behovsutredning 2022 2024 Miljöenhetens ansvarsområden inom samhällsnämnden 
 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden antar underlaget till budgetberedningens arbete med mål- och 
resursplan 2023. 
 
 
 
Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Budgetberedningen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchef 
Ekonomichef 
Enhetschefer 
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Verksamhets– och behovsbeskrivning 

1 Nuläge och förutsättningar 

1.1 Omvärldsanalys 

Allmänt 
Trafikverket och Sjöfartsverkets projekt ny sluss kommer att öka behovet av resurser på olika sätt 
inom sektor samhälle fram till år 2030. Ny sluss planeras byggas väster om nuvarande sluss. Slussen 
planeras och projekteras från och med hösten 2021 till 2026. Byggnation av ny sluss beräknas ske 
2026-2030. Därefter skall nuvarande sluss avvecklas och slussområdet återställas.  

Miljö och bygg 
Inom bygglovsidan innebär ett ökat antal av lagakraftvunna detaljplaner i kommunen inom något år ett 
ökat tryck på bygglovsidan. 
Miljöbalken ställer krav på tillsynsmyndigheten att minst en gång per år uppdatera en behovsutredning 
som redovisar vilka resurser som krävs för att myndigheten ska leva upp till miljöbalkens krav. 
Behovsutredningen ligger till grund för framtagandet av nämndens tillsynsplan för miljöenhetens 
ansvarsområde. Sammanfattningsvis så framgår av årets uppdatering att tidsåtgången för vissa 
arbetsuppgifter tidigare har underskattats och att behovet är större är vad som redovisats i föregående 
års behovsutredning. För att kunna hantera såväl det beräknade årliga behovet som den tillsynsskuld 
som finns sedan tidigare bedöms det saknas 3,6 tjänster inom miljöverksamheten. 

Byggnader, lokaler och föreningsfrågor 
Det kommer ökade nationella krav på klimatsmarta och energisnåla byggnader och lokaler som 
innebär att vi behöver se över uppvärmning, energibehov och val av byggmaterial vid underhåll och 
nybyggnation. Detta ställer krav på högre beställarkompetens hos personal i samband med 
lokalförvaltningen. 

En befolkningsökning innebär troligtvis att fler kommuninnevånare blir aktiva inom föreningslivet. 
Detta i sin tur kommer innebära ökat behov av frågor till och service från kommunen i samband med 
föreningsfrågor.  

Lokalvård och vaktmästeri 
Den befolkningsökning som väntas och som påverkar bland annat behovet av större och fler lokaler 
för sektor bildning kommer att öka behovet av lokalvård- och vaktmästeritjänster. Detta medför behov 
av mer personal, utrustning och ökade kostnader. 

Kost och måltidsverksamhet 
Befolkningsökning i kommunen påverkar kostenheten genom att fler barn, elever och vuxna ska delta i 
måltiderna. Ökade livsmedelskostnader, mer personal, utrustning och lokalbehov. 

Stadsmiljö (inklusive fritidsanläggningar) 
I takt med att samhället och omvärlden förändras och utvecklas ökar successivt kraven från 
allmänheten och politiker på den offentliga miljön och dess utformning och upplevelsen av densamma. 
Även kraven på kommunens tillgänglighet och servicegrad har ökat märkbart. 
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Avfall och återvinning 
En befolkningsökning i kommunen med fler hushåll kommer att öka avfallsmängderna och behovet av 
service. Kraven nationellt och regionalt är samtidigt att minska avfallsmängderna, återvinna och 
återbruka mer. Avfallsplanen som är framtagen inom GR och beslutad av KF ökar kraven på avfall 
och återvinningsverksamheten och på kommunens övriga verksamheter. Från och med år 2022 måste 
kommunen ta över tidningsinsamling och ytterligare krav angående förpackningar kan komma om 
något år. 

VA 
Klimatförändringar med bl.a. ökad regnmängd kan komma att påverka VA verksamheten negativt. 
Inläckande dagvatten i spillvattennätet kan få stora konsekvenser vad gäller ökade spillvattenmängder 
och sämre reningen av spillvattnet i kommunens avloppsreningsverk. Ökade spillvattenmängder 
medför större risk för bräddning och utsläpp av orenat spillvatten. För att åtgärda detta behövs en 
högre takt för förnyelse av rörnätet. 
 Kostnaderna för VA kommer att öka kommande år både i Lilla Edet och övriga landet. Den 
befolkningsökning som väntas i Lilla Edet, som innebär fler kommuninnevånare och fler bostäder, 
medför att fler investeringar behöver göras men också att fler abonnenter är med och betalar på de 
gemensamma kostnaderna som ändå finns. 

1.2 Nulägesanalys 

Miljö- och bygglov 
Budgeten för miljö- och bygglovsenheternas verksamhet har minskat under de senaste åren. 
Verksamheten har trots detta gjort ett överskott i budgeten varje år fram till 2020, vilket delvis kan 
förklaras med en medveten strategi att hålla nere kostnader, utebliven investering av nytt 
verksamhetssystem, utebliven mikrofilmning av bygglovshandlingar i väntan på ett e-arkiv som inte 
kommit, högre intäkter än budgeterat samt i viss mån lägre personalkostnader pga. frånvaro. Baksidan 
av detta har varit att många arbetsuppgifter inom miljöenhetens ansvarsområde inte har blivit utförda. 
Under 2021 har sjukskrivningarna skjutit i höjden från en tidigare låg nivå, och det har främst drabbat 
miljöenheten. Det har visat sig uppenbart att miljöenheten är underbemannad och att 
arbetsbelastningen på personalen är för hög. Bemanningen på bygglovsenheten är dock i linje med 
behovet så länge inflödet av ansökningar ligger på nuvarande nivå.  

Miljöbalken ställer krav på tillsynsmyndigheten att minst en gång per år uppdatera en behovsutredning 
som redovisar vilka resurser som krävs för att myndigheten ska leva upp till miljöbalkens krav. 
Behovsutredningen ligger till grund för framtagandet av nämndens tillsynsplan för miljöenhetens 
ansvarsområde. Sammanfattningsvis så framgår av årets uppdatering att tidsåtgången för vissa 
arbetsuppgifter tidigare har underskattats och att behovet är större är vad som redovisats i föregående 
års behovsutredning. För att kunna hantera såväl det beräknade årliga behovet som den tillsynsskuld 
som finns sedan tidigare bedöms det saknas 3,6 tjänster inom miljöenhetens verksamhetsområde under 
2023. Under förutsättning att tillsynsskulderna hanteras bedöms det fortsatta behovet ligga på 1,6 
tjänster jämfört med dagens situation.  

Byggnader, lokaler och föreningsfrågor 
Kommunens byggnader och lokaler saknar underhållsplaner vilket gör det svårt att bedöma framtida 
kostnader för drift och underhåll. Inom verksamheten saknas personal som kan förvalta byggnaderna 
och lokalerna. Risk finns att underhållet därför blir eftersatt och de åtgärder som behöver lösas akut 
blir kostsamma.  
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Riktlinjerna för föreningsbidrag har setts över. Kommunen har sedan något år tillbaka skaffat 
programmet e-serve för att möjliggöra effektivare digital handläggning av ärenden mellan kommunen, 
föreningarna och privatpersoner. Programmet har inte varit använt fullt ut men under 2021 har det 
skett ett utvecklingsarbete som gör det möjlig att boka lokal för privatpersoner och föreningar, skicka 
in och hantera bidragsansökningar, fakturera och utbetala digitalt via programmet. Det har också 
skapats en koppling mellan diariesystemet Evolution och e-serve som gör diarieföringen enklare och 
smidigare.  

Lokalvård och vaktmästeri 
På grund av omorganisationen och att lokalvård och vaktmästeri delar enhetschef med avfall och 
återvinning har det funnits begränsad med tid att genomföra utvecklingsarbete. 

Kost och måltidsverksamhet 
Kostenheten har under en längre tid varit underbemannad på chefssidan varför utvecklings och 
uppföljningsarbete fått stå tillbaka. Pandemin påverkar mycket genom hög frånvaro och svårigheter att 
rekrytera kompetent personal till köken. Det har fått till följd att befintlig personal nu är mycket sliten 
och man har fått prioritera ett basutbud vid måltiderna inom skola och förskola. Trots det uppfyller 
måltiderna alla krav på näring och säkra måltider. Inom omsorgen har inte måltidsutbudet påverkats i 
samma höga grad. 

Stadsmiljö (inklusive fritidsanläggningar) 
Den offentliga miljön är inom flera områden eftersatt avseende drift och underhåll. Verksamheten 
behöver ”komma i kapp” de uppbyggda underhållsskulderna och samtidigt bygga upp en robust 
organisation som klarar både driften och kommande investeringar långsiktigt. Detta kräver resurser 
både i form av ekonomiska medel, personal och kompetens.  

Avfall och återvinning 
På grund av omorganisationen och att avfall och återvinning delar enhetschef med lokalvård och 
vaktmästeri har det funnits begränsad med tid att genomföra utvecklingsarbete. Detta tillsammans med 
brist på utredningsresurs har gjort att arbetet med att genomföra avfallsplanen och förstudie för ny 
återvinningscentral inte startat och att matavfallsprojektet försenats. Projekt matavfall skall vara 
avslutat vid årsskiftet 2022/2023. Arbete med tidningsinsamling, som kommunerna fått i uppdrag att ta 
över från årsskiftet, kommer med hjälp av entreprenörer att starta i januari 2022.  

VA 
VA-verksamheten bedriver ett aktivt arbete med genomlysning och utveckling av verksamhetens 
viktigaste processer. Ny riktning har tagits för framtida VA-försörjning som innebär att optimera och 
utveckla befintliga anläggningar. Flera delprojekt har startats både på dricksvatten och avlopp för att 
möta kapacitetsbehov i kommunen samt efterleva gällande krav. Detta resulterar i att tid och resurser 
från ordinarie driftverksamhet behöver fördelas på investeringsprojekt. Verksamheten planerar att öka 
numerären i form av en drifttekniker på verks sidan. 

Fortsatt kvalitetssäkring av abonnentregister i syfte att säkerställa att varje brukare har rätt tjänst 
kopplad på sin fastighet samt betalar för tjänsterna. Verksamheten jobbar aktivt med kvalitetssäkring 
av VA-anslutningsprocessen i syfte att säkerställa att anslutningen utförs på ett korrekt sätt och att 
fastighetsägare betalar rätt anslutningsavgift.  

Verksamheten jobbar också aktivt med kvalitetssäkring av VA-kartan i syfte att säkerställa att den 
information som finns i databaserna är korrekt med avseende på en rad viktiga VA-parametrar. 
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1.3 Ekonomi 2021 

Miljö- och bygg 
Miljö- och byggverksamheten går mot ett underskott enligt prognos på ca 200 000 kr för 2021. 

Byggnader, lokaler och föreningsfrågor 
Prognosen år 2021 för verksamheten som förvaltar byggnader, lokaler och handhar föreningsfrågor är 
en budget i balans. 

Lokalvård och vaktmästeri 
För lokalvård och vaktmästeri verksamheten är prognosen budget i balans. 

Kost och måltidsverksamhet 
För kost och måltidsverksamheten är det mycket svårt att sia om resultatet då 2020 och 2021 års 
ekonomi påverkats starkt av pandemins effekter. Färre serverade måltider inom skola och förskola 
men istället skyhöga kostnader för sjukfrånvaro bland personalen och till det kraftigt ökade 
livsmedelspriser. Troligen inget underskott. 

Stadsmiljö (inklusive fritidsanläggningar) 
Verksamheten prognostiserar för året 2021 ett nollresultat, dvs en budget i balans. 

Avfall och återvinning 
För avfallskollektivet är prognosen för året 2021 budget i balans. 

VA 
För VA-verksamheten är prognosen året 2021 budget i balans. Står prognosen sig, innebär det att det 
historiska underskottet kan återställas inom VA. 

2 Volymer och nyckeltal 

2.1 Volymutveckling i relation till tidigare år 

Miljö- och bygg 
På bygglovenheten finns 4 årsarbetare och på miljöenheten finns 6 årsarbetare. 

104 beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning (färre än föregående år men er tidskrävande per 
enhet pga. högre krav på handläggningen. 

27 delegationsbeslut gällande miljöfarlig verksamhet (fler än föregående år) 

23 beslut gällande värmepumpsanläggning (fler än föregående år) 

130 beslut om kompostering (betydligt fler än föregående år) 

17 förhandsbesked (något fler än föregående år)  

125 bygglov (färre än föregående år) 

Tillsynsskulden ökar inom miljöenhetens område men minskar inom bygglovsenhetens. Intäktssidan 
har minskat inom båda enheternas område jämfört med föregående år, liksom budgeten. 
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Byggnader, lokaler och föreningsfrågor 
Antalet byggnader och lokaler är på en jämförbar nivå i förhållande till tidigare år. Likaså gäller 
antalet föreningar. Behov finns av lokalförvaltar kompetens. Underhållsplaner saknas för kommunens 
byggnader och lokaler vilket gör det svårt att bedöma det framtida kostnaderna för drift och underhåll. 
Risk finns att underhållsskulden ökar och att skicket på byggnader försämras så att underhålls-
kostnaderna blir dyrare.  
 
Ägande av fastigheter och byggnader, inhyrning av lokaler från AB Edethus, andrahandsuthyrning av 
samma lokaler till föreningar, föreningars byggnader på kommunens fastigheter och där föreningen 
ibland också äger/har bekostat en del av kommunens byggnad gör verksamheten mycket svårarbetad 
och tidskrävande. I många fall finns inte dokumentation om hur förhållanden är och vad som är 
muntligt avtalat sedan tidigare.  

Lokalvård och vaktmästeri 
Antalet lokaler och lokalytor och vaktmästerifunktionerna är jämförbart med tidigare år.  

Kost och måltidsverksamhet 
Inom omsorgen är antalet portioner stabilt och resurser verkar vara i paritet med basbehov. Dock bör 
man vara uppmärksam på kostnadsutvecklingen särskilt gällande livsmedel, SPI för 2021 är redan nu 
4,5%. Vanligt är ca 2 %. 

Antalet barn och elever ökar hela tiden och med det även pedagogisk personal. Alltså fler portioner 
som ska serveras. Ingen justering i budget har hittills skett för volymökningar. 

Antal inskrivna barn och elever var år 2019 i genomsnitt 1944 st. År 2021 är det 2013 st och 
prognosen för år 2022 är 2140 st i genomsnitt över året. 

År 2020 fick kostenheten inom bildning ett stort sparkrav som normalt sett hade gett negativa effekter 
i måltidskvalitet och arbetsbelastning. Dock blev det ett plusresultat på livsmedel eftersom många barn 
och elever uteblev under pandemin. På grund av hög sjukfrånvaro bland personalen blev 
arbetsbelastningen hög för de som var i tjänst. Budget 2021 baserades på budget 2020 och har gett 
samma negativa effekter som år 2020. Förhoppningsvis kommer barn och elever att vara i skolan och 
sjukfrånvaron bland personal att minska 2022.  

Ett 40-tal nya barn tillkommer inom förskolan from januari 2022. Det var inte känt förrän nyligen. 
Hälften av barnen placeras i verksamheter där befintlig kostkapacitet kan utökas. Femton barn ska 
skolas in på nyöppnad avdelning där det krävs mer personal. Budget är heller inte anpassad för den 
ökningen. 

Stadsmiljö (inklusive fritidsanläggningar) 
Verksamheten, både avseende stadsmiljö och fritidsanläggningar, har under 2020 fått nedskärningar i 
budget som påverkat negativt. Parallellt bedöms antalet inkomna ärenden ha ökat markant samtidigt 
som verksamheten till del behövt ägna sig åt mer strategiska uppgifter. Att inte ha kapacitet att svara 
på medborgarnas inkomna ärenden är negativt ur flera aspekter och undergräver förtroendet för 
kommunen och vår verksamhet. 

Historiskt har kommunen haft en avsevärd del av drift och skötsel för offentliga miljöer i egen regi. 
Efter brytningen med Edethus bedrevs verksamheten som en ren beställarorganisation då alla resurser 
tillföll Edethus. Detta var för kommunens räkning inte hållbart, bland annat på grund av krav på 
beredskap, så en mindre grupp med rörnätskompetens anställdes. Sedan hösten 2019 förfogar 
Stadsmiljö över en individ som kan utföra mindre uppdrag åt enheten. I samband med 
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omorganisationen överfördes tre individer från Kultur och fritid, vilka utgör en anläggningsgrupp. 
Denna anläggningsgrupp är enbart inriktad på att arbeta med kommunens fritidsanläggningar. Således 
har kommunen idag en låg förmåga att utföra även enklare arbeten i gatu- och parkmiljö i egen regi. 

I och med omorganisationen överfördes drift och förvaltning av kommunens mark- och skogsområden 
till enheten, vilket för 2021 och 2022 inte kompenserats ekonomiskt i budget. 

Ytterligare en vandringsled har, genom externa projekt och bidrag, färdigställts och övergår nu till 
verksamheten för fortsatt drift och underhåll. Förhöjda vistelsevärden i stadsmiljön i form av till 
exempel bänkar, rabatter och andra anläggningar kommer på sikt att generera kostnader i driften. 

Ca 50 % av driftsbudgeten utgörs av kapitaltjänstkostnader. 

Avfall och återvinning 
Andelen kunder som har behov av avfall och återvinnings tjänster har ökat i takt med ökad byggnation 
i kommunen. Krav på matavfallsinsamling som enligt lag skall vara genomförd till årsskiftet 
2022/2023 har de senaste åren inneburit merarbete inom insamlingsverksamheten. Trots ökat antal 
abonnenter har antalet anställda inom verksamheten har varit i stort sett oförändrad. Ytterligare en 
avfallsingenjör kommer att anställas under 2022 för att klara arbets- och utvecklingsinsatserna. 
Från och med år 2022 måste kommunen ta över tidningsinsamling. 

VA 
Andelen kunder som har behov av VA-tjänster har ökat i takt med ökad byggnation i kommunen. 
Arbete med att förbättra rörnätet har pågått under något år men har ökat det senaste året. Ett stort 
arbete har pågått och pågår med att förbättra kvalitén på kundregister mm vilket innebär att fler kunder 
betalar för de VA-tjänster som de behöver och använder. 

 

2.2 Beskriv volymutvecklingen de kommande tre åren (2023–2025)  
Den volymutveckling som behövs vad gäller drift framgår av bilagan samhällsnämndens ökat 
driftsbehov 2023-2025 version 2.0.  
Den volymökning som behövs vad gäller investeringar framgår av samhällsnämnden 
investeringsvolymer 2023-2025 version 2.0.  

Miljö- och bygg 
Under 2023 finns följande behov: 

 Ökade kostnader för införande av nytt verksamhetssystem: ca 325 000 kr per år  
 Utebliven mikrofilmning av tidigare bygglovshandlingar: 325 000 kr 
 Behov av två tillsvidareanställda miljöinspektörer: ca 1 000 000 kr per år (inklusive 

förväntade ökade tillsynsavgifter) 
 Behov av två visstidsanställda miljöinspektörer under 2023 för att radera tillsynsskulden:  

ca 1 000 000 kr (inklusive förväntade ökade tillsynsavgifter) 

Behov inom miljöverksamheten framgår av bilagan Behovsutredning 2022-2024 Miljöenhetens 
ansvarsområde inom samhällsnämnden. 
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Byggnader, lokaler och föreningsfrågor 
Under 2023 finns följande behov:  

- Personal med lokalförvaltarkompetens: ca 700 000 kr per år 
- Programvara för att ta fram långsiktiga underhållsplaner för kommunens byggnader och 

lokaler; ca 300 000 kr inkl. utbildning och anpassning 
- Ta fram relationsritningar över kommunens byggnader och lokaler: ca 500 000 kr i 

konsultkostnader. 
- Rivning av Barracudan i Lödöse: ca 300 000 kr 
- Hyresökningar pga ny idrottshall i Fuxernaområdet: ca 1 590 000 kr per år 
- Hyresökningar pga nya omklädningsrum i Lödöseborg 260 000 kr per år 
- Ökat belopp till särskilt bidrag för föreningar: 50 000 kr per år 

Lokalvård och vaktmästeri 
Under 2023 kommer lokalvården att ta över lokalvårdsverksamheten på Lindkullen från sektor 
socialtjänst. Ytterligare lokalytor kommer att kräva lokalvård när nya förskolor, skolor och 
idrottshallar byggs. Detta innebär ytterligare anställda inom lokalvården.  

Kost och måltidsverksamhet 
Se utveckling under punkt 2.1 

Inom grundskolan ökade elevantalet hösten 2021 och ytterligare total ökning med ca 80 elever samt 20 
förskolebarn prognosticeras inför hösten 2022. En ny förskola på Stallgärdet är planerad att tas i bruk 
hösten 2023. Befolkningsprognosen pekar åt ytterligare ökat barn och elevantal kommande år. 

Det kommer att krävas mer resurser inför 2023 och framåt i form av livsmedel, personal, utrustning 
och lokaler. Livsmedelspriserna ökar mycket i pandemins spår och via klimatförändringar och 
kommer säkert att påverka kostnaderna mer än tidigare. 

Stadsmiljö (inklusive fritidsanläggningar) 
Ökade krav på trygghet, säkerhet, framkomlighet och gestaltning ökar behovet av insatser och 
åtgärder. Samtidigt behöver underhållsskulden inom flera verksamhetsområden arbetas bort vilket 
kräver ökade resurser både avseende personal, driftskostnader och investeringar. Investeringar för att 
åtgärda tidigare uppkomna underhållsskulder kommer på sikt att öka kapitaltjänstkostnaderna till dess 
att investerings- och driftskostnaderna balanserar och stabiliseras. 

Inom ett par år kommer kommunen att överta väganläggningar av Trafikverket som är av betydande 
omfattning och kommer kräva både ökade drifts- och investeringsanslag då bl.a. trafiksäkerheten, 
tillgängligheten och tryggheten behöver förbättras. I samband med planerad nyexploatering kommer 
driftskostnaderna för nya anläggningar att öka. 

För att kunna upprätthålla acceptabel service till medborgarna och skapa trivsamma och trygga 
anläggningar behöver kapaciteten i organisationen förstärkas. Detta görs bland annat genom att skapa 
en robust anläggningsgrupp och driftsorganisation, vilket också är behövligt för att säkerställa en 
fungerande och kostnadseffektiv beredskapsgrupp. 

Kommunens enda konstgräsplan är uttjänt och kommer behöva bytas ut inom ett par år. Likaså är 
friidrottsanläggningen på Ekaråsen i stort behov av upprustning. Även faciliteter vid kommunens 
badplatser behöver bytas ut och/eller renoveras.  
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Avfall och återvinning 
Befolkningsökning i kommunen med fler hushåll kommer att öka avfallsmängderna, behovet av 
service och ytterligare anställda. Arbetet med att förverkliga avfallsplanen som är framtagen inom GR 
och beslutad av KF behöver ta fart för att kunna följas. Förutom kravet att ta över tidningsinsamling 
från och med år 2022 kommer troligtvis ytterligare krav angående förpackningar att komma om något 
år. 

VA 
Arbetet med genomlysning och utveckling av verksamhetens viktigaste processer kommer att fortgå. 
Detta gäller även arbetet med att optimera och utveckla befintliga anläggningar samt vid rätt tidpunkt 
utveckla nya vatten- och avloppsanläggningar Flera delprojekt som har startats för dricksvatten och 
avlopp, för att möta kapacitetsbehov i kommunen samt efterleva gällande krav. kommer att fortgå. 
Detta resulterar i att tid och resurser från ordinarie driftverksamhet behöver fördelas på 
investeringsprojekt. 

3 Övrigt 
 

Inget utöver vad som redan nämnts ovan. 
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Samlade investeringsvolymer oavsett kollektiv /utförare  2023-2025

Summa 

budget 

Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster

Kost 760 580 160 20

Centralkök fsk/grsk 270 190 80

Omsorg 150 90 60

Möbler och köksutr. volymökning o nybyggnation 340 300 20 20

Stadsmiljö, Planerat underhåll 19 500 6 500 6 500 6 500

Gata 18 000 6 000 6 000 6 000

Dagvattenanläggningar 1 500 500 500 500

Stadsmiljö, Trafikåtgärder 14 000 3 000 5 500 5 500

Kollektivtrafiksåtgärder 3 000 0 1 500 1 500

Gång- och cykelbanor 4 000 2 000 1 000 1 000

Trafiksäkerhet/tillgänglighet 7 000 1 000 3 000 3 000

Stadsmiljö, Offentliga rum 29 500 11 000 12 250 11 500

Lekplatser 5 500 2 000 1 000 2 500

Upprustning torg/gata 12 000 4 000 4 000 4 000

Urbana stråk/miljöer 6 000 2 000 2 000 2 000

Personalbyggnad Ellbo ARV 1 000 3 000

Hallar, föråddsbyggnad Ellbo 250 1 000

Stadsmiljö, ofördelat anslag 6 000 2 000 2 000 2 000

Anläggningar, Fritid 8 300 8 300 6 500 3 000

Konstgräs Strömsvallen 3 500 3 500

Upprustning badplatser 800 800

Upprustning Ekaråsen 1 000 1 000

Underhållsåtgärder 3 000 1 000 1 000 1 000

Personalbyggnad Ellbo ARV 2 000 5 000

Hallar, föråddsbyggnad Ellbo 500 2 000

Byggander och lokaler 12 000 5 200 3 000 3 000 3 000

Reservkraftverk 2 200

Övriga investeringar, byggnader och lokaler 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000

SUMMA SAN SKATT 84 060 69 160 67 820 59 040 6 000

VA, Nyinvesteringar 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Singelserviser, exkl anslutningsavg 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000

VA, Förnyelse 145 000 35 500 32 500 38 500 38 500

Rörnät 103 000 25 000 22 000 28 000 28 000

Övriga VA-anläggningar 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Planerat underhåll vattenanläggningar 2 000 500 500 500 500

Planerat underhåll avloppsnläggningar 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000

VA, Ofördelat anslag, oförutsett 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000

VA, Övriga VA-investeringar 34 500 10 300 17 500 6 000 700

Åtgärder Lödöse ARV 0

Ombyggnation vattenverk Majorsgatan 0

Personalbyggnad Ellbo ARV 9 000 15 000

Hallar, föråddsbyggnad Ellbo 1 000 5 000

Projektering reservoar Lödöse 300 500 1 000 700

Förstudie nya VA-verk 1 000 1 000

VA, Exploateringsinvesteringar 20 300 500 6 500 1 600 11 700

Lödöse, Norra Gossagården 4 500 500 4 000

Södra Gossagården 600 600

Del av Tingberg 14:1 600 300 300

Stommen 8 000 500 7 500
Arbete med verksamhetsytor 5 000 2 500 2 500

Rådjursvägen 1 600 800 800

SUMMA VA 203 800 47 300 57 500 47 100 51 900

Årsbudget 2026- 

framåt

Årsbudget 2023 Årsbudget 2024 Årsbudget 2025

  Investeringar, sammandrag Sida 1
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Samlade investeringsvolymer oavsett kollektiv /utförare  2023-2025

Summa 

budget 

Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster

Årsbudget 2026- 

framåt

Årsbudget 2023 Årsbudget 2024 Årsbudget 2025

Avfall, nyinvestering 50 000 50 000

Ny ÅVC 50 000 50 000

Avfalls-investeringar 5 160 1 100 520 3 020 520

ÅVC, drift och underhåll 50 50

Ny ÅVC, drift och underhåll 60  20 20 20

Digitalisering ÅVC, utveckling IT-system 50 50

Fordon 2 500 2 500

Ofördelat anslag 2 500 1 000 500 500 500

SUMMA AVFALL 55 160 51 100 520 3 020 520

  Investeringar, sammandrag Sida 2
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Bakgrund och syfte 
 
Samhällsnämnden i Lilla Edets kommun ansvarar enligt lag för tillsynen enligt miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen samt delar av strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, lag om foder 
och animaliska biprodukter, lagen om sprängämnesprekursorer samt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel. Nämnden är den utsedda myndighet som ansvarar för att avsätta de resurser som 
behövs för att tillgodose tillsynsbehovet i kommunen. Kommunens nämndsorganisation förändrades 
till 2021 och tidigare miljö- och byggnämndens ansvarsområden har enligt kommunfullmäktiges 
beslut hamnat inom den nya samhällsnämndens ansvarsområden. 
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska den operativa tillsynsmyndigheten utreda 
tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen omfattar 
en treårsperiod och ska ses över vid behov, dock minst en gång per år. Den operativa 
tillsynsmyndigheten ska också föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande 
tillsyn.  
Behovsutredningen omfattar både behovet av planerad tillsyn och handläggning av inkommande 
ärenden. Behovsutredningen tar upp den lagstyrda verksamheten enligt ovan, men redovisar också 
övriga arbetsuppgifter som faller under samhällsnämndens ansvar kopplat till hållbar utveckling.  
Utredningen baseras på analys av de nationella miljömålen, kunskap om miljötillståndet, 
lagstiftningens krav, politiska mål och erfarenheter från tidigare tillsyn och prövning. 
Med behovsutredning och register som grund ska myndigheten inför varje verksamhetsår ta fram en 
samlad tillsynsplan.  

Förutsättningar 
 
Kommunfullmäktiges direkta beställning av verksamhet för samhällsnämnden finns i nämndens 
reglemente, som också styr det dagliga arbetet parallellt med lagstiftning, kommunens övriga 
styrdokument och miljömålsdokument. 
I dokumentet redovisas tillsynsbehovet som tid (timmar) och vid beräkningen av antalet behövda 
tjänster har Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) schablon att en heltid kan leverera 1 000 
timmar tillsyn använts. Detta för att enkelt kunna relatera till hur många medarbetare det finns behov 
av på miljöenheten. I behovsutredningen redovisas inga avvägningar eller prioriteringar. 

Miljömål 
Lilla Edets kommun antog lokala miljömål 20051. De lokala miljömålen är kopplade till de nationella 
miljömålen. Kommunen har även antagit en handlingsplan för miljömålen 2013–20202. 
Handlingsplanen beskriver de åtgärder som krävs för att uppnå de lokala miljömålen i Lilla Edets 
kommun. Då dokumentet är utgånget och inte ersatts med något motsvarande så saknas något gällande 
styrdokument i kommunen som bryter ner de nationella miljömålen.  
Kommunstyrelsen har under 2018 och 2019 beslutat om åtaganden inom åtgärdsprogrammet för ett 
hållbart Västra Götaland, som förutsätter deltagande från miljöenheten. Under 2020 har också 
kommunstyrelsen antagit klimatlöften inom den regionala satsningen Klimat 2030 och nya 
klimatlöften planeras att avges inför 2022. 
Med utgångspunkt från de nationella och lokala miljömålen ska kommunens tillsynsinsatser och 
naturvårdsarbete leda till att miljömålen uppfylls och att utvecklingen styrs mot ett hållbart samhälle.  

  
1 Antagen av Kommunfullmäktige 2005-04-27 
2 Antagen av Kommunstyrelsen 2012-11-28 

19



   
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Miljöenheten 
Behovsutredning 2022–2024 

     
 

3 
 

Lagstiftning 
Nämndens verksamhet styrs till övervägande del av lagstiftning. De lagar som främst styr 
miljöenhetens arbete är  
• EG-förordningar och direktiv  
• Förvaltningslagen  
• Kommunallagen  
• Offentlighets- och sekretesslagen  
• EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 
• Miljöbalken 
• Livsmedelslagen  
• Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
• Smittskyddslagen  
• Strålskyddslagen  
• Tobakslagen  
Lagstiftningen är till stora delar nationell men inom vissa områden gäller EU-lagstiftningen direkt utan 
att den har införlivats i den svenska. Det gäller framför allt inom livsmedelsområdet. Till lagarna finns 
en rad följdförfattningar som utfärdas av regering och centrala verk. Dessutom utfärdas en rad 
allmänna råd, direktiv, riktlinjer och vägledningar av Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Jordbruksverket med flera.  

Omvärldsanalys 
Lilla Edets kommun var 2016 den tredje snabbast växande kommunen i landet och befolkningen 
väntas öka med ca 100–200 personer per år de närmaste åren. Behovet att ta fram detaljplaner för att 
möjliggöra ytterligare bostäder är stort men kommunstyrelsens resurser är begränsade, vilket 
antagligen innebär att det ändå inte kommer att krävas någon omfattande insats kopplat till detta från 
enheten den närmaste tiden.  
Vattenförvaltningens åtgärdsplan 2016–2021, som kommer att ersättas inför en ny period, innebär 
ökade krav på berörda myndigheter att säkerställa att åtgärder verkligen kommer till stånd. För 
samhällsnämnden innebär detta arbete främst tillsyn av enskilda, nya tillståndsansökningar för 
enskilda avlopp och fortsatt kontroll av dagvatten samt tillsyn av lantbruk och miljöfarlig verksamhet. 
Inför 2022 har Naturvårdsverket i samarbete med flera andra vägledande myndigheter tagit fram en 
nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken som tillsammans med den nationella kontrollplanen för 
livsmedelskedjan pekar ut en rad fokusområden för tillsyn för de kommande tre åren. 
En stor del av nämndens verksamhet är händelsestyrd och därmed svår att förutse och planera. 
Hanteringen av oförutsedda händelser riskerar att ta mycket tid från planerad tillsyn och 
livsmedelskontroll.  
FN:s Agenda 2030 med de 17 globala hållbarhetsmålen påverkar också kommunen då kommuner är 
viktiga aktörer i genomförandet av agendan.  
Nämndens ärendehanteringssystem miljöreda är föråldrat och behöver bytas ut. Inköp och 
implementering av nytt system förväntas ske under första halvåret 2022 och kommer att kräva resurser 
i form av pengar och arbetstid.  

Prövning och tillsyn 
Varje kommun utövar, genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer, tillsyn inom 
kommunen över miljö- och hälsoskyddsområdet enligt 9 kapitlet miljöbalken.  
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”Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken. Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig 
utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.  
I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd skall 
tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga. Tillsynsmyndigheten skall 
dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att 
balkens ändamål skall kunna tillgodoses” (26 kap 1§ miljöbalken). 
Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att 
lagstiftningen, inklusive villkor meddelade i tillstånd, följs. Myndigheten ska också vidta åtgärder för 
att åstadkomma rättelse.  
Nämnden har också ett tillsynsansvar enligt annan lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet än 
miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter. Förvaltningslagen föreskriver att myndigheten har 
en serviceskyldighet och ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i 
frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.  
Samhällsnämndens verksamhetsområde är brett och omfattar bland annat prövning och tillsyn av 
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, livsmedel, strandskydd, efterbehandling av förorenade områden, 
kemiska produkter samt avfall och producentansvar. Dessutom ansvarar nämnden för kommunens 
naturvårdsarbete och miljöövervakning. 
Tillsynsbehovet kan variera något från år till år, då det vissa år krävs mer tid för en viss typ av objekt. 
Det beror på att olika verksamheter besöks med olika intervall beroende på verksamhetens miljö- och 
hälsopåverkan, men också som en konsekvens av att den händelsestyrda tillsynen kan variera i 
omfattning.  
 

Planerad miljöskyddstillsyn 
Miljöskydd handlar om att förbättra och trygga en god miljö utomhus och för att förhindra/förebygga 
utsläpp till mark, luft och vatten. Med miljöskydd avses områdena miljöfarliga verksamheter, avfall, 
förorenade områden, kemikalier och lantbruk. 
 
Tabell 1 – Planerad miljöskyddstillsyn för 2022–2024 

Verksamhet 
Totalt antal  

Objekt/ärenden 
Timmar 

per objekt Intervall (år) 
Behov 
 2022 

Behov  
2023 

Behov 
 2024 

B-verksamheter 8 4–28 1 130 130 130 

C-verksamheter 27 2–16 1/2 149 149 149 
Avfall för anläggnings-
ändamål (C-tillsyn) Ca 40 2–20 1/2–1 200 150 150 
U-verksamheter  
(ej lantbruk) Ca 500 2 1/5 200 200 200 

Lantbruk 70 6 1/3–1/8 100 72 48 

Hästgårdar,> 2 de 80 4 1/4–1/8 40 0 20 

Enskilda avlopp, inventering 3200 (300/år) 4  1200 1200 1200 

Cisterner 125   200 70 70 

Förorenade områden 107    300 200 200 

Kemikalier i detaljhandeln  20 5 1/4 100 0 0 

PCB 182   100 50 20 

Köldmedier  20 3 1 60 60 60 

Summa    2779 2281 2247 

21



   
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Miljöenheten 
Behovsutredning 2022–2024 

     
 

5 
 

B-verksamheter 
Verksamheter som kräver tillstånd från länsstyrelsen (miljöprövningsdelegationen) kallas B-
verksamheter. Exempel på tillståndspliktiga verksamheter är större lantbruk, avfallsanläggningar och 
täkter. Samtliga B-verksamheter bedöms kräva regelbunden tillsyn, i de flesta fall årligen.  
I Lilla Edets kommun finns åtta B-verksamheter inom hamnar, täkter, vindkraft och kemisk industri 
där nämnden är tillsynsmyndighet. De kommunala anläggningarna avloppsreningsverket Ellbo och 
Högstorpstippen är B-verksamheter där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.  
C-verksamheter 
Verksamheter som är anmälningspliktiga till miljönämnden kallas C-verksamheter. I Lilla Edet finns 
ca 26 C-verksamheter inom kemisk industri, återvinning, avloppsreningsverk, bränslestationer, 
fordonslackering, lantbruk, motorbana, skjutbanor och vindkraftverk.  
Avfall för anläggningsändamål  
Återvinning av avfall för anläggningsändamål där föroreningsrisken är ringa är en anmälningspliktig 
verksamhet som bedrivs mellan 1–5 år. I Lilla Edets kommun har vi ca 40 sådana anläggningar i 
varierande storlek som är beräknat aktiva. Vilka anläggningar som är aktiva kommer undersökas under 
2022, inför ett nationellt tillsynsprojekt planerat att genomföras under 2023–2024.  
U-verksamheter 
Miljöfarliga verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga kallas U-verksamheter. 
Även om U-verksamheter är små och ofta har en mindre omgivningspåverkan än B- och C-objekt ska 
de uppfylla kraven i miljöbalken. Verksamhetsutövare för en U-verksamhet kan vara både företag och 
privatpersoner. Företag som är U-verksamheter är bland annat mindre fordonstvättar, 
tandläkarmottagningar, åkerier, mekaniska verkstäder och fordonsverkstäder. Antalet är svårt att 
bedöma då det inte har bedrivits någon kontinuerlig tillsyn på dessa, även om det i många fall skulle 
vara miljömässigt motiverat. Även mindre lantbruk och hästgårdar räknas som U-objekt men 
redovisas separat nedan.  
Lantbruk och hästgårdar 
Vid tillsyn på lantbruk kontrolleras bland annat lagring, spridning och övrig hantering av gödsel och 
växtskyddsmedel, avfallshantering, cisterner, animaliska biprodukter och att lagstiftningen efterföljs 
gällande dokumentation och nödvändiga tillstånd. 
Vid tillsyn på hästgårdar kontrolleras framför allt lagring och hantering av stallgödsel men även 
näringsläckage från rasthagar etc.  
Enskilda avlopp 
Enskilda avlopp i kommunen inventeras fortlöpande. Uppgiften är prioriterad i den nationella strategin 
för miljöbalkstillsyn. Inventering sker områdesvis där de vattendrag med sämst vattenkvalitet 
prioriteras först, utifrån ”Handlingsplan för tillsyn och åtgärder av enskilda avlopp i Lilla Edets 
kommun”. Det bedömda behovet utgår ifrån en önskad minsta åtgärdstakt framtagen av Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV). 
Cisterner 
Vid tillsyn av cisterner kontrolleras om cisternen genomgått återkommande kontroll. Kontroll av 
cisterner sker löpande vid tillsyn av lantbruk och bränslestationer eller som tillsynsprojekt. 
Förorenade områden 
Förorenade områden innefattar mark- och vattenområden. Samlad information om förorenade områden 
finns i länsstyrelsens nationella databas ”EBH-stödet” som nämnden bidrar till att hålla uppdaterad. 
Framtagande av en handlingsplan kommer att prioriteras den närmaste tiden. 
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Kemikalier i detaljhandeln 
Tillsynen på kemikalieområdet gäller både verksamheter som hanterar kemikalier och verksamheter 
som tillhandahåller kemikalier såsom dagligvaruhandel. Den förstnämnda gruppen ingår 
huvudsakligen i bedömt behov för respektive verksamhet. Kemikalier tas upp i samband med tillsyn 
av miljöfarliga verksamheter eller inom ramen för tillsynsprojekt. 
PCB 
Samhällsnämnden har tillsyn på att fastighetsägare till byggnader uppförda och/eller renoverade 
mellan åren 1956–1973 inventerar förekomsten av PCB i fastigheten, samt rapporterar resultaten till 
myndigheten. 
Köldmedier 
Tillsynen på köldmedier sker genom granskning och uppföljning av årsrapporter från 
köldmedieanläggningar, såsom kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar med minst 10 kg 
köldmedia.  

 

Händelsestyrd miljöskyddstillsyn 
En del av enhetens tillsynsarbete är händelsestyrt. Utifrån uppföljning av händelsestyrda ärenden 
tidigare år, görs nedanstående uppskattning av kommande års behov av arbetstid. Den händelsestyrda 
tillsynen sker inom ett flertal områden.  
 
Tabell 2 – Händelsestyrd miljöskyddstillsyn för 2022–2024 

Verksamhet 
Totalt antal  

ärenden 
Behov 
 2022 

Behov  
2023 

Behov 
 2024 

Anmälan av C-verksamhet  10 100 100 100 

Förorenade områden 5 50 50 50 

Enskilda avlopp ansökan/klagomål 250 1400 1400 1400 

Värmepumpar 25 75 75 75 

Olyckor och utsläpp 10 100 100 100 
Anmälan och ansökan övrigt (bekämp-
ningsmedel, gödseldispens, cistern mm) 25 50 50 50 

Kompostering 150 300 80 80 

Prövning inom vattenskyddsområde 30 100 
 

150 
 

150 
Klagomål (skrotbilar, avfall, nedskräpning, 
eldning av avfall mm) 15 130 

 
130 

 
130 

Remisser och rådgivning  150 150 150 

Summa 520 2455 2285 2285 
 
Anmälan av C-verksamheter 
Vid en anmälan av en C-verksamhet skall tillräckliga uppgifter inkomma för att nämnden ska kunna 
avgöra ärendet. När ärendet är tillräckligt utrett meddelas vid behov föreläggande om de 
försiktighetsmått eller förbud som krävs enligt miljöbalken.  
Förorenade områden 
Tillsyn av förorenade områden handläggs löpande genom undersökningar och inkomna anmälningar 
om förorenade områden i kommunen. 
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Enskilda avlopp ansökan/klagomål 
Ansökningar om inrättande av enskilda avloppsanläggningar handläggs löpande där en bedömning 
görs om ansökan uppfyller miljöbalkens krav och tillstånd ges med eventuella villkor. Anmälan av 
mulltoalett och BDT-anläggningar samt dispens om förlängt slamtömningsintervall inkommer och 
handläggs enligt miljöbalken samt lokala föreskrifter. Inkommande klagomål utreds och vid behov 
föreläggs berörd fastighetsägare om de åtgärder som krävs enligt miljöbalken. 
Värmepumpar 
Handläggning av värmepumpar sker genom inkommande anmälningar. Bedömning görs utifrån 
lämplig placering och föroreningsrisk av närliggande vattentäkter.  
Olyckor och utsläpp 
Vid incidenter, olyckor och utsläpp görs bedömningar om åtgärder krävs för att skydda omgivande 
mark, luft och vatten. Vid behov föreläggs verksamhetsutövaren om försiktighetsmått eller förbud som 
behövs enligt miljöbalken.  
Ansökan och anmälan övrigt 
Det inkommer ärenden av olika typ som är anmälningspliktiga, bland annat anmälan om spridning av 
bekämpningsmedel, anmälan om dispens för spridning av gödsel och anmälan om cistern som tas ur 
bruk. Vid handläggning av ärendena görs en bedömning och eventuellt föreläggs verksamhetsutövaren 
att följa vissa försiktighetsmått. 
Anmälan om kompostering 
Anmälningar av kompostering hanteras kontinuerligt. Enheten för avfall håller succesivt på att införa 
matavfallhämtning i kommen. Antal inkommande anmälningar om att kompostera kommer under 
2022 därför att bli betydligt högre än normalt. Hantering av klagomål på bristfälligt skötta komposter. 
Klagomål (skrotbilar, avfall, nedskräpning, eldning av avfall mm) 
De klagomål som inkommer inom miljöskydd är ofta olika typer av avfallsärenden, till exempel 
nedskräpning, dumpning, farligt avfall på fastigheter, skrotbilar samt eldning av avfall. Vid 
klagomålsärenden görs en bedömning för eventuella åtgärder eller sanktioner. 
Remisser och rådgivning 
A-verksamheter kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen. I Lilla Edets kommun finns det en A-
verksamhet, pappersbruket Essity. Länsstyrelsen sköter tillsynen över Essity men nämnden kan delta 
vid tillsynen och få remisser att besvara gällande anläggningen, liksom i andra tillståndsprocesser. 
Även andra remisser och enkäter som berör området samt förfrågningar utifrån tar viss tid att hantera. 
 

Planerad hälsoskyddstillsyn 
Tillsynen inom hälsoskyddsområdet genomförs för att skydda människors hälsa mot skador och 
olägenheter. 
Hälsoskyddstillsynen innefattar exempelvis buller, fukt, lukt, radon, mögel, badvattenkvalitet, 
hygieniska lokaler och hållande av djur inom detaljplanelagt område.  
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Tabell 3 – Planerad hälsoskyddstillsyn för 2022–2024 

Verksamhet 
Totalt antal  

objekt 
Timmar per 

objekt Intervall (år) 
Behov 
 2022 

Behov  
2023 

Behov 
 2024 

Skola 8 10 1/2 80 0 80 

Förskola 13 8 1/3 20 0 0 
Hygien fotvård 
(stickande/skärande)  7 5 1 - 1/5 35 0 0 

Bassängbad/floating 3 3 1/4 9 0 0 

Tillfälliga boenden/hotell/B&B 8 5 1/4 40 0 0 

Idrottsanläggningar 18  5 1/5 70 0 0 
Hygieniska verksamheter – 
frisör/massage/skönhet 19 4 1/4 76 0 0 
Fastighetsägare - 
boendemiljö 40 6 1/3 210 0  0 

Solarium 4 6 1/2 24 0 0 

Rökfria miljöer  2 3 1 6 6 6 
Vårdlokaler/vårdboenden/ 
äldreboende/asylboenden 36 6 1/3  216 18 0 

Samlingslokaler 6 4 1/6 24 0 0 

Strandbad - provtagning 3 4 5 60 60 60 

Receptfria läkemedel 6 5 1/3 30 0 0 

Basstationer och mobilmaster 26 6 1/6 156 0 0 

Summa 199   1056 84 146 

 
Anmälningspliktiga verksamheter inom hälsoskydd 
Anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
omfattar exempelvis undervisningslokaler, bad och hygieniska verksamheter med risk för blodsmitta 
och annan smitta, såsom barberare, fotvård, piercing och tatuerare.  
Undervisningslokaler 
Tillsynen på förskolor, skolor och fritidsverksamhet innefattar till exempel hygien, inomhusmiljö och 
egenkontroll. I kommunen finns både kommunala och privata förskolor och skolor. 
Hygieniska verksamheter (stickande/skärande) samt bassängbad 
Vid tillsyn på hygieniska verksamheter och bassängbad kontrolleras hygien, smittskydd, kemikalier, 
avfall och egenkontroll. 
Solarium 
Vid tillsyn på solarium kontrolleras att Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier följs 
liksom frågor kring hygien och egenkontroll. 
 

Ej anmälningspliktiga verksamheter inom hälsoskydd 
Ej anmälningspliktiga verksamheter omfattar till exempel idrottsanläggningar, nöjeslokaler, strandbad, 
tillfälliga boenden, vårdlokaler, frisörer, hudvård och massörer. 
Tillfälliga boenden 
Vid tillsyn på tillfälliga boenden såsom hotell, B&B och asylboenden kontrolleras inomhusmiljö med 
frågor som fukt, mögel, ventilation, radon, vatten och avlopp, avfall, legionella samt kemikalier. 
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Idrottsanläggningar 
Vid tillsyn på idrottsanläggningar kontrolleras inomhusmiljö med frågor som fukt, mögel, ventilation, 
legionella samt egenkontroll. 
Hygieniska verksamheter – Frisör/massage/skönhet 
Vid tillsyn hos hygieniska verksamheter kontrolleras bland annat hygien, rengöring, egenkontroll, 
avfall och kemikalier inkl. kosmetiska produkter. 
Rökfria miljöer 
Samhällsnämnden ansvarar för tillsyn av rökfria miljöer enligt lagen om tobak och andra produkter. 
Den nya lagen vann lagakraft i juni 2019. I den nya lagen har platser med rökförbud utökats till bland 
annat platser som uteserveringar på restauranger och caféer, busshållplatser, perronger, entréer vid 
samlingslokaler och butiker. Högstadieskolor bör fortsättningsvis prioriteras. Tillsyn kommer att ske 
händelsestyrt vid klagomål. 
Vårdlokaler/vårdboenden/äldreboende/asylboenden 
Vid tillsyn på vårdlokaler, vårdboenden, äldreboenden samt samlingslokaler kontrolleras 
inomhusmiljö med frågor avseende fukt, mögel, ventilation, radon, avfall, legionella samt kemikalier. 
Strandbad - provtagning 
Vattenprovtagning sker vid de tre kommunala badplatserna, Lille Väktor, Borydsjön och Bodasjön. 
Provtagningen sker vid minst 4 tillfällen under badsäsongen enligt HaV:s föreskrifter och allmänna 
råd om badvatten. 
Receptfria läkemedel 
Gäller tillsyn av återförsäljare av receptfria läkemedel. 
Basstationer och Mobilmaster 
Tillsyn att mobiloperatörens basstationer så att referensvärdet inte överskrids där allmänheten vistas. 
 

Händelsestyrd hälsoskyddstillsyn 
Hälsoskyddstillsynen är till stora delar händelsestyrd och sker inom ett flertal områden, bland annat 
olika anmälningsärenden och klagomål. Utifrån uppföljning av händelsestyrda ärenden tidigare år, 
görs en skattning av kommande års behov.  
 
Tabell 4 – Händelsestyrd hälsoskyddstillsyn för 2022–2024 

Verksamhet 
Totalt antal 

ärenden 
Behov 
 2022 

Behov  
2023 

Behov 
 2024 

Anmälan nya verksamheter (utbildningslokaler, 
bassängbad, hygieniska verksamheter stickande/skärande) 3 15 15 15 
Djur inom planlagt område 5 20 20 20 
Klagomål (inomhusmiljö, djur, eldning, buller) 20 400 400 400 
Remisser och rådgivning 40 80 80 80 
Smittskyddsärenden 6 18 18 18 
Luftvård  36 36 36 
Summa 74 569 569 569 

 
Anmälan av nya verksamheter inom hälsoskydd 
Undervisningslokaler, bassängbad och hygieniska verksamheter med risk för blodsmitta och annan 
smitta är anmälningspliktiga. Vid inkommen anmälan görs en bedömning och eventuellt ställs villkor 
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på verksamheten. Även solarier som upplåts till allmänheten är anmälningspliktigt, enligt 10 § 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar. 
Djur inom planlagt område 
Enligt de lokala föreskrifterna krävs det tillstånd att hålla vissa djur inom planlagt område. Vid 
inkommen anmälan görs en bedömning och eventuella villkor för tillståndet ställs. 
Klagomål 
Klagomål inom hälsoskyddsområdet handlar ofta om inomhusmiljö, eldning samt buller från trafik/ 
hundar etc. Klagomål som inkommer utreds och en bedömning avseende olägenhet görs. 
Klagomålsärenden kan delas upp i tre kategorier. En andel av klagomålsärenden kan snabbt avslutas 
då de konstateras att de inte utgör en olägenhet enligt miljöbalken. Huvuddelen av klagomålen kräver 
mer handläggningstid i form av minst sex inspektioner, kontakt med båda parter samt skrivelser och 
delegationsbeslut vid avslutande av ärendet. Den tredje kategorin av klagomålsärendena kräver 
långtgående utredningar som innebär bland annat inspektioner, skrivelser och kontakt med andra 
myndigheter. 
Remisser och rådgivning 
Rådgivning till allmänheten tar mycket tid.  
Smittskyddsärenden 
Smittskyddsärenden så som beslut om nedgrävning av häst, ärenden inkomna från veterinärer 
angående salmonellasmittade katter samt smittspårning av objektburen smitta exempelvis legionella. 
Luftvård 
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna och att 
tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. Kontrollen ska ske i form av mätning, 
modellering eller objektiv skattning beroende på luftkvalitetssituationen. Lilla Edets kommun ingår i 
Luftvårdsförbundet Göteborgsregionen. Naturvårdsverket har sedan 2021 har lagt större ansvar för 
luftvård på kommunerna genom luftkvalitetsförordningen (2010:477). 
 

Prövning och tillsyn strandskydd 
Nämndens ansvar vad gäller tillsyn och prövning inom skyddade områden omfattar 
strandskyddsärenden i form av handläggning av ansökan om strandskyddsdispenser samt tillsyn. Då 
nämnden görs uppmärksam på misstänkta överträdelser finns ett behov av faktisk tillsyn. Dessutom 
bör tidigare beviljade dispenser följas upp. Behovet av tillsyn på befintliga anläggningar är 
svårbedömt och genomförs lämpligen i projektform.  
 
Tabell 5 – Prövning och tillsyn strandskydd för 2022–2024 

Verksamhet 
Totalt antal 

ärenden 
Behov 
 2022 

Behov  
2023 

Behov 
 2024 

Strandskyddsdispenser 10 80 80 80 
Tillsyn 15 100 100 100 
Remisser och rådgivning  30 30 30 
Summa 25 210 210 210 
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Planerad livsmedelskontroll 
Syftet med livsmedelslagstiftningen och livsmedelskontrollen är att alla livsmedel som serveras eller 
säljs ska vara säkra att äta. Det innebär att de ska hanteras på ett hygieniskt sätt och vara rätt märkta.  
Livsmedelsföretag och livsmedel kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska vara riskbaserad, 
ändamålsenlig och likvärdig för alla företag och organisationer.  
Exempel på livsmedelsverksamheter som kontrolleras är restauranger, caféer, storkök, 
livsmedelsbutiker och vattenverk.  
 
Tabell 6 – Planerad livsmedelskontroll för 2022–2024 

Verksamhet 
Totalt antal  

objekt 
Kontrolltimmar 

 2022 
Kontrolltimmar 

 2023 
Kontrolltimmar 

 2024 

Omsorg 13 24 24 24 

Skola/förskola 21 44 44 44 

Tillverkningsanläggningar och grossister 8 12 12 12 

Butik och handel 10 26 26 26 

Storhushåll (restauranger, caféer, B&B mm) 29 87 87 87 
Huvudkontor, matmäklare, lager, transport och 
övrigt 2 3 3 3 

Dricksvatten 8 24 24 24 

Summa 91 220 220 220 

Restid  30 30 30 

Samverkan Trollhättan  60 60 60 
Kontrollrelaterat administrativt arbete, 
erfarenhetsklassning, riskklassning mm  100 100 100 

Rapportering till livsmedelsverket  20 20 20 

Summa (totalt)  430 430 430 

 

Händelsestyrd livsmedelskontroll 
En del av livsmedelskontrollen är händelsestyrd, bland annat utredning av misstänkt matförgiftning 
och uppföljande offentlig kontroll till följd av avvikelser vid den ordinarie kontrollen.  
 
Tabell 7 – Händelsestyrd livsmedelskontroll för 2022–2024 

Verksamhet 
Totalt antal  

ärenden 
Kontrolltimmar 

 2022 
Kontrolltimmar 

 2023 
Kontrolltimmar 

 2024 

Uppföljande kontroll  20 20 20 

 Nyregistreringar och avregistreringar  20 20 20 

Tillfälliga verksamheter  20 20 20 

Enskilda vattentäkter  10 10 10 

Misstänkt matförgiftning och klagomål  30 30 30 

RASFF  30 30 30 

Remisser och rådgivning, Covid-19 tillsyn  50 50 30 

Summa  180 180 160 
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Behov och resurser för prövning och tillsyn 
 
Tabell 8-Totalt behov för prövning och tillsyn 

Tillsyn 
Behov 
 2022 

Behov  
2023 

Behov 
 2024 

Miljöskydd - planerad 2779 2281 2247 
Miljöskydd - händelsestyrd 2455 2285 2285 
Hälsoskydd - planerad 1056 84 146 
Hälsoskydd - händelsestyrd 569 569 569 
Strandskydd 210 210 210 
Livsmedelskontroll - planerad 430 430 430 
Livsmedelskontroll - händelsestyrd 180 160 160 
Summa 7676 6019 6047 

Uppgifter inom området hållbar utveckling 
 
Inom samhällsnämndens verksamhet ingår arbetsuppgifter som faller utanför den taxefinansierade 
tillsynen men ingår i kommunens ansvar och är del i arbetet mot att nå lokala, regionala och nationella 
miljömål. I denna kategori ingår naturvårdsarbete, vattenförvaltning, fiskevård, luftövervakning och 
övrig miljöövervakning. Dessutom faller strategiska hållbarhetsfrågor i stor utsträckning på 
miljöenhetens personal att utföra, trots att uppgifterna ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Naturvård 
Samhällsnämnden har de senaste åren avsatt resurser motsvarande en halvtid för naturvårdsarbete. 
Kommunekologen stödjer bygg- och planenheten med yttranden och deltagande i projektgrupper med 
perspektiven artskydd, grön infrastruktur, strandskydd, ekosystemtjänster, regionala handlingsprogram 
och åtgärdsprogram. Kommunekologen arbetar med lokala naturvårdsprojekt som ett led i kommunens 
arbete mot att nå miljökvalitetsmål och lokala miljömål och stöttar andra enheter i projekt eller 
förvaltningsuppgifter som berör naturvård och friluftsliv, exempelvis vid framtagande av skötselplaner 
för kommunala grönytor, anläggande av ängar, och bekämpning av invasiva arter. Kommunekologen 
hanterar remisser från andra myndigheter rörande naturvårdsfrågor, övervakar kommunens värdefulla 
natur, arbetar med friluftsfrämjande åtgärder och håller den lokala naturvårdsplanen uppdaterad. Inom 
tjänsten ryms också ansvaret för kalkningen i Lilla Edet.  
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Tabell 9 – Naturvård och miljöövervakning 2022–2024 

Naturvård & miljöövervakning 
Timmar 
 2022 

Timmar  
2023 

Timmar  
2024 

Kalkning 200 200 200 

LONA-projekt Grönt stråk Lödöse 50 0 0 

LONA-projekt Ändrad skötsel av kommunala ytor 40 0 0 

LONA-projekt VINN (Vandra i nära natur) 50 0 0 

LONA-projekt Skyltprojekt ängar/perennrabatter 20 0 0 

LOVA-projekt Gårdaån 50 0 0 

Invasiva arter 50 50 50 

Fiskevård 100 100 100 

Luftmätning och övrig vattenprovtagning 50 50 50 

Naturvårdsplan / grönplan 150 150 0 

Remisser, rådgivning, deltagande i planarbete 200 150 150 

Summa 960 700 550 
 
Kalkning 
I kommunen kalkas ca 100 objekt, både sjöar och våtmarker. Kalken sprids med hjälp av båt och 
helikopter. För att följa upp effekterna av kalkningen tas drygt ett hundratal vattenprover i 33 olika 
vattendrag varje år. Lilla Edets kommun söker årligen medel för kalkning hos Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. Bidragen är dels 85% och dels 100% kostnadstäckning från staten.  
Lona-projekt 
Kommunen har framgångsrikt genom åren drivit ett antal LONA-projekt i syfte att stärka eller lyfta 
fram naturvärden. LONA-projekt kan innebära att projektet bekostas upp till hälften av totalkostnaden 
med statliga bidrag. Ett LONA-projekt som drivs av miljöenheten samt flera LONA-projekt som andra 
enheter genomför med stöd från miljöenheten har beviljats statliga medel år 2020–2021 och fortlöper 
under 2022. Inför 2022 avser miljöenheten söka ytterligare statliga medel för att följa upp tidigare 
projekt kopplade till skapande av ängsmarker. 
Invasiva arter 
Jätteloka, parkslide, blomsterlupin och jättebalsamin invasiva arter som noterats i kommunen. 
Kommunen förväntas bevaka förekomsten på egna marker och genomföra åtgärder för att motverka 
dessa arter. Ansvarig för praktiska åtgärder på kommunal mark är framför allt enheten för stadsmiljö 
och trafik, men medarbetare på miljöenheten övervakar förekomst och arbetar med rådgivning 
gentemot allmänhet och internt. Under de senaste åren har många kommuninvånare kontaktat 
kommunen angående invasiva arter, främst parkslide som även uppmärksammats medialt. 
Kommunekologen har haft en drivande roll i arbetet med att inventera och sammanställa förekomsten 
på kommunala marker samt i framtagandet av en skötselplan för invasiva arter. Under 2022 kommer 
en provbekämpning på några förekomster av parkslide att påbörjas i samråd med länsstyrelsen.  
Fiskevård 
Kommunen deltar aktivt i arbetet med Lilla Edets laxfiske i den så kallade Laxfiskekommittén. 
Kommittén består av representanter från Vattenfall, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen, SFK Laxen och 
Lilla Edets kommun. I kommittén organiseras och beslutas hur laxfisket ska organiseras och drivas 
samt om fiske- och fiskevårdsåtgärder i anslutning till laxfisket. 
Kommunen är också medlem i ett antal olika fiskevårdsområdesföreningar för sjöar och vattendrag 
(Göta älv, Borydsjön/Ryrsjön, Gunnarsvattnet, Väktorsjöområdet samt Bodasjön), men aktiviteten är 
låg i föreningarna.  
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Luftmätning och övrig vattenprovtagning 
Torrgårdsvattnet är en referenssjö, som inte kalkas. Provtagning utförs 4 gånger per år. För att bevaka 
att miljökvalitetsnormerna uppfylls ingår Lilla Edets kommun i Luftvårdsprogrammet i 
Göteborgsregionen. Inom programmet utförs mätningar och beräkningar och handläggare håller sig 
uppdaterad. Viss insats sker också inom kontrollprogram för Öresjö. Det finns ett behov av en mer 
utvecklad miljöövervakning som kan ligga till grund för prioritering av tillsynsinsatser och 
miljöåtgärder. Inför år 2022 avser därför miljöenheten söka LOVA-medel för ett lokalt 
provtagningsprojekt i en av de vattenförekomster som har sämst ekologisk status.  
Naturvårdsplan / grönplan 
Det finns ett stort behov av att ta fram en uppdaterad naturvårdsplan samt en grönplan för tätorterna 
som kan fungera som ett användbart planeringsdokument. 
Remisser och rådgivning 
Både interna remisser (t.ex. vid förhandsbesked) som externa remisser tar mycket tid. Likaså sker 
rådgivning till allmänheten. 
 

Strategiskt miljöarbete 
Utöver naturvård och miljöövervakning så förväntas också nämndens personal att arbeta med frågor 
som ofta är kopplade till kommunstyrelsens ansvarsområde. Behovet är svårt att bedöma och är i flera 
fall beroende av kommunens ambitionsnivå vad gäller dessa frågor. Då kommunen för närvarande 
saknar en miljöstrateg kan insatsen vad gäller flera frågor kopplade till de strategiska uppgifterna inte 
förväntas att prioriteras. För vissa uppgifter är behovet tydligt som en följd av förväntningar från 
politiskt håll, andra kommuner och kommunalförbund eller andra myndigheter. Nedan redovisade 
tabell kan inte läsas som kommunens totala ”behov” av strategiskt miljöarbete utan fångar 
huvudsakligen upp ett antal uppgifter som ligger nämnden nära och där vi ser att vi redan idag måste 
lägga tid (med undantag för miljömålen som saknar politiskt beslut om framtagande). 
 
Tabell 10 – Strategiskt miljöarbete 2022–2024 

Strategiskt miljöarbete Timmar 
2022 

Timmar  
2023 

Timmar  
2024 

GÄVSO 80 20 0 

Uppdatering av lokala miljömål 50 300 200 

Hållbart Västra Götaland, Klimat 2030, Giftfri kommun 100 100 100 

Skyddsjakt 20 20 20 

Deltagande plan & exploatering 100 100 100 

Övriga projekt och uppdrag 100 100 100 

Remisser och rådgivning 100 100 100 

Summa 550 740 620 
 
GÄVSO 
Framtagandet av vattenskyddsföreskrifter för Göta älv har pågått under många år. Nämnden ingår i 
den styrgrupp som jobbar aktivt med uppgiften. Ett förslag på vattenskyddsområde har inlämnats till 
länsstyrelsen och under 2022 kommer tillsynsgruppens arbete att intensifieras inför ikraftträdandet. 
Deltagande kommer också att ske i projektets styrgrupp. 
Miljömål 
Enligt nu gällande miljömål ska dessa uppdateras, vilket inte påbörjats. Något beslut om att påbörja 
detta arbete finns inte, men uppgiften bedöms ta mycket tid i anspråk. 
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Hållbart Västra Götaland, Klimat 2030, Giftfri kommun 
Länsstyrelsen driver arbetet mot miljödelen av de globala hållbarhetsmålen inom projektet Hållbart 
Västra Götaland. Visst arbete i linje med beslutade åtaganden ingår i det strategiska miljöarbetet. Tid 
behövs också för att följa upp åtaganden men också ta ställning till om nästa åtaganden för kommande 
period. På motsvarande sätt arbetar länsstyrelsen och regionen med klimatfrågor inom Klimat 2030 
där kommunen deltar. Kommunen har också ett pågående arbete för en giftfri kommun. 
Skyddsjakt 
Nämnden anlitar och håller kontakt med utsedda skyddsjägare och hjälper allmänheten att vid behov 
komma i kontakt med dessa. 
Deltagande i plan- och exploatering 
Nämnden deltar i framtagande av kommunala planer samt bevakar nämndens intressen i samband med 
exploateringsprojekt. Antalet planer är för närvarande lågt men väntas öka. 
Övriga projekt och uppdrag 
Det strategiska miljöarbetet utgår ofta från politiska beslut, t.ex. från Kommunfullmäktige. Ett aktuellt 
projekt gäller nätverket för nya stadsdelar, där representant för enheten deltar. 
Remisser och rådgivning 
Omfattar både interna och externa remisser liksom viss rådgivning till allmänheten. Enheten svarar 
också på ett antal enkäter inom området, vanligtvis från andra myndigheter och intresseorganisationer.  

Nytt verksamhetssystem 
 
Som nämnts tidigare så omfattar behovsutredningen endast de uppgifter som avses ingå enligt SKR:s 
begrepp om handläggningstid. Sålunda ingår inte t.ex. flertalet administrativa uppgifter som ligger 
utanför direkt handläggning av ärenden. Om särskilda insatser av administrativ art kommer att behöva 
ta tid i anspråk, måste hänsyn tas till dessa vid bedömningen av behovet av resurser.  
 
Under 2022 kommer ett nytt verksamhetssystem att tas i bruk som ska ersätta det nuvarande systemet. 
Upphandling av systemet har skett och ett tilldelningsbeslut har i fattats. Det kommer under året att 
innebära en omfattande insats från enhetens sida med förberedande åtgärder inför övergången samt 
uppgifter i samband med införandet av systemet. Den särskilda insatsen bedöms bli färdig under 2022. 
Totalt uppskattas det åtgå 250 timmar under 2022.  

Totalt resursbehov 
  
Tabell 11 – Sammanställning av resursbehov 

Ämnesområde 
Behov 
 2022 

Behov  
2023 

Behov 
 2024 

Miljöskydd 5234 4566 4532 
Hälsoskydd  1625 653 715 
Strandskydd 210 210 210 
Livsmedelskontroll 610 590 590 
Naturvård och miljöövervakning 960 700 550 
Strategiskt miljöarbete 550 740 620 
Nytt verksamhetssystem 250 0 0 
Summa 9416 7459 7217 
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Jämförelse behov och resurser 2022–2024 
 
På miljöenheten finns idag fem handläggare vilka arbetar motsvarande 4,5 tjänster med prövning och 
tillsyn och 0,5 tjänst som kommunekolog. Dessutom arbetar miljöchefen delvis med 
handläggaruppgifter motsvarande ca 0,3 tjänster. Från Trollhättan köps livsmedelskontroll 
motsvarande drygt 0,5 tjänster. Totalt kan därför sägas att enheten har tillgång till 5,8 tjänster under 
2022 som ska hantera behovet enligt föreliggande behovsutredning. Knuten till enheten finns också en 
administratör motsvarande 0,5 tjänst, men vars insats inte ingår i ovan redovisad tillsynsplan eller i 
behovsutredningen. 
Baserat på SKR:s schablon om att en heltidsanställd kan producera 1000 timmar handläggningstid per 
år så motsvarar det totala resursbehovet 2022 9,4 tjänster, varav 7,7 tjänster för den lagstadgade 
tillsynen år 2022. Det saknas därför ca 3,6 tjänster för 2022 jämfört med nämndens tillgängliga 
resurser, och skulle alla resurser läggas på den lagstadgade tillsynen så saknas ändå 1,9 tjänster för det 
området. 
Under förutsättning att behovet uppfylls under 2022 bedöms behovet därefter minska till drygt 7,5 
tjänster när tidigare tillsynsskulder betats av, varav drygt 6 tjänster för prövning och tillsyn. Det är 
dock sannolikt att det kan komma ytterligare uppdrag som kan öka resursbehovet framöver än vad 
som är känt nu. Därför visar resursbehovsutredningen tydligt att en personalförstärkning på 
miljöenheten är nödvändig för att bättre möta upp behovet från såväl sökanden så som allmänhet och 
därigenom lyckas bättre med kommunens arbete mot en hållbar framtid och en bättre service. 
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Samhällsnämnden Ökat driftsbehov 2023-2025

År 2023 2024 2025 Kommentar
(tkr) (tkr) (tkr)

PEX, lokal och föreningsfrågor
Lokalförvaltare 700          Nyanställning Volymökning

Särskilda bidrag 150          SISU mm Volymökning

Rivning av Barracudan 300          300-         Engångskostnad Engångskostnad

Underhåll byggnader 200          Byggnadsunderhåll av mindre omfattning som går på driftsmedel Volymökning

Hyresökning för nya lokaler 1 850       3 200     Hyresökning pga ny idrottshall i Fuxernaområdet och Lödöse samt fler omklädningsrum mm vid 
Lödöseborg 

Volymökning

Stadsmiljö och anläggningar
Ökad drift övertagande statlig väg 2 300      Volymökning

Ökad drift Norra Gossagården 300          300         Nyexploatering enligt detaljplan Volymökning

Ökad drift nyexploateringar 300         300        Nyexploatering enligt detaljplan Volymökning

Anläggningsarbetare 850          Nyanställd + borttagande av befintligt lönebidrag. Skapa robust anläggningsgrupp och 
driftsorganisation med ökad kapacitet samt fungerande och kostnadseffektiv beredskapsgrupp.

Kvalitetshöjning

Drift och underhåll park 200          Det finns ett uppdämt underhållsbehov inom grönskötsel. Kvalitetshöjning

Drift och underhåll skog 200          Det finns ett uppdämt underhållsbehov. Behov av att upprätta skogsvärdsplaner och att 
genomföra dessa.

Kvalitetshöjning

Miljö och Bygg
Nytt verksamhetssystem 325          Ökad driftskostnad Volymökning

Mikrofilmning av bygglovhandlingar 325          325-         Utebliven mikrofilmning av tidigare bygglovshandlingar: 325 000 kr (engångskostnad) Engångskostnad

Miljöinspektörer-tillsvidareanställda 1 000       Behov av två miljöinspektörer: ca 1 000 000 kr (inklusive förväntade ökade tillsynsavgifter) Volymökning

Miljöinspektörer-tillfällig resurs 2023 1 000       1 000-      Behov av två miljöinspektörer: ca 1 000 000 kr (inklusive förväntade ökade tillsynsavgifter) för 
att hantera tillsynsskuld (engångskostnad)

Engångskostnad

Kost
Ny kock till Stallgärdets fsk 100% 300          300         Nyanställning vid volymökning from juli 2023. (50% årsarbetare 2023 och 100% årsarbetare 

2024)
Volymökning

Ökning av tjänst Strömskolan 25% 150          Utökning av bef. tjänst pga. volymökning Volymökning

Ökning av tjänst utspritt 500          Utökade tjänster i flera verksamheter pga. volymökning Volymökning

Ökade livsmedelskostnader 1 000       Stora prisökningar pga. väder och pandemieffekter. Fler barn, elever och pedagoger= fler 
portioner ska serveras.

Volymökning

SUMMA SAMHÄLLSNÄMNDEN 9 350       1 575      3 500     
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§ 4 
Underlag till lokalförsörjningsplan 2023 
Dnr SAN 2021/801 
 
Sammanfattning 
Enligt antagna Riktlinjer för lokalförsörjning ska samtliga nämnder inklusive upprätta 
underlag till lokalförsörjningsplan varje år till en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan.  
 
Underlagen till lokalförsörjningsplanen ska innehålla:  

• En förteckning över de lokaler som nämnden hyr, äger eller på annat sätt 
förfogar över.  

• En beskrivning av nämndens nuvarande behov av lokaler och en prognos över 
hur behovet förväntas utvecklas.  

• Förslag på åtgärder för att möta behovsutvecklingen. 
 

Underlag utgör nämndens bidrag till processen för Lokalförsörjningsplan 2023. 
 
Underlaget visar pågående åtgärder och uppdrag som bland annat: 
- Utredningarbete gällande ny återvinningscentral 
- Rivning av byggnader på Spånkajen, Braxen 2 
- Nytt avlopp på Bertilsgården 
 
Underlaget visar också åtgärder och uppdrag som föreslås för 2023 och framåt: 
- Ny återvinningscentral  
- Förstudie nya VA-verk 
- Personalbyggnad på Ellbo reningsverk 
- Hallar och förrådsbyggnad på Ellbo reningsverk 
- Rivning av Barracudan 
- Utred renovering alt. nytt stall på Bertilsgården 
- Upprustning av friidrottsanläggning på Ekaråsen 
- Upprustning/ rivning av byggnad på Stickebacken 
- Ny idrottshall i Fuxernaområdet 
- Utredning angående ny friidrottsanläggning i Lödöse 
- Omklädningsrum mm till Lödöseborg 
- Nya anläggningar till badplatserna 
- Utredning angående förråd vid Ryrsjön 
 
Detaljerad redovisning av åtgärderna och uppdragen med tider och kostnader framgår 
av underlaget. 
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-01-13 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-03 
Samhällsnämndens underlag till lokalförsörjningsplan 2023 version 2.0 
Skrivelse från LN70 angående lokalbehov 2022/2023 daterad 2021-11-16 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i samband med underlaget till lokalförsörjning men 
underlaget innebär framtida drifts- och investeringskostnader. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden antar underlaget till kommande lokalförsörjningsplan 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Enhetschefer 
Verksamhetscontroller, sektor kommunledning 
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Samhällsnämndens underlag till lokalförsörjningsplan 2023 
 
Dnr SAN 2021/801 
 
Sammanfattning 
Enligt antagna Riktlinjer för lokalförsörjning ska samtliga nämnder inklusive upprätta 
underlag till lokalförsörjningsplan varje år till en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan.  
 
Underlagen till lokalförsörjningsplanen ska innehålla:  

• En förteckning över de lokaler som nämnden hyr, äger eller på annat sätt 
förfogar över.  

• En beskrivning av nämndens nuvarande behov av lokaler och en prognos över 
hur behovet förväntas utvecklas.  

• Förslag på åtgärder för att möta behovsutvecklingen. 
 

Underlag utgör nämndens bidrag till processen för Lokalförsörjningsplan 2023. 
 
Underlaget visar pågående åtgärder och uppdrag som bland annat: 
- Utredningarbete gällande ny återvinningscentral 
- Rivning av byggnader på Spånkajen, Braxen 2 
- Nytt avlopp på Bertilsgården 
 
Underlaget visar också åtgärder och uppdrag som föreslås för 2023 och framåt: 
- Ny återvinningscentral  
- Förstudie nya VA-verk 
- Personalbyggnad på Ellbo reningsverk 
- Hallar och förrådsbyggnad på Ellbo reningsverk 
- Rivning av Barracudan 
- Utred renovering alt. nytt stall på Bertilsgården 
- Upprustning av friidrottsanläggning på Ekaråsen 
- Upprustning/ rivning av byggnad på Stickebacken 
- Ny idrottshall i Fuxernaområdet 
- Utredning angående ny friidrottsanläggning i Lödöse 
- Omklädningsrum mm till Lödöseborg 
- Nya anläggningar till badplatserna 
- Utredning angående förråd vid Ryrsjön 
 
Detaljerad redovisning av åtgärderna och uppdragen med tider och kostnader framgår 
av underlaget. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-03 
Samhällsnämndens underlag till lokalförsörjningsplan 2023 version 2.0 
Skrivelse från LN70 angående lokalbehov 2022/2023 daterad 2021-11-16 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i samband med underlaget till lokalförsörjning men 
underlaget innebär framtida drifts- och investeringskostnader. 
 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden antar underlaget till kommande lokalförsörjningsplan 2023. 
 
 
 
Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Enhetschefer 
Verksamhetscontroller, sektor kommunledning 
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UTGÅNGSPUNKTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Samhällsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter gällande: 

 tekniska försörjningstjänster och den tekniska infrastrukturen 
 utveckla den gestaltade livsmiljön 
 prövning och tillsyn inom bygg‐, miljö‐, hälso‐ och livsmedelsområdet 
 energirådgivning 
 trafikfrågor 
 lokalvård och vaktmästeri i anläggningar och lokaler som kommunen 

använder 
 kost– och måltidsservice för förskolor, grundskolor, vård & omsorg, 

funktionshinderverksamheten 
 förvaltning av kommunens fritidsanläggningar 
 föreningsbidrag 
 kommunens strategiska arbete gällande miljörelaterad hållbar 

utveckling  
 drift och underhåll av kommunens markinnehav 

Nämnden äger vissa anläggningar och lokaler och hyr andra lokaler, både av 
AB Edethus och andra hyresvärdar. För kost- och måltidsservice används 
lokaler som hyrs av bildningsnämnden och socialnämnden. För lokalvård och 
vaktmästeri används lokaler som hyrs av bildningsnämnden.  
Detta dokument syftar till att i enlighet med kommunens riktlinjer för 

lokalförsörjning ange lokalers yta, kapacitet, beläggning, lokalisering, kostnad 
och kontraktsförhållanden på anläggningar och lokaler som nämnden äger 
och hyr. Vidare syftar detta underlag till att beskriva nämndens nuvarande 
behov av anläggningar och lokaler samt till att prognostisera 
behovsutvecklingen. Slutligen syftar detta underlag till att föreslå åtgärder till 
den kommunövergripande Lokalförsörjningsplan som ska beslutas inför 2023 
års budgetprocess och ligga till grund för Mål- och resursplan 2023. 

Behov av lokalåtgärder uppstår av olika anledningar. En grundläggande 
uppdelning är mellan det behov som beror på en ökad befolkning och det 
behov som beror på icke ändamålsenliga lokaler. Nämndens verksamheter 
bedriver ett löpande arbete med att identifiera och åtgärda uppkomna brister i 
verksamhetslokalerna, oavsett om det sker med egen försorg eller genom 
kontakt med hyresvärden. 

Vissa av nämndens lokaler är hyrda och andra ägda. För att göra en 
kostnadsjämförelse möjlig har avskrivningskostnader för ägda lokaler 
beräknats. Underlaget innehåller inte en redovisning av total driftskostnad, då 
erforderlig kunskap i dagsläget saknas för att särskilja mellan driftkostnad 
hänförlig till lokalerna i sig och driftskostnad hänförlig till verksamheten som 
bedrivs inom dem. En sådan jämförelse skulle därmed gynna de hyrda 
lokalerna på ett missvisande sätt.  
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NÄMNDENS BEFINTLIGA LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR 
Samhållsnämnden hyr 22 lokaler eller ytor som omfattar lokaler. Därutöver finns ägda anläggningar som innehåller lokaler. Den totala hyreskostnaden var  
6 266 884 kr år 2020 varav 4 952 248 kr för hyra av lokaler för idrotts- och föreningsverksamhet. Kapitaltjänstkostnaderna för nämndens ägda anläggningar som även 
innehåller lokaler tillkommer utöver detta. I detta underlag redovisas de nämndövergripande lokalerna för sig jämte respektive enhets lokaler. Samhällsnämnden har 
också lokaler i kommunhusets plan 3 som bekostas av Kommunstyrelsen, lokaler för kost, lokalvård och vaktmästeri inom förskola, grundskola som bekostas av 
Bildningsnämnden. 

 

Nämndövergripande lokaler 
Nämnden har tecknat ett särskilt kontrakt med kommunhusets hyresvärd om kontorsarbetsplatser på plan 1. Kostnaden fördelas mellan verksamheterna stadsmiljö 
och vatten och avlopp.  

Lokal Årshyra 2020 
Årshyra/kvm 
lokalarea 

Lokalyta m2 
Kan tidigast 
sägas upp 

Uppfyller 
lagkrav 

Motiverar nyttan 
kostnaden? 

Kontorslokaler 
kommunhuset 

263 000 kr 1185 kr 222 kvm 2026 Ja Ja 

 

Avfall- och återvinning 
Avfall- och återvinningsverksamheten bedrivs till större del i kommunens återvinningscentral i Göta för vilken AB Edethus är hyresvärd. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2019 omförhandla hyreskontraktet. Hyreskontraktet gäller till sista december 2022. Verksamheten nyttjar också 
kontorsarbetsplatser i kommunhusets plan 3 som hyrs av kommunstyrelsen. 

Lokal 
Årshyra 2020 

 

Årshyra/kvm 
lokalarea 

Lokalyta m2 
Kan tidigast 
sägas upp 

Uppfyller 
lagkrav 

Motiverar nyttan 
kostnaden? 

Återvinningscentralen 
- nytt kontrakt (inkl. tillägg) 872 000 kr 436 kr 

2 000 kvm 
(exkl. 1 150 kvm 
mark utomhus) 

2021 - Ja 
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Återvinningscentralens, ÅVC, utvecklingsmöjligheter är begränsade, mycket beroende av ett begränsat utrymme på platsen, både inom- och utomhus. En förstudie 
genomfördes 2016 och anger att kommunen behöver utreda och planera för en ny återvinningscentral för att möta framtida behov. Hyresvärden är Edethus AB. 
Bedömningen är att all tillgänglig yta idag används eller kommer att användas. 
 

Vatten och avlopp 
Nämndens verksamhet inom vatten och avlopp bedrivs i renings- och vattenverk. Kommunen äger de anläggningar som är att betrakta som lokaler. Nämnden hyr 
modulbyggda lokaler, arbetsbodar, vid Ellbo reningsverk som används som personalutrymme. Arbetsbodarna används även av enheten Stadsmiljö och kostnader 
fördelas internt däremellan. Verksamheten förfogar också över kontorsarbetsplatser på kommunhusets plan 1. 

Lokal Årskostnad 2020 
Årshyra/kvm 
lokalarea 

Lokalyta m2 
Kan tidigast 
sägas upp 

Uppfyller 
lagkrav 

Motiverar 
nyttan 
kostnaden? 

 

Anläggning/lokal 

Ellbo reningsverk 1 875 250 kr1 - Ej uppmätt - Nej Ja Ja/Ja 

Lödöse reningsverk 179 324 kr - Ej uppmätt - Ja Ja Ja/Ja 

Nygårds reningsverk - - Ej uppmätt - - - Ja/Nej 

Hjärtums reningsverk - - Ej uppmätt - - - Ja/Nej 

Utby reningsverk - - Ej uppmätt - Ja Ja Ja/Nej 

 
1 Kostnad för avskrivning, ränta, brandkontroll, larm och bevakning, försäkring, sophämtning, va, och städ. Ej el. 

44



7 
 

Arbetsbodar Ellbo 72 960 - Ej uppmätt - Ja Nej Nej/Ja 

Avloppspumpstationer - - Ej uppmätt - - - Ja/Nej 

Vattenverk Majorsgatan 736 840 kr - Ej uppmätt - - - Ja/Ja 

Högreservoarer (5st) - - - - - - Ja/Nej 

Lager Göta* 179 636 kr 1069 kr 

 

168 kvm inomhus 
1 200 kvm mark 

utomhus 

2020 - - Ja/ja 

* Lager i Göta hyrs och disponeras tillsammans av enheterna Vatten och avlopp respektive Stadsmiljö 

  

45



8 
 

Stadsmiljö 
För sin verksamhet inom stadsmiljö förfogar nämnden över ett utomhusförråd och en lagerlokal (168 kvm) i anslutning till Göta industriområde.  
I tabellen omnämns dessa som Lager Göta.  Lokalerna i Göta används även av enheten Vatten och avlopp och kostnader fördelas internt däremellan.  
Verksamheten förfogar också över kontorsarbetsplatser på kommunhusets plan 1. Delarna avseende anläggning fritid redovisas i separat avsnitt. 

Lokal Årshyra 2020 
Årshyra/kvm 
lokalarea 

Lokalyta m2 Kan tidigast sägas upp 
Uppfyller 
lagkrav 

Motiverar nyttan 
kostnaden? 

Lager Göta 179 636 kr 1069 kr 

 

168 kvm inomhus 
1 200 kvm mark 

utomhus 

2020 - - 

 

* Lager i Göta hyrs och disponeras tillsammans av enheterna Vatten och avlopp respektive Stadsmiljö 

Lager Göta - Utomhusförråd: Göta är strategiskt beläget centralt i kommunen, vilket ger korta transportvägar. Då det inte finns maskiner som kan hjälpa till vid 
lastning/lossning är vi beroende av stöd från omkringliggande verksamheter, bl.a. ÅVC:n. Den faktiskt nyttjade markytan kan, beroende på hur den används, utgöra 
en större yta än den i kontraktet angivna hyrda ytan. 

Ytans disposition skulle kunna effektiviseras och därmed skulle uteförrådet kunna ha mindre utbredning. De skjul som finns upprättade är av låg kvalitet men fyller 
hjälpligt sin funktion. Behovet av att lagra materiel under tak är avsevärt större än vad befintliga skjul medger. 

Lager Göta - Lagerlokal (uppvärmd): Göta är strategiskt beläget centralt i kommunen, vilket ger korta transportvägar. 

Stadsmiljö förfogar över en mindre del av lagerutrymmet. Behovet är att lagra främst elektrisk utrustning, verktyg och maskiner i uppvärmt utrymme. 
 

Bygg 
Byggverksamheten bedrivs i kommunhusets lokaler på plan 3. Lokalerna bekostas av Kommunstyrelsen.  
 

Miljö 
Miljöverksamheten bedrivs i kommunhusets lokaler på plan 3. Lokalerna bekostas av Kommunstyrelsen. 
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Kost- och måltidsservice 
Kost- och måltidsservice för förskola och skola bedrivs i respektive förskola och skola (kök och matsalar). Lokalerna bekostas av bildningsnämnden. Kost- och 
måltidsservice för vård & omsorg, funktionshinderverksamheten bedrivs i lokaler för respektive verksamhet. Lindkullens centralkök bekostas av kostenheten medan 
övriga lokaler bekostas av socialnämnden. Kostchef och biträdande kostchef har idag tillgång till ett rum med två kontorsplatser i Fuxernaskolans A hus. Det 
bekostas av Bildningsnämnden. Alla verksamheter ingår i respektive nämnds lokalförsörjningsplan. 
 

Lokalvård och vaktmästeri 
Lokalvårds- och vaktmästeriverksamheten bedrivs i bildningssektorns lokaler och bekostas av bildningsnämnden. I Fuxernaskolan finns 2 kontorsrum och 
vaktmästerilokal med personalrum och verkstad. I Tingbergsskolan och Ströms skolan finns ett personalrum i varje skola. Städskrubbar finns i alla lokaler. 
 

Förenings- och fritidslokaler 
Samhällsnämnden förfogar över ett antal anläggningar som utgörs av en lokal i anslutning till en fotbollsplan eller en annan typ av anläggning, en ishall i något fall en 
renodlad samlingslokal och en utomhusscen. Nämnden disponerar också 18 hyrda lokaler helt eller delvis, huvudsakligen från Edethus, för föreningarnas räkning. 
Nämnden ansvarar tillsammans med Bildningsnämnden för skolornas idrottshallar och tar 60% av kostnaderna för dessa. 
 

Nämndens hyrda lokaler 
Lokal Nyttjare Årshyra 

2020 
Årshyr
a/m2 

Drift Lokalyta 
m2 

Övr yta 
m2 

Avtalstid/ 
Uppsägningstid 

Kommentar 

Arkiv 

 

Arkivföreningen 22 000 710 0 31  2020-12-31/ 
9 

 

Boxningslokal 
BK Fighter 58 000 331 0 175  2021-06-30/ 

24 
 

Fridhemsstugan 
(hembygdsgård) 

LE Hembygdsförening 2 000 24 0 90 526 2021-06-30/ 
 

 

  

47



10 
 

Lokal Nyttjare Årshyra 
2020 

Årshyr
a/m2 

Drift Lokalyta 
m2 

Övr yta 
m2 

Avtalstid/ 
Uppsägningstid 

Kommentar 

Friluftsfrämjandets stuga Friluftsfrämjandet 
Lödöse 

11 000 183 0 60  2022-01-01/ 
9   

Anläggningsgruppens  
verkstad/förråd 

Anläggningsgruppen 12 248 574,5 65 600 218 1,360 2021-06-30/ 
24 

Drift: VA, el, sophämtning 

Fuxernaskolan (Bowlinghallen) Ingår i  5,92% av 
totalkostnaden för 
Fuxernaskolan  

294 000 830 0 355   Ingår i Fuxerna fritidslokaler 
ovan. Driften ingår i hyran men 
beräknas schablonmässigt till 
104 kr/m2 

Fuxernaskolan (Teakwando) Ingår i 5,92% av 
totalkostnaden för 
Fuxernaskolan  

177 000 830 0 213   Ingår i Fuxerna fritidslokaler 
ovan 

Driften ingår i hyran men 
beräknas schablonmässigt till 
104 kr/m2 

Fuxernaskolan (IKB Gym) Ingår i 5,92% av 
totalkostnaden för 
Fuxernaskolan  

166 000 830 0 200   Ingår i Fuxerna fritidslokaler 
ovan 

Driften ingår i hyran men 
beräknas schablonmässigt till 
104 kr/m2  

Fuxernaskolan (Fotoklubben) Ingår i 5,92% av 
totalkostnaden för 
Fuxernaskolan  

113 000 830 0 136   Ingår i Fuxerna fritidslokaler 
ovan 

Driften ingår i hyran men 
beräknas schablonmässigt till 
104 kr/m2 2 

 
2 Driftkostnaden baserar sig på SABO’s schablonkostnader för el, VA och avfall för 2020. 
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Lokal Nyttjare Årshyra 
2020 

Årshyr
a/m2 

Drift Lokalyta 
m2 

Övr yta 
m2 

Avtalstid/ 
Uppsägningstid 

Kommentar 

Fuxernaskolan (idrottshall) Kommunen 840 000  0 710  2021-06-30/ 
24 

Kostnadsfördelning skola 40%,  

SN 60% 

Strömshallen (idrottshall) Kommunen 1 236 000  0 815  2024-12-31 

24 

Kostnadsfördelning skola 40%,  

SN 60% 

Tingbergsskolan (idrottshall) Kommunen 724 000  0 510  2024-12-31 

24 

Kostnadsfördelning skola 40%,  

SN 60% 

Fd Elfhems gymnasium Ljudaborgs 
kulturförening 

53 000 427  7 000 112  9 Hyrs tills vidare.  

Judohallen Lilla Edets judoklubb 20 000  0 Ej 
uppmätt 

 0 Ingen uppsägningstid. 

Lödöseborg LN-70  903 000  561 244 Ej 
uppmätt 

 2035-09-30/ 
9 

  

Samlingslokal Alevi LNIK m fl 72 000 528 kr  135  2021-12-31/ 
9 

Driftskostnader för denna lokal 
dras från det kommunala 
klubbhuset. Lokalen ägs av 
EdetHus men står på 
kommunens mark. 
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Lokal Nyttjare Årshyra 
2020 

Årshyr
a/m2 

Drift Lokalyta 
m2 

Övr yta 
m2 

Avtalstid/ 
Uppsägningstid 

Kommentar 

Lyckhem Lödöse varfsförening, 
Lödöse 
socialdemokrater, Slöjd 
& konsthanverk, 
Lödösetraktens 
hembygdsförening, 
PRO 

157 000 594 kr 0 260  2021-12-31/ 
24 

230 m2 är varfsföreningen och 
slöjd och konsthantverk smt 
resterande 30 m2 delas av PRO 
och hembygdsföreningen.  

Styrketräningslokal Lödöse Atletklubb 92 000 429 kr 0 190  2020-10-31/ 
9 

  

 
Lokalhyrorna debiteras efter olika principer beroende på när kontrakten tecknades och om det är ett separat kontrakt eller hyreskostnaderna ingår i en totalfaktura.  

I äldre hyreskontrakt ingår t ex el och vatten medan i de senast tecknade tillkommer dessa kostnader. I hyreskontrakten för skolorna fördelas hyreskostnaden för 
fritidslokalerna, utom idrottshallarna, enligt en procentuell intern fördelning som tillkom för många år sedan och som troligen grundar sig på disponibel yta.  

Nämndens hyreskostnader för lokalerna är bundna under olika lång tid beroende på kontraktens utformning. Uppsägningstiden varierar men är i de flesta fall 24 
månader. Det innebär att kommunen är bundna i ett stort antal hyreskontrakt fram till 2023 och även efter det. Nyttjanderättsavtal är under omarbetning. 
 

Kommunägda lokaler i anslutning till fritidsanläggningar 
Kommunen ansvarar för och äger ett antal lokaler som används av olika föreningar. Lokalerna inrymmer exempelvis omklädningsrum, duschar, samlingssalar, 
garage, kontorslokaler men även förråd för båtar samt stall för hästar. Föreningarna nyttjar anläggningarna utan hyreskostnad men står för 25% av driftskostnaderna 
avseende el och VA samt 100% av avfallskostnaderna. 

 

  

50



13 
 

Verksamhet Fastighet Lagfaren ägare Lokalyta m2 Kommentar 

Prässebo Bodasjön Kiosk  Klinten 1:6, 1:8 LEK 68 Eget vatten, sluten tank. Kommunens bajamajor för 
badplatsen under sommaren. 

Alevi (LNIK) Nygård 8:1 LEK 183  Kommunalt VA 

Tingevi (LNIK) Tingberg 4:102 LEK 152  Kommunalt VA 

Tingbergs-hallen (Barracudan)  Byggnad på 
Tingberg 4:147 

LEK 

EdetHus mark 

Det finns 
restvärde på 
anläggningar.  

 Kommunalt VA 

Stängd, bör rivas. 

Ryrsjöns fritidsanläggning 
(Roddarna)  

Fuxerna 6:32 LEK 522 VA från bostadrättsföreningen 

Bertilsgården (LERK)  
 

Fuxerna 6:32 LEK   Eget vatten, 3-kammar-brunn 

Föreläggande på avloppet 

Ryrsjövallen (Göta BK)  Fuxerna 6:32 LEK 

EdetHus mark 

298   Kommunalt VA 

Stickebacken (Hundklubben)  Fuxerna 6:32 LEK  47 Eget vatten, sluten tank 

Ekaråsen (Edet FK) Edet 2:39 LEK 205   Kommunalt VA 

Strömsvallen (alla) Ström 1:65 LEK     Kommunalt VA 

Billerödsvallen (Hjärtums IS)  Kärrsbacken 4:1 LEK 

EdetHus mark 

398 Eget vatten, minireningsverk 

Ryrsjöns fritidsanläggning Fuxerna 6:32 LEK   
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Förenings- och fritidsanläggningar 
Fotbollsplaner 
Kommunen har i dagsläget följande fotbollsplaner för föreningarnas fotbollsaktiviteter: 

 6 A-planer, varav en konstgräsplan med belysning 
 5 B-planer 
 3 C-planer 
 4 Grusplaner med belysning 

Fotbollsträningar förläggs oftast till de olika fotbollsplanerna enligt följande:  
 Hjärtums IS disponerar Billerödsvallen i Hjärtum 
 Edet FK disponerar Strömsvallen och Ekaråsen i centrala Lilla Edet 
 Göta BK disponerar Ryrsjövallen 
 Lödöse Nygård IK disponerar Tingevi (planen ägs av klubben) i Lödöse och Alevi i Nygård samt samverkar med Skepplanda och nyttjar 

deras plan för barn- och ungdomar 
 Samtliga klubbar disponerar Strömsvallens konstgräsplan oktober-mars 

 
Naturgräsplanerna kan normalt inte används under okt-mars. Spel hänvisas då till grusplaner och till konstgräsplanen på Strömsvallen. Strömsvallen 
nyttjas av föreningarna alla vardagar mellan 17-22. Under helgerna används planen för matcher. Det motsvarar 25h/veckan. Dagtid används 
konstgräsplanen för spontanfotboll om inte kommunen bedriver underhållsarbete.  
 
Stadsmiljös anläggningsgrupp lägger huvuddelen av sin arbetstid på underhåll av fotbollsplaner. 
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Anläggning Fastighet Lagfaren ägare Nyttjanderättsavtal kvm 
totalt 

Kommentar 

Alevi (LNIK) 
A-plan 
B-plan  
C-plan 
Grusplan med belysning 

Nygård 8:1 / 
Nygård 7:9 / 
Nygård 1:12 / 
Nygård 1:48 

Lilla Edets kommun Under omarbetning  
8442 
8249 
4087 
9655 

Kommunen äger mark och klubblokal men inte 
”Samlingslokalen Alevi” som ägs av EdetHus. 

Tingevi (LNIK) 
A-plan 

Tingberg 4:84 Klubben LNIK Under omarbetning 10001 Kommunen sköter planen som ägs av LNIK. 

Ryrsjövallen (Göta BK) 
A-plan 
B-plan  
C-plan 
Grusplan med belysning 

Fuxerna 6:32 / 
Hanström 3:5 

Edethus Under omarbetning  
8120 
5547 
2760 
6222 

Kommunen sköter A-planen som ägs av EdetHus. 

Kommunen har historiskt investerat i anläggningen 
som inte ägs av kommunen. 

Ekaråsen (Edet FK)  
A-plan 

Edet 2:39 Lilla Edets kommun Under omarbetning 7260   

Strömsvallen (alla)  
A-plan, konstgräsplan med belysning  
B-plan 

Ström 1:65 Lilla Edets kommun Under omarbetning  
8100 
4588 

 

Billerödsvallen (Hjärtums IS) 
A-plan 
B-plan 
C-plan 
Grusplan med belysning 

Kärrsbacken 4:1 Edethus AB Under omarbetning  
8092 
6386 
3195 
6426 

Kommunen sköter A-planen som ägs av EdetHus. 

 

Heden Lödöse 
B-plan 
Grusplan med belysning 

 Tingberg 3:47 / 
Klostret 6: 95  

Edethus AB (Lilla Edets 
kommun) 

 
7784 
7410 

B-plan används inte.  

Grusplan används av friluftsfrämjandet för 
mountainbiketräning. 
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Badplatser  
Kommunen ansvarar för och sköter idag tre badplatser vilka är geografiskt spridda inom kommunen. Vid samtliga badplatser finns flytbryggor, säkerhetsutrustning 
för vattenlivräddning, sittbänkar, avfallskärl och på sommaren ställs det ut bajamajor. 

Samtliga badplatser är populära besöksmål. Prässebo badplats ligger på kommunal mark och är den största badplatsen. Övriga badplatser ägs inte av kommunen. 
Prässebo är handikappanpassad och den enda badplats där det bedrivs simundervisning. Bussförbindelse finns till Prässebo. Samtliga badplatser kan nås med bil.  

 

Verksamhet Fastighet Lagfaren ägare Gräsyta m2 Lokalyta m2 Kommentar 

Bodasjön Prässebo 
Badhytt med förråd 
Rullstolsanpassad brygga/ramp 

Klinten 1:6, 1:8 Lilla Edets kommun 9170 150 Finns även volleybollplan, grillplats med vindskydd och 
lekplats. 

Borydsjön Lilla Edet  Ryr 4:3 EdetHus 525   

Lille Väktor Hjärtum  
Badhytt  

Röd 1:7 Martin Linton 905   
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BEHOV- OCH KAPACITETSUTVECKLING 2023–2032  
Flera faktorer ger upphov till behovsförändringar: demografiska faktorer 
såsom en växande eller en minskande befolkning, strukturella faktorer som 
förändrade lagkrav på byggnadsverk och organisatoriska faktorer såsom 
förändringar i verksamheternas sätt att arbeta. När behovet sedan ställs mot 
kapacitet går det att konstatera att det antingen råder underskott eller 
överskott på lokaler inom nämndens verksamhet. En god lokalförsörjning går 
ut på att i största möjliga mån undvika förekomsten av både under- och 
överskott av lokaler.  

Beräkningen av det aktuella behovet av lokaler görs i flera steg som ser delvis 
olika ut beroende på verksamhet. I den mån det är möjligt räknas 
befolkningsutveckling om till behovsutveckling. Därefter behöver en 
uppskattning av lokalernas nuvarande och framtida kapacitet göras. När de 
två ställs mot varandra går det att konstatera antingen ett över- eller 
underskott. Förekomsten av över- eller underskott motiverar i sin tur en 
lokalåtgärd. I vissa fall är det svårt att etablera en direkt koppling mellan 
befolkningsutveckling och behovsutveckling. Då grundar sig 
behovsbedömningen istället på sektorns kännedom om verksamhetens 
förutsättningar.   
 

Nämndövergripande lokaler 
Kontorsplatserna tillhörande samhällsnämndens verksamhet är fullbelagda. 
Utveckling av verksamheterna, med målet att så många som möjligt sitter 
samlat, är omöjlig i befintliga lokaler.  
 

Avfall och återvinning 
Antalet kontorsplatser bedöms tillräckliga för år 2023. Lokal för medarbetare 
som utgår från Götabruks väg 1 i Göta är av mycket enkel beskaffenhet. 
Inom ramen för arbetsmiljöansvaret kan åtgärder behöva vidtas. 
Kontorsplatser bör på sikt samordnas med Återvinningscentralen (ÅVC). 

Gällande eventuell ny ÅVC identifierade genomförd förstudie att en 
lokaliseringsstudie bör genomföras och frågan om en placering av ny ÅVC är 
ännu inte klar. ÅVC:ns hyresavtal gäller t o m 2021-12-31 varefter det kan 
sägas upp av parterna med nio månaders uppsägningsfrist, annars förlängs 
avtalet med 1 år i taget.  
Vad behovet utgörs av vid en ny ÅVC behöver fastställas sett till 
verksamhetens behov av exempelvis ytor för kontor, mottagande, hantering 
och omlastning av olika avfallsfraktioner. Lokalbehov sett till uppställning av 
fordonspark och personalutrymmen behöver också ses över. Behovet av en 
ny ÅVC, dess placering, utformning och utrymmeskrav påverkas av nivån på 
service, erbjudna tjänster och funktioner samt lagar och styrdokument. 
 

Vatten och avlopp 
Vattenverket – tätorten Lilla Edet 
Tre medarbetare har vattenverket som arbetsställe. I byggnaden finns 
utrymme för arbetsplatser och enklare mötesrum. En mindre ombyggnation 
av vattenverket har påbörjats och kommer att färdigställas under 2022 med 
målsättning att höja produktionskapacitet och driftsäkerhet. Vattenverket 
uppfyller inte krav och kan inte tillgodose behovet i kommunen. Utredning 
har visat att det inte är ekonomiskt effektivt att bygga vidare och utveckla 
befintligt vattenverk på sikt. Ett nytt vattenverk planeras att uppföras på 
grannfastigheten “gamla badhustomten”. Planen för nytt vattenverk kommer 
att utvecklas under 2022. 

Högreservoarer 
Fem högreservoarer finns i kommunen. Skalskydd behöver uppföras för att 
skydda anläggningarna och minimera risker. Samtliga reservoarer har 
besiktigats under 2021 och det föreligger ett behov av vissa 
underhållsåtgärder. Det handlar bl.a. om byte av luftare, luckor och reparation 
av stag och stegar. 
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Ellbo reningsverk 
Tre medarbetare har reningsverket som arbetsställe. I byggnaden finns 
utrymme för arbetsplatser.  En förstudie har påbörjats för utveckling av Ellbo 
reningsverk. Reningsverket kommer att behöva byggas ut för att uppfylla 
lagkrav där bl.a. utsläppskrav ingår samt möta behovet av fler anslutningar då 
kommunen växer. Personalbyggnad vid Ellbo reningsverk är inte 
ändamålsenlig och uppfyller inte hygienkrav. Det finns behov av att uppföra 
en ny personalbyggnad på Ellbo där personal från reningsverken och rörnät 
kan samlokalisera. Det innebär också att de bodar som hyrs sedan flera år 
tillbaka kan avvecklas. 

Lödöse reningsverk 
I byggnaden finns utrymme för arbetsplatser. Arbetsmiljön skal- och 
brandskydd behöver ses över. 

Avloppspumpstationer 
20 avloppspumpstationer finns i kommunen. Funktion, arbetsmiljö och 
skalskydd behöver ses över. 
 

Vatten och avlopp samt Stadsmiljö 
Arbetsbodar vid Ellbo reningsverk för anläggningsgruppen:  
VA-verksamheten och Stadsmiljö bedriver gemensamt 
anläggningsverksamhet bestående av i dagsläget tre personer. En arbetsplats 
för en vakant tjänst saknas. Personalen har behov av personalutrymme med 
toalett, hygienutrymme, tvättmaskiner, torkskåp, fikarum med möjlighet att 
värma mat och två kontorsplatser. Då verksamheten hanterar både 
kontaminerat material och livsmedel (dricksvatten) är kraven på 
hygienutrymmenas utformning höga. I planen för utveckling av Ellbo ingår 
ny personalbyggnad där samlokalisering mellan avloppsavdelningen och 
rörnät/anläggningsgruppen är möjlig 

Lager Göta - Utomhusförråd 
VA-verksamheten behöver ha utrymme under tak för att: 

- mellanlagra schaktmassor och anläggningsmaterial (grus i olika 
fraktioner) motsvarande ca 500 m2. 

- lagra skylt- och avstängningsmaterial motsvarande en yta om  
ca 70 m2. 

- lagra rör, brunnar och annat byggmaterial motsvarande en yta om  
ca 70 m2.  

- spolplatta 

VA-verksamheten har behov av utomhusförråd under tak för förvaring av 
rördelar och material för schakt-arbeten.  

Stadsmiljö (anläggning fritid ej inräknat) har behov av utomhusförråd under 
tak för: 

- anläggningsmaterial (grus i olika fraktioner) motsvarande ca 300 m2 
- stenmaterial motsvarande ca 300 m2 
- att lagra skyltmaterial, pollare och annan gatuutrustning motsvarande 

en yta om ca 100 m2. 
- mellanlagringsutrymme vid byggprojekt motsvarande en yta om ca 

200 m2. 
- lagring av övrig utrustning (bänkar, papperskorgar, isgruslådor etc.) 

motsvarande en yta om ca 50 m2. 
- spolplatta 

Då ytorna med fördel disponeras gemensamt mellan verksamheterna ger detta 
sammantaget ett behov av utomhusförråd motsvarande en totalyta av  
ca 2000 m2 varav ca 1400 m2 under tak med möjlighet till god disposition. 
Hela området behöver vara inhägnat och ej tillgängligt för allmänheten.  
Några av skjulen behöver ha förstärkt skalskydd. 

Utöver ovanstående har Stadsmiljö behov av lagringsutrymme av 
vegetationsavfall. Det finns inga större vinster i att samlokalisera 
vegetationslagringsytan med övriga lagerutrymmen. 

Lager Göta – lagerlokal (uppvärmd)  
VA-verksamheten behöver ha uppvärmt lagerutrymme för att: 
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- lagra ventiler och annat VA-materiel 

Stadsmiljö (anläggning fritid ej inräknat) har behov av uppvärmt 
lagerutrymme för: 

- lagring av verktyg och handmaskiner 
- säsongsbelysning 
- kallasfalt 
- verkstadsdel för anläggningsgruppen för att kunna göra enklare 

servicearbeten av handverktygen motsvarande en yta om ca 10 m2. 

Då ytorna med fördel samdisponeras mellan verksamheterna ger detta 
sammantaget en totalyta motsvarande ca 150 m2 med möjlighet till god 
disposition.  

Samlokalisering 
Nyttan av en eventuell gemensam lokalisering av anläggningsgrupperna från 
Stadsmiljö/VA och fritidsanläggning samt verkspersonal på Ellbo 
reningsverk, ska utredas under 2022, då dessa arbetsgrupper i många delar har 
gemensamma behov och krav på resurser, verktyg, maskiner, garage och 
fordon. Det bör finnas flera samordningsvinster i en samlokalisering av dessa 
verksamheter. 
 

Bygg 
Antalet kontorsplatser bedöms fullbelagda. 
 

Miljö 
Antalet kontorsplatser bedöms fullbelagda. 
 

Kost- och måltidsservice 
Det är svårt att sia om framtida behov då det styrs av barn och elevantal. 
Prognoserna säger ökande antal barn och man har redan tagit höjd för fler 
elever i Lödöse och på Ström där en del anpassningar gjorts i kökslokalerna. 

Gällande förskolan är det mer osäkert var ökningarna sker. Det är av största 
vikt att kostenheten i god tid är delaktig i planeringen när Bildningsnämnden 
ser ändrade behov av lokaler.  
 

Lokalvård och vaktmästeri 
Lokalbehov finns av lokal där två kontorsplatser kan samordnas med lokal för 
tvätt, städförråd och personalutrymmen. Idag finns ingen samordnat 
städförråd. För vaktmästeri behövs inga ytterligare lokaler.  
 

Förenings- och fritidslokaler 
Hyrda lokaler 
Ambitionen hos nämnden är att merutnyttja de lokaler som föreningarna 
disponerar på ett mer effektivt sätt, men nämnden har mycket lite att vinna på 
att omdisponera hyreslokalerna p g a de långa hyreskontrakten.    

För närvarande pågår en inventering av nyttjandegraden på lokalerna men 
generellt kan sägas att delar av lokalerna är mycket välutnyttjade och har nått 
sitt kapacitetstak, medan andra lokaler står tomma stora delar av tiden 
alternativt i huvudsak hyrs ut som festlokal av föreningen. De senare 
lokalerna ligger ofta svårtillgängligt geografiskt. 

Vissa lokaler är så kallade ändamålslokaler, dvs deras utformning medger 
ingen annan användning än just den verksamhet som bedrivs i den. 
Judohallen, ishallen och bowlinghallen är exempel på den typen av lokaler.  

Lödöseborg har behov av ytterligare 4 omklädningsrum för att möta det 
ökande behov som finns idag och framgent. Idag finns 4 omklädningsrum att 
tillgå vid ishallen och två vid gymnastiksalen. LN70s bedömning är att det 
från och med säsongen 22/23 finns ett behov av upp till 10 samtidiga 
omklädningsrum för ungdomslagen. Detta baserat på dagens antal lag och 
den ökningen som har varit de två senaste säsongerna. Minst 2 
omklädningsrum behöver ha bredare dörrar, anpassade duschar och smidigare 
övergång från omklädningsrum till isbanan för att klara parahockeyns behov. 
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Minst 2 omklädningsrum behöver vara ordentligt insynsskyddade för 
damhockeyns del. Dessutom behövs ett bättre anpassat domarrum. 

Kommunen har implementerat bokningssystemet e-serve för alla kommunens 
lokaler.  

Idrottshallar 
Kommunen har tillgång till tre idrottshallar efter att 
Tingbergshallen (Barracudan i Lödöse) stängts efter en 
inspektion från miljö och hälsa med föreläggande om 
omfattande renovering och åtgärder kring fuktskador och 
inomhusmiljön som följd. På grund av det dåliga skicket bör 
Tingbergshallen (Barracudan) rivas. De kvarvarande hallarna 
är Fuxernaskolans idrottshall, Strömsskolans idrottshall och 
Tingbergsskolans gymnastiksal. Behov finns av ny idrottshall i 
Fuxernaområdet under 2023. Behovet är både utifrån ett 
bildningsnämnds perspektiv och för föreningsverksamheten. 
En framtida hyra av idrottshallen fördelas mellan 
bildningsnämnden och samhällsnämnden.  
 
Samhällsnämnden ansvarar för idrottshallarna och dess fasta 
utrustning. En stor del av utrustningen i hallarna är bytt efter 
anmärkningar vid säkerhetsinspektion (vilket borde ha ingått i 
hyran).  
 
Beläggningssiffror i idrottshallarna för 2019 

 Fuxernahallens beläggning är 78 % 
 Strömshallens beläggning är 80 % 
 Tingbergsskolans beläggning är 48 % 
 Strömsvallens beläggning är 80 %  

Kapaciteten i de två stora hallarna har i det närmaste nått 
taket. Tingbergsskolans idrottshall har begränsad storlek och 
kan därför bara användas för knatteträning eller 

motionsträning. Det finns därför ett stort behov av ytterligare 
en idrottshall i södra delen av kommunen inom en 5-
årsperiod. Det gör att behov finna att bygga ny idrottshall i 
Lödöse i samband med att ny F-6 skola byggs. Denna 
idrottshall är också tänkt att både serva skolan och 
föreningarna. En projektering och byggnation behöver 
samordnas mellan bildningsnämnden och samhällsnämnden. 
 
Lokaler i anslutning till anläggningarna 
Historiskt har föreningarna själva byggt och hanterat många av lokalfrågorna 
vilket har lett till att kommunen inte har den kontroll som krävs. Bland annat 
saknas det ritningar som beskriver eventuella ombyggnader, nya 
elinstallationer mm samt att underhållet har blivit eftersatt då behövliga 
renoveringar inte har skett. 

Fyra av de sex klubblokalerna vid kommunens fotbollsplaner är i acceptabelt 
skick medan övriga två är i stort behov av renovering och upprustning. De 
utgörs av gamla baracker som ställts upp och erfarenheterna från 
ombyggnaden av Strömsvallen, som också i grunden utgjordes av gamla 
baracker, visar att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga om då gamla 
baracker som inte underhållits är fuktskadade och saknar ofta ordentlig 
ventilation och grund. Föreningarna som nyttjar anläggningarna är olika stora 
och därmed nyttjas anläggningarna olika mycket. Två föreningar har tillgång 
till två anläggningar och klubbhus (beroende på sammanslagningar av 
klubbar) vilket är tveksamt då inte klubben är större än övriga, framförallt kan 
kommunens åtagande att sköta och underhålla dubbla klubbhus diskuteras.  

För effektiv drift av konstgräsplanen på Strömsvallen och ur miljösynpunkt 
krävs ett garage/förråd i direkt anslutning till anläggningen. 

Ryrsjöanläggningen delas av Roddklubben och Finska föreningarna som har 
sina respektive ytor där. Roddklubben har även tillgång till ett förråd för 
båtförvaring och kommunen ett förråd där det förvaras material. Taken på 
förråden är i dåligt skick. Föreningslokalen är i relativt gott skick, men drar 
för mycket el och vatten med hänsyn till omfattningen på verksamheten. 
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Lokalerna nyttjas i liten omfattning. Med hänsyn till detta behöver behovet av 
både förråd och föreningslokaler vid Ryrsjön utredas. 

Bertilsgården som omfattar stallar och ridhuset med manege, omklädnings-
rum och samlingssal används av en förening som driver ridskola men även 
hyr ut boxplatser till privatpersoner. Det stora stallet klarar inte lagkraven på 
uppstallning. Stallbyggnaden är mycket nergången och det är i dagsläget oklart 
om byggnaden är värd att bevaras. Det skulle i så fall kräva omfattande 
upprustning. Det gamla stallet används för närvarande som karantän för sjuka 
hästar. Manegen i ridhuset är felkonstruerat och pressar ytterväggarna på 
ridhuset utåt och paddock behöver dräneras. Det nuvarande avloppet har ett 
föreläggande om omedelbara åtgärder.  

Hundklubbens lokaler på Stickebacken består av två byggnader, en äldre i 
tveksamt skick med renoveringsbehov och en nyare i bra skick som 
föreningen själva har byggt om och sköter. Man bör överväga att riva den 
äldre byggnaden då det är tveksamt om det är ekonomiskt försvarbart att 
rusta upp den. 

Kiosken vid Bodasjön (Prässebo badplats) upplåts till en privatperson. Denne 
har på eget initiativ gjort ombyggnad, utbyggnad, renovering och bytt vissa lås 
under 2021. Ingen OVK-kontroll, brandtillsyn eller elbesiktning har gjorts av 
kommunen. Ur ett långsiktigt perspektiv bör kommunen behålla fastigheten 
om man i framtiden vill utveckla badplatsen mer. 
 

Förenings- och fritidsanläggningar 
Fotbollsplaner 
Kommunen sköter och ansvarar för fem naturgräsplaner A-planer och en 
konstgräsplan. Klubbarna sköter själva ett antal mindre planer, både gräs och 
grus. Tre av planerna ägs inte av kommunen men dessa hanteras på samma 

sätt som övriga kommunägda naturgräsplaner. Det finns olika fastigheter i 
anslutning till planerna som föreningarna nyttjar. Föreningarnas insats är att 
klippa gräset på planen och runt klubbhuset och då används maskiner och 
redskap som kommunen äger, servar och reparerar. Konstgräsplanen sköts 
och underhålls av kommunen.  För att använda kommunens enda 
konstgräsplanen tas det ut en mindre avgift från föreningarna medan övriga 
planer nyttjas utan kostnad. Kommunens anläggningsgrupp för 
fritidsverksamhet lägger merparten av sin arbetstid på att underhåll av 
fotbollsplaner. Det bör utredas hur många fotbollsplaner i relation till annan 
verksamhet som kommunen ska ansvara för och hur dessa planer och 
anläggningar ska skötas framöver.  

För att få en högre effektivitet kring dessa anläggningar bör föreningarna ta 
ett större ansvar för driften och driftskostnaderna. Möjligheten till 
samutnyttjande av både planer och fastigheter mellan olika föreningar 
behöver utredas. Ägandeskapet för mark, anläggningar och lokaler bör 
utredas för att främja likabehandling för föreningar i kommunen och nå ökad 
kostnadseffektivitet. 

Konstgräset på Strömsvallen är uttjänt och behöver bytas ut inom de 
närmaste åren. 

Kommunen har två friidrottsföreningar som delar på en anläggning, 
friidrottsanläggningen på Ekaråsen i Lilla Edet, som är mycket sliten och i 
dåligt skick. Med hänsyn till befolkningsutvecklingsprognosen bör Ekaråsen 
inte säljas eller avvecklas förrän tidigast 2028 för att svara mot behovet av en 
anläggning i centrala Lilla Edet. 
 

Badplatser 
Kommunen sköter tre badplatser helt i egen regi.  
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ÅTGÄRDER OCH PÅGÅENDE UPPDRAG 
Målet för lokalförsörjningen är att det ska råda balans mellan behov och kapacitet i nämndens lokaler. Ovanstående behov- och kapacitetsutveckling bedöms 
motivera följande åtgärder. 

Nämndövergripande lokaler och lokaler hyrda av kommunstyrelsen 
En översyn av behovet av kontorsplatser behöver göras kommunövergripande och ledas centralt. Åtgärder bör prioriteras så att personal på samma verksamhet kan 
sitta tillsammans. Hänsyn bör också tas till verksamheter som har täta samarbeten, vilka i sådana fall är att betrakta som en och samma enhet.  

 

Avfall och återvinning 
Återvinningscentralens framtid, placering och utformning behöver fastställas, vilket lämpligen föregås av utredningsinsatser under 2022.  

Åtgärd Slutdatum 
Preliminär 
kostnadspåverkan 

Kommentar 

1. Utredningarbete gällande ny 
återvinningscentral 2022 1 mkr Pågående. Finansierad i budget 2022. 

2. Ny återvinningscentral 2023 50 mkr.   
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Vatten och avlopp 
Arbetsbodarna för anläggningsgruppen vid Ellbo reningsverk bedöms varken vara ändamålsenliga eller kostnadseffektiva och planeras att avvecklas under 2021. 
Personalen som idag nyttjar arbetsbodarna flyttar in i personalutrymmet på Ellbo reningsverk som anpassats för en bättre funktionalitet.  

Åtgärd Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan Kommentar 

1. Uppföra skalskydd för 2 vattenreservoarer 
 

Dec 2022 Byggkostnader 300 000 kr Pågående. Finansierad i budget 2022. 

2. Se över arbetsmiljö och brandskydd  
             Ellbo reningsverk 

Dec 2022 Byggkostnader 100 000 kr Pågående. Finansierad i budget 2022. 

3. Se över arbetsmiljö, skal och brandskydd 
Lödöse reningsverk  

Dec 2022 Intern arbetstid; 30 timmar 
Byggkostnader; oklart 
Positiv kostnadspåverkan; oklart 
 

Pågående. Finansierad i budget 2022. 
 

4. Utred behov av skalskydd för 
avloppspumpstationer med överbyggnad 

Jun 2022 Intern arbetstid; 30 timmar 
Byggkostnader; oklart 
Positiv kostnadspåverkan; oklart 

Pågående. Finansierad i budget 2022. 
 

5. Förstudie nya VA-verk Dec 2022 1 000 000 kr 
 

 

6. Personalbyggnad på Ellbo reningsverk Dec 2024 Byggkostnad ca 24 000 000 kr 
 

Påbörjas 2022 

7. Hallar och förrådsbyggnad på Ellbo 
reningsverk 

Dec 2025 6 000 000 kr (1 miljon 2024, 5 miljoner 2025) 
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Vatten och avlopp samt Stadsmiljö 
Utrymmesbehovet för uteförråd, lagerlokal, personalutrymme, garage och verkstad bör utredas och kostnadseffektivare lösningar sökas. Verksamhetsöverskridande 
samlokalisering bör eftersträvas. Nyttor av att samlokalisera med andra kommunala verksamheter bör också studeras. 

Åtgärd Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan Kommentar 

1. Uteförråd, lagerlokal, personalutrymme, 
garage, verkstad 

Dec 2022 Intern arbetstid; 150 timmar 
Byggkostnader; oklart 
Positiv kostnadspåverkan; oklart 

Ev kan samlokalisering ske med nya lokaler på 
Ellbo reningsverk se punkt 6 o 7 ovan. 
 

 

Kost- och måltidsservice 
Utred möjlighet för kostenhetens två kontorsplatser att finnas kvar på Fuxernaskolan alt. i kommunhuset då närhet till centralköken Fuxerna och Lindkullen är av 
stor vikt. Det täcker behovet av kontorsplatser för org. med två ledningsfunktioner för hela kostenheten. 

Åtgärd Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan Kommentar 

1. Två samlade kontorsplatser i nära 
anslutning till de två centralköken. 

2022 Okänd i nuläget.  

 

Lokalvård- och vaktmästeri 
Utred möjlighet att hyra lokal för kontorsarbetaplatser, tvätt, städförråd och personalutrymmen i anslutning till kommunhuset under 2022 för möjlig inflyttning 
under 2022. 

Åtgärd Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan Kommentar 

1. Lokal för tvätt, städförråd och 
personalutrymmen 

Dec 2022 Utred hyra och hyreskostnader under 
2022. Intern arbetstid: 30 timmar 
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Övriga lokaler och förenings- och fritidslokaler/-anläggningar 
Åtgärder kommer att behövas på kommunens anläggningar. Vilka åtgärder som behöver genomföras och kostnaden för detta är i dagsläget oklart. Underhållsplaner 
behöver tas fram. De tre hus och barracudan som kommunen äger och som är i mycket dåligt skick behöver rivas för att slippa dyrare underhållskostnader och för 
att förhindra kostnader för inbrott och skadegörelse. 

Åtgärd Slutdatum Preliminär kostnadspåverkan Kommentar 

1. Byggnad på Spånkajen Januari 2022 Rivningskostnad ca 200 000 kr  Pågående. Finansierad i budget 2022. 
2. Braxen 2 Dec 2022 Rivningskostnad ca 300 000 kr  Pågående. Finansierad i budget 2022. 
3. Klostret 122 Dec 2022 Rivningskostnad ca 400 000 kr  Pågående. Finansierad i budget 2022. 
4. Riva Barracudan Dec 2023 Rivningskostnad ca 300 000 kr   
5. Bygga om Bertilsgårdens avlopp för 

att kunna arrendera ut gården till 
föreningen  

Juni 2022 Kostnaden svårbedömd. Behöver utredas. 
Det finns föreläggande om avloppet  
senast dec 2021. 

Pågående. Finansierad i budget 2022. 

6. Renovera/riva och bygga nytt stall på 
Bertilsgården 

Utreds vidare Utreds vidare  

7. Rusta upp friidrottsanläggningen på     
Ekaråsen  

Dec 2023 Ca 1 mkr.   

8. Ny idrottshall i Fuxernaområdet Dec 2023 Ca 40 mkr.  Edethus äger fastigheten vilket 
innebär att hyreskostnad om ca 2 640 000 
kr/år delas mellan samhällsnämnden och 
bildningsnämnden  

Innebär en ökad hyreskostnad för 
nämnden på ca 1 590 000 kr/år 

9. Omklädningsrum 4 st och domarrum 
till Lödöseborg  

2023 Ca 4 mkr. Edethus äger fastigheten vilket 
innebär att hyreskostnad för 
samhällsnämnden 

Innebär en ökad hyreskostnad för 
nämnden på ca 260 000 kr/år 

10. Nya anläggningar till badplatserna Dec 2023 Ca 1 mkr  
11. Ny fullstor idrottshall byggs i Lödöse i 

anslutning till ny skola 
2024/2025 Ca 85 mkr.  Kostnad alt. hyra delas mellan 

samhällsnämnden och bildningsnämnden  
 

12. Upprustning/rivning/nybyggnation 
av förråd Ryrsjön 

2025 Utreds vidare.  Kan ev. samordnas med projektet att 
samlokalisera anläggningsarbetare och 
verkpersonal för Stadsmiljö och VA. 

13. Upprustning/rivning av 
Stickebackens huvudbyggnad 

Dec 2025 300 000 kr  

14. Ny friidrottsanläggning byggs i 
Lödöse 

- Utreds vidare  
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1

Karin Holmström

Från: Kontakt, LN70 <kontakt@ln70.se>
Skickat: den 16 november 2021 08:57
Till: Karin Holmström
Kopia:
Ämne: Lokalbehov - omklädningsrum
Bifogade filer: Anläggningskrav from säsongen 22-23.docx

Hej Karin, 
 
Bifogat en sammanställning av föreningens uppskattade behov de kommande 1-5 åren.  
Innehåller även information om förbundets krav på anläggningen, publikhall. 
 
Som vi pratade om på mötet så har vi ett omgående behov nu då vi redan är trångbodda och gymnastiksalens 
omklädningsrum är förhållandevis små och det inte är optimalt att behöva gå över asfalten/grus med skridskorna. 
 
Vi har i dagsläget 4 egna omklädningsrum av varierande storlek och där lagen ibland kräver två omklädningsrum för 
att kunna byta om men vid poolspel kommer det även 5 gästande lag. 
I framtiden ser vi att det kommer vara upp till 2 poolspel  och/eller ytterligare en match på en och samma dag vilket 
kommer ställa ännu högre krav på fler omklädningsrum. 
 
Vet inte om det finns fler personer som behöver ta del av mejlet, så hoppas att du vidarebefordrar till de som 
berörs. 
 
Tack 
 

 
LN70 
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Lödöse 21-11-16 
 

 

Hej, 

Då föreningen växer i snabb takt ser vi ett stort och ökat behov av ytterligare omklädningsrum. Vår 
bedömning är att vi från och med säsongen 22/23 har ett behov av upp till 10 samtidiga 
omklädningsrum för ungdomslagen. Detta baserat på dagens antal lag och den ökningen som har 
varit de två senaste säsongerna.  

Utöver det så behöver vi bättre anpassade omklädningsrum för parahockeyn – minst 2, som är 
anpassade med bredare dörrar, anpassade duschar och smidigare övergång från omklädningsrum till 
isbanan. 

Vi ser också behov av minst 2 omklädningsrum anpassade för damhockeyn som är ordentligt 
insynsskyddade och ett bättre anpassat domarrum. 

Nedan återfinns delar av ishockeyförbundets krav på anläggningen. Kraven i sin helhet finns här: 
https://www.swehockey.se/globalassets/svenska-
ishockeyforbundet/design2020/bilder_dokument/forening/anlaggningar/ladda-
ned/regelbok_anlaggningar_2021-2022-a4-final-11maj2021.pdf 

 

Krav från förbundet enligt ”Regelbok anläggningar 2021-2022 

 

2.4 OMKLÄDNINGSRUM  

2.4.1 Spelare Respektive lag skall ha tillgång till ett omklädningsrum som rymmer minst 25 spelare 
och ledare inklusive utrustning.  

I omklädningsrummet skall finnas bänkar, toalett och duschar. Omklädningsrummet skall vara minst 
35 m2 och ha minst 18 lpm bänk samt plats för bord centralt i rummet.  

2.4.2 Domarrum  

Minst ett separat omklädningsrum utrustat med omklädningsplatser för fyra (4) personer med 
tillhörande toalett och dusch. Rummet skall vara låsbart inifrån och skyltat ”Domare”. För spel i 
SHL/HA krävs omklädningsrum med plats för sex (6) personer inkl bord och stolar. För spel i 
SHL/HA/SDHL/HE/J20N gäller kravet på tittöga i dörren samt pausklocka på väggen i rummet. Om 
domarrummet placerat avskilt kan pausklocka i korridor godkännas.  

2.4.4 Sjukvårdsrum (Krav HA, Förbundshall, Publikhall) Ett separat rum utrustat med 
undersökningsbrits och plats för bår (för intagning av den skadade). God belysning och första hjälpen 
förband. Dörren till rummet skall vara märkt ”Sjukvårdsrum” och/eller med skylt (vitt kors på grön 
botten). 
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Lödöse 21-11-16 
 

 

3.3 TOALETTER Antal toalettutrymmen står i proportion till antal åskådare/publik som anläggningen 
är dimensionerad för.  

Åskådare  Toaletter  RWC  Urinalplatser  

Utan publik  1  1  0  

>500  4  1  2-7  

1000  6  1  4-10  

>2000  10  2  15  

För publik skall minst ett separat WC-rum anpassat för rörelsehindrade finnas. Balanserad fördelning 
mellan herr och damtoaletter. Samtliga toalettutrymmen skall vara uppvärmda. 

 

5.2 KONTAKTER BESIKTNINGSGRUPPEN  

Samordningsansvarig   

Region Norr   

Region Väst   

Region Öst 4 
  

Region Syd  
  

Läs mer om anläggningar på Svenska Ishockeyförbundets hemsida 
https://www.swehockey.se/forening/anlaggningar 
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-01-13 
 

 
§ 5 
Reviderad Mål- och resursplan 2022 för samhällsnämnden 
Dnr SAN 2021/749 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden antog nämndens Mål och resursplan för 2022 2021-11-25 § 201.  
I nämnden 2021-12-16 § 243 beslutades om ett tillägg som innebär att Bygglovenheten 
ska stötta och hjälpa så att minst 15 hus kan byggas på lämpliga platser utanför 
detaljplanelagt område. 
 
Genom Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-31 § 131 om ramförändringar har 
samhällsnämnden tilldelats ytterligare 4 083 tkr i driftsbudget för skattefinansierad 
verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade också § 127 att öka investeringsramen för 
samhällsnämnden år 2022 med 15 miljoner kr. Detta för att möta behov och ge rätt 
förutsättningar att utveckla kommunens VA-anläggningar. Tio miljoner avser 
investeringar på ledningsnät och 5 miljoner för investeringar på dricksvatten-
anläggningar. 
 
Med anledning av ramökningen behöver nämndens budget i Mål och resursplanen för 
2022 justeras och dokumentet revideras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 
Mål och resursplan 2022 version 3.0 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ramtilldelningen som skett genom kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13 har gett 
möjlighet till en budget i balans. Men osäkerhet om de ökande livsmedelskostnader som 
förväntas och den volymökning i form av ökat antal barn och elever som skall ha 
måltider inom förskola och skola gör att driftsbudgeten för skattefinansierad verksamhet 
kan bli problematisk att hålla. 
 
Sociala konsekvenser 
Inga 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden antar Mål- och resursplan 2022 version 3.0. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Enhetschefer 
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-01-13 
 

 
Beslutet skickas för kännedom till  
John Sevehem, ekonom 
Peter Jimmefors, ekonom 
Zandra Ädel, ekonom 
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Datum Dnr  
2022-01-05 SAN 2021/749 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Reviderad Mål och resursplan 2022 för Samhällsnämnden 
 
Dnr SAN 2021/749 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden antog nämndens Mål och resursplan för 2022 2021-11-25 § 201.  
I nämnden 2021-12-16 § 243 beslutades om ett tillägg som innebär att Bygglovenheten 
ska stötta och hjälpa så att minst 15 hus kan byggas på lämpliga platser utanför 
detaljplanelagt område. 
 
Genom Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-31 § 131 om ramförändringar har 
samhällsnämnden tilldelats ytterligare 4 083 tkr i driftsbudget för skattefinansierad 
verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade också § 127 att öka investeringsramen för 
samhällsnämnden år 2022 med 15 miljoner kr. Detta för att möta behov och ge rätt 
förutsättningar att utveckla kommunens VA-anläggningar. Tio miljoner avser 
investeringar på ledningsnät och 5 miljoner för investeringar på dricksvatten-
anläggningar. 
 
Med anledning av ramökningen behöver nämndens budget i Mål och resursplanen för 
2022 justeras och dokumentet revideras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 
Mål och resursplan 2022 version 3.0 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ramtilldelningen som skett genom kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13 har gett 
möjlighet till en budget i balans. Men osäkerhet om de ökande livsmedelskostnader som 
förväntas och den volymökning i form av ökat antal barn och elever som skall ha 
måltider inom förskola och skola gör att driftsbudgeten för skattefinansierad verksamhet 
kan bli problematisk att hålla. 
 
Sociala konsekvenser 
Inga 
 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden antar Mål- och resursplan 2022 version 3.0. 
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Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Enhetschefer 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
John Sevehem, ekonom 
Peter Jimmefors, ekonom 
Zandra Ädel, ekonom 
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Samhällsnämndens mål och resursplan 
2022 

 

Planering utifrån styrmodellen ska ske i tre delar: 

 

1. Planering av nämndens grunduppdrag med tillhörande kvalitetsfaktorer och kvalitets-
indikatorer 

2. Planering av prioriterade frågor i utvecklingsarbetet (nämndens prioriterade mål) 
3. Planering av ekonomiska ramar 

 

1 Nämndens verksamhet 
 

1.1 Nämndens grunduppdrag 
Samhällsnämndens grunduppdrag är att ansvara för kommunens uppgifter gällande: 

 tekniska försörjningstjänster och den tekniska infrastrukturen 
 utveckla den gestaltade livsmiljön 
 prövning och tillsyn inom bygg-, miljö-, hälso- och livsmedelsområdet 
 energirådgivning 
 trafikfrågor 
 lokalvård och vaktmästeri i anläggningar och lokaler som kommunen använder 
 kost– och måltidsservice för förskolor, grundskolor, vård & omsorg, 

funktionshinderverksamheten 
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 förvaltning av kommunens fritidsanläggningar 
 föreningsbidrag 
 kommunens strategiska arbete gällande miljörelaterad hållbar utveckling 
 drift och underhåll av kommunens markinnehav 

 
 

1.2 Verksamhetsbeskrivning 
Samhällsnämnden har både myndighetsutövande och serviceinriktad verksamhet med inriktning på 
miljömässig hållbarhet och hälsa. Nämnden handhar tre olika ekonomier, VA-ekonomi, avfall- och 
återvinningsekonomi och skattefinansierad verksamhet. 

Verksamheterna i nämnden är följande:  

 Vatten och avlopp 
 Stadsmiljö 
 Avfall och återvinning 
 Lokalvård och vaktmästeri 
 Kost förskola och grundskola 
 Kost vård & omsorg, funktionshinderverksamheten 
 Miljöskydd 
 Bygglov 
 Lokaler och föreningsstöd 
 

VA-enheten utför nämndens arbete med fyra VA-tjänster: produktion och leverans av dricksvatten, 
avledning och rening av spillvatten, avledning av dagvatten från fastighet och dagvatten från allmän 
plats. 

Enheten för stadsmiljö utför nämndens arbete med utveckling, drift och underhåll av kommunens 
allmänna platser såsom gator, torg, grönytor, parker och lekplatser. Enheten ansvarar också för att 
drifta och underhålla kommunens övriga utomhusmiljöer så som fritidsanläggningar, badplatser, 
vandringsleder etc. samt kommunens övriga markinnehav. 

Enheten för planering och exploatering utför nämndens arbete avseende kommunens byggnader, 
föreningslokaler samt kontakt och stöd till föreningslivet genom bland annat lokalanknutna bidrag. 

Avfall- och återvinningsenheten utför nämndens arbete med insamling och omhändertagande av 
kommunalt avfall inom kommunen, samt drift av kommunens återvinningscentral som är belägen i 
Göta.  

Lokalvård och vaktmästerienheten utför nämndens arbete med att utföra daglig lokalvård i 
kommunala verksamheters lokaler samt ansvara för det periodiska underhållet och ta ett hygieniskt 
ansvar. Vidare ansvarar enheten även för att utföra sedvanliga vaktmästeriuppgifter inom förskola och 
grundskola. 

Kostenheten utför nämndens arbete med att laga och servera mat till förskolor och grundskolor.  Man 
lagar och distribuerar även mat och livsmedel till och vård &omsorg inom kommunen. Kostenheten 
bidrar till att måltiden fyller en socialt viktig funktion för matgästerna. 
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Bygglovsenheten ansvar för att pröva ansökningar och anmälningar om olika bygg- och 
anläggningsåtgärder. Enheten har också ett ansvar för tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen. 
Dessutom hanteras energirådgivningen, vilket dock är en insats som köps av Stenungsunds kommun. 

Miljöenheten ansvarar för prövning och tillsyn gällande miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelskontroll.  Annan verksamhet som ligger inom enhetens ansvarsområde är miljöövervakning, 
naturvård och visst strategiskt miljöarbete. 

1.3 Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och eventuella uppdrag till 
nämnden 

Under 2021 beslutade kommunfullmäktige om en ny vision för Lilla Edets kommun, vilken lyder: 
Götaälvdalens pärla – Vi gör det tillsammans. Ledorden är nytänkande, medskapande och hållbart 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra målområden för innevarande mandatperiod, vilka presenteras 
nedan. Samhällsnämndens verksamheter berörs av samtliga dessa mål:  

 Bra boende och livsmiljö 
 Ökad hälsa och välbefinnande 
 Hållbar miljö 
 Attraktivt företagsklimat 

 

Kommunfullmäktige har även fastställt uppdrag till nämnderna, varvid de som är aktuella för 
samhällsnämnden presenteras nedan: 

 Kommunen ska vara digitaliserad 2022 
 Rikta folkhälsoarbetets åtgärder mot målområdet ökad hälsa och välbefinnande 
 Heltidsresan intensifieras  
 Ett Lilla Edet fritt från våld 

 

2 Kritiska kvalitetsfaktorer 
Kritiska kvalitetsfaktorer är särskilt angelägna faktorer som måste bli uppfyllda för att en verksamhet 
ska ha hög kvalitet. En kritisk kvalitetsfaktor utgår från verksamhetens grunduppdrag som definierats 
i lagstiftning och andra styrande dokument.  

Kritiska kvalitetsfaktorer indelas i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar och 
ekonomiperspektiv.  

Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna rapporteras kontinuerligt till nämnden. 
Uppföljning av grunduppdraget sker tre gånger per år. Genom att planera, följa upp, analysera och dra 
slutsatser av uppnådda resultat förväntas det ske en kvalitetshöjning av verksamheterna. 

Kvalitetsfaktorerna mäts genom kvalitetsindikatorer vilka uttrycker kvalitetsnivån i olika delar av 
verksamheterna. 
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2.1 Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer 
Målgruppsperspektivet Verksamhetsperspektivet 
- Rättssäkra beslut 
- God service och gott bemötande 
- Leveranssäkra tjänster med rätt kvalitet 
 

- Robusta verksamheter 
- Effektiv handläggning, arbetssätt och processer 
- Ändamålsenliga lokaler, utrustning och  
  teknikstöd 
- Bra samarbete över verksamhetsgränser 
 

Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet 
- Kompetenta medarbetare 
- God och säker arbetsmiljö 
- Gott ledarskap 
 

- God ekonomisk hushållning 
- Prognossäkerhet 

 

3 Nuläge och förutsättningar 
Lilla Edets kommun växer 
Sedan 2012 har kommunen ökat i invånarantal och invånarantalet förväntas fortsätta öka under de 
närmaste åren. I kommunens långsiktiga befolkningsprognos beräknas befolkningsmängden öka från 
14 282 personer 2020 till 16 389 personer vid prognosperiodens slut 2030. En sådan utveckling innebär 
att antalet innevånare ökar med knappt 15 procent fram till 2030, vilket i snitt innebär en ökning på ca 
1,5 procent om året. Samtliga delområden, förutom centrala Lilla Edet antas öka i befolkningsmängd 
fram till 2030. Men störst befolkningsökning förväntas ske i Lödöse, en ökning med drygt 1700 
personer vilket motsvarar en procentuell ökning på drygt 60 procent.  

Antalet invånare påverkar kommunens intäkter via skatte- och utjämningssystem, likväl som att 
antalet arbetade timmar och lönenivåerna i riket gör det. Eftersom kommunen växer finns stora 
investeringsbehov. Investeringsbehoven avser främst återinvesteringar i bland annat uttjänt 
utrustning, nyinvestering i nya exploateringsområden, gator och vägar, VA-infrastruktur och lokaler.  

Lilla Edets ekonomiska förutsättningar 
Lilla Edets kommun har sedan ett antal år tillbaka en svag soliditet; innebärande att de tillgångar som 
finns till stor del är finansierade med lån. För att kunna genomföra de investeringar som det finns 
behov av behöver kommunen årligen ha goda ekonomiska resultat. För att uppnå en långsiktigt hållbar 
ekonomi kommer det fortsatt arbetet syfta till att säkra kommunens förmåga att, med stabil ekonomi, 
växa och tillhandahålla service åt kommunens invånare. 

Samhällsnämndens förutsättningar 
Den befolkningsökning som väntar ställer ökade krav på myndighetsutövning, service, utbyggnad av 
kommunens allmänna platser, byggnader och anläggningar. Det ställer stora krav på hela 
organisationen att bedriva verksamhet med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Samtidigt 
som tjänstemannaorganisationen behöver få utrymme att arbeta fram och implementera nya effektiva 
arbetssätt och rutiner. 
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4 Nämndens målområde 
Samhällsnämnden har identifierat sex prioriterade målområden att arbeta vidare med utifrån 
kommunens nuläge och förutsättningar.   
 
• Målområde 1: VA-försörjning ska vara robust och bidra till hållbar utveckling. 
• Målområde 2: Avfallstjänster ska vara robusta och bidra till hållbar utveckling. 
• Målområde 3: Offentlig utomhusmiljö ska vara trevlig och trygg samt säker och funktionsduglig. 
• Målområde 4: Kommunens lokaler ska vara trevliga och trygga samt säkra och ändamålsenliga. 
• Målområde 5: Myndighetstjänsterna ska bidra till att säkerställa en god och långsiktigt hållbar 

livsmiljö och kännetecknas av en god service och tillgänglighet för invånare och företag. 
• Målområde 6: Måltider som serveras ska vara säkra och av god kvalitet, anpassas till 

målgruppens behov, bidra till en god hälsa och serveras i en trygg och trivsam miljö.  
 

4.1 Nämndens prioriterade mål 
 

Prioriterat mål nr 1 VA-försörjning ska vara robust och bidra till hållbar utveckling 
Varför är detta mål prioriterat? • Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och måste kunna  

   levereras säkert över tid.  
• Avloppsvatten ska inte förorena naturen eller osäkra andra  
   människors hälsa eller tillgång till rent vatten nu och i  
   framtiden.  

Vad är problemet/utmaningen idag? • Det finns ett stort behov av förnyelse och utbyggnad av VA- 
   infrastruktur samtidigt som ett åldrat system ger oplanerade  
   störningar som sätter verksamheten på prov.  
• Klimatförändringar med ökad nederbörd och ökade flöden  
   kommer på sikt att kräva stora åtgärder för att säkra VA- 
   systemets funktion.  
• Ökade krav ställs också på verksamheten inom olika områden 
   (miljö - utsläppsvärden, arbetsmiljö, IT mm).  

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• God lagefterlevnad och kostnadseffektivitet i verksamheten 
   (ex. energi, kemikalier, slamhantering, övertid).  
• Rätt prioritering av åtgärder för att uppnå mål. 

Valda strategier för måluppfyllelse • Framtagning av strategiska planer, underhållsplaner och  
   utveckling av verksamhetsstyrning. 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Parallell drift av två beredningslinjer på Vattenverket. 
• Automatiserade processer Lödöse reningsverk inklusive ny  
   förtjockare. 
• Optimera reningsprocesser Ellbo reningsverk. 
• Genomföra energikartläggning på Ellbo reningsverk. 
• Fjärrstyrning och mätning på samtliga pumpstationer. 
• Implementering av nytt kart-/GIS system. 
• Ta fram metodik för att minska tillskottsvatten (områdesvis). 
• Kravställande på FÄ- rätt vatten i rätt ledning. 
• Framtagning av system eller tjänst för lagefterlevnad 
• Utveckla konkret plan för framtida VA-försörjning 
• Digitalisering; hemsida, dokumentation, drift, utv. av system  

 

 

78



   
Samhällsnämnden 

Samhällsnämndens Mål och Resursplan 2022 
     

 
 

   
 

Prioriterat mål nr 2 Avfallstjänster ska vara robusta och bidra till hållbar utveckling 
Varför är detta mål prioriterat? • Avfallshanteringstjänster ska möta kundernas behov av  

   service och främja människors hälsa och miljön. 
Vad är problemet/utmaningen idag? • Avfallsverksamheten har några föråldrade system och  

   arbetsmetoder.  
• Lokalerna är inte ändamålsenliga för en modern  
   återvinningscentral.  
• Behov finns av kompetensförstärkning. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Färdigställa matavfallsinsamlingsprojektet. 
• Att verksamheten blivit mer robust. 
• Att arbeta aktivt med mål i avfallsplanen. 

Valda strategier för måluppfyllelse • Framtagning av strategiska planer och utveckling av  
   verksamhetsstyrning. 
• Att arbeta bort problem/utmaningarna som finns idag. 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Utreda lokalisering ny återvinningscentral. 
• Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall. 
• Öka tillgängligheten - verka för att underlätta för användare  
   att förebygga återanvända och hantera avfall på rätt sätt. 
• Regional utredning för hur återanvändningen ska öka. 
• Identifiera och föra dialog med viktiga samarbetsparter inom 
   näringsliv och civilsamhälle för att öka återanvändning. 
• Utred hur bästa flödet på ÅVC uppnås. 

 

Prioriterat mål nr 3 Offentlig utomhusmiljö ska vara trevlig och trygg samt säker och 
funktionsduglig 

Varför är detta mål prioriterat? • En positiv upplevelse av det offentliga rummet bidrar till ett  
   attraktivt samhälle där människor mår bra och vill leva, verka 
   och vistas. 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Det saknas långsiktiga underhållsplaner för flera av  
   kommunens anläggningar och det finns en stor  
   underhållsskuld inom flera områden. 
• Det finns kompetensluckor och resursbrist inom  
   verksamheten. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Skapa attraktiva vistelseytor i det offentliga rummet. 
• Förbättra förutsättningarna för barn och oskyddade  
   trafikanter att röra sig i samhället. 

Valda strategier för måluppfyllelse • Utveckla offentliga miljöer genom att arbeta långsiktigt,  
   faktabaserat och med god framförhållning så att hög  
   kostnadseffektivitet och god måluppfyllelse uppnås. 
• Prioritera projekt som är väl synliga och uppskattade av  
   allmänheten. 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Ta fram strategiska planer, arbetsrutiner etc. 
• Ta fram underhålls- och investeringsplaner för ett långsiktigt  
   och strukturerat förbättringsarbete av anläggningar. 
• Följ upp/kontrollera upphandlade tjänster och tillse att de  
   levererar efterfrågad kvalitet på utförda tjänster. 
• Utveckla personalstyrkan. 
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Prioriterat mål nr 4 Kommunens lokaler ska vara trevliga och trygga samt säkra och 
ändamålsenliga 

Varför är detta mål prioriterat? • Trevliga, trygga, säkra och ändamålsenliga byggnader och  
   lokaler bidrar till ett attraktivt samhälle där människor mår  
   bra och vill leva, verka och vistas. 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Det saknas en långsiktig underhållsplan för kommunens  
   lokaler. 
• Det finns kompetensluckor inom verksamheten. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Lokaler ska upplevas trevliga och trygga. 
• Lokaler ska vara säkra och ändamålsenliga. 

Valda strategier för måluppfyllelse • Framtagning av underhållsplaner för ett långsiktigt och  
   strukturerat underhåll av lokaler. 
• Tillse att lokalvård och vaktmästeri har hög kvalitet på  
   utförda tjänster.  
• Utbildningsplan och succesivt genomföra utbildningar inom  
   lokalvård.  

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Ta fram långsiktiga underhållsplaner för kommunens lokaler. 
• Utveckla personal. 

 

 

Prioriterat mål nr 5 Myndighetstjänsterna ska bidra till att säkerställa en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö och kännetecknas av en god service 
och tillgänglighet för invånare och företag. 

Varför är detta mål prioriterat? • För att möta behovet av myndighetstjänsterna hos  
   dem som lever, verkar och vistas i Lilla Edets kommun. 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Många varierande uppgifter som ska utföras av en liten  
   personalstyrka. 
• Långt mellan nämndsammanträden förlänger  
   handläggningstiderna. 
• Miljö- och bygglovsenheternas föråldrade verksamhets- 
   system gör det svårare att handlägga med hög kvalitet och    
   effektivitet. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Rättssäkert och effektivt beslutsfattande med en hög  
   kvalitets- och servicenivå.  
• En hållbar miljö inom nämndens ansvarsområden. 
• Nöjda kunder, en nöjd allmänhet och nöjda företagare. 
• En kostnadseffektiv verksamhet. 

Valda strategier för måluppfyllelse • Eftersträva balans mellan specialisering och bredd bland   
   personalen. 
• Ha en tät dialog mellan förvaltning, kommunkansli och  
   nämnden. 
• Investering i modern teknik.  
• Arbete med kvalitetshöjande åtgärder i ärendehanteringen. 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Planera arbetet så att resurserna kan utnyttjas maximalt. 
• Se över delegationsordningen för att möjliggöra att fler 
   myndighetsärenden kan tas på delegation. 
• Införskaffa ett nytt verksamhetssystem till miljö- och  
   bygglovsenheterna.  
• Ta fram kvalitetssäkrade mallar och checklistor för olika  
   arbetsuppgifter och skrivelser. 
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Prioriterat mål nr 6 Måltider som serveras ska vara säkra och av god kvalitet, 
anpassas till målgruppens behov, bidra till en god hälsa och 
serveras i en trygg och trivsam miljö.  

Varför är detta mål prioriterat? • Enligt skollagen ska elever få kostnadsfri och näringsriktig 
   skollunch. Måltiderna inom förskola och fritids ingår i  
   omsorgen. 
• Måltiden är ett pedagogiskt verktyg för att förstå livsstilens 
   betydelse för hälsa, miljö och samhälle. Måltiderna är en del  
   av klimatavtrycket. 
• Måltider inom vård och omsorg är en grundläggande del av 
   omvårdnaden både näringsmässigt och socialt. 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Det behövs fler vuxna som förebilder som ser måltiden i  
   förskola och skola som en resurs för god hälsa och livsstil. 
• Att fler elever behöver tar eget ansvar och ta del av  
   skolmåltiden för sitt eget välbefinnande. 
• Alla yrkesprofessioner inom vård och omsorg behöver  
   kunskap om måltidens del av omvårdnaden. 
• Det saknas bra mätmetoder och resurser för utvärdering av  
   insamlade klimatdata. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Vuxna som vet, förstår och utför sitt uppdrag vid pedagogiska 
    måltider. 
• Fler barn och elever som vågar smaka och uppleva måltiden,  
   fler elever som kommer till skolmåltiden och äter sig mätta. 
• Vård och omsorgspersonal som känner till riktlinjerna för  
   måltider inom omsorgen och ser måltiderna som en  
   grundläggande del av omvårdnaden. 
• Kostdatasystem med beräkningsmoduler för klimatbelastning 
    implementerat och i drift senast våren 2022. 
• Resurser för utvärdering och utveckling i kostenhetens  
   hållbarhetsarbete. 

Valda strategier för måluppfyllelse • Information och dialog med skola, barnomsorg och  
   äldreomsorg. 
• Implementera kostdatasystemet och använda  
   beräkningsmoduler för klimatbelastning. 
• Delta i generation PEP. 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Delta i träffar med pedagoger och gärna på föräldramöten,  
   på sikt även i skolklasser. 
• Delta i omsorgens implementering av de senaste riktlinjerna 
   kring måltider. 
• Planera och genomföra implementeringen av  
   kostdatasystemet. 

 

 

5 Övriga uppdrag till sektorn 
Bygglovsenheten ska stötta och hjälpa så att minst 15 hus kan byggas på lämpliga platser 
utanför detaljplanelagt område. 
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6 Ekonomi 
 
Skattefinansierad verksamhet finansieras i huvudsak via anslag, det vill säga via skattemedel.  
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad. VA-verksamheten är också avgiftsfinansierad. Det finns inga 
formella hinder att skattefinansiera VA- och avfallsverksamheterna, men det förekommer i praktiken 
bara vid underskott i verksamheten. 
 

Samhällsnämnden - skattefinansierad verksamhet 
I detta kapitel redovisas samhällsnämndens ekonomiska utrymme för i huvudsak skattefinansierad 
verksamhet för 2022 samt fördelning av de ekonomiska resurserna. För att överskådligt se den 
fördelning som gjorts av de ekonomiska resurserna redovisas resursfördelningen över tre år, 
med föregående års utfall, innevarande budgetår samt resursfördelning för nästkommande år (det år 
planen gäller för).   
 

 
 
Beräkning av SANs budgetram 2022 
 

  

Samhällsnämnden får under 2022 fått ett volymtillskott på 2 955 tkr. Tillskottet kopplas främst till 
förbättrad gatubelysning, rivning av byggnader, Strömsparken, Ryrsjödammen, utrustning till 
kostenheten och miljöstrategtjänst till Miljöenheten. Till detta kommer ett effektiviseringskrav på  
739 tkr som läggs på alla verksamheterna.  

Vidare har en extra ramjustering på 4617 tkr gjorts enligt kommunfullmäktiges beslut 13 december 
2021. Bakgrunden till denna vara att i den ursprungliga ramjusteringen vid omorganisationen 2021 
togs inte hänsyn till personalkostnader för enhetschefer inom lokalvård och kost, transportkostnader 
kost, föreningsstöd, ledningsresurser anläggningar samt personalkostnader från lokalvårdomsorg.  

Nedan visas en tabell med en sammanställning över ramjusteringen per verksamhetsområde. 

Driftsbudget SAN Skattefinansierat

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Skillnad Intäkter Kostnader Netto
16 129 -93 712 -77 582 10 921 -80 684 -69 763 3 202 11 260 -80 301 -69 042

Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2020

Beräkning av SANs budgetram 2022 Belopp i tkr
Budget ingång 2021 69 763
Index 1 231
löneindex till lönepott 491-            
Löneindex 2022 3 mån från 2021 Retro engångsutbetalning 246
Volymtillskott 2 955
Besparingar/effektiviseringar 739-            
Ramjustering i KF 13 dec 2021 4 617
BUDGET 2022 77 582
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Nedan följer verksamheternas budgeterade kostnader och intäkter med summering och jämförande 
siffror för 2021 och utfall för 2020. 

 

All skattefinansierad verksamhet kommer även att få kompensation för kapitaltjänstkostnader 
orsakade av investeringar under 2021. Detta sker senare i ett senare skede. 

 

Samhällsnämnden avgiftsfinansierad verksamhet - Avfall och VA-verksamheterna 

 

Budgeten 2022 för Avfall förblir 0 såsom för 2021. Det finns inga historiska underskott på Avfall. 
Taxehöjningen 2022 enligt beslut från kommunfullmäktige 2021-06-14. 

 

 

Budgeten 2022 för VA sätts till 0, då det historiska underskott på VA beräknas bli täckt genom positiv 
budgetavvikelse 2021.  

SAN MOR 2022 Utfall 2020
Budget 

2021

Budget 
2021 före 

Volymtillsk
ott&bespar

ingar

Volym-
tillskott

Besparingar
Budget 

2022 

Extra 
ramjustering 
13/12 2021

Budget 2022 
efter 

ramjustering

ANLÄGGNINGAR 11 998 11 652 12 072 500 126-           12 446

- LOKALER och FÖRENINGAR 8 722 1 488 10 210

- ANLÄGGNING FRITID 3 724 3 724

KOST 22 928 24 055 24 297 605 250-           24 653 1 677 26 330

Lokalvård/vaktmästeri 6 940 7 397 7 472 - 75-              7 397 1 452 8 849

Miljö och Bygg 4 357 4 170 4 212 700 49-              4 863 4 863

STADSMILJÖ 22 817 22 489 22 695 1 150 239-           23 606 23 606

TOTAL SAN 69 040 69 763 70 749 2 455 739-           72 965 4 617 77 582

Driftsbudget SAN Skattefinansierat

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Skillnad Intäkter Kostnader Netto
KOST 3 513 -29 843 -26 330 2 268 -26 323 -24 055 2 275 2 068 -24 996 -22 928
LOKALER och FÖRENINGAR & ANLÄGGNING FRITID -13 934 869 -12 521 -11 652 2 282 871 -12 869 -11 998
- varav LOKALER och FÖRENINGAR 3 090 -13 300 -10 210
- varav ANLÄGGNING FRITID 243 -3 967 -3 724
Lokalvård/vaktmästeri 3 924 -12 773 -8 849 2 168 -9 565 -7 397 1 452 2 800 -9 740 -6 940
Miljö och Bygg 4 309 -9 172 -4 863 4 540 -8 710 -4 170 693 4 299 -8 656 -4 357
STADSMILJÖ 1 050 -24 656 -23 606 1 076 -23 565 -22 489 1 117 1 221 -24 040 -22 819
Summa 16 129 -93 712 -77 582 10 921 -80 684 -69 763 7 819 11 260 -80 301 -69 042

Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2020

Driftsbudget 2022 SAN Avfall
tkr
Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Skillnad Intäkter Kostnader Netto
Avfall 17 064 -17 064 0 16 830 -16 830 0 0 15 716 -15 043 673

Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2020

Driftsbudget 2022 SAN VA
tkr
Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Skillnad Intäkter Kostnader Netto
VA 39 630 -39 630 0 38 258 -36 088 2 170 2 170 36 086 -34 917 1 170

Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2020
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Avfallsverksamheten får ökade intäkter pga. en indexökning av avfallstaxan. På samma sätt får även 
VA ökade intäkter pga. en höjning av VA-taxa.  

 

7 Investeringar 
Här redovisas samhällsnämndens investeringar oavsett om verksamheten är skattefinansierad eller 
avgiftsfinansierad. 

 

Se bilaga 1, Investeringsbudget 2022–2024 för mer detaljer. 

  

Verksamhet Investeringsbudget 2022 Investeringsbudget 2023 Investeringsbudget 2024
Anläggningar 4 000 3 000 3 000
Avfall 8 204 51 100 520
Kost 190 80 80
Miljö &Bygg 1 700
Stadsmiljö 20 700 17 000 19 750
VA 52 000 31 500 86 000
Totalsumma 86 794 102 680 109 350
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BILAGA 1 INVESTERINGSBUDGET 2022–2024 

 

INVESTERINGSBUDGET tkr

SAN Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster

Samhällsnämnden

Bygg o Miljö, Nytt verksamhetssystem 1 700
Anläggningar

Underhållsbudget fritidsanläggningar 4 000 3 000 3 000
Centralkök fsk/grsk 80 80 80
Omsorg 110

SAN Skatt, Planerat underhåll

Gata 6 000 6 000 6 000
Dagvattenanläggningar 500 500 500
Dammen Ryrsjön 200

SAN Skatt, Trafikåtgärder 

Kollektivtrafiksåtgärder 1 500
Gång- och cykelbanor 1 000 1 000 1 000
Trafiksäkerhet/tillgänglighet 1 000 2 500 3 000

SAN Skatt, Offentliga rum

Lekplatser 5 000 1 500 2 000
Upprustning torg/gata 5 000 4 000 4 000
Urbana stråk/miljöer 2 000 1 500 1 750

SAN Skatt, Byggnader och anläggningar

VA, Nyinvesteringar

Singelserviser, exkl anslutningsavg 1 000 1 000 1 000
Utökning VO utöver DP 1 000 1 000 1 000

VA, Förnyelse 

Rörnät 28 000 18 000 18 000
Övriga VA-anläggningar 1 000 1 000 1 000
Planerat underhåll vattenanläggningar 500 500 500
Planerat underhåll avloppsnläggningar 5 000 5 000 5 000

VA, Ofördelat anslag, oförutsett 3 000 3 000 3 000

VA, Övriga VA-investeringar

Tillståndsansökan Lödöse ARV 1 000 500
Åtgärder Lödöse ARV 2 000
VA-projektering Lilla Edet-Strömslund 3 000 1 000
VA-utbyggnad Lilla Edet-Strömslund 50 000
Ombyggnation vattenverk 5 000

VA, Exploateringsinvesteringar

Lödöse, Norra Gossagården 500 4 000
Södra Gossagården

Del av Tingberg 14:1

Stommen

Arbete med verksamhetsytor 2 500
Ryrsboholmsvägen 1 500
Rådjursvägen

Avfall, nyinvestering

Utreda ny ÅVC 1 000
Ny ÅVC 50 000

Avfalls-investeringar 

Införande matavfallsinsamling 1 254
ÅVC, drift och underhåll 50 50
Ny ÅVC, drift och underhåll 20
Digitalisering ÅVC, utveckling IT-system 300 50
Tidningsinsamling 500
Insamlingsfordon, 2 st 4 600
Ofördelat anslag 500 1 000 500

SUMMA SAN 86 794 102 680 109 350

Årsbudget 2022 Årsbudget 2023 Årsbudget 2024
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§ 6 
Upphandlingar av principiell karaktär 2022 inom 
Samhällsnämnden 
Dnr SAN 2022/4 
 
Sammanfattning 
I enlighet med Samhällsnämndens delegationsordning skall nämnden årligen besluta 
vilka upphandlingar som är av principiell karaktär. Upphandlingsunderlag för 
upphandling av principiell karaktär ska godkännas av arbetsutskottet innan annonsering. 
 
En lista med alla nu kända upphandlingar som kan tänkas vara av principiell karaktär 
och som är tänkta att genomföra under 2022 och början av 2023 är framtagen.  
Utifrån listan har sedan bedömningen gjorts om upphandlingen är av principiell karaktär 
eller inte. I bedömningen har avvägning gjorts mellan följande parametrar: 
- upphandlingens påverkan på kommuninnevånarna och servicen till dessa  
- frågan om upphandlingen bör ske eller om behovet kan lösas ändå alt. inte behövs 
- möjligheten att variera innehåll och kvalité i förfrågningsunderlaget 
- upphandlingsbeloppets storlek  
- längden på kommande avtalstid 
 
Av listans upphandlingar bedöms fyra upphandlingar vara av principiell karaktär.  
Dessa upphandlingar är upphandling av: 
- Tömning av enskilda avlopp i kommunen 
- Insamling av returpapper 
- Omhändertagande av slam från reningsverken 
- Upprustning av Lödöse torg 
- Ramavtal om vinterväghållning (under förutsättning att ny upphandling sker) 
- Ramavtal markskötsel, flera delar (under förutsättning att ny upphandling sker) 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 
Lista med nu kända upphandlingar under 2022 inom samhällsnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är svåra att bedöma fullt ut. Utgångspunkten för 
upphandlingarna är att kommunen skall få bra vara/tjänst till så bra pris som möjligt. 
Flertalet upphandlingar är förnyad konkurrensutsättning och där är utgångspunkten att 
kommande kontraktssummor skall ligga inom budget. För insamling av returpapper som 
är nytt lagkrav from 2022 kan kostnaderna komma att överstiga intäkterna. Med hur 
stort belopp är svårt att avgöra i dagsläget. 
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Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att IT system för avfallsfordon tas bort ur listan och 
upprustning av Lödöse Torg tas med i listan.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till arbetsutskottet om man bifaller eller avslår Andreas 
Freiholtz yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller Andreas Freiholtz (SD) förslag. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden beslutar att upphandling av tömning av enskilda avlopp i kommunen, 
upphandling av insamling av returpapper och upphandling av omhändertagande av slam 
från reningsverken, upprustning av Lödöse torg, ramavtal vinterväghållning och 
markskötsel är upphandlingar som är av principiell karaktär. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Enhetschefer 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Ekonomichef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-01-05 SAN 2022/4 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Upphandlingar av principiell karaktär 2022 inom 
samhällsnämnden 
 
Dnr SAN 2022/4 
 
Sammanfattning 
I enlighet med Samhällsnämndens delegationsordning skall nämnden årligen besluta 
vilka upphandlingar som är av principiell karaktär. Upphandlingsunderlag för 
upphandling av principiell karaktär ska godkännas av arbetsutskottet innan annonsering. 
 
En lista med alla nu kända upphandlingar som kan tänkas vara av principiell karaktär 
och som är tänkta att genomföra under 2022 och början av 2023 är framtagen.  
Utifrån listan har sedan bedömningen gjorts om upphandlingen är av principiell karaktär 
eller inte. I bedömningen har avvägning gjorts mellan följande parametrar: 
- upphandlingens påverkan på kommuninnevånarna och servicen till dessa  
- frågan om upphandlingen bör ske eller om behovet kan lösas ändå alt. inte behövs 
- möjligheten att variera innehåll och kvalité i förfrågningsunderlaget 
- upphandlingsbeloppets storlek  
- längden på kommande avtalstid 
 
Av listans upphandlingar bedöms sex upphandlingar vara av principiell karaktär.  
Dessa upphandlingar är upphandling av: 
- Tömning av enskilda avlopp i kommunen 
- IT system för avfallsfordon 
- Insamling av returpapper 
- Omhändertagande av slam från reningsverken 
- Ramavtal om vinterväghållning (under förutsättning att ny upphandling sker) 
- Ramavtal markskötsel, flera delar (under förutsättning att ny upphandling sker) 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 
Lista med nu kända upphandlingar under 2022 inom samhällsnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är svåra att bedöma fullt ut. Utgångspunkten för 
upphandlingarna är att kommunen skall få bra vara/tjänst till så bra pris som möjligt. 
Flertalet upphandlingar är förnyad konkurrensutsättning och där är utgångspunkten att 
kommande kontraktssummor skall ligga inom budget. För insamling av returpapper som 
är nytt lagkrav from 2022 kan kostnaderna komma att överstiga intäkterna. Med hur 
stort belopp är svårt att avgöra i dagsläget. 
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Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden beslutar att upphandling av tömning av enskilda avlopp i kommunen, 
upphandling av IT system för avfallsfordon, upphandling av insamling av returpapper, 
upphandling av omhändertagande av slam från reningsverken, ramavtal 
vinterväghållning och markskötsel är upphandlingar som är av principiell karaktär. 
 
 
 
Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Enhetschefer 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Ekonomichef 
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Lista med nu kända upphandlingar under 2022 inom 
Samhällsnämnden 
 

Enheten för VA 
1. Omhändertagande av slam från reningsverken 

Omhändertagande av slam från reningsverken.  
Kontraktsvärde ca 1 mkr/ år  
Kontraktstid 3 år 
 

2. Rensgaller Ellbo 
Byte av rensgaller på Ellbo reningsverk  
Kontraktsvärde ca 1,5 mkr 
 

3. Eltjänster 
Avser utförande av eltjänster inom VA-verksamheten 
Kontraktsvärde ca 0,5 mkr/ år  
Kontraktstid 3 år 
 

4. Mekaniska tjänster och underhållstjänster 
Avser utförande av mekaniska tjänster och underhållstjänster inom VA-verksamheten 
Kontraktsvärde ca 0,8 mkr/ år  
Kontraktstid 3 år 
 

Enheten avfall och återvinning 
1. Tömning av enskilda avlopp i kommunen 

a. Entreprenör, 
b. Alternativt fordon + utrustning vid eventuellt utförande i egen regi 

Avser tömning av alla enskilda avlopp i kommunen.  
Kontraktsvärde ca 2,5 mkr/år 
 

2. IT system avfallsfordon 
Ett system i insamlingsfordonen som är länkat med kundsystemet. Gör att alla tömningar 
som utförs och alla avvikelser som görs registreras digitalt, vilket bidrar till en högre 
kvalitetsnivå, servicenivå och robusthet i verksamheten. 
Kontraktsvärde oklart, grov kostnadsuppskattning 0,3 mkr i investering och 0,3 mkr i årlig 
driftkostnad.  
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3. Insamling av returpapper 
Entreprenör eller utrustning. Behovet behöver utredas mer innan upphandling. 
Kontraktsvärde oklart. 
 

4. Hjullastare till ÅVC 
Avser arbetsfordon till återvinningscentralen. 
Kontraktsvärde ca 0,5 mkr/år. 
 

5. Omhändertagande av avfall från ÅVC, grovavfall och farligt avfall 
Entreprenör transporterat och omhändertar avfall från återvinningscentralen. 
Kontraktsvärde ca 3,5 mkr/år 
 

6. Försäljning av avfall från ÅVC 
Försäljning av skrot, wellpapp och blybatterier. 
Kontraktsvärde ca 0,5-1 mkr/år 
 

7. IT system ÅVC 
Passersystem till återvinningscentralen. Ersätter ett uttjänt system. Kan bidra till nya 
digitaliseringslösningar som ökar servicenivån. 
Kontraktsvärde oklart, grov kostnadsuppskattning 0,1 mkr i investering och 50 tkr i årlig 
driftskostnad. 
 

8. Kompletteringsfordon insamling  
Skåpbil eller litet insamlingsfordon, kan eventuellt köpas/leasas via befintliga ramavtal. 
Behovet behöver utredas mer innan upphandling. 
Kontraktsvärde ca 60 tkr/år. 
 

9. Insamling av returpapper 
Entreprenör eller utrustning. Behovet behöver utredas mer innan upphandling. 
Kontraktsvärde oklart. 

2023 

1. Omhändertagande restavfall 
Transport och omhändertagande av avfall från avfallskärl. 
Kontraktsvärde ca 1,3 mkr/år 
 

2. Omhändertagande matavfall 
Transport och omhändertagande av avfall från avfallskärl. 
Kontraktsvärde ca 0,2 mkr/år 
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Enheten för Stadsmiljö 
2022 

1. Ramavtal vinterväghållning 
Snöröjning och vårsopning  
Kontraktsvärde ca 2,5 mkr/ år  
Kontraktstid vanligtvis 2 år med möjlighet till förlängning 1+1. 
Befintligt avtal går att förlänga. Beslut om förlängning eller ny upphandling är ännu inte 
beslutat. 
 

2. Ombyggnation Lödöse Torg 
Kontraktsvärde ca 5 mkr/ år  
Kontraktstid projektbaserat. 
 

3. Upprustning och reinvestering Ströms Slottspark, flera olika uppdrag 
Kontraktsvärde ca 5 mkr/ år  
Kontraktstid projektbaserat. 
 
 

2023 

1. Ramavtal markskötsel, flera delar 
Gräs, träd, buskar, rabatter, sommarblommor etc.  
Kontraktsvärde ca 2,5 mkr/ år  
Kontraktstid vanligtvis 2 år med möjlighet till förlängning 1+1. 
Befintligt avtal går att förlänga. Beslut om förlängning eller ny upphandling är ännu inte 
beslutat. 
 

2. Utförande av beläggningsarbeten inom Lilla Edets kommun 
Kontraktsvärde ca 10 mkr/år  
Kontraktstid vanligtvis 2 år med möjlighet till förlängning 1+1. 
 

3. Tekniska konsulter anläggning, trafik, gata 
Kontraktsvärde ca 1 mkr/år  
Kontraktstid vanligtvis 2 år med möjlighet till förlängning 1+1. 
Oklart om ramavtal är nödvändigt/önskvärt. 
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§ 7 
Samhällsnämndens synpunkter på Trafikverkets 
samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet 
Dnr SAN 2021/834 
 
Sammanfattning 
 
Trafikverket utreder tillsammans med Sjöfartsverket var ny sluss i Trollhättan ska 
byggas. Samhällsnämnden kan nu lämna synpunkter över samrådshandlingarna i det 
avgränsningssamråd som föranleder ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Syftet 
med samrådet är att avgränsa innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 
ska bifogas ansökan. I samrådet utreds två alternativ för lokalisering. Båda alternativen 
kommer att innebära en omfattande masshantering, intrång i värdefulla naturområden 
och riksintresse för friluftsliv och naturvård, och påverkan på kulturmiljövård. 
Samhällsnämnden tar inte ställning till något av de två alternativen i 
lokaliseringsutredningen utan har genom att lämna synpunkter i samrådet möjlighet att 
lyfta miljöaspekter av den planerade vattenverksamheten som kan ha betydelse för Lilla 
Edet som nedströms liggande kommun, och därmed är viktiga för Trafikverket att 
beakta i framtagandet av MKB. Arbetet med framtagande av MKB omfattar fördjupade 
studier av projektets miljöpåverkan. Det kommer även att tas fram ett kontrollprogram. 
 
Det bedöms som relevant att översända synpunkter gällande vikten av tillräckliga 
försiktighetsåtgärder för att förhindra olyckor, spridning av föroreningar och försämrad 
råvattenkvalitet för Göta älv som vattentäkt. Lilla Edet är sårbar för påverkan på 
råvattnet eftersom det saknas möjlighet att stänga råvattenintaget. Vidare behöver en 
infrastruktur för masshantering etableras i ett tidigt skede då transporter och 
omhändertagande av stora mängder schaktmassor är ett följdföretag som kan påverka 
Lilla Edets kommun. Påverkan på älvens värdefulla fiskpopulationer och skredfrågan är 
också viktiga frågor att utreda vidare. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-11 
Remiss SAN 2021/834  
Samrådsunderlag SAN 2021/834 
Samhällsnämndens synpunkter på Trafikverkets samrådsunderlag inför ansökan om 
tillstånd för vattenverksamhet SAN 2021/834 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden överlämnar synpunkter till Trafikverket enligt förslag daterat  
2021-12-23. 
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Beslutet expedieras till 
Trafikverket, investeringsprojekt@trafikverket.se (Inklusive yttrande 
”Samhällsnämndens synpunkter på Trafikverkets samrådsunderlag inför ansökan om 
tillstånd för vattenverksamhet”)  
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Anna Tauson, miljöenheten 
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Datum Dnr  
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Samhällsnämndens synpunkter på Trafikverkets 
samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet 
 
Dnr SAN 2021/834 
 
 
Sammanfattning 
 
Trafikverket utreder tillsammans med Sjöfartsverket var ny sluss i Trollhättan ska 
byggas. Samhällsnämnden kan nu lämna synpunkter över samrådshandlingarna i det 
avgränsningssamråd som föranleder ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Syftet 
med samrådet är att avgränsa innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 
ska bifogas ansökan. I samrådet utreds två alternativ för lokalisering. Båda alternativen 
kommer att innebära en omfattande masshantering, intrång i värdefulla naturområden 
och riksintresse för friluftsliv och naturvård, och påverkan på kulturmiljövård. 
Samhällsnämnden tar inte ställning till något av de två alternativen i 
lokaliseringsutredningen utan har genom att lämna synpunkter i samrådet möjlighet att 
lyfta miljöaspekter av den planerade vattenverksamheten som kan ha betydelse för Lilla 
Edet som nedströms liggande kommun, och därmed är viktiga för Trafikverket att 
beakta i framtagandet av MKB. Arbetet med framtagande av MKB omfattar fördjupade 
studier av projektets miljöpåverkan. Det kommer även att tas fram ett kontrollprogram. 
 
Det bedöms som relevant att översända synpunkter gällande vikten av tillräckliga 
försiktighetsåtgärder för att förhindra olyckor, spridning av föroreningar och försämrad 
råvattenkvalitet för Göta älv som vattentäkt. Lilla Edet är sårbar för påverkan på 
råvattnet eftersom det saknas möjlighet att stänga råvattenintaget. Vidare behöver en 
infrastruktur för masshantering etableras i ett tidigt skede då transporter och 
omhändertagande av stora mängder schaktmassor är ett följdföretag som kan påverka 
Lilla Edets kommun. Påverkan på älvens värdefulla fiskpopulationer och skredfrågan är 
också viktiga frågor att utreda vidare. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-11 
Remiss SAN 2021/834  
Samrådsunderlag SAN 2021/834 
Samhällsnämndens synpunkter på Trafikverkets samrådsunderlag inför ansökan om 
tillstånd för vattenverksamhet SAN 2021/834 
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Bakgrund 
 
Projekt Slussar i Trollhätte kanal syftar till att säkra Vänersjöfartens framtid, genom att 
byta ut dagens slussar och därmed skapa förutsättningar för en framtida utveckling av 
sjöfarten i Vänerstråket. De befintliga slussarna i Trollhätte kanal är över 100 år gamla 
och närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Trafikverket bedömer att slussarnas 
livslängd är begränsad till år 2030. En nybyggnation i befintligt läge anses förenat med 
stora osäkerheter och risker avseende tekniska aspekter och påverkan på sjöfarten under 
byggtiden. Det alternativet har därför valts bort, och nya slussar bedöms därför vara den 
enda lösningen. I den lokaliseringsutredning som tagits fram inför 
avgränsningssamrådet framgår att två alternativ för placering av nya slussar har 
studerats, Syd och Nord. Båda alternativen kommer att innebära en omfattande 
masshantering, intrång i värdefulla naturområden och riksintresse för friluftsliv och 
naturvård, och påverkan på kulturmiljövård. Trafikverkets samlade bedömning i 
lokaliseringsutredningen är att det norra alternativet är mest fördelaktigt då detta 
alternativ innebär en kortare byggtid, lägre kostnad och att färre bostäder behöver lösas 
in. Något beslut har emellertid inte tagits, varför förutsättningar och bedömd 
miljöpåverkan redovisas för båda alternativ i samrådsunderlaget. 
Lokaliseringsutredningen tillsammans med synpunkter från samrådet kommer att ligga 
till grund för val av alternativ och den fortsatta projekteringen. 
 
Den planerade nya slussen är en vattenverksamhet som kräver tillstånd enligt 11 kapitlet 
i Miljöbalken. Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet planeras att lämnas in under 
2023 och beslut från Mark- och miljödomstolen väntas under 2024. Byggstart planeras 
till 2025. Byggtiden för nya slussar i alternativ Syd bedöms bli 7-8 år och i alternativ 
Nord 5 år. När den nya slussen tagits i drift kommer den gamla slussen att tas ur drift 
och dammsäkras. 
 
I projektet planeras följande åtgärder som kan utgöra vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 
§ miljöbalken: 
 

• Uppförande av nya slussar och dammanläggningar som breddning av befintlig 
farled vilket omfattar grävning, sprängning, fyllning, utläggande av 
erosionsskydd och pålning inom vattenområde 

• Anläggande av ny bro över Bergkanalen 
• Stängning/fyllning inom befintliga slussar 
• Utrivning av delar av befintlig dammanläggning, broar och marina 

konstruktioner 
• Bortledare av grundvatten 
• Muddring i Göta älv 

 
Dessutom ingår prövning om dispens från strandskyddet, naturreservatsföreskrifter samt 
artskyddsförordningen. 
 
Samhällsnämnden i Lilla Edets kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
samrådshandlingarna inför tillståndsansökan för den planerade vattenverksamheten. I 
nämndens yttrande lyfts de miljöaspekter av den planerade vattenverksamheten som kan 
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ha betydelse för Lilla Edet som nedströms liggande kommun, och därmed är viktiga för 
Trafikverket att beakta i framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden överlämnar synpunkter till Trafikverket enligt förslag daterat  
2021-12-23. 
 
 
 
Anna Tauson 
Kommunekolog/Miljöinspektör 
anna.tauson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Trafikverket, investeringsprojekt@trafikverket.se (Inklusive yttrande 
”Samhällsnämndens synpunkter på Trafikverkets samrådsunderlag inför ansökan om 
tillstånd för vattenverksamhet”)  
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Anna Tauson, miljöenheten 
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YTTRANDE 
 

Datum Dnr  
2021-12-23 SAN 2021/834 
 

 
 
 

 
 
   Trafikverket 
   investeringsprojekt@trafikverket.se 
   Postnummer Postort 
 
 
 
Samhällsnämndens synpunkter på Trafikverkets 
samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet 
 
Ärendenummer TRV 2021/8065 
 
 
Samhällsnämnden i Lilla Edets kommun lämnar följande synpunkter på 
samrådsremissen inför tillståndsansökan för vattenverksamhet. 
 
I samrådet utreds två alternativ för lokalisering. Båda alternativen kommer att innebära 
en omfattande masshantering, intrång i värdefulla naturområden, riksintresse för 
friluftsliv och naturvård, och påverkan på kulturmiljövård. Samhällsnämnden tar inte 
ställning till något av de två alternativen i lokaliseringsutredningen utan lämnar 
generella synpunkter rörande miljöaspekter av den planerade vattenverksamheten som 
kan ha betydelse för Lilla Edet som nedströms liggande kommun. 
 
Uppströms och nedströms den nya slussen kommer en ny kanal att utföras genom 
schaktning, sprängning av berg både över och under vattenytan samt muddring under 
befintlig vattenyta. Anläggandet av en ny sluss kommer att medföra omfattande 
masshantering inklusive muddring med tillhörande logistik oavsett vilket alternativ som 
väljs. I samrådsunderlaget framgår att ett antal förorenade och potentiellt förorenade 
platser förekommer inom utredningsområdet. Vid schakt-, muddrings-, och 
konstruktionsarbeten används arbetsfordon och kemikalier, vilket innebär en risk för 
spill och läckage. Mellanupplag kommer att krävas där massor kan läggas upp under 
byggtiden. Sammantaget kommer det omfattande arbetet i och kring vattenområdet att 
medföra risk för vattenföroreningar i Göta älv.  
 
Lilla Edets kommuns huvudintag för råvatten ligger ca 2 mil nedströms de planerade 
åtgärderna i Trollhättan. Vattentäkten försörjer större delen av Lilla Edets kommuns 
invånare med dricksvatten. Lilla Edet har inte möjlighet att stänga råvattenintaget då det 
inte finns någon reservvattentäkt i kommunen. Det är därför av yttersta vikt att vidta 
långt gående skyddsåtgärder för att förhindra olyckor, spridning av föroreningar och 
försämrad råvattenkvalitet för Göta älv som vattentäkt. Exempelvis måste 
försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att eventuellt arbete i förorenad mark inte 
medför att föroreningarna läcker ut i Göta älv. Likaså måste åtgärder för att säkerställa 
att ökad grumlighet inte sker då en ökad grumlighet medför stor negativ kapacitets- och 
kvalitetsmässig påverkan på Lilla Edets dricksvattenproduktionen. Det finns en risk att 
arbetsmaskiner i samband med anläggande av planerad åtgärd orsakar utsläpp av 
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exempelvis hydrauloljor och drivmedel, och i ansökan och i förslag på 
kontrollprogrammet bör Trafikverket beskriva vilka försiktighetsmått som vidtas för att 
minimera risken för utsläpp till Göta älv.  
 
Lilla Edets kommun anser att det inte räcker att Trafikverket eller platsansvarig 
kontaktar 112 vid olycka som riskerar att försämra råvattenkvaliteten. Direktkontakt 
måste tas med ansvarig för dricksvattenproduktionen i kommunen.  
 
Masshanteringen kommer att medföra omfattande transporter. För alternativ Nord avser 
Trafikverket att utreda möjligheten att bygga en tillfällig bro (”krigsbro”) över Göta älv. 
Detta för att öppna upp för transporter även mot väster. Beroende på mottagningsplats 
för avfallsmassor kan en del av transporterna komma att belasta Kungälvsvägen söderut 
vilket medför en ökad förekomst av tunga transporter i västra delen av Lilla Edet. I 
samrådsunderlaget har följdverksamheter avgränsats till de åtgärder som direkt berörs 
av planerad verksamhet. Masshantering och transporter beskrivs därmed från det att 
massor schaktas upp till de transporterats bort från platsen. Det råder i regionen en brist 
på lämpliga platser för nyttjande av schaktmassor för anläggningsändamål såväl som 
deponier. Det är angeläget att Trafikverket i god tid inför arbetet med slussarna 
fastställer en infrastruktur för mottagande av mudder- och schaktmassor. 
 
Inför framtagande av samrådsunderlaget har översiktliga artinventeringar utförts som 
visar att ett antal fågelarter och fladdermöss förekommer i området. Det innebär att 
artskyddsförordningen aktualiseras. Göta älv är även utpekat som värdefullt fiskevatten 
och mellan havet och Trollhättan finns arterna asp, flodpärlmussla, flodnejonöga, 
havsnejonöga och ål samt havsvandrande lax och öring. Älvens rika fiskfauna utgör en 
ekosystemtjänst av stor betydelse i Lilla Edet, som är väl känt för sitt rika laxfiske. 
Vattenverksamhetens potentiella påverkan på fisk måste utredas utförligt i framtagandet 
av miljökonsekvensutredningen så att tillräckliga skyddsåtgärder kan vidtas som 
säkerställer att fisk inte skadas av buller, vibrationer, grumling, utsläpp, muddring eller 
annan påverkan från arbetet.   
 
Göta älvdalen är ett mycket skredutsatt område. Sträckan från Trollhättan till Ödegärdet 
söder om Lilla Edet utgör det största sammanhängande området med hög skredrisk. Ca 
2 km nedströms den planerade vattenverksamheten ligger områden med hög skredrisk 
enligt SGI’s skredutredning. Skredfrågan pekas inte ut som en relevant aspekt i 
samrådshandlingarna. I den kommande miljökonsekvensutredningen bör det förtydligas 
på vilket sätt påverkan på risken för skred nedströms vattenverksamheten på grund av 
vibrationer, deponering av massor etc. i samband med arbetet kan uteslutas.   
 
 
 
 
 
 
Anna Tauson 
Miljöinspektör 
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Förord
Denna samrådshandling har tagits fram som ett första steg i processen att söka ett
tillstånd enligt miljöbalken för de nya slussarna i Trollhättan.

Sjöfartsverket och Trafikverket har ännu inte bestämt vilken placering som är mest
fördelaktig för slussarna i Trollhättan. Det är anledningen till att det finns två alternativa
placeringar och beskrivningar av hur verken hittills har bedömt de olika placeringarnas
för- och nackdelar.

I avgränsningssamrådet vill vi få in synpunkter om de föreslagna alternativen. Detta för
att efter samrådet få ett bra kunskapsunderlag för kommande
miljökonsekvensbeskrivning och för att kunna ta beslut om var i Trollhättan slussarna
ska anläggas. Till samrådet har detta samrådsunderlag tagits fram och är den handling
Trafikverket och Sjöfartsverket vill ha synpunkter på.

Lokaliseringsutredningen tillsammans med synpunkter från samrådet kommer att ligga
till grund för val av alternativ och den fortsatta projekteringen.
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1. Sammanfattning
Projektet Slussar i Trollhätte kanal syftar till att säkra Vänersjöfartens framtid, genom
att byta ut dagens slussar och därmed skapa förutsättningar för en framtida utveckling
av sjöfarten i Vänerstråket. Slussarna i Trollhättan ingår i Trollhätte kanal där också
slussarna i Brinkebergskulle och Lilla Edet ingår. Detta dokument är ett underlag för
avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för nya slussar i
Trollhättan. Miljödomsansökan kommer efter genomfört samråd att lämnas in till Mark-
och miljödomstolen.

1.1. Bakgrund

De befintliga slussarna i Trollhätte kanal är över 100 år gamla och närmar sig slutet av
sin tekniska livslängd. Enligt gällande bedömning, förutsatt att fortlöpande
underhållsinsatser genomförs, kan slussarnas funktion upprätthållas fullt ut till 2030.
Under den återstående tiden fram mot 2030 behövs sannolikt väsentligt fler och längre
underhållstopp i syfte att kunna upprätthålla anläggningens funktion och säkerhet fram
till dess en ny anläggning kan tas i bruk.

Enligt gällande prognoser förväntas framgent ökade transportmängder, en växande
befolkning och tilltagande pendling. Denna ökade trafik på väg och järnväg innebär att
den tillgängliga kapaciteten successivt kommer att bli allt lägre, förutsatt att
kapacitetsförstärkningar och utbyggnationer inte utvecklas i samma takt. Överflyttning
av transporter från sjöfarten bör därför undvikas.

Slussarnas funktion är avgörande för att säkra den framtida handelssjöfarten i stråket.
Bedömningen är emellertid att fortsatt drift inte kan säkerställas genom löpande
underhåll. En nybyggnation i befintligt läge bedöms få mycket stora konsekvenser och
effekter för transportslaget sjöfart som sådant men även andra transportslag, under
såväl byggtiden som en mångårig period därefter. Nya slussar i ny sträckning i Trollhätte
kanal bedöms därför vara det enda alternativet för fortsatt och utvecklad handelssjöfart i
stråket.

1.2. Lokalisering och utformning

I detta samrådsunderlag redovisas två alternativ för planerade slussar i Trollhättan, Syd
och Nord. Resultatet av utredningen ska ligga till grund för Trafikverkets och
Sjöfartsverkets ställningstagande om inom vilken korridor nya slussar ska studeras
vidare och tillstånd enligt miljöbalken ska sökas.

Alternativ Syd förläggs söder om befintliga slussar mellan Göta älv och Åkers sjö.
Föreslagen slusslinje ligger huvudsakligen på landområde och går delvis genom den
konstgjorda dammen Höljan som ligger mellan slusstrappan och den övre slussen. I
öster ansluter alternativet till befintlig farled i Åkers sjö och i väster ansluter alternativet
till befintlig farled ute i Göta älv i höjd med Nyckelberget. Bergkanalen breddas och rätas
ut mellan Åkers sjö och Klaffbron. Alternativet har en längd av 3,3 km.

Alternativ Nord, förläggs norr om befintliga slussar mellan Göta älv och Bergkanalen
norr om Västergärdet. I öster ansluter alternativet till befintlig farled vid Olidebron och i
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väster ansluter alternativet till befintlig farled ute i Göta älv. Bergkanalen breddas och
rätas ut från Olidebron upp till Klaffbron. Alternativet har en längd av 2,3 km.

För att kunna upprätthålla rätt funktion för den nya slussanläggningen behöver tre till
fyra nya slussar byggas. Planerade slussar kommer att utformas som tråg med ett fritt
innermått av cirka 125,0 x 18,0 x 6,3 meter. Huvuddelen av de bärande
konstruktionerna kommer att utföras i betong. Utformningen av synliga delar och
områden tillgängliga för allmänheten kommer i nästa skede att studeras vidare och ett
gestaltningsprogram kommer att tas fram. I anslutning till tråget anläggs ett
kulvertsystem som leder vatten in och ut ur slussen. Vattenflödet i kulvertsystemet drivs
av rådande vattentryck, där vatten rinner från den högre nivån till den lägre, och
regleras med luckor eller motsvarande. I varje mynning av slussen placeras slussportar
som upprätthåller skilda vattennivåer när de är stängda. Längs slussens sidor anläggs
ytor som möjliggör tillgänglighet för gående, slusspersonal, framtida underhåll och
räddningstjänst.

Delar av den befintliga dammen rivs och ersätts med en ny konstruktion som anpassas
till slussens läge och utformning.  Uppströms slussarna kommer breddning av
Bergkanalen utföras genom schaktning samt sprängning av berg, över och under
vattenytan.

Nedströms såväl som uppströms om planerade slussar krävs ledverk/kajkonstruktion
samt kraftupptagande skydd framför sluss i syfte att motverka skada på anläggning samt
väntbryggor/mötesplatser för handelsfartyg och fritidsbåtar. Olidebron behöver flyttas
eller rivas och ersättas. En bro för Vattenfalls tunga transporter kommer att anläggas i
båda alternativen som ersättning för den befintliga svängbron som förlorar sin funktion.
I båda alternativen kommer vägar att skäras av så att vägsystemen behöver ersättas.

Då nya slussar tagits i drift kommer de befintliga slussarna att tas ur drift och
dammsäkras. Slussarna fylls delvis igen för att säkerställa en fullgod dammsäkerhet och
minimera framtida underhållsbehov. Slussmurarnas krön och kajer kan sparas.
Framtida utformning och gestaltning av de befintliga slussarna kommer att utredas
vidare i kommande skeden.

1.3. Miljökonsekvenser

Projektet bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningssamråd har därför
inte genomförts.

1.3.1. Övergripande konsekvenser

Anläggande av nya slussar innebär i båda alternativen att älven kan fortsätta fungera
som stråk för turism och båtliv vilket stöder riksintresse för friluftsliv och medför stora
positiva konsekvenser. Befintlig hamn för fritidsbåtar i Åkers sjö kan behållas.

Riksintresse för kulturmiljö, Trollhättan påverkas genom att 1916 års slussled stängs och
fylls så att endast övre delarna av slussmurarna förblir synliga och att kanalmurar och
dragväg i sin nuvarande form kan försvinna. En positiv effekt för kulturmiljön kan bli att
ett tillägg av ytterligare en slussled genom Trollhättan medför att fyra generationers
slussar kommer kunna upplevas i samma område.
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Under byggtiden genereras buller och vibrationer från sprängning, spontning, pålning,
transporter och andra aktiviteter. Det kan medföra störningar för de som bor i
närområdet samt att värdefulla friluftsmiljöer påverkas. Arbeten anpassas så att
störningar för boende och skador på fisk och andra organismer minimeras.

Miljöpåverkan kan undvikas eller mildras genom skyddsåtgärder. I det fortsatta arbetet
kommer därför skyddsåtgärder att preciseras. Kompletterande inventeringar och
utredningar kommer också att tas fram under arbetet med miljödomsansökan.

1.3.2. Konsekvenser för alternativ Syd

Landskapsrummet kring Höljan kommer att utvidgas till ett nytt landskapsrum som
omfattar både befintlig och planerad slussled och får därmed en mer storskalig karaktär
än idag. En lång bergskärning blir en visuell och fysisk barriär. De negativa
konsekvenserna för landskapsbilden från den nya skalan och den bergskärning som
kommer att dominera visuellt kan bli måttliga till stora.

Alternativ Syd medför intrång i riksintresse för friluftsliv som följer Göta älv. Den
barriäreffekt för friluftslivet som idag finns vid befintliga slussar kommer att förstärkas
av en ny parallell slussled. Ryrbäcken med omgivande skog utgör naturreservat och
kommer delvis att tas i anspråk. Holmebron som korsar bäcken, den nedre branta delen
av bäckravinen och bäckens mynning i älven försvinner vilket är negativt för
upplevelsevärden och tillgänglighet i naturområdet. De negativa konsekvenserna för
friluftslivet bedöms bli måttliga.

Alternativ Syd medför även intrång i riksintresse för naturvård. Naturinventeringen
visar att det finns områden med påtagliga, höga och kring Ryrbäcken mycket höga
naturvärden som påverkas på en yta av cirka 83 000 m2. Artinventeringar visar att en
stor del av korridoren har ett värde för fladdermöss och fågel med ett flertal prioriterade
fågelarter och ett stort antal registreringar av fladdermusindivider. De negativa
konsekvenserna för naturvård bedöms bli måttliga till stora.

Riksintresse för kulturmiljövård omfattar den befintliga slussleden som även utgör
statligt byggnadsminne. Landskapet kring den övre slussen och Höljan genomgår en
påtaglig förändring avseende den topografi som kännetecknar fall- och slussområdet.
Ytterligare påverkan på kulturmiljöns karaktär uppstår genom breddningen av
Bergkanalen som också ingår i byggnadsminnet och där kanalmurar och dragväg kan
försvinna. Alternativet bedöms få måttliga till stora negativa konsekvenser för
kulturmiljön.

Alternativ Syd har en jämförelsevis lång sträckning genom höjdområdet söder om
befintlig sluss. Detta medför en omfattande masshantering med en bergschakt på cirka
2,5 miljoner m³. Huvuddelen av schaktmassorna är överskott som måste transporteras
bort från platsen vilket kommer att ta mycket tid i anspråk och medför en byggtid på sju
till åtta år. De omfattande arbetena i kombination med att flera bostäder finns i
närheten medför omfattande störningar under byggtiden för boende. Alternativ Syd
medför att 25-35 bostäder måste lösas in och rivas.

Närheten till befintliga slussar i kombination med att berget har dålig stabilitet skapar
ett behov av omfattande temporära och permanenta förstärkningsåtgärder för att
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skydda den befintliga anläggningen. Närheten till befintliga slussar medför också att
hänsyn måste tas till den befintliga sjöfarten.  Även om hänsyn tas kommer farleden,
som utgör riksintresse för kommunikation, att störas av återkommande avstängningar.

Ny kanal med slussar i alternativ Syd kan leda till en grundvattensänkning i det högre
liggande området mot öster och söder från ny kanal. Bebyggelse i villaområdet
Skoftebyn som kan vara känslig för sättningsskador finns främst vid Syringeparken och
Ryrbäcksparken, möjligen även längre söderut.

1.3.3. Konsekvenser för alternativ Nord

Landskapsbilden påverkas i kanjonbildningen där en öppning för kanalleden tas upp i
berget och blir en främmande karaktär som blir synlig från stigarna på andra sidan
älven, mittemot slussen. En 25-30 meter hög skärning kan, beroende på påslagets
placering, komma att uppstå lokalt som delvis kan bli synlig från utsiktspunkten på
Kopparklinten vid Göta älv. Östra mynningen blir synlig från Åkerssjövägen vid
Olidebron där cirka 5 meter höga skärningar uppstår. De negativa konsekvenserna för
landskapsbilden bedöms bli måttliga till stora i landskapet vid Göta älv.

Alternativ Nord medför intrång i naturreservatet Älvrummet som ingår i riksintresse för
friluftsliv. Älvrummet är ett skogsområde med promenadstigar och leder i centrala
Trollhättan som används för tävlingar och evenemang. Alternativet medför att området
delas i två delar. En barriär kommer att uppstå men det bedöms möjligt att anlägga
korsande passager för de viktigaste gångstråken. De negativa konsekvenserna för
friluftslivet bedöms bli måttliga till stora.

Alternativet medför intrång i riksintresse för naturvård där kanjonen med älven ingår i
korridorens västra del. Området inom Älvrummet har enligt naturinventeringen
påtagliga och höga naturvärden som påverkas på en yta av ca 61 000 m2. Ett par
prioriterade fågelarter finns inom området och vid Västergärdet finns ett skogsområde
där fladdermöss registrerats. De negativa konsekvenserna för naturmiljön bedöms bli
måttliga till stora.

Alternativet påverkar riksintresse för kulturmiljövården genom att byggnader som varit
tjänstemannabostäder kan komma att rivas beroende på vilken slutgiltig dragning som
väljs inom korridoren. Samband bryts mellan de för riksintresset två grundläggande
värdena Olidans kraftverk och bostadsområdet Västergärdet vilka var uppförda som
bostäder för maskinister vid Olidan. Det skapas även ett nytt väst-östligt stråk i den idag
småskaliga miljön med nord-sydliga samband. Alternativet bedöms få måttliga till stora
negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Alternativ Nord går genom ett höjdområde norr om det historiska slussområdet. Detta
medför omfattande masshantering med bergschakt på ca 0,75 miljoner m3. Huvuddelen
av schaktmassorna är överskott som måste transporteras bort från platsen vilket medför
en byggtid på fem år. Det finns endast ett fåtal bostäder i närheten av planerade slussar
som kan komma att störas av byggarbetena. Ett fåtal bostäder kan komma att lösas in.

Arbeten i Bergkanalens norra del kommer att medföra störningar för sjöfarten medan
övriga arbeten med slussleden kan göras utan sådana konflikter.
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Ny kanal med slussar i alternativ Nord kan leda till en grundvattensänkning i det högre
liggande bergområdet på båda sidor om ny kanal. Detta medför en risk för sättningar
vilket kan påverka bebyggelse vid Skogsvreten ner mot Olidehålan, möjligen även för
något hus vid Västergärdet.
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2. Inledning
Detta dokument utgör underlag för samråd inför ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Anläggandet av nya slussar i Trollhättan är
en del av en större upprustning av Trollhätte kanal där samtliga slussar planeras att
ersättas med nya.

Utredningar om miljöpåverkan pågår och kommer i sin helhet redovisas i den
kommande miljökonsekvensbeskrivningen som är en del av tillståndsansökan.
Planerade åtgärder omfattar nya slussar i Göta älv och stängning/igenfyllning av de
befintliga.

Figur 1. Orienteringskarta över Trollhättans slussar.
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2.1. Administrativa uppgifter
Verksamhetsutövare: Staten genom Trafikverket och

Sjöfartsverket.

Organisationsnummer: 202100-6297 (Trafikverket)

Adress: Trafikverket, 784 89 Borlänge

Besöksadress: Trafikverket, Röda vägen 1, Borlänge

Kontaktperson i miljöfrågor: Mikael Rintala, projektledare (Trafikverket)

Kontaktuppgifter: trafikverket@trafikverket.se

0771-921 921 (Trafikverket)

Anläggningsnamn: Trollhätte slussar

Fastighetsbeteckning: Se bilaga 1

Län: Västra Götaland

Kommun: Trollhättan

2.2. Bakgrund
De befintliga slussarna i Trollhätte kanal är över 100 år gamla och närmar sig slutet av
sin tekniska livslängd. Enligt gällande bedömning, förutsatt att fortlöpande
underhållsinsatser genomförs, kan slussarnas funktion upprätthållas fullt ut till 2030.
Under den återstående tiden fram mot 2030 behövs sannolikt väsentligt fler och längre
underhållstopp i syfte att kunna upprätthålla anläggningens funktion och säkerhet fram
tills dess en ny anläggning kan tas i bruk.

Enligt gällande prognoser förväntas framgent ökade transportmängder, en växande
befolkning och tilltagande pendling. Denna ökade trafik på väg och järnväg innebär att
den tillgängliga kapaciteten successivt kommer att bli allt lägre, förutsatt att
kapacitetsförstärkningar och utbyggnationer inte utvecklas i samma takt. Överflyttning
av transporter från sjöfarten bör därför undvikas.

Slussarnas funktion är avgörande för att säkra den framtida handelssjöfarten i stråket.
Bedömningen är emellertid att fortsatt drift inte kan säkerställas genom löpande
underhåll. En nybyggnation i befintligt läge bedöms få mycket stora konsekvenser och
effekter för transportslaget sjöfart som sådant men även andra transportslag, under
såväl byggtiden som en mångårig period därefter. Nya slussar i Trollhätte kanal bedöms
därför vara det enda alternativet för fortsatt och utvecklad handelssjöfart i stråket.

2.2.1. Tidigare utredningar
År 2013 genomfördes en trafikslagsövergripande stråkstudie för Göta älv-Vänerstråket
med syfte att skapa beslutsunderlag inför Trafikverkets åtgärdsplanering för åren 2014–
2025.
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En fördjupad åtgärdsvalsstudie, ”Trafikslagsövergripande stråkstudie, Göta älv–
Vänerstråket”, genomfördes under åren 2016-2017 och syftade till att fördjupa
beslutsunderlaget inför Trafikverkets åtgärdsplanering för 2018-2029.
Kompletteringarna bestod främst i statusbestämning av befintliga slussar samt
byggtekniska förslag till eventuell ombyggnad och nybyggnad i ny sträckning.

Resultatet av åtgärdsvalsstudierna kan sammanfattas enligt följande:

· Befintliga slussar är uttjänta 2030 och fortsatt renovering av dagens slussar är
inte möjlig

· Nybyggnation i befintlig sträckning är förenat med stora osäkerheter och risker
avseende tekniska aspekter och påverkan på sjöfarten under byggtiden.
Alternativet har därför valts bort.

Sammantaget är Trafikverkets och Sjöfartsverkets samlade bedömning att byggnation av
nya slussar och kanal i ny sträckning är den enda möjligheten för att bibehålla och
utveckla Vänersjöfarten.

Nya slussar i Trollhätte kanal fanns med som ett namngivet objekt i nationell plan 2018-
2029.

Som underlag inför samrådet har en lokaliseringsutredning tagits fram (Trafikverket
2021) där två alternativ studerades.

2.3. Ärendet
I projektet planeras följande åtgärder som kan utgöra vattenverksamhet enligt 11 kap. 9
§ miljöbalken:

· Uppförande av nya slussar och dammanläggningar samt breddning av befintlig
farled vilket omfattar grävning, sprängning, fyllning, utläggande av
erosionsskydd och pålning inom vattenområde

· Anläggande av ny bro över Bergkanalen

· Stängning/fyllning inom befintliga slussar

· Utrivning av delar av befintlig dammanläggning, broar och marina
konstruktioner

· Bortledande av grundvatten

· Muddring i Göta älv

Dessutom ingår följande prövningar:

· Dispens från bestämmelser om strandskyddsområde enligt miljöbalken 7 kap 13
§

·  Dispens från naturreservatsföreskrifter enligt miljöbalken 7 kap 4 §

· Dispens enligt artskyddsförordningen
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2.3.1. Avgränsning
Samrådet berör den tillståndspliktiga vattenverksamheten.  Andra prövningar enligt
miljöbalken, som dispens från strandskydd, kommer att inkluderas i miljödomsansökan.
Tillstånd enligt Kulturmiljölagen prövas utanför miljödomsansökan.

De väsentliga miljöaspekter som kommer att beröras av planerad vattenverksamhet och
som beskrivs i detta samrådsunderlag är landskap, kulturmiljö, naturmiljö, friluftsliv,
grundvatten, ytvatten, boendemiljö, buller och vibrationer.

I samrådsunderlaget har gällande följdverksamheter (masshantering och transporter)
avgränsats till de åtgärder som direkt berörs av planerad vattenverksamhet.
Masshantering och transporter beskrivs därmed från det att massor schaktas upp tills de
transporterats bort från platsen.

2.4. Lokalisering
I detta samrådsunderlag redovisas två alternativa förslag på lokalisering. Resultatet av
utredningen ska ligga till grund för Trafikverkets och Sjöfartsverkets ställningstagande
om inom vilken korridor nya slussar ska studeras vidare.

Planerade slussar ligger i Trollhättan. Alternativ Syd förläggs söder om befintliga slussar
mellan Göta älv och Åkers sjö, se figur 2. Föreslagen slusslinje ligger huvudsakligen på
landområde och går delvis genom den konstgjorda dammen Höljan som ligger mellan
slusstrappan och den övre slussen. I öster ansluter alternativet till befintlig farled i Åkers
sjö och i väster ansluter alternativet till befintlig farled ute i Göta älv vid Utkiken.
Bergkanalen breddas mellan Åkers sjö och Klaffbron.

Alternativ Nord, förläggs norr om befintliga slussar mellan Göta älv och Bergkanalen
norr om Västergärdet, se figur 2. I öster ansluter alternativet till befintlig farled vid
Olidebron och i väster ansluter alternativet till befintlig farled ute i Göta älv.
Bergkanalen breddas från Olidebron upp till Klaffbron.
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Figur 2. Alternativa lägen för lokalisering av nya slussar i Trollhättan.
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2.5. Tillståndsprocessen
2.5.1. Vattenverksamhet
Tillståndsprocessen för vattenverksamhet inleds med ett samråd. Inför samrådet tas ett
samrådsunderlag fram som syftar till att beskriva den planerade verksamheten och de
miljöeffekter projektet kan antas medföra.

Ett så kallat undersökningssamråd ska genomföras med syftet att utreda om
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 23–25 §§
miljöbalken).

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning genomföras. Den specifika
miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen, kommun och
enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer
och den allmänhet som också kan antas bli berörd (6 kap. 29–32 §§ miljöbalken).
Avgränsningssamrådets syfte är att utreda omfattningen av och detaljeringsgraden i den
miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och utgöra underlag för den kommande
tillståndsansökan.

Enligt miljöbalken kan en verksamhetsutövare emellertid direkt inleda ett
avgränsningssamråd utan att först ha genomfört ett undersökningssamråd om en
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 23 § andra stycket
punkt 1 miljöbalken).

Tillstånd för vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomstolen.

2.5.2. Betydande miljöpåverkan
Trafikverket och Sjöfartsverket bedömer att den planerade vattenverksamheten kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig i de planerade
åtgärdernas lokalisering i ett betydelsefullt kulturlandskap med effekter på riksintresse
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Undersökningssamråd har därför inte
genomförts. Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd.

2.5.3. Samråd och samrådskrets
Samråd kommer att hållas med länsstyrelsen, kommuner och enskilda som kan tänkas
bli särskilt berörda samt med övriga statliga myndigheter, organisationer och
allmänheten.

Samrådsunderlaget ska tillgängliggöras i god tid så att samtliga berörda ges möjlighet att
lämna synpunkter på den planerade verksamheten. Samrådet utgör i sin tur grund för
framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen.

Det planerade samrådet genomförs digitalt. I annonser i lokaltidningar, Post och Inrikes
och samhällsutskick finns upplysningar om när samrådsunderlaget finns tillgängligt på
Trafikverkets hemsida. Där finns också information om hur man kan lämna sina
synpunkter via digitalt formulär på hemsidan, brev eller e-post. Öppet hus kommer att
ordnas vid några tillfällen under samrådstiden. Det finns även möjligheter att boka
telefontid för att ställa frågor. Ett antal filmer ligger på hemsidan, för att ytterligare
förklara. Efter samrådet sammanställs alla synpunkter och bemöts.
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På kommunens hemsida finns information om att avgränsningssamråd äger rum med
länkar till Trafikverkets hemsida.

Samrådskretsen har avgränsats utifrån att verksamheten bedöms medföra betydande
miljöpåverkan. Samrådskretsen, som fått tillgång till detta underlag, är:

· Fastighetsägare, kända arrendatorer samt brunnsägare

· Rättighetsinnehavare

· Myndigheter

· Kommuner

· Organisationer och företag

· Allmänheten

2.6. Rådighet
Området för alternativ Syd är i huvudsak beläget på av Sjöfartsverket ägda fastigheter.
Mindre delar av området i söder är belägna på fastigheter ägda av Trollhättans kommun.
Cirka 25-35 privatägda småhusfastigheter ligger inom utredningsområdet. De som
berörs kommer att lösas in på grund av konflikt med utbyggnadsområdet.

Området för alternativ Nord är i till största delen beläget på fastigheter ägda av
Vattenfall Vattenkraft AB och Sjöfartsverket. Delar av vattenområdet i Göta älv ingår i
en privatägd fastighet. Området berör även ett fåtal privatägda småhusfastigheter och
verksamhetsfastigheter.

Rådighet över mark kan förvärvas på flera olika sätt och med stöd av olika typer av
lagstiftning. Företrädelsevis kommer detta ske genom frivilliga avtal med
fastighetsägarna. Är detta inte möjligt finns flera olika typer av inlöseninstrument, bl.a.
tvångsrätt enligt miljöbalken när det är fråga om mark som behövs för
vattenverksamhet. I samarbete med kommunen kan även inlösen ske med stöd av
detaljplan. Det finns vidare möjlighet att erhålla markåtkomst genom expropriation.

2.7. Tidplan
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet planeras att lämnas in under 2023. Beslut
från mark- och miljödomstolen väntas under 2024.

Byggstart är planerad till 2025. Byggtiden för nya slussar i alternativ Syd bedöms bli sju
till åtta år och i alternativ Nord fem år.

När nya slussar tagits i drift kommer de befintliga slussarna att tas ur drift och
dammsäkras.
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2.8. Bortvalda alternativ
Under planeringsarbetet i detta och tidigare skeden har flera alternativa lösningar
studerats. Några av dessa har av olika anledningar valts bort. De redovisas nedan.

2.8.1. Alternativ Mitt
Ett tredje alternativ, alternativ Mitt, har utretts inom lokaliseringsutredningen för
sträckan söder om kraftledningen (Trafikverket 2021). Alternativ Mitt förläggs norr om
befintliga slussar mellan Göta älv och Åkers sjö. Bergkanalen breddas mellan Åkers sjö
och den korsande kraftledningen över Bergkanalen. I alternativet ligger föreslagen
slusslinje på landområde och bryter igenom befintlig 1844-års sluss och kanal. Delar av
1800-års sluss och parkområdet Gamle Dal kan beröras beroende på sträckning. I öster
ansluter alternativet till befintlig farled i Åkers sjö och i väster ansluter alternativet till
befintlig farled ute i Göta älv vid Utkiken.

Grundläggande värden för riksintresset för kulturmiljövård påverkas då alternativet
löper igenom såväl 1800 års som 1844 års slussleder, samt genom en stor del av den
värdefulla bebyggelsen i området (skyddade som byggnadsminnen). Specifikt innebär
alternativet för slussarna att den övre slussen av 1800 års slussled, liksom den övre och
den mellersta slussen av 1844 års slussled rivs bort. Vad gäller byggnader så rivs 16 av
28 byggnader som omnämns i byggnadsminnesförklaringen för
byggnadsminnesområdet Trollhättan Kanal- och slussområde. Här ingår exempelvis
gamla kanalkontoret (uppfört 1795) från den första slussleden, slussvaktarbostäder från
olika tider, slusscaféet, verkstäder och uthus från 1900-talets början m.fl.

Alternativet bedöms få stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Detta mot
bakgrund av att grundläggande värden för riksintresset rivs i form av slussanläggningar
och bebyggelse samt Bergkanalens dragvägar och kanalmurar försvinner vilket skapar
en ny kulturmiljökaraktär.

För att alternativ Mitt ska vara genomförbart krävs att det statliga byggnadsminnet
upphävs eller ändras i betydande del. Med hänsyn till byggnadsminnets omfattning och
betydelse är det inte sannolikt att en sådan ansökan kan vinna bifall, särskilt utifrån att
andra alternativ finns. Alternativ Mitt innebär således utifrån kulturmiljöperspektiv en
avsevärd risk i formell mening.

Alternativet bedöms ha alltför stor miljöpåverkan och har därför valts bort.
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Figur 3. Alternativ Mitt.

2.8.2. Om- eller nybyggnation av befintlig sluss
I rapporten ”Vänersjöfart och slussar i Trollhätte kanal Byggtekniska alternativ och
samhällsekonomiska effekter” redovisas om- eller nybyggnation i befintliga slussar som
ett avskrivet alternativ.
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”Som alternativ till renovering av befintliga slusskonstruktioner har en bedömning och
teknisk beskrivning kring om- alternativt nybyggnation i befintlig sluss presenterats. En
långsiktigt hållbar renovering innebär en nybyggnation av samtliga ingående bärande
konstruktionsdelar. Denna investering skulle lämpligen dimensioneras för 120 års
livslängd.

Princip för studerat ombyggnadsalternativet är att befintliga konstruktioner används
som stödjande konstruktioner och att bärande och tätande funktioner ges via nya
konstruktioner. Detta innebär att nya portkammare och slussväggar anläggs samt ett
nytt arrangemang för tömning och fyllning av slussarna. Med hänsyn till begränsade
möjligheter att torrlägga slussarna längre perioder innebär det att väsentliga delar av
konstruktionerna måste prefabriceras på annan plats.

Det är viktigt att handelssjöfarten kan fortgå på ett acceptabelt sätt under byggtiden. I
annat fall finns risk att godset hittar andra vägar under denna tid. Detta har varit en
viktig faktor vid analys av alternativen med åtgärder i befintlig sluss.

Byggperioderna måste därför planeras mycket omsorgsfullt och bedrivas effektivt.
Ytterligare en komplikation är att tillgängligheten och bärigheten till vissa av slussarna
är mycket begränsad för framförallt stora lyftanordningar.

För det alternativ till byggnation som analyserats har byggperioden delats upp i ett antal
delperioder med mellanliggande perioder då sjöfarten kan använda slussarna.

Vad avser alternativet om- eller nybyggnation i befintlig sträckning menar Sjöfartsverket
att det inte uppfyller ställda krav avseende säkerhetsmarginaler för dagens, och
framtidens fartyg, varför framtida fartygsstorlek också i detta alternativ blir mindre än
dagens fartyg. Därutöver innehåller alternativet, som beskrivits ovan, stora osäkerheter
avseende kostnader, tidsåtgång och påverkan under byggperioden. Utredningens
styrgrupp (se RAPPORT Vänersjöfart och slussar i Trollhätte kanal Byggtekniska
alternativ och samhällsekonomiska effekter. Slutversion 2017-02-27) beslutade att detta
inte kan anses vara ett reellt alternativ för fortsatt utredning.”

En nybyggnation i befintligt läge medför en total avstängning av farleden under flera år.
En avstängning bedöms få mycket stora konsekvenser och effekter för transportslaget
sjöfart som sådant men även andra transportslag, under såväl byggtiden som en
mångårig period därefter. Enligt gällande prognoser förväntas framgent ökade
transportmängder, en växande befolkning och tilltagande pendling. Denna ökade trafik
på väg och järnväg innebär att den tillgängliga kapaciteten successivt kommer att bli allt
lägre, förutsatt att kapacitetsförstärkningar och utbyggnationer inte utvecklas i samma
takt. Överflyttning av transporter från sjöfarten bör därför undvikas.

 Alternativet har valts bort eftersom det inte uppfyller funktionskraven.

2.8.3. Renovering av befintlig sluss
Möjligheten att åstadkomma en säker drift av dagens slussar för framtida sjöfart genom
en renoveringsinsats, har undersökts i den nu genomförda statusbedömningen av
befintlig anläggning (Fördjupad utredning Vänersjöfarten 2015-2016; SWECO
Vattenkraft och Dammar; 2016-04-21 på uppdrag av Sjöfartsverket). Frågeställningen
som utredning skulle ge svar på var om det är tekniskt möjligt att förlänga livslängden
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på dagens slusskonstruktioner med minst 50 år. Skador som en renovering av slussarna
ska motverka är sådana som leder till avbrott i sjötrafiken eller som leder till
personskador eller skador på annan egendom

För att eliminera risk vid oförutsedda skador som påverkar säkerhet eller möjlighet att
bedriva sjöfart i slussen krävs ökad hållfasthet och täthet i betongkonstruktionerna. För
att nå en förhöjd hållfasthet, och inte endast ökad täthet lokalt krävs ett injekteringsbruk
av högre kvalitet än det som tidigare använts. Injekteringsbruk av högre kvalitet kräver
ett ökat tryck vilket kan utsätta betongen för dragspänningar och medföra lokala brott
under reparationsarbetet.

De resultat och slutsatser som den tekniska undersökningen presenterar gör gällande att
det idag inte finns tillgänglig renoveringsteknik för att förlänga livslängden på befintlig
anläggning med 50 år.

Vidare ger en renovering av dagens slussar inte möjlighet till ökade fysiska dimensioner,
något som efterfrågas för att skapa förutsättningar för en framtida utveckling av
sjöfarten i Vänerstråket och för att möta de krav på säkerhetsmarginaler som ska
uppfyllas enligt gällande internationella normer. Slussarnas innermått kommer att bli
mindre än dagens i detta alternativ.

Alternativet har valts bort eftersom det inte är tekniskt möjligt att utföra och inte
uppfyller funktionskrav.

2.8.4. Anläggning av ny kanal Vänern-Uddevalla
Att förbinda Vänern med Västerhavet via en kanal mellan Uddevalla och Vänersborg är
ett alternativ som har diskuterats och avskrivits vid ett flertal tillfällen.

Enligt en utredning från 1957, som bygger på samma sträckning som var föreslaget
1909, skulle längden på kanalen uppgå till totalt cirka 35 kilometer, det vill säga knappt
50 kilometer kortare än nuvarande sträckning. Mot detta alternativ talar topografin i
området, vilket kräver slussning på både den västra (lyfthöjd cirka 36 meter) och östra
sidan (tre slussar med lyfthöjd på vardera cirka 9 meter) av sträckningens högsta punkt.

Tidigare utredningar visar även att vattenvolymerna i de sjöar som ingår i den
skisserade kanalen inte är tillräckliga för att klara den erforderliga slussningen på
naturlig väg.

Samtidigt har det ansetts viktigt att befintliga hamnar utmed Göta älv kan nyttjas även i
framtiden men de kommer sannolikt att stängas i detta alternativ. På samma sätt knyts
inte turistleden samman mellan Göteborg och Vänern.

Över tid har korsande vägar och järnvägar utvecklats varför alternativet skulle medföra
att minst en europaväg och två järnvägar ska passeras för att uppnå en ny
farledsfunktion. Alternativet har valts bort eftersom det är förknippat med höga
kostnader och är orealistiskt.
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3. Planerad verksamhet
En utredning för val av lokalisering av nya slussar har tagits fram (Trafikverket 2021).
Nya slussar förläggs vid sidan av befintlig farled eftersom den ska fungera under
byggtiden. Föreslagna slusslägen ligger norr respektive söder om de befintliga slussarna.

I detta samrådsunderlag redovisas två alternativ, Syd och Nord, se figur 2. Trafikverket
kommer efter avslutat samråd att ta fram ett ställningstagande för val av alternativ.

I detta tidiga skede har det inte varit möjligt att definiera exakta lägen för de studerade
alternativen. Istället har två korridorer som möjliggör justering av läget tagits fram. Det
exakta läget studeras i kommande skeden och den färdiga anläggningen kommer endast
att ta en del av vald korridor i anspråk.

För att kunna upprätthålla rätt funktion för den nya slussanläggningen behöver tre till
fyra nya slussar byggas. Planerade slussar kommer att utformas som tråg med ett fritt
innermått av cirka 125,0 x 18,0 x 6,3 meter. Huvuddelen av de bärande
konstruktionerna kommer att utföras i betong. . Utformningen av synliga delar och
områden tillgängliga för allmänheten kommer i nästa skede att studeras vidare och ett
gestaltningsprogram kommer att tas fram. I anslutning till tråget anläggs ett
kulvertsystem som leder vatten in och ut ur slussen. Vattenflödet i kulvertsystemet drivs
av rådande vattentryck, där vatten rinner från den högre nivån till den lägre, och
regleras med luckor eller motsvarande. I varje mynning av slussen placeras slussportar
som upprätthåller skilda vattennivåer när de är stängda. Längs slussens sidor anläggs
ytor som möjliggör tillgänglighet för gående, slusspersonal, framtida underhåll och
räddningstjänst.

Nedströms såväl som uppströms om planerade slussar krävs ledverk/kajkonstruktion
samt kraftupptagande skydd framför sluss i syfte att motverka skada på anläggning samt
väntbryggor/mötesplatser för handelsfartyg och fritidsbåtar.

Då nya slussar tagits i drift kommer de befintliga slussarna att tas ur drift och
dammsäkras. Slussarna fylls delvis igen för att säkerställa en fullgod dammsäkerhet och
minimera framtida underhållsbehov. Slussmurarnas krön och kajer kan sparas.
Framtida utformning och gestaltning av de befintliga slussarna kommer att utredas
vidare i kommande skeden.

3.1. Alternativ Syd
Föreslagen slusslinje i alternativ Syd är cirka 3,3 km lång. Se figur 4. Alternativ Syd
förläggs söder om befintliga slussar mellan Göta älv och Åkers sjö. Föreslagen slusslinje
ligger huvudsakligen på landområde och går delvis genom den konstgjorda dammen
Höljan som ligger mellan slusstrappan och den övre slussen. I öster ansluter alternativet
till befintlig farled i Åkers sjö och i väster ansluter alternativet till befintlig farled ute i
Göta älv vid Utkiken. Bergkanalen breddas och rätas ut mellan Åkers sjö och Klaffbron.

Alternativ Syd medför omfattande masshantering med 2,5 miljoner m3 jord- och
bergschakt till följd av alternativets långa sträckning.  Temporära och permanenta
förstärkningsåtgärder blir omfattande.
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Byggarbeten i alternativ Syd medför därmed en lång byggtid då befintliga bristfälliga
slussar måste hållas i drift och störningar på sjöfarten uppstår genom arbeten i befintlig
farled och i anslutning till befintliga slussar. Anläggningskostnaden bedöms bli cirka 5,3
miljarder kronor.

Figur 4. Korridor för alternativ Syd.
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Figur 5. Idéskiss alternativ Syd – vy över Höljan från slusstrappan. Ger en bild av hur ny slussled
och omgivningarna skulle kunna se ut. Skissen visar de nya slussarnas placering och den
utvidgade Höljan.

Figur 6. Idéskiss alternativ Syd – vy över Höljan från Åkers sjö. Ger en bild av hur  ny slussled och
omgivningarna skulle kunna se ut. Skissen visar de nya slussarnas placering och den utvidgade
Höljan.
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Figur 7. Idéskiss alternativ Syd – vy över slusstrappan från Göta älv. Ger en bild av hur ny
slussled och omgivningarna skulle kunna se ut. Skissen visar de nya slussarna från Göta älv.

Figur 8. Ungefärliga lägen för planerade åtgärder.
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3.2. Alternativ Nord
Föreslagen slusslinje ligger norr om befintliga slussar och är cirka 2,3 km lång.
Se figur 9.

Figur 9. Korridor för alternativ Nord.

Alternativ Nord förläggs mellan Göta älv och Bergkanalen norr om Västergärdet. I öster
ansluter alternativet till befintlig farled vid Olidebron och i väster ansluter alternativet
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till befintlig farled ute i Göta älv. Bergkanalen breddas och rätas ut från Olidebron upp
till Klaffbron.

Alternativ Nord medför omfattande masshantering med 0,75 miljoner m3 jord- och
bergschakt. Temporära och permanenta förstärkningsåtgärder kommer att krävas.
Byggarbeten i alternativ Nord medför att befintliga bristfälliga slussar måste hållas i
drift under en period som ryms inom tidplanen. Störningar på sjöfarten uppstår då
arbeten måste göras i farleden. Anläggningskostnaden bedöms bli cirka 3 miljarder
kronor.

Figur 10. Idéskiss alternativ Nord – vy från Bergkanalen. Ger en bild av hur ny slussled och
omgivningarna skulle kunna se ut. Skissen visar befintlig Bergkanal ner mot Åkers sjö och ny
kanal med slussar ner till Göta älv.

Figur 11. Idéskiss alternativ Nord – vy över Västergärdet. Ger en bild av hur ny slussled och
omgivningarna skulle kunna se ut. Skissen visar hur den nya slussleden passerar norr om husen
vid Västergärdet och ansluter till  Göta älv.
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Figur 12. Idéskiss alternativ Nord – vy från Göta älv. Ger en bild av hur ny slussled och
omgivningarna skulle kunna se ut. Skissen visar den nya slussen där den kommer ut i Göta älv.
Kärlekens stig går längs med vattnet och där slussleden ansluter till Göta älv byggs en passage
över slussen.

Figur 13. Ungefärliga lägen för planerade åtgärder.
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4. Planer och gällande bestämmelser
4.1. Planer
4.1.1. Översiktsplan 2013
För området gäller en kommunal översiktsplan från 2013. I översiktsplanen är en ny
sträckning för nya slussar och kanal schematiskt redovisad söder om befintliga slussar.
Alternativ Syd överensstämmer delvis med översiktsplanen men medför även intrång i
område för blandad och småskalig bebyggelse. Området för alternativ Nord berör
omvandlingsområde för turism och rekreation med inslag av bostäder och verksamhet
(O3) samt tätortsnära friluftsområde. Breddning av Bergkanalen ingår i båda
alternativen och kan påverka område O3 samt centrala staden. Se figur 14.

4.1.2. Fördjupad översiktsplan
Del av området berörs även av en fördjupad översiktsplan för Östra älvstranden antagen
2008. Den fördjupade översiktsplanen redovisar strandområdet utmed östra sidan av
Bergkanalen upp till kraftledningen som ”Riksintresse framtida slussled”. Öster och
söder om Åkers sjö har mark avsatts för bostäder, grönområde och cykelväg i ett område
som kan påverkas av alternativ Syd.

Figur 14. Utdrag ur översiktsplan för Trollhättans kommun.
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4.1.3. Detaljplaner
Ny detaljplan kan komma att behövas för att möjliggöra tunga transporter till Olidan via
en ny broförbindelse över Bergkanalen. En breddning av Bergkanalen öster ut mellan
kraftledningen och Klaffbron berör 6 detaljplaner från 1920 – 2004 vars
genomförandetider har gått ut. Detta gäller för båda alternativen.

I de delar befintliga detaljplaner berörs av slussutbyggnaden behöver dessa upphävas
och ny detaljplan upprättas.

Figur 15. Gällande detaljplaner.
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4.1.3.1 Alternativ Syd
I den bebyggda delen av området gäller 6 äldre detaljplaner från 1946 – 1976 vars
genomförandetider har gått ut. En detaljplan är från 2018 och genomförandetiden går ut
2023-10-16.  För samtliga detaljplaner är det huvudsakliga ändamålet bostad.
Bergkanalen berörs av en detaljplan från 1949. Genomförandetiden har gått ut. Angiven
användning är hamnändamål.

4.1.3.1 Alternativ Nord
Del av Bergkanalen berörs av en detaljplan från 1949. Genomförandetiden har gått ut.
Angiven användning är hamnändamål.

4.2. Riksintressen
Områden som har sådana speciella värden eller förutsättningar att de bedömts vara
betydelsefulla för landet i stort kan klassas som område av riksintresse enligt
miljöbalken. Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov enligt 3 kap. 1 § miljöbalken. Om riksintressen är oförenliga ska enligt 10 §
företräde ges åt det eller de ändamål som långsiktigt främjar en god hushållning.
Kommunens översiktsplan tar ställning till hur riksintressena kan tillgodoses.
Miljöbalken anger att värden inom områden som är av riksintresse inte får skadas
påtagligt.

4.2.1. Riksintresse för naturvård

Göta och Nordre älvs dalgångar (NRO-14-122) utgör riksintresse för naturvård.
Utdrag ur värdeomdömet anger:

”Mäktig sprickdal som väl åskådliggör en älvdals utveckling. I norra delen brant
topografi, kanjonbildning och utpräglat ravinlandskap med mångformig skredmorfologi,
särskilt utmed Slumpåns dalgång. Särpräglad flora i kanjonens branter. I södra delen
flackt landskap med översvämningsplan och uppstickande bergknallar…

…Göta älv med biflöden är viktiga som vandrings-, lek- och uppväxtområden för bl a lax,
öring, asp och faren.

I dalgången finns värdefulla geologiska lokaler för tolkning av terrängformernas
bildning. På sträckan mellan Trollhättan och Intagan utgörs dalgången av en djupt
inskuren kanjon som härrör från ett forntida mycket mäktigt vattenfall…”

En kanjon är en klyfta i vars botten ett vattendrag flyter i en djupt nedgrävd bädd med
höga, oftast mycket branta stränder.

4.2.2. Riksintresse för kulturmiljövård

Trollhättan (P 23) utgör riksintresse för kulturmiljövård med motiveringen:

· ”Kommunikations- och industrimiljö med stor transporthistorisk betydelse som
genom tillkomsten av slussar och kanalanläggningar under 1800-talet
möjliggjorde skeppsfart från Östsverige till västerhavet samt de
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industrietableringar och den stadsbildning som växte fram längs fallen som en
följd av detta.”

 Uttryck för riksintresset:

· ”Slussanläggningar från 1844 och 1916 med bevarad infrastruktur som
kanalkontor, magasin etc, monumentala kraftstationer med Sveriges äldsta
elproducerande kraftverk, broar, tjänstemannabostäder, fabriksbyggnader mm.
1860-talets stadsplanering längs östra älvstranden, med träbyggnader från
1800-talets mitt och stenhus i mer storstadsmässig skala från 1800-talets slut
och 1900-talets början.”

I området ingår även:  ”Fornlämningsmiljöer med stenåldersboplatser, hällkistor,
domarring, fornborgar, grund efter Ekholmens slott från medeltid.”

4.2.3. Riksintresse för friluftsliv

Göta älv - delområdet Vänersborg-Trollhättan (FO 11:1) utgör riksintresse för
friluftsliv eftersom området besitter särskilt goda förutsättningar för berikande
upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer.

Ett urval av områdets värden:

· ”Delområdet sträcker sig från Dalbobron i Vänersborg, via Vassbotten, Karls
grav, Brinkebergskulle sluss och vidare söderut förbi Trollhättans stad med
fallområdet och slussarna. Delområdet slutar strax före naturreservatet
Åkerström där älven skär ned i en djup förkastning med Nyckelberget på den
nordvästra sida och Utkiken i den sydöstra.”

· ”Älven är särskilt sommartid en välfrekventerad vattenled både för inhemsk och
internationell båtturism. Särskilda gästhamnar finns i såväl Vänersborg som
Trollhättan. Vid slussområdena finns skyltinformation, kiosker och cafeterior.”

· ”Särskilt utmärkande för den här delen av älven är Trollhättefallen där det
ibland sker fallpåsläpp som drar till sig många besökare. Vidare är
omgivningarna utmed trafikkanalen och slussområdet i Trollhättan populära
besöksmål och här är topografin mycket varierad med många vandringsleder,
promenadstråk och med en storslagen utsikt från utsiktsplatsen Kopparklinten.”

4.2.4. Riksintresse för sjöfart

Farleden Skandiahamnen - Normansgrundet (Göta älv/Trollhätte kanal) utgör
riksintresse för sjöfart. De planerade slussarna i Trollhättan bidrar till att farledens
funktion kan upprätthållas.
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Figur 16. Riksintressen vid Trollhättan för friluftsliv och naturvård
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Figur 17. Karta riksintresse kulturmiljö och farled.
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4.2.5. Övriga riksintressen
Utöver de riksintressen som berörs av de nya anläggningarna omfattas även
riksintresset för försvaret inom det geografiska utredningsområdet. Det avser dock
påverkansområde för väderradar, hindersfrihet och stoppområde för höga objekt kring
flygplats. Eftersom nu aktuellt projekt inte innebär några höga anläggningar bedöms
inte detta riksintresse bli påverkat.

Göta älv–Vänerstråket har även anknytning till ett flertal riksintressen som kan beröras
indirekt men där ingen bedömning görs:

• Vänersjöfarten och Vänersjölederna

• Göteborgs hamn och farlederna till Göteborg

• Hamnbanan, Norge-Vänerbanan, E45 och väg 44.

4.3. Områdesskydd
4.3.1. Fornlämningar
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. 1 § kulturmiljölagen. Övriga kulturhistoriska
lämningar skyddas inte enligt kulturmiljölagen. Se vidare 5.8 Kulturmiljö.

4.3.2. Statliga byggnadsminnen
Trollhättans kanal- och slussområde omfattande fastigheterna Åker 10:1 och Olidan 3:2
är statligt byggnadsminne. Enligt beslutet om statligt byggnadsminne från 2004-11-18
gäller bland annat:

- Slusslederna och byggnaderna får inte flyttas eller rivas, vare sig i sin helhet
eller delar därav.

- Slusslederna och byggnaderna får inte byggas till, byggas om eller på annat sätt
förändras till sin exteriör.

- Åtgärder under mark och andra säkerhetsåtgärder i anslutning till 1916 års led
som kan bli nödvändiga för att trygga trafiken får vidtas. Riksantikvarieämbetet
skall informeras om dessa åtgärder.

- Området får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt förändras. Trädgårdar
och inhägnader omkring bostadshus och dragvägar utmed kanalen skall
bevaras. Vård av mark och vegetation skall ske i samråd med
Riksantikvarieämbetet.

Åtgärder som strider mot bestämmelserna kan göras först efter en tillståndsprövning
enligt förordning om statliga byggnadsminnen. Särskilda skäl behövs för att tillstånd ska
ges.

4.3.3. Enskilda byggnadsminnen
Västergärdet är ett område som utgör byggnadsminne enligt 3 kap. KML. Se vidare 5.8
Kulturmiljö.

För byggnadsminnesområdet gäller bland annat följande skyddsbestämmelser:

- Byggnaden får inte rivas eller flyttas.
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- Byggnaden får till sitt yttre inte byggas om eller förändras på annat sätt.

- Fastigheten får inte ytterligare bebyggas eller bli föremål för annan väsentlig
förändring.

Kraftstationen Olidan med inloppskanaler och intagsbyggnader samt en bockkran ligger
norr om Västergärdet och är också byggnadsminnen. Se vidare avsnitt 5.8 Kulturmiljö.

För byggnadsminnesområdet gäller bland annat följande skyddsbestämmelser:

- Byggnader och anläggningar som omfattas (se karta i beslut) får inte rivas,
byggas om eller på annat sätt förändras exteriört.

Åtgärder som strider mot bestämmelserna kan göras först efter en tillståndsprövning
enligt kulturmiljölagen. Särskilda skäl behövs för att tillstånd ska ges.

4.3.4. Naturreservat
4.3.4.1 Ryrbäcken
Ryrbäcken (1025374) är ett naturreservat som förvaltas av Trollhättans kommun med
syftet att:

· Bevara och utveckla värdefull lövskogsmiljö utmed Ryrbäckens ravin

· Säkerställa området för friluftsliv och naturmiljöstudier

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken togs av Trollhättans stad 2009-05-13.
Enligt beslutet gäller att ”Dispens från föreskrifterna ska kunna ges för en eventuell
utvidgning och utveckling av befintlig slussled eller anläggande av ny slussled. Dispens
ska även kunna ges för anordningar, t ex mast och bod, som har koppling till sjöfartens
verksamhet.”

4.3.4.2 Älvrummet
Älvrummet (1025375) är naturreservat som förvaltas av Trollhättans kommun med
syftet att:

· Bevara och utveckla värdefulla rasbranter och skogsmiljöer utmed Göta älv

· Säkerställa området för friluftsliv och naturmiljöstudier

Reservatet ligger på båda sidor om älven, se figur 18. På östra sidan finns Kärlekens stig
i brant sluttande terräng.

Beslut om bildande av naturreservatet Älvrummet togs av Trollhättans stad 2009-05-13.
Enligt beslutet gäller att ”Dispens från föreskrifterna ska kunna ges för en eventuell
utvidgning och utveckling av befintlig slussled eller anläggande av ny slussled. Dispens
ska även kunna ges för anordningar, t ex mast och bod, som har koppling till sjöfartens
verksamhet.”
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Figur 18. Strandskydd och naturreservat.
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4.3.5. Strandskydd
Strandskyddsbestämmelserna regleras i 7 kap. miljöbalken. Strandskyddets syfte är att
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på
land och i vatten för djur- och växtlivet. Det generella strandskyddet gäller för land- och
vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid medelvattenstånd, se figur 18.

4.3.6. Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen (2007:845) reglerar fridlysning av djur och växter, samt vad som
gäller  för arter som pekats ut av EU som särskilt skyddsvärda. Reglerna om fridlysning
regleras dels från EU:s två så kallade naturvårdsdirektiv (habitatdirektivet och
fågeldirektivet), dels från svenska fridlysningsregler som fanns redan i den gamla
naturvårdslagen. I 4–9 §§ artskyddsförordningen (ASF) finns detaljerade bestämmelser
om fridlysning.

4.4. Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med
miljöbalken år 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa
utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. Miljökvalitetsnormer regleras enligt
5 kapitlet i miljöbalken och en miljökvalitetsnorm ska ange de ”föroreningsnivåer eller
störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse
eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter”. En
miljökvalitetsnorm kan anges som en halt eller ett värde (exempelvis högsta tillåtna halt
av ett ämne i luft, mark eller vatten) men kan även beskrivas i ord. Miljökvalitetsnormer
ska beaktas bland annat vid tillståndsprövningar och planering.

Inom vattendirektivet definieras begreppet vattenförekomst för en avgränsad del av en
sjö, magasin, vattendrag, kustvatten eller vatten i övergångszonen. En vattenförekomst
är homogent indelad och består av en viss typ, har en statusklass (vattenkvalité) samt
bedöms utsättas för en viss nivå av påverkan.

Inga grundvattenförekomster påverkas av projektet.

4.5. Ytvattenförekomster
Slusslägena vid Trollhättan berör vattenförekomsten, Göta älv - Slumpån till
Stallbackaån (SE646486-129009). Det bedöms främst vara ekologiska faktorer kopplade
till utformning av stränderna som kan påverkas. Vattenförekomsten har en
tillkomst/härkomst som kraftigt modifierad och har därmed inget kvalitetskrav utan ska
uppnå god ekologisk potential 2027. Ekologisk potential är i nuläget otillfredsställande.
Kraven på god kemisk ytvattenstatus omfattar inte bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar.

Slussarna, Bergkanalen och Åkers sjö är klassade som övrigt vatten.

Anläggning av nya slussar bedöms möjligt att genomföra i enlighet med
miljökvalitetsnormerna i samtliga alternativ.
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Tabell 1. Aktuell status och miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i området för slusslägen vid
Trollhättan.

Ytvattenförekomst Ekologisk status Kemisk status
MKN ekologiska
kvalitetskrav

MKN kemiska
kvalitetskrav

Göta älv – Slumpån till
Stallbackaån, SE646486-
129009

Otillfredsställande
ekologisk
potential

Uppnår ej god
God ekologisk
potential 2027

God kemisk
ytvattenstatus

4.5.1. Vattenskyddsområden
Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde är ett samarbetsprojekt där sex
kommuner gemensamt arbetat fram ett förslag till vattenskyddsområde med
vattenskyddsföreskrifter. Redan idag finns ett vattenskyddsområde som ger Göteborgs
vattentäkt i Göta älv visst skydd. Det vattenskyddsområde som nu föreslås skapar också
ett skydd för Kungälvs, Lilla Edets, Trollhättans och Vänersborgs vattentäkter i Göta älv
och i Vänersborgsviken. Samtidigt stärks skyddet för Göteborgs vattentäkt.

4.5.2. Fisk- och musselvatten
Målet för förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten är
att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk
lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras.

Göta älv, mynning – slussarna i Trollhättan omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk-
och musselvatten och är ett laxfiskvatten.

4.6. Hänsynsregler
Att anlägga nya slussar i Trollhätte kanal är tillståndspliktig vattenverksamsamhet enligt
miljöbalken. Vid en tillståndsprövning ska det säkerställas att den ansökta
verksamheten lever upp till miljöbalkens hänsynsregler och andra krav.
Hänsynsreglerna innebär bland annat:

· att den som vill bedriva en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön,

· att den som vill bedriva en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi
samt utnyttja möjligheterna att minska mängden avfall, minska mängden
skadliga ämnen i material och produkter, minska de negativa effekterna av
avfall, och återvinna avfall, samt

· att för en verksamhet som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
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5. Förutsättningar
5.1. Avrinningsområden
Korridorerna ligger inom huvudavrinningsområde Göta älv (WA16165459). Fyra
delavrinningsområden berörs, se figur 19.

Figur 19. Karta ytvatten och delavrinning vid Trollhättan.
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5.2. Ytvatten
5.2.1. Göta älv
Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv med en medelvattenföring på 565 m3/s. Göta älv
stäcker sig från Vänern till havet genom en 93 km lång dalgång och avrinningsområdet
nedan Vänern är endast 7 procent av hela avrinningsområdet sett till yta. Vid Kungälv
delar sig älven i två delar runt Hisingen varav den norra delen kallas Nordre älv och den
södra delen Göteborgsgrenen. Fallhöjden från Vänern till Kattegatt är 44 meter.

Göta älv rör sig genom ett för Västkusten typiskt sprickdalslandskap med oregelbundna
dalsidor och branta strandbrinkar med skog ovanför älvdalen. I sluttningarna ner mot
älven växer en del botaniskt rika ädellövskogar, men här finns också betade marker med
rik flora. När man kommer söder om Lilla Edet finns strandängar och vassområden då
dalen blir mera flack.

Göta älv är troligen den artrikaste älven i Sverige och flera av de fiskarter som
förekommer eller har förekommit finns med i Rödlistan.

Det finns fyra stora kraftverk i Göta älv: Vargön, Olidan, Hojum och Lilla Edets
kraftverk. Vid Lilla Edets kraftverk finns en fisktrappa som möjliggör för havsöring och
lax att vandra förbi kraftverket och vidare upp i älven. Trollhättans fall utgör ett
definitivt vandringshinder för vandrande fisk och därför finns ingen fisktrappa där (Göta
älvs vattenvårdsförbund, 2016).

5.2.2. Höljan, Åkers sjö och Bergkanalen
Höljan utgör en konstgjord damm som har en reglerad nivå där vattnet är relativt
stillastående. Höljan ingår idag som en del i befintlig anläggning, både som farled och
som magasin för vattenföringen mellan slussarna och för bortforsling av is vintertid.

Åkers sjö och Bergkanalen utgör en konstgjord kanal som är grävd och sprängd med
relativt stillastående vatten. Kring Åkers sjö finns ett större öppet landskapsrum omgivet
av bebyggelse. Bergkanalen fungerar som farled och förbinder Åkers sjö i söder med
Göta älv norr om stadskärnan. Kanalen omges av träd och äldre småskalig bebyggelse på
västra sidan respektive bergskärning med träd och industribebyggelse på östra sidan.

5.2.3. Övriga vattenområden
Söder om befintliga slussar mynnar Ryrbäcken i Göta älv på östra sidan, väster om den
konstgjorda dammen Höljan.

Ett mindre vattendrag mynnar i Göta älv på västra sidan, mittemot läge för alternativ
Nord.

5.3. Hydrologiska förhållanden
Vid Trollhättans kraftverk regleras Göta älv. Baserat på dygnsmedelvärden från
Vattenfall, som driver kraftstationen, ligger medelvattenytan ovanför kraftverket på
nivån cirka +39,2 (RH00) och nedanför kraftverket på cirka +7,1 (RH00) under
perioden januari 2003 till januari 2021. Höljan har nivån ca +31 (RH00).
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Flödesstatistik från Vattenwebb (SMHI och HAV) anger följande flöden uppströms
kraftverket vid Trollhättan:

· MHQ – 902 m3/s

· MQ – 555 m3/s

· MLQ – 152 m3/s

Nedströms kraftverket anges följande flöden:

· MHQ – 901 m3/s

· MQ – 555 m3/s

· MLQ – 155 m3/s

Det maximala djupgåendet för fartyg i farleden är i nuläget minst 5,4 m både uppströms
och nedströms befintlig sluss.

5.4. Markförhållanden
5.4.1. Jordlager
Enligt SGU:s jordartskarta domineras området av berg i dagen alternativt berg med tunt
jordtäcke, se figur 20. För alternativ Syd och Nord finns det längs föreslagna
sträckningar mindre områden med lösa jordlager med jordmäktigheter som varierar
mellan 5 och 10 meter. Alternativ Syd innehåller tippområden med schaktmassor från
byggande av 1916 års slussar, se figur 21.  Tippområdena består av sprängsten med
okänt djup som är svåra att schakta ut. Från ett geotekniskt perspektiv är alternativ Syd
därför komplicerat. Alternativ Nord medför en fördjupning av vattenområde ute i Göta
älv och eventuellt ett erosionsskydd längs älvens västra sida. Alternativ Nord innehåller
en liten mängd lösa jordmassor och är därmed okomplicerat ur ett geotekniskt
perspektiv.

Figur 20.  Jordartskarta.
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Figur 21. Ungefärlig utbredning på område som använts som tippområden för schaktmassor vid
byggandet av 1916 års slussar, markerad med gul streckad linje. Blått raster redovisar alternativ
Syds korridor.

5.4.2. Berggrund
Berg i dagen dominerar i områdena för alternativ Syd och Nord. Enligt SGU:s
berggrundkarta förekommer tolkade deformationszoner i området, vilka kan vara
förknippade med områden med mer uppsprucket berg. Dagens farled följer zonerna som
även syns som topografiska sammanhängande lågområden i terrängen. Alternativ Syd
går delvis parallellt med de regionala zonerna medan alternativ Nord korsar dem med
brant vinkel.

Berggrunden består av olika typer av gnejs. Topografin i området följer på 100-
metersskala bergets foliationsriktning (lagringsriktning) med bergryggar som löper
nordost-sydväst. Längs foliationen bildas uthålliga sprickplan och glidytor som stupar
cirka 40-55° ner mot nordväst. En annan sprickriktning som påverkar storstabiliteten i
området stryker mot västnordväst och stupar brant ner mot nordnordost. Sprickplanens
uthållighet kan ofta följas mer än 100 m.

5.4.3. Grundvatten
Grundvattennivåerna i jordlagren och i berg är inte kända i nuläget utan kommer att
undersökas vidare. Generellt kan dock följande översiktliga grundvattensituation
bedömas föreligga för alternativ Syd respektive Norr.

För alternativ Syd styrs grundvattennivåerna i jordlagren och i berg söder om befintliga
slussar till stor del av topografi och av nivån hos befintlig kanal. Nivån är ca +39
(RH2000) i Åkers sjö respektive ca +31 (RH2000) i Höljan och nivån i Göta älv
nedströms slussläget är ca +7 (RH2000). Grundvattenflödet bedöms vara huvudsakligen
riktat från höjdområdena i söder in mot kanalen och ner mot Göta älv.

För alternativ Nord styrs grundvattennivåerna i jordlagren och i berg norr om
Västergärdet till stor del av topografi och av nivån hos befintlig kanal, ca +39 (RH2000)
i Bergkanalen och nivån i Göta älv väster om Västergärdet, ca +7 (RH2000).
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Grundvattenflödet bedöms vara huvudsakligen riktat från höjdområdet vid Västergärdet
mot Göta älv. Lokalt kan grundvattnets flödesriktning vara mot Bergkanalen från
höjdområdet på västra sidan av kanalen mellan Olidebron och Åkers sjö.

För Bergkanalen bedöms grundvattenflödet österifrån mellan Åkers sjö och Klaffbron
vara riktat mot kanalen. På västra sidan är grundvattenflödet huvudsakligen riktat
västerut där marken faller ner mot Göta älv.

Det finns inga utpekade grundvattenmagasin eller grundvattenförekomster i området
angivna i SGU:s kartvisare Grundvattenmagasin eller i VISS, Vatteninformationssystem
Sverige. Det finns ingen allmän vattentäkt av grundvatten i området.

5.4.4. Förorenad mark
Länsstyrelsen har ett system, EBH, där information om kända och möjliga föroreningar
samlas. Riskklasser anges i en skala 1-4 där 1 anger mycket stor risk.

En skjutbana vid Ryrbäckens mynning saknar riskklassning enligt EBH men kommunen
anger att riskklassen är 2. Kulfånget är enligt kommunen litet och saneringsbehovet är
inte akut men bör utföras snarast.

Enligt kommunen finns det uppgift om dumpade batterier vid bro över Ryrbäcken.

Trollhättans gamla hamn nedanför slussarna har varit tilläggningsplats för båtar och
kan innehålla oljeprodukter och båtfärger. Riskklass 3.

En oljedepå vid Åkers sjö har riskklass 3 enligt länsstyrelsen. En utredning från 2019
visar på oljeföroreningar i jord.

På Olidan 5:16, öster om Västergärdet, har efterbehandling utförts enligt en rapport från
2005. Motor- och smörjolja har sanerats i samband med rivning av en smörjbrygga. Den
sanerade marken uppfyller krav för känslig markanvändning (KM).

Olidan 5:28 öster om Olidans kraftstation har riskklass 2 enligt länsstyrelsen. En
anmälan om efterbehandling av oljehaltiga grusmassor lämnades in 2012 för en del av
området.

För Åker 10:1, väster om Åkers sjö, finns uppgifter om föroreningar som troligen kan
vara oljor från verkstadsverksamheten. Ytterligare fakta från tidigare utredningar
studeras vidare.

I det fortsatta arbetet kommer inventeringar och provtagningar att göras för att
kartlägga föroreningssituationen i mark och bottensediment. Hantering av förorenade
massor kommer att utredas vidare.

5.5. Befintliga brunnar och energibrunnar
I området finns ett stort antal enskilda brunnar. Brunnarna utgörs huvudsakligen av
energibrunnar. Det finns även ett antal brunnar som anges vara för enskild vattentäkt.
De närmst belägna brunnarna visas i figur 22. Både energibrunnarna och de som
används för enskild vattentäkt är generellt borrade till ett stort djup, vanligen mellan
100 – 200 m under markytan. Inga grävda brunnar är kända i nuläget.

En brunnsinventering kommer att utföras för att samla information om de brunnar som
redan är kända och andra som inte är kända i nuläget.
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Figur 22. Enskilda brunnar i närområdet kring ny sluss
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5.6. Landskap
Göta älv rinner i Trollhättan fram genom en kanjon med branta och höga sidor som
utgör ett dramatiskt naturlandskap väster om stadskärnan. Bergkanalen och de
befintliga slussarna bygger upp en farled på östra sidan av älven och i direkt anslutning
till stadskärnan vilket ger området kring kanalen en stadsmässig karaktär. Områdena
Åkersberg och Västergärdet ligger på den ö som uppstått mellan älven och den grävda
kanalen. I södra delen av ön ligger det gamla slussområdet i en miljö med parkkaraktär
och norr därom ligger ett höjdområde med skog. Ön innehåller bebyggelse som är
kopplad till sluss- och kanalverksamheten. Olidans kraftstation ligger i älvens fåra och
tar upp nivåskillnaden på cirka 33 meter mellan de två nivåerna i älven. Nuvarande
slussar ligger söder om de äldre slussarna och tar upp nivåskillnaden mellan
Bergkanalen och Göta älv.

Figur 23. Karaktärsområden
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5.6.1. Karaktärsområden
Utredningsområdet har delats in i områden med olika karaktär. Några av
karaktärsområdena är tydliga landskapsrum som inramas av skogsklädda höjdområden
och stadsbebyggelse. Dessa rum är:

· Göta älvs kanjon

· Slussleden

· Gamle Dal

· Bergkanalen

De öppna rummen definieras av omgivande höjdområden som också är
karaktärsområden:

· Höjdområde väster om älven

· Höjdområde öster om älven

· Höjdområde kring Ryrbäcken

· Villaområde Skoftebyn

· Innovatum District

· Kanalön, Spikön

· Hjortmossen
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Foto 1. Göta älvs kanjon mot söder, från gångbron och från Kopparklinten

5.6.1.1 Göta älvs kanjon
Göta älv rinner fram genom en förkastning, eller kanjon, med branta och höga sidor
väster om Trollhättans stadskärna. Landskapsrummet har en naturkaraktär. Kanjonen
bildar ett tydligt och väl avgränsat rum med skogsklädda sidor längs med älven. Olidans
och  Hojums kraftstationer tar upp nivåskillnaden på cirka 33 meter mellan de två
nivåerna i älven. Olidans kraftstation utgör ett landmärke i kanjonens norra del, vid
bergstoppen Kopparklinten. Gångstråk följer älvens stränder mellan vattnet och de
branta sidorna. Älven är en kraftig barriär som i anslutning till utredningsområdet kan
korsas på en gångbro söder om kraftstationen. Långa siktlinjer följer älven.

5.6.1.2 Slussleden
Slussområdet inramas av höjder med skog och i öster av stadsbebyggelse. Området har
en struktur som byggs upp av rumsligheter kring vattenytorna Åkers sjö och Höljan.
Dessa binds samman med älven av de slussar som nu är i drift. Kring Åkers sjö finns ett
större öppet landskapsrum omgivet av bebyggelse medan Höljan ligger på en lägre nivå
och har en mindre skala. Området är påverkat av pågående slussverksamhet med
bergskärningar, farledskonstruktioner och bebyggelse kopplad till slussarna.

5.6.1.3 Gamle Dal
Det historiska slussområdet ligger i en dalgång mellan älven och Åkers sjö. Området
Gamle Dal är avskilt och har en park- och naturprägel. De äldre slussarna är alla
anslutna till en damm i områdets centrala del.
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Foto 2. Åkers sjö

Foto 3. Höljan

5.6.1.4 Bergkanalen
Bergkanalen fungerar som farled och förbinder Åkers sjö i söder med Göta älv norr om
stadskärnan. Den grävda kanalen har i huvudsak byggda kajkanter och omges, söder om
kraftledningen, av träd och äldre småskalig bebyggelse på västra sidan medan den östra
sidan avgränsas av en bergskärning med träd och mer storskalig industribebyggelse på
krönet. Rummet är väl avgränsat på sidorna. Norr om kraftledningen har den östra
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sidan en stadsmässig karaktär med trädrader, murar och kvartersbebyggelse medan den
västra sidan har parkkaraktär med bergskärning mot vattnet. Den gamla dragvägen
utgör ett gångstråk som följer kanalen.

Foto 4.  Bergkanalen.

5.6.1.5 Höjdområde väster om älven
Älven omges av skogsklädda höjdområden med barrskog. Dessa utgör inramning åt
Göta älvs kanjon. Skogsområdena används som friluftsområden och har ett system av
stigar.

5.6.1.6 Höjdområde öster om älven
Barrskogsområdet på östra sidan av älven ligger på en höjd som omges av Göta älv och
Bergkanalen. Det används som friluftsområden och har ett system av stigar. Ön
innehåller bebyggelse som är kopplad till sluss- och kanalverksamheten samt
kraftproduktionen. Villaområdet Västergärdet ligger inbäddat mellan skogsområdet och
Bergkanalen.
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5.6.1.7 Höjdområde Ryrbäcken
Den befintliga slussleden avgränsas mot söder av ett höjdområde med skog kring
Ryrbäcken. Bergskärningar möter det öppna rummet kring slussleden. Ryrbäcken rinner
genom området från söder, i en ravin, och mynnar i Göta älv

5.6.1.8 Skoftebyn
Skoftebyn är ett villaområde som ligger uppe på höjden söder och öster om
slussområdet. Grönytor ligger mellan villaområdet och slussleden.

5.6.1.9 Innovatum District
Innovatumområdet består av relativt storskaliga industribyggnader som bland annat
inrymmer forskningscentrum, SAAB-museum, musik- och kulturhus, vårdcentral,
förskola, evenemangsarena, träningsanläggning, skatehall, Innovatum Science Center,
restauranger och bageri. I området pågår en omvandling från industri mot fler bostäder
och arbetsplatser. Området vänder en bergskärning, med en trädskärm på krönet, mot
Bergkanalen. I södra delen ligger punkthus med bostäder.

5.6.1.10 Kanalön, Spikön
Öar med parkkaraktär mellan Bergkanalen och Göta älvs huvudfåra.

5.6.1.11 Hjortmossen
Hjortmossen domineras av kvartersbebyggelse med en höjd på cirka fyra våningar som
ligger på en högre nivå på Bergkanalens östra sida. Murar och en trädrad möter kanalen.

5.7. Naturmiljö
Göta och Nordre älvs dalgångar (NRO-14-122) utgör riksintresse för naturvård. Se
avsnitt 4.2.1 Riksintresse för naturvård.

5.7.1. Naturvårdsplan
Trollhättans kommun har 2016 tagit fram en naturvårdsplan som redovisar värdefulla
områden för biologisk mångfald. Områdenas naturvärde har värderats enligt en skala
med fyra klasser:

· Klass 1, högsta naturvärde

· Klass 2, högt naturvärde

· Klass 3, påtagligt naturvärde

· Klass 4, visst naturvärde

Följande områden berörs, se figur 24. Siffran inom parentes anger littera på karta.
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Älvrummets naturreservat och Gamle Dal (16)
Objektet utgörs av de barrskogsklädda och branta dalsidorna kring Göta älvs övre del
som har en karaktäristisk flora där gamla träd och död ved är allmänt förekommande.
Naturvärde klass 2.

Ryrbäckens naturreservat och Syltebäcken (20)
Ryrbäcken meandrar naturligt och innehåller flera strömsträckor. Vid Ryrbäckens
mynning i Göta är ravinen som allra brantast. Ryrbäckens närområde domineras
mestadels av alsumpskog och på sluttningarna växer främst blandskog. Klass 2.

Göta älv
Objektet avser Göta älv nedströms Trollhättefallen. Älven har en artrik fiskfauna. Klass
2.

Figur 24. Naturvårdsplan. Röd färg avser högt naturvärde, klass2. Orange avser påtagligt
naturvärde, klass 3.
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5.7.2. Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har utförts för båda alternativen söder om kraftledningen. I
det fortsatta arbetet planeras en kompletterande inventering för sträckan från
kraftledningen till Klaffbron. Här redovisas områden som uppfyller kriterierna för
naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering (NVI) på fältnivå, se tabell 2 och figur 25.
Det finns tre klasser 1-3:

· Klass 1, högsta naturvärde

· Klass 2, högt naturvärde

· Klass 3, påtagligt naturvärde

Tabell 2. Naturvärdesinventering på fältnivå. Det finns tre klasser 1–3 där 1 motsvarar det högsta
värdet.

Område Biotoper Biotopkvaliteter Klass

1 Barrnatur-
skog i brant

Barrnaturskog med gran och
tall, inslag av löv.

Död ved, naturskogskaraktär. 2

2 Bäckravin Grov blandskog utmed bäck,
strandmiljöer mot bäck och älv,
mossrika fuktiga lodytor i
anslutning till bäck, mindre
vattendrag.

Lodytor, hög och jämn
luftfuktighet, död ved.

1

3 Näringsrik
barrskog

Frodvuxen granskog med inslag
av löv.

Grova barrträd, örtrik
markflora, död ved (flera grova
döda almar).

3

4 Blandskog
med inslag av
ädellöv

Blandskog med grova barrträd
och ädellövträd.

Gamla tallar, gamla ekar,
jätteträd av ek, spår av
beteshistorik, lodytor.

2

5 Blandskog,
delvis på
hällmark

Barrdominerad blandskog,
delvis på hällmark.

Död ved, viss
naturskogskaraktär.

3

6 Blandskog Barrdominerad blandskog. Död ved 3

7 Klen
ädellövskog, rik
förekomst av
alm och inslag
av  grova träd

Lövskog Död ved 3
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8 Parkmiljö
utmed kanalen

Parkmiljö. Solitära gamla ädellövträd. 3

9 Barrskog med
naturskogskarak
tär

Barrskog. Hög och jämn luftfuktighet,
delvis rikligt med död ved,
naturskogs- karaktär.

2

10 Fuktig ravin i
naturskog

Barrskog med lövinslag. Hög och jämn luftfuktighet,
rikligt med död ved,
naturskogskaraktär.

2

11 Grova ekar
och tallar

Grov ädellövskog med inslag av
tall

Jätteträd av ek (sex särskilt
skyddsvärda träd), gamla
grova tallar, stora
hasselbuskar, död ved.

2

12 Blandskog Barrdominerad blandskog. Död ved. 3

13
Lövdominerad
trädridå utmed
kanalen

Ridå av lövträd. Enstaka grova ädellövträd,
jätteträd av ask (bär spår av
hamling, växer på tomtmark).

3

14
Talldominerad
trädridå utmed
kanalen

Ridå av tallar och lövträd. Gamla senvuxna tallar. 3

15
Lövdominerad
blandskog

Lövskog. Död ved, grova sälgar. 3
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Figur 25. Karta naturvärdesinventering och naturreservat.
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5.7.3. Rödlistade och fridlysta arter
Rödlistade arter som är relevanta för projektet är indelade i följande kategorier:
RE=Nationellt  utdöd, CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad, VU=Sårbar, NT=Nära hotad,
samt LC=Livskraftig. Inventerade fåglar och fladdermöss är fridlysta enligt
artskyddsförordningen. Åtgärder som strider mot bestämmelserna kräver dispens.
Artinventeringar har utförts för båda alternativen söder om kraftledningen.

En häckfågelinventering har utförts inom det område som utreds för nya slussar vid
Åkersberg och Åkers sjö i Trollhättan. Totalt anträffades 71 fågelarter varav runt 50
bedömdes häcka i eller i direkt anslutning till inventeringsområdet. Området har således
en rik häckfågelfauna. Av rödlistade arter och arter upptagna i bilaga 1 till EU:s
fågeldirektiv noterades 19 arter. Av dessa bedömdes tio häcka i området (drillsnäppa
NT, fiskmås NT, kråka NT, entita NT, backsvala VU, grönsångare NT, stare VU,
björktrast NT, svartvit flugsnappare NT och grönfink EN), två bedömdes ha revir som
berör området även om själva häckplatserna ligger utanför (mindre hackspett NT och
spillkråka NT, EU) och ytterligare fyra häckar inte i området men använder det
regelbundet för födosök (tornseglare EN, skrattmås NT, gråtrut VU och hussvala VU).

De värdefullaste fågelmiljöerna och häckplatserna som identifierats är den äldre löv-
och blandskogen vid Ryrbäcken, den äldre gran- och tallskogen mellan Gamle Dal och
Olidan samt backsvalekolonin och fiskmåskolonin vid Rysskajen, Åkers sjö.

Figur 26. Ungefärliga häckplatser (röda punkter) för prioriterade arter och ungefärligt bedömda
revir för prioriterade arter vars häckplatser ligger utanför inventeringsområdet  (grön skraffering).
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En fladdermusinventering har genomförts med två fältbesök. Inventeringen har haft
som syfte att ge en översiktlig bild av områdets fladdermusfauna. Totalt noterade sex
olika fladdermusarter i det aktuella området. Fladdermusaktiviteten var genomgående
tämligen låg i hela inventeringsområdet under de båda fältbesöken.

De mest spridda arterna var nordfladdermus, större brunfladdermus och dvärgpipistrell.
Dessa arter noterades i en mycket stor andel av de undersökta platserna. Fynd från flera
platser utgörs med mycket stor sannolikhet av någon eller några av arterna, mustasch-,
tajga- eller vattenfladdermus. Sydfladdermus är en sällsynt art som registrerades i
lövskogsbeståndet norr om Västergärde. Det är rimligt att anta att det rör sig om en
tillfälligt förbiflygande individ.

Inventeringsområdets värde för fladdermöss består i första hand i att Göta älvs öppna
vattenspeglar utgör en mycket bra födosöksmiljö för flera arter av fladdermöss. Men här
finns också ett antal lövrika skogsbestånd, av både större och mindre storlek, som är
lämpliga områden för koloniplatser. Förutsättningar för koloniplatser finns i första hand
i äldre skogsbestånd, solitära hålträd och i äldre byggnader. Inom inventeringsområdet
är det i första hand lövrika skogsbestånd i anslutning till Ryrbäckens naturreservat som
hyser dessa kvaliteter. Därtill finns mindre områden med möjliga koloniplatser i ett
mindre skogsbestånd direkt väster om Nysätra fotbollsplan, i en rad med äldre lövträd
längsmed älvstranden nordväst om gamla slussområdet vid Gamle Dal samt i ett
lövskogsbestånd i en sänka norr om Västergärde.

Figur 27. Fladdermusmiljöer och potentiell koloniplats inom inventeringsområdet.
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5.7.4. Fisk
Göta älv ingår vid den aktuella platsen i Göta Älv, Lilla Edet, Trollhättans
fiskevårdsområde. Älven är utpekad som särskilt värdefullt vatten enligt Fiskeriverket.
Inom det utpekade området mellan havet och Trollhättan finns arterna asp,
flodpärlmussla, flodnejonöga, havsnejonöga och ål samt havsvandrande lax och öring.

Lax och havsöring förekommer upp till vandringshinder vid Trollhättefallen och Hojums
kraftstation.

Norr om Strömkarlsbron-Malgöbron-Klaffbron finns arter som gädda, abborre och gös
samt insjööring. Den förstnämnda trion återfinns framförallt längs de lugnflytande
partierna, medan öringen koncentreras till strömmarna i Vargön, Stallbacka och
Trollhättan. Längs hela sträckan förekommer även lake.

5.8. Kulturmiljö
5.8.1. Uttolkning av riksintresset
Trollhättan (P 23) utgör riksintresse för kulturmiljövård, se avsnitt 4.2.2.

Riksintresset ringar in den samlade miljön som Trollhätte kanal med slussleder
möjliggjort. I helhetsmiljön ingår vattenvägar, slussar och kanalanläggningar och
tillhörande byggnader. Därutöver ingår även industri- och stadsbebyggelse.
Riksintressets kulturhistoriska sammanhang utgår från de tre slusslederna, se figur 28.

Den första slussleden (nr 1)

- Öppnades kring år 1800. Denna led är smal och består av två slussar, en övre
(L1964:8462) och en nedre etapp (L1964:9083). Det gamla kanalkontoret (16)
uppfört 1795 finns kvar från denna tid, ombyggt 1876. Även ett järnstaket (27)
kan härstamma från denna första tid.

Den andra slussleden (nr 2)

- Trafiken expanderade snabbt och redan 1844 byggdes en ny och större slussled
av Nils Ericson som även möjliggjorde en samordning med Göta kanal. Leden är
djupare och något bredare och nivåskillnaden klaras genom tre etapper; en övre
(L1964:8463, en mellersta (L1964:9082) och en nedre (L1964:9084).

- Från 1840-talet kommer Slusscaféets byggnad. Under 1800-talets andra hälft
uppfördes ytterligare flera byggnader i slussområdet; vaktbostäder (9), arkiv (4),
klaffbro, bokhållarbostad (12) och förvaringsbod (13) m.fl.

Den tredje slussleden (blå polygon, nr 3)

- Göta älv och Trollhätte kanal fortsatte vara en nationellt viktig transportled
kring år 1900. En ny slussled byggdes därför och stod klar 1916. De tidigare
slusslederna var byggda för segelfartyg. Nu introducerades en ny bredd för att
kunna ta större motorfartyg samtidigt som leden fick en rak sträckning.

- Genom bergsprängning och muddring har dagens Bergkanalen skapats. Kanalen
kantas delvis av bergskärningar, delvis av kanalmurar. Längs kanalen löper en
dragväg av 2,5 meters bredd som anlades för att kunna bogsera segelfartyg med
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hästar. Bergkanalen i norr utgör på östra sidan en helhetsmiljö som tydligt
berättar om anläggandet av 1916 års slussled, som till skillnad mot de äldre
slusslederna hade en mycket rak sträckning. Kanalmurar, stödmur och lindarna
inramar på ett värdefullt sätt den låga rutnätsstaden (1-2 våningar) längs
Österlånggatan. På västra sidan av bergkanalen i norr vidtar en tydligare
naturprägel. Kanalvaktarstugan, Olidan 3:2, uppfördes ca 1875 som
tjänstebostad för kanalvakten.

- Nivåskillnader klaras genom fyra slussar där de tre nedre är sammankopplade
till en trappa och skiljs från den övre slussen av en bassäng (s.k. ”hölja”).
Slussarna är utförda som kammarslussar, vilket innebär bassänger mellan
vertikala sidomurar som stängs av genom slussportar. De ursprungliga
slussportarna är utbytta (ett exemplar finns utställt i nedre änden av
slusstrappan). Slussmurverket är utfört av betong med slät granitbeklädnad.

- Viktiga byggnader som uppfördes vid nya slussleden var manöverhytterna (idag
också kallade vakthytter, 20A-D) varifrån slussportarna öppnades och stängdes
med elektriska spel placerade i kamrar i sidomurverken. Utbyggnadsperioden
med den nya slussleden omfattade även ytterligare vaktbostäder. Vid den nya
leden uppfördes också en klockstapel (3) samt ett antal verkstadsbyggnader (17,
18). Längs 1916 års slussled finns även angöringspollare av gjutjärn och
natursten, samt en klaffbro (26).

- Samtidigt som 1916 års slussled byggdes anlades även Olidans kraftstation. Till
kraftstationen hörde broar, tjänstebostäder och fabriksbyggnader. Bland
tjänstebostäder kopplade till kraftstationen och fabrikerna i området märks
Västergärdet (byggnadsminne, se nedan) samt ett antal ytterligare objekt (se
särskilt värdefulla byggnader nedan).

5.8.2. Fornlämningar
Den planerade verksamheten ligger i närheten av följande fornlämningar:

· Äldre slussanläggning (L1964:8462)

· Äldre slussanläggning (L1964:8463)

· Äldre slussanläggning (L1964:9082)

Uppgift om en färdväg (L1964:9119) klassas som möjlig fornlämning. Se figur 28.
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5.8.3. Byggnadsminnen
Det statliga byggnadsminnet utgår från samma historiska sammanhang som
riksintresset ovan; slussområdet med de tre slusslederna och tillhörande bebyggelse.
Öster om Höljan finns en stor grupp byggnader kopplade till slussen som utgör statliga
byggnadsminnen. De har varit kontor, slussvaktarbostad, kafé mm. Väster om Höljan
finns fyra statliga byggnadsminnen som varit vaktbyggnader (manöverhytter) och
slussvaktarbostad. I änden av Bergkanalen finns även några ytterligare byggnader som
omfattas.

Nedan listas slussanläggningar och byggnadsobjekt som utöver det statliga
byggnadsminnesområdet omfattas av byggnadsminnesförklaringen. De ligger inom och i
närheten av aktuella korridorer.

Tabell 3: Objekt skyddade som statliga byggnadsminnen inom det statliga
byggnadsminnesområdet, se figur 28. Numren stämmer överens med lista i RAÄ:s beslut om
byggnadsminnesförklaring (2004). Det finns inget objekt knutet till nr 21 i beslutet.

1800 års slussled 1

1844 års slussled 2
Klockstapel 3
Arkiv 4
Åkersberg, Norra vaktbostaden 5
Åkersberg, Södra vaktbostaden 6
Uthus 7
Fd Automobilstall 8
Åkershöjd vaktbostad 9
Uthus 10
Uthus 11
Bokhållarbostaden 12
Förvaringsbod 13
Slusskaféet 14
Åkersäng vaktbostad 15
Gamla kanalkontoret 16
Verkstadsbyggnad 17
Verkstadsbyggnad 18
Kanalmuseum 19
Vakthytter 20 A-D
? 21
Sjökullen, vaktbostad 22
Uthus 23 A-B
Vaktbostad 24
Uthus 25
Klaffbron, vaktbostaden 26
Järnstaket vid byggnaderna 27
Bockkran 28

Västergärdet är ett område som utgör enskilt byggnadsminne enligt 3 kap. KML.
Förutom skyddsområdet är även 10 bostadshus inom området byggnadsminnen enligt
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samma lag. De är tjänstebostäder för anställda på Olidans kraftstation byggda 1908-
1909.

Kraftstationen Olidan med inloppskanaler och intagsbyggnader samt en bockkran ligger
norr om Västergärdet och är också byggnadsminnen.

5.8.4. Kulturmiljöprogram
Kanal- och slussområdet, Trollhättans tätort ingår i kulturmiljöprogram för Trollhättans
kommun (1991). Motiv för bevarande är:

”Miljön kring Trollhättefallen innefattar ett unikt kulturlandskap med mycket lång
kulturhistorisk utveckling. Denna speglas på ett tydligt sätt i fornlämningsbilden med
lämningar från såväl sten-, brons- som järnåldern, i hagmarks- och odlingslandskapen
med mer agrar bebyggelse på västra älvstranden, i naturreservatet, i
industrilämningarna framför allt vid Önan, i slussar och kraftverk med tillhörande
anläggningar, broar och bostäder samt i tätortsbebyggelsen.

Området har med sina anläggningar spelat en historisk roll i det industriella,
genombrottet i vårt land. Öarna idag domineras av bebyggelse från de senaste 100 åren
dels tillhörande kanalbolaget, framför allt byggnaderna vid Åkersberg som sannolikt
uppförts efter mönsterritningar i en påkostad schweizerarkitektur samt
kanalanläggningarna vars successiva utbyggnad än idag kan avläsas i form av ej
fullbordade, övergivna och moderna farleden, dels tillhörande Vattenfall i form av
Olidans, till landskapet omsorgsfullt anpassade, kraftstation, ställverk, montagehall i
stram 1920-tals klassicism, Håjums kraftstation samt maskinistbostäderna vid
Västergärdet.

På flera håll har samordningen till den yttre storslagna miljön och objekten emellan
skapat en väl fungerande helhet.

Av det anmärkningsvärt stora antalet broar, framtvingade av de många kanal- och
slussanläggningarna i kombination med terrängen, är flertalet av stort teknik- och
kulturhistoriskt värde.

Stadsbebyggelsen utmed älven återspeglar kanaltrafikens, kraftutvinningens och
industrialiseringens betydelse för Trollhättans expansion från och med 1800-talets slut.
Här återfinns såväl byggnader representativa för 1800-talets trähusbebyggelse och
större privatvillor i renässansstil som 1900-talets monumentala tegelarkitektur.

Också utmed västra älvstranden finner man större privatbostäder i dominerande lägen.”
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Figur 28. Kulturmiljövärden vid Trollhättan.
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5.8.4.2. Särskilt värdefulla byggnader

Byggnader som getts bestämmelser om varsamhet och skydd för kulturvärden i
detaljplaner och områdesbestämmelser finns i Åkersberg, väster om Åkers sjö (Åker
10:2-10:6). Dessa ligger utanför utredningskorridorer.

Byggnader och objekt som pekas ut i kommunala kulturmiljöprogram (utöver
byggnadsminnesobjekt) inom och i anslutning till utredningskorridorer är, se figur 28:

- Svängbron över Bergkanalen, byggd år 1916 (31)

- Olidan 4:10, ”Skuggan” (32), Ingenjörsbostad till Nohab, uppförd 1850-1870

- Olidan 5:3, ”Nyckebo” (33), villa för H Nydqvist uppförd 1890,

- Olidan 5:29, Gården Olidan med boningshus (34) som varit uppbördskontor och
bostad åt kanalbolagets kamrer uppfört 1787, och uthus (35, 36).

- Älvbrinken uppfört 1906 (37)

- Nohab provstation (38)

- Arkivbyggnad uppförd 1809 (39)

- Olidan 6:1, ”Skogsvreten” (40), villa för kraftverksdirektören uppförd ca 1900

- Olidan 10:1 och 10:2, 2 st tvåfamiljshus i Västergärdet (41-42)

- Byggnad inom kanalbolagets kontor och verkstäder (43)

Rysskranen (44) (omfattas av skyddsbestämmelse i detaljplan, även rivningsförbud)

5.9. Rekreation och friluftsliv
Göta älv - delområdet Vänersborg-Trollhättan (FO 11:1) utgör riksintresse för friluftsliv.
Se avsnitt 4.2.3.

5.9.1. Översiktsplan
Översiktsplanen anger områden som är av intresse för friluftslivet. Plankartorna visar
tätortsnära friluftsområden som kan beröras av projektet. Naturområdena i tätorternas
närhet är särskilt betydelsefulla, såväl med hänsyn till den biologiska funktionen som till
tätortsbornas behov av rekreation. Se figur 29 och 30.

Friluftsområdet bör inte ligga längre bort än 1,5 km från bostaden, ca 15 minuters
promenad. Det måste vara tillräckligt stort för att man ska kunna känna sig ostörd och få
möjlighet till återhämtning. Dess funktion och innehåll behandlas i friluftsplanen.

5.9.2. Turism
Slussområdet och Älvrummet i centrala Trollhättan har ett stort värde som turistmål.
Översiktsplanen anger:

”I Trollhättans kommun är det i fall- och slussområdet som de största turistvärdena
finns, och det är här som turismutvecklingen framförallt bör ske. I detta sammanhang
räknas Innovatumområdet med bl.a. Innovatum Science Center, Saab Car Museum,
konstmuseum, Film i Väst och Nova Arena till fall- och slussområdet.
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Fall- och slussområdet i Trollhättan ska utvecklas till ett av Sveriges främsta besöksmål
med ett levande industriminne i världsklass. Trollhättan ska vidare bli en framträdande
evenemangsstad i Västra Götaland.”

5.9.3. Friluftsplan
Trollhättans Stad har tagit fram Friluftsplan för Trollhättan, daterad 2020-11-23.
Friluftsplanen är en sektorsplan till Trollhättans översiktsplan som beskriver
friluftslivets intressen. Den ska användas som underlag till den fysiska planeringen och
som stöd i arbetet med friluftsfrågor.

Friluftsplanen anger särskilt värdefulla områden, se figur 29. De som kan beröras av
projektet är:

· 7 Älvrummet

· 17 Ryrbäcken

· 18 Slätthult

· 21 Göta älv

Figur 29. Friluftsplan för Trollhättan, utdrag ur översiktskarta.

Älvrummet (7)
”Älvrummet är en stadspark, närströvområde och turistmål av internationellt högsta
klass. Här erbjuds strövtåg i intressant kulturmiljö, spektakulära utsikter, fiske och rik
natur. I området ingår de gamla slussarna vid Gamle Dal´n,  Olidans kraftstation,
Forngården, Kopparklintens utsiktsplats och Trollehättefallen – några av Trollhättans
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främsta besöksmål. På båda sidorna om älven finns promenadvägar och stigar, till
exempel Edsvidsleden, Kärlekens stig och Träbrostigen. Cykellederna Västgötaleden och
Linnéleden passerar också. Vid gården Åker finns en lummig trädgård med fikabord och
fruktträd. Vid Åkers sjö finns en välbesökt gästhamn. I området ligger också
Vattenkraftens lekplats. Älven erbjuder fiske efter bland annat lax (med fiskekort).
Fiskerätten tillhör Sportfiskarna i Trollhättan.”

Ryrbäcken (17)
”Naturreservat som utgörs av en lövskogsbevuxen bäckravin med rikt fågelliv och
intressant flora. En grön oas och unik naturmiljö med ett stort antal besökare, inte minst
om våren. Området är lättillgängligt med anlagda promenadvägar och broar över
bäcken. Området fungerar både som ett närrekreationsområde och utflyktsmål samt är
en förlängning av motionsområdet runt Slätthult.”

Slätthult (18)
”Slätthult är ett av Trollhättans stora motions- och friluftsområden. Landskapet växlar
mellan öppna kulturmarker och barrskogar med vildmarksprägel. Ovanför branterna
längs älven finns bergknallar med fantastisk utsikt över älven.

I området bedrivs friluftsliv och motion av olika slag. Med utgångspunkt från
Slätthultsgården, som drivs i regi av Trollhättans SK, går motionsspår i varierande
längder för mountainbike, löpning och skidåkning. En orienteringskarta finns över
området. Motionsgården är öppen för allmänheten under vissa tider.”

Göta älv (21)
”På Göta älv passerar tusentals båtar varje år. Älven är också ett uppskattat fiskevatten
(med fiskekort). Fiskerätten tillhör Göta Älvs Lilla Edet-Trollhättans
fiskevårdsområdesförening.”

5.9.4. Leder och stigar
Leder och stigar som har ett värde för friluftslivet finns inom utredningsområdet.
Kärlekens stig följer älvens östra strand mellan slussområdet och Olidans kraftstation.
Träbrostigen är en vandringsled och del av Älvrummet som bygger på den historiska väg
handelsmännen bar sin last förbi fallen. Träbrostigen och Kärlekens stig bildar
tillsammans en sammanhängande runda. Se figur 30. Reflexbanor som är märkta med
reflexer och kan nyttjas när det är mörkt har ordnats i området.

Inom utredningsområdet ordnas regelbundet lopp. Kraftprovet är ett årligt
återkommande motionslopp som samlar tusentals löpare. Trollhättan City Trail, som
samlar löpare från hela världen, och Alliansloppet är evenemang som ingår i Trollhättan
Action Week.

Edsvidsleden är 14 km lång och följer Göta älvs västra strand. Pilgrimsleden Göta älv
följer älven på sträckan Masthugget i Göteborg – Vänersborg. Leden följer stranden
längs Göta älv och Bergkanalen. Västgötaleden för cykel ligger parallellt med
Bergkanalen på västra sidan och korsar vattnet söder om Åkers sjö och på Olidebron.
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Figur 30. Friluftsområden
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Flera promenadrundor följer befintliga gångvägar och finns i området: Nils Ericsons
promenad, Wilhelm Hansens promenad, Slussrundan och Innovatumrundan.
Skulpturrundan binder samman konstverk som placerats ut i anslutning till älven och
kanalen. En utveckling med tillkommande konstverk planeras.

5.9.5. Barriäreffekter
Barriäreffekter för gående uppstår när fysiska hinder förhindrar framkomlighet. 1916 års
slussar inklusive Bergkanalen utgör tillsammans med nivåskillnad i söder en barriär
mellan slussområdet och områden i söder och öster med bostäder och naturreservat.
Korsningar finns vid Olidebron och slussarna. Även äldre slussar och kanaler är
barriärer med korsande broar. Göta älv är en påtaglig barriär med en korsande gångbro
som ansluter till Kärlekens stig väster om Olidans kraftstation.

Figur 31. Barriärer för gående i nuläge.
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5.10. Boendemiljön
Trollhättans centrala delar ligger i direkt anslutning till Bergkanalen på östra sidan. I
söder ligger bostadsområdet Skoftebyn delvis inom utredningsområdet. Mindre grupper
av bostäder finns i Åkersberg, Västergärdet, Skogsvreten och vid Olidebron.

En säker och utvecklande uppväxtmiljö har stor betydelse för barns hälsa och liv.
Boendemiljö är för barn en trygg punkt där de tillbringar en stor del av sin tid. Avsnittet
boendemiljö har därför ett fokus på barn men de värden som redovisas är även relevanta
för andra grupper. Rekreationsmiljöer som vänder sig till en bredare grupp men också
har ett värde i boendemiljön redovisas i avsnittet 5.9 Rekreation och friluftsliv.

5.10.1. Alternativ Syd
Inom själva korridoren finns flera bostäder, men inga skolor/förskolor, lekplatser eller
liknande målpunkter som är upptagna i kommunens GIS-databas, se figur 32.

Ryrbäcksparken, är ett naturreservat som i kommunens parkprogram också klassas som
tätortsnära friluftsområde, ligger delvis inom korridoren och kommer även att beröras
av byggvägar.

Nysätra lekplats, som i kommunens parkprogram klassas som närpark, gränsar till
korridoren och kommer att omringas av byggvägar. Enligt parkprogrammet är detta en
viktig social mötesplats där Nysätra idrottsplats ingår och som ska utvecklas för att bli
en värdefull närpark för Skoftebyborna.

Alternativet ligger till stor del inom flera områden som är utpekade som viktiga för
friluftsliv och naturvård. Det är bland annat områdena Slätthult, ett av Trollhättans
stora motions- och friluftsområden och naturreservatet Ryrbäcken, se figur 33.

Delar av korridoren ligger också inom viktiga kulturmiljöer kopplade till Trollhättans
kanal och slussområde. Längs Brinkens väg, inom korridoren, ligger också ett antal
kulturhistoriskt värdefulla byggnader som bidrar till upplevelsen av närmiljön.

I korridoren finns flera vandringsstigar, motionsspår och cykelvägar t ex Slussrundan,
Innovatumrundan och Västgötaleden.
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Figur 32. Målpunkter för barn i alternativ Syd och Nord.
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Figur 33. Målpunkter för barn i alternativ Syd och Nord.
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5.10.2. Alternativ Nord
Inom korridoren finns få bostäder, inga skolor eller förskolor, lekplatser eller liknande
upptaget i kommunens GIS-karta, se figur 32.

Alternativet ligger helt eller delvis inom områden som är utpekade som viktiga för
friluftsliv och naturvård, till exempel Älvrummet som innehåller några av Trollhättans
främsta besöksmål.

Delar av korridoren ligger också inom viktiga kulturmiljöer kopplade till Trollhättans
kanal och slussområde inklusive ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader, se figur
33.

Korridoren korsar flera promenadstråk, bland annat Kärlekens stig, Slussrundan,
tävlingsslingorna Kraftprovet och Trollhättan City Trail, en reflexbana samt
Västgötaleden. Se även avsnitt 5.9 Rekreation och friluftsliv.

5.11. Buller och vibrationer
5.11.1. Buller
Ljud som är oönskat kallas för buller. Upplevelsen av buller är subjektiv och människor
upplever buller på olika sätt. Buller kan delas in som luftburet buller och stomljud.
Stomljud är det ljud som skapas när vibrationer sprids in i exempelvis byggnader via
dess husgrund. Ljudtrycksnivån från såväl luftburet buller som stomljud anges i decibel
(dB), oftast med indexet A (dBA) som anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt
som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud.

Utgångspunkten för riktvärden gällande luftburet ljud och stomljud i projektet är
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15), se tabell 4.

Arbeten i form av sprängning, borrning, schaktning och spontning samt arbetsfordon är
exempel på sådant som kan alstra buller. Vid sprängning i berg kan stomljud uppstå.

5.11.2. Vibrationer
Vibrationer utgörs av svängningar och vågrörelser i marken som breder ut sig från en
källpunkt, till exempel anläggningsarbeten eller byggtrafik. Vibrationer kan orsaka så väl
komfortstörningar som fysisk påverkan. Vibrationer kan även påverka byggnader och
verksamheter i anslutning till byggplatser för arbeten som orsakar vibrationer.
Utbredningen av vibrationer varierar utifrån rådande markförhållanden där
vibrationerna ofta blir större på lösa jordar såsom lera, än på fasta jordar och berg.

Maskiner, fordonstrafik och byggnadsarbeten kan ge upphov till vibrationer som är
skadliga för människor och byggnader. Vid sprängning och etablering av vissa typer av
sponter uppkommer vibrationer som kan ge upphov till skador såsom sprickor och
sättningar i byggnader.

Vibrationerna kan även upplevas som störande för personer som vistas i närliggande
byggnader. Vibrationer kan upplevas som störande vid betydligt lägre nivåer än vad som
bedöms kunna skada en byggnad. Vibrationer som människor upplever i en byggnad
kallas komfortvibrationer. Det är störst risk att komfortvibrationer uppstår då
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byggnader är grundlagda på lösare material så som sand eller lera. Det är ovanligt att
komfortvibrationer uppstå vid byggnader som är grundlagda på berg.

Tabell 4. Naturvårdsverket allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15).
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6. Bedömning av miljöpåverkan
Bedömning av miljöpåverkan för alternativ Syd respektive alternativ Nord redovisas
nedan.

6.1. Farleden
Båda alternativen medför att farleden upprätthålls på lång sikt vilket stödjer
riksintresset för kommunikation.

6.1.1. Alternativ Syd
Sjöfarten bedöms kunna påverkas i större utsträckning under byggtiden.

· Vid förstärkning av befintliga slussar.

· Breddning/uträtning av Bergkanalen i sin helhet.

· Sprängning av berg i omedelbar närhet till Höljan och övre slussen

Konsekvenserna av ovan bedöms kunna medföra upp till ett par månaders avstängning
per år i syfte att kunna erhålla en framdrift i entreprenadskedet.

6.1.2. Alternativ Nord
Sjöfarten bedöms kunna påverkas i viss utsträckning under byggtiden.

· Ingen förstärkning krävs i befintliga slussar.

· Breddning/uträtning av Bergkanalen i dess norra del.

Konsekvenserna av ovan bedöms kunna medföra upp till tre till fyra veckors avstängning
per år i syfte att kunna erhålla en framdrift i entreprenadskedet.

6.2. Ytvatten
Schaktarbeten i berg för nya slusslägen och kanaler för de båda alternativen kommer att
bedrivas i torrhet och länshållningsvatten kan renas från sediment innan det släpps ut i
Bergkanalen, Åkers sjö eller Göta älv. Schakt- och muddringsarbeten både över och
under vattenytan vid de båda alternativens anslutningar till Bergkanalen, Åkers sjö eller
Göta älv kan leda till att finpartiklar från jordmassor och sprängmassor under
byggskedet temporärt grumlar ytvattnet. Grumling av vattnet kan få negativa
konsekvenser för vattendragets djur- och växtliv. I Göta älv är vattenföringen så stor att
grumlingen till stor del kommer att spädas ut. I Bergkanalen, Åkers sjö och befintliga
slussar, där vattenföringen är mindre, kan grumlingen bli kraftigare och mer långvarig.
Åtgärder för att minska risk för grumling kommer att utredas.

I samband med sprängning finns en risk att halterna av kväveföreningar i ytvattnet
kortvarigt kan vara förhöjda från odetonerade sprängmedelsrester. Trafikverkets rutiner
vid dessa typer av anläggningsarbeten omfattar bland annat noggrann planering av
sprängningsarbeten, att sprängning ska ske under kort tid och på ett effektivt sätt så att
odetonerade rester undviks. Detta följs även upp i kontrollprogram.

Vid schakt-, muddringsarbeten och konstruktionsarbeten används arbetsfordon och
kemikalier, vilket alltid innebär en risk för spill och läckage. Trafikverkets rutiner för
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dessa arbeten omfattar bland annat försiktighetsåtgärder och kontrollprogram kring
tankning och hantering av petroleumprodukter och andra kemikalier.

Det finns en risk för att sediment i delar av Göta älv, Bergkanalen eller Åkers sjö som ska
muddras kan innehålla föroreningar. Trafikverkets rutiner för hantering av förorenade
massor omfattar bland annat undersökning av förorening, noggrann planering för
schaktarbetet och kontrollprogram.

Eventuell grumling, spridning av kväve eller förorening är begränsat tidsmässigt till
byggskedet. I det kommande arbetet utreds vilka åtgärder som krävs för att skydda Göta
älv och andra vattenmiljöer under byggtiden.

6.3. Grundvatten
Det område där grundvatten sänks kallas influensområde. En översiktlig bedömning av
influensområdets storlek för alternativ Syd respektive Nord har gjorts. Resultatet
presenteras i figur 34.

Anläggande av nya slussar kommer att behöva ske i torrhet, vilket förutsätter tillräckligt
tätt berg och eventuellt spontkonstruktion i jordlager för att minska inläckaget av
grundvatten i schakt för slussläge under byggskedet. Både uppströms och nedströms nya
slussar kommer ny kanal att utföras genom schaktning, sprängning av berg både över
och under vattenytan samt muddring under befintlig vattenyta. Anläggande av nya
slussar kommer att ske i torrhet och grundvattensänkning kan nå ut från schakten till
omgivningen via sprickor i berget. I det fortsatta utredningsarbetet kommer därför
grundvattensänkning att beräknas så att exempelvis tätningsåtgärder riktade specifikt
mot dessa sprickor kan utföras om det behövs.

Breddningen av Bergkanalen norr om kraftledningen bedöms inte medföra en
grundvattensänkning på den västra sidan men kan medföra en grundvattensänkning i
berget mot öster. Detta beror på att vattenytan i Bergkanalen, som är styrande för
grundvattennivån direkt öster om Bergkanalen, kan flytta längre österut. Många hus här
är grundlagda på berg eller berg med ett tunt jordlager. Det finns dock hus som ligger i
lerområden vid Kungstorget, längs Drottninggatan, vid Drottningtorget och Karl Johans
torg. Risk för sättningar kan behöva utredas vidare när omfattningen av
grundvattensänkningen österut från Bergkanalen är klarlagd.

Alternativ Syd
För alternativ Syd kommer eventuell grundvattensänkning att ske mot öster och söder
om föreslagen dragning av ny kanal. Sänkningen av grundvatten sker till största delen i
berget, både i berg som har fler sprickor och som har färre sprickor. Tätningsåtgärder
kan behöva utföras i anslutning till Åkers sjö, befintliga slussar och kanal genom Höljan
till Göta älv.

Där det finns jordlager ovanpå berget som bedöms omfattas av grundvattensänkningen
kan det bli sänkta grundvattennivåer även i jordlagren. Åtgärder för att motverka
grundvattensänkning kommer därför att utredas. Bebyggelse i villaområdet som kan
vara känslig finns främst vid Syringeparken och Ryrbäcksparken, möjligen även längre
söderut. Eventuella grävda brunnar vid den äldre bebyggelsen kan även påverkas genom
att vattennivån i dem sjunker.
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En grundvattensänkning i berget söder om de nya slussarna kan komma att omfatta
skog både inom Ryrbäckens naturreservat och utanför detta. Träden växer här på berg
med tunna jordlager och bedöms huvudsakligen vara nederbördsberoende. Skog och
naturvärden kopplade till skog som inte är grundvattenberoende ekosystem påverkas
generellt inte nämnvärt av grundvattensänkning. Eventuell påverkan på skog och
naturvärden kopplade till skog kommer att utredas vidare när grundvattensänkningens
omfattning är klarlagd.

Alternativ Nord
För alternativ Nord kommer schaktarbetena sannolikt att leda till en
grundvattensänkning i det högre liggande bergområdet på båda sidor om ny kanal.
Även här kan grundvattensänkning till största delen ske i det högre liggande berget på
bägge sidor av kanalen, i både bygg- och driftskede. Ytvatten runt kanalen, i form av
Bergkanalen, Åkers sjö och Göta Älv, äldre slussled i Gamle dal och kraftverksdammar
utgör hydrauliska gränser runt kanalalternativet. Detta innebär att
grundvattensänkningen inte når utanför ytvattnen.

Jordlagren på berget är generellt tunna men det finns något mäktigare jordlager med
lera.  Här kan det finnas en risk för sättning för äldre hus som är grundlagda på lera. Det
bedöms främst röra bebyggelse vid Skogsvreten ner mot Olidehålan, möjligen även för
något hus vid Västergärdet.

Inom Älvrummets naturreservat växer träd här på berg med tunna jordlager och är
huvudsakligen nederbördsberoende. Skog och naturvärden kopplade till skog som inte
är grundvattenberoende ekosystem påverkas generellt inte nämnvärt av
grundvattensänkning. Eventuell påverkan kommer att utredas vidare.

6.3.1. Befintliga brunnar och energibrunnar
För de båda alternativen omfattar influensområdena ett antal enskilda brunnar.
Majoriteten av brunnarna är borrade energibrunnar. Det kan finnas grävda brunnar vid
äldre bebyggelse. Detta kommer att undersökas genom att en brunnsinventering utförs.
Grävda brunnar inom influensområdena kan påverkas av en grundvattensänkning på en
till flera meter, därför planeras att identifiera brunnar och bedöma hur stor påverkan
kan bli.

Energibrunnarna har ofta grunda foderrör som går ner i berget. Om brunnen har
kontakt med en spricka där grundvattensänkningen utbildas från ny kanal kan det
medföra en grundvattensänkning i brunnen. Brunnarnas totaldjup är ofta större än 100
m så det är ingen risk för att de ska bli torra. Däremot kan grundvattennivån i dem
sänkas någon eller några meter. Detta försämrar inte brunnens funktion nämnvärt. En
bedömning av påverkan på energibrunnarna kommer att utföras efter att
influensområdets omfattning klarlagts.

De enskilda brunnar som omfattas av influensområdet för alternativ Syd respektive
alternativ Nord presenteras i figur 34.
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Figur 34. Influensområden för alternativ Syd respektive Nord tillsammans med enskilda brunnar.
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6.4. Landskap
Bergkanalen breddas i båda alternativen från Olidebron till Klaffbron. Till följd av
breddningen får kanalen en mer storskalig karaktär. Kanalmurar kan försvinna och
gångstråk kan behöva ledas om vilket kan förändra karaktär och tillgänglighet till
kanalen.

6.4.1. Alternativ Syd
Landskapsrummet kring Höljan kommer att utvidgas mot söder och öppnas upp mot
Åkers sjö till ett nytt landskapsrum som omfattar både befintlig och planerad slussled.
Landskapet får därmed en mer storskalig karaktär än idag. I söder finns i nuläget cirka
20 meter höga bergskärningar vid lägena för 1916 års slussar. Anläggande av planerade
slussar söder om de befintliga medför en 1,3 kilometer lång bergskärning som blir cirka
40 meter hög närmast Göta älv, där den skär in i Utkiken, för att sjunka i höjd mot öster
så att den vid Höljan blir cirka 15 meter hög och avslutas vid Åkers sjö. Bergskärningen
blir en rumslig avgränsning i söder som blir exponerad norrut mot älven och mot
slussområdet. Bergets kvalitet påverkar om skärningen blir en stel och platt vägg eller
om den får ett mer varierat uttryck. Skärningen blir en visuell och fysisk barriär som
därmed också blir en avgränsning mot villaområde och natur i söder.

Alternativ Syd medför stor påverkan då rumsligheter förändras och en stor bergskärning
tillkommer. Området är redan påverkat av den befintliga kanalen och staden.
Landskapsrummet bedöms därför ha en måttlig känslighet. De negativa konsekvenserna
för landskapsbilden från den nya skalan och den bergskärning som kommer att
dominera visuellt kan bli måttliga till stora.

Figur 35 . Karaktärsområden i alternativ Syd

6.4.2. Alternativ Nord
Landskapsbilden påverkas i kanjonbildningen, som har naturkaraktär, nedströms
Olidans kraftstation. En öppning till kanalleden tas upp i berget och blir liksom
slussportarna en främmande karaktär som blir synlig från stigarna på andra sidan älven,
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mittemot slussen. Mynningen och slussportarna ligger dock vid sidan av de långa
siktlinjerna och blir inte exponerade över långa avstånd längs älven. En 25-30 meter hög
skärning kan, beroende på påslagets placering, komma att uppstå lokalt som delvis kan
bli synlig från utsiktspunkten på Kopparklinten vid Göta älv. I det fortsatta arbetet bör
det eftersträvas att den skärningen minimeras. Påverkan på landskapsbilden från det
främmande inslag som slussen kommer att utgöra i naturen blir geografiskt avgränsad
och bedöms bli måttlig.

Östra mynningen blir synlig från Åkerssjövägen vid Olidebron där slussen kommer att
öppna upp en siktlinje genom berget mot Göta älv. Mot öster uppstår cirka 5 meter
höga, skärningar. Påverkan på landskapsbilden bedöms bli liten.

Alternativ Nord medför en måttlig påverkan i ett naturområde som bedöms ha hög
känslighet. De negativa konsekvenserna för landskapsbilden kan bli måttliga till stora i
landskapet vid Göta älv.

Figur 36. Karaktärsområden i alternativ Nord

6.5. Naturmiljö
Göta älvs botten kommer att påverkas av muddring. I det fortsatta arbetet kommer
inventeringar att göras för att klargöra om det finns värdefulla habitat för fisk och andra
organismer.

De till följd av sjukdomsangrepp rödlistade trädarterna alm och ask är allmänt
förekommande och påverkas i båda alternativen.
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6.5.1. Alternativ Syd
Kanjonbildningen som ingår i värdebeskrivningen för riksintresse Göta och Nordre älvs
dalgångar påverkas av skärningen för den nya slussen i närheten av den befintliga
slussen. De planerade slussarna berör en sträcka av kanjonen där branterna har en
särpräglad flora som påverkas.

Intrånget påverkar Ryrbäcken som ingår i kommunens naturvårdsplan. Den nedre
branta delen med omkringliggande skog berörs så att vattendraget skärs av på en högre
liggande nivå än älven.

Naturreservatet Ryrbäcken påverkas då norra delen behöver tas i anspråk.  Naturvärden
i reservatet som helhet är främst knutna till lövskogsmiljöer där det påverkade området
innehåller ett avsnitt med ädellövskog utöver bland- och barrskog. Intrång i
naturreservatet medför att dispens eller upphävande behövs. Beslut om
reservatsbildande anger: ”Dispens från föreskrifterna ska kunna ges för en eventuell
utvidgning och utveckling av befintlig slussled eller anläggande av ny slussled.” Det
bedöms därför som möjligt att få dispens eller upphäva en del av reservatet.

Naturinventeringen har pekat ut områden inom korridoren som naturvärden klass 1-3.
Delar av dessa ligger inom riksintresse för naturvård. Översiktliga beräkningar visar att
cirka 83 000 m2 av naturområden med värde för biologisk mångfald tas i anspråk.
Påverkan fördelas enligt följande:

· cirka 20 000 m2 påverkar områden klass 1

· cirka 20 000 m2 påverkar områden klass 2

· cirka 43 000 m2 påverkar områden klass 3

Biotoper med barr- och blandskog försvinner helt eller delvis. De högsta värdena är
knutna till områden med högsta naturvärde kring Ryrbäcken där skogsbiotoper med död
ved, hög luftfuktighet och mossrika lodytor försvinner. Även närliggande skogsområden
med naturvärden påverkas. Trädskärmar längs kanalen med påtagligt naturvärde
försvinner på sträckan mellan Åkers sjö och kraftledningen.

Alternativ Syd gör intrång i värdefulla fågelmiljöer för flera arter. I skogen kring
Ryrbäcken finns flera prioriterade arter där mindre hackspett är känslig eftersom den är
beroende av gammal skog med död ved som livsmiljö. Entita är en annan art med
förhöjd känslighet liksom backsvala som finns vid Rysskajen. Intrång görs också i
fladdermusmiljöer där huvuddelen av skogsområdet söder om befintliga slussar är
värdefullt med drygt 500 registreringar av individer under inventeringen.

Alternativ Syd medför stor påverkan på områden med naturvärdesklass 1-2 som delvis
ligger inom riksintresse för naturvård. Även områden med naturvärdesklass 3 påverkas.
De negativa konsekvenserna bedöms bli måttliga till stora.

6.5.2. Alternativ Nord
Kanjonbildningen som ingår i värdebeskrivningen för riksintresse Göta och Nordre älvs
dalgångar påverkas av påslaget för den nya slussen. Slussen berör en sträcka av
kanjonen där branterna har en särpräglad flora som påverkas.
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Detta barrskogsklädda höjdområde ingår i kommunens naturvårdsplan. Området delas
upp i två delar där slussarna kommer att utgöra en barriär.

Planerade slussar medför intrång i den del av naturreservatet Älvrummet som finns på
östra sidan av älven. Blandskog i branten mot Göta älv påverkas liksom barrblandskog
uppe på höjden. Slussarna går rakt genom reservatet där en barriäreffekt uppstår. En del
av reservatet behöver upphävas för att möjliggöra en utbyggnad av slussarna. Beslut om
reservatsbildande anger: ”Dispens från föreskrifterna ska kunna ges för en eventuell
utvidgning och utveckling av befintlig slussled eller anläggande av ny slussled.” Det
bedöms därför som möjligt att få dispens eller upphäva en del av reservatet.

Naturinventeringen har pekat ut områden inom korridoren som naturvärden klass 2-3.
Översiktliga beräkningar visar att cirka 61 000 m2 av naturområden med värde för
biologisk mångfald tas i anspråk. Påverkan fördelas enligt följande:

· cirka 45 000 m2 påverkar områden klass 2

· cirka 16 000 m2 påverkar områden klass 3

Delar av ett barrskogsområde försvinner och delas i två delar medan ett mindre område
med grov ädellövskog försvinner till stor del. Värdena är främst knutna till dessa
skogsområden med hög luftfuktighet, död ved och naturskogskaraktär samt ett mindre
område med stora ekar, tallar och hasselbuskar. Dessutom finns ett lövskogsområde
med påtagligt naturvärde på östra sidan av Bergkanalen som kan påverkas.

Alternativ Nord gör intrång i värdefulla fågelmiljöer i den äldre gran- och tallskogen
mellan Gamle Dal och Olidan. Skogen utgör revir för spillkråka, en känslig art som är
beroende av gammal skog med död ved. Alternativet gör också intrång i ett skogsområde
vid Västergärdet som  är värdefullt för fladdermöss med knappt 200 registreringar av
individer under inventeringen.

Muddring kommer att behövas i Göta älv på en sträcka där botten kan antas vara
naturlig men det är okänt om det finns några värden. Inventering planeras i det fortsatta
arbetet.

Alternativ Nord medför påverkan på områden med naturvärdesklass 2 som delvis ligger
inom riksintresse för naturvård. Även områden med naturvärdesklass 3 påverkas. De
negativa konsekvenserna bedöms bli måttliga till stora.

6.6. Kulturmiljö
En positiv effekt av alternativen kan bli att ett tillägg av ytterligare en slussled genom
Trollhättan medför att fyra generationers slussar kommer kunna upplevas i samma
område.

Riksintresse för kulturmiljö, Trollhättan (P 23), påverkas i sin södra del. Påverkan består
i att 1916 års slussled stängs och fylls så att endast övre delarna av slussmurarna förblir
synliga. Övre delar av slussmurar och kajer bedöms kunna bevaras.

Svängbron från 1916 (31) påverkas av breddningen. Fortsatt utredning kommer att visa
om den kan bevaras eller måste rivas. Se figur  28.
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Avseende planerad breddning av Bergkanalen i norr mellan kraftledningen och
Klaffbron är påverkan samma för båda alternativen. Bergkanalens miljö med kanal,
kanalmurar, bergskärningar, stödmurar och grönska samt kanalens samband med
bebyggelsen utgör grundläggande värden i riksintresset och i byggnadsminnet. Med en
breddning riskerar kanalmurar och dragväg att i sin nuvarande form försvinna, vilket
kan innebära stora negativa konsekvenser för riksintresset. Det är dock positivt för
riksintresset att funktionen som slussled kan kvarstå genom Trollhättan. Det är viktigt
att utreda vidare om skada kan undvikas på värdena beskrivna ovan.

6.6.1. Alternativ Syd
Riksintresse för kulturmiljö, Trollhättan (P 23), påverkas i sin södra del då några
byggnader knutna till 1916 års slussled skyddade som statligt byggnadsminne kan
komma att behöva rivas:

- klockstapel (3),

- uthus (23A och 23B),

- vaktbostad (24)

- Sjökullens vaktbostad (22).

- Manöverhytter 20A-D kan komma att påverkas

Korridoren berör/tangerar de övre etapperna av 1800 års och 1844 års slussleder
(fornlämningarna L1964:8463 samt L1964:8462). De bedöms inte bli påverkade.

Alternativet påverkar landskapsbilden påtagligt, och därmed även hur kulturmiljön
upplevs. Landskapet kring den övre slussen och Höljan går från att inramas i söder av
stundtals dramatiska klippväggar till att inramas av en 45-gradig, öppen sluttning
medan bergsknallen öster om Höljan mellan 1844 års sluss och 1916 års slussar
försvinner. Förändringen innebär en påtaglig förändring av den topografi som
kännetecknar fall- och slussområdet i stort. Topografin med de nakna bergväggarna och
bergsknallarna omnämns inte som ett grundläggande värde i riksintressebeskrivningen
men är ett tydligt resultat av slussanläggningarna och kopplingen är därmed tydlig.

Ytterligare påverkan på kulturmiljöns karaktär innebär breddningen av Bergkanalen,
som också ingår i byggnadsminnet. Värdet som påverkas omfattar kanalmurar på delar
av sträckan samt den anlagda dragvägen.

Alternativet bedöms få måttliga till stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Detta
mot bakgrund av att grundläggande värden för riksintresset och byggnadsminnet i form
av enskilda byggnader (klockstapel, uthus, vaktbostad) samt Bergkanalens dragväg och
kanalmurar försvinner vilket skapar en ny kulturmiljökaraktär. Bedömningen måttliga
till stora konsekvenser grundar sig också på att 1916 års slussar fylls så att övre delarna
av slussmurarna förblir synliga samt att 1800 års och 1844 års slussleder bevaras genom
fortsatt underhåll.

6.6.2. Alternativ Nord
Grundläggande värden för riksintresse för kulturmiljö, Trollhättan, påverkas genom den
nya slussleden som tillsammans med kajer och servicevägar blir cirka 40 meter bred.
Viss påverkan sker på kulturmiljöns karaktär i Bergkanalens norra del genom breddning
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av kanalen, som också ingår i byggnadsminnet. Värdet som kan påverkas omfattar bland
annat den anlagda dragvägen.

Alternativet får negativa effekter genom att några särskilt värdefulla byggnader kan
komma att rivas som har koppling till riksintresset i egenskap av tjänstemannabostäder.
Några av dem bedöms dock kunna bevaras, vilka och hur många beror på vilken
slutgiltig dragning som väljs inom korridoren.

- Olidan 4:10 Ingenjörsbostad till Nohab uppf 1850-1870,

- Olidan 6:1 Skogsvreten Olidan villa för kraftverksdirektören uppf ca 1900,

- Nyckebo 5:3, villa för H Nydqvist uppf 1890,

- Olidan 5:29 Gården Olidan med boningshus och uthus som varit
uppbördskontor och bostad åt kanalbolagets kamrer uppf 1787.

Påverkan får ytterligare negativa effekter genom brutna samband mellan de för
riksintresset två grundläggande värdena Olidans kraftverk och bostadsområdet
Västergärdet (uppförda som bostäder för maskinister vid Olidan). Det skapas även ett
nytt väst-östligt stråk i den idag småskaliga miljön präglad av skog, varierad topografi
och vägar med nord-sydliga samband.

Utredningskorridoren löper i norra kanten av bostadsområdet Västergärdet som är
skyddat som byggnadsminne. Nuvarande korridor berör inte enskilda byggnader,
däremot mark i norra delen av byggnadsminnets skyddsområde. Detta kan skapa ett
delvis nytt sammanhang kring Västergärdet, där den naturpräglade omgivningen blir
mer industriellt präglad genom slussleden.

En minnessten (1964:8445) som är övrig kulturhistorisk lämning kommer troligen att
flyttas.

Alternativet bedöms få måttliga till stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Detta
mot bakgrund av att grundläggande värden för riksintresset rivs i form av några av
tjänstemannabostäderna listade ovan. Samtidigt uppstår brutna samband i den
riksintressanta miljön mellan maskinistbostäder i Västergärdet och kraftstationen
Olidan och den naturpräglade omgivningen kring tjänstemannavillorna påverkas.
Bedömningen måttliga till stora konsekvenser grundar sig också på att 1916 års slussar
fylls så att övre delarna av slussmurarna förblir synliga samt att 1800 års och 1844 års
slussleder bevaras genom fortsatt underhåll.

6.7. Rekreation och friluftsliv
Anläggande av nya slussar innebär i båda alternativen att älven kan fortsätta fungera
som stråk för turism och båtliv vilket stöder riksintresse för friluftsliv och medför stora
positiva konsekvenser. Gästhamnen i Åkers sjö kan behållas.

Breddning av Bergkanalen bedöms påverka gångstråk längs vattnet så att de behöver
ledas om på de sträckor som påverkas. Utpekade promenadrundor följer dragvägen på
hela östra sidan och gångstråk upp till Olidebron på västra sidan.
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6.7.1. Alternativ Syd
Planerade slussar medför intrång i norra delen av Ryrbäckens naturreservat och en
förstärkning av barriäreffekten mellan reservatet och slussområdet i norr. Se figur 37.
Holmebron, den nedre branta delen av bäckravinen och mynningen i älven försvinner
vilket är negativt för upplevelsevärden och tillgänglighet i naturområdet. Ryrbäcken
ansluter till friluftsområdet Slätthult där båda är tätortsnära friluftsområde som ingår i
friluftsplanen. Den norra spetsen av Slätthult kring berget Utkiken påverkas av intrång
och av en förstärkt barriäreffekt mot slussområdet. Planerade slussar bedöms bli ett nytt
turistmål som utvidgar besöksområdet mot söder.

Intrång i naturreservatet medför att dispens eller upphävande behövs. Det bedöms
därför som möjligt att få dispens eller upphäva en del av reservatet.

Riksintresse för friluftsliv påverkas av att barriäreffekter förstärks och av intrång i norra
delen av Ryrbäckens naturreservat. De negativa konsekvenserna bedöms bli måttliga.

Figur 37. Barriärer för gående kopplat till anläggande av nya slussar i alternativ Syd.

6.7.2. Alternativ Nord
Planerade slussar medför intrång i östra delen av naturreservatet Älvrummet. Området
är stadspark, närströvområde och turistmål i centrala Trollhättan med ett stigsystem
som används för promenadrundor och löptävlingar. Kanalen och de bergskärningar som
uppstår längs sidorna tar yta i anspråk och ger upphov till en barriäreffekt för
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friluftslivet då området delas i två mindre så att större gångstråk och små skogsstigar
skärs av vilket begränsar promenadmöjligheterna. Det bedöms finnas goda möjligheter
att ordna korsande vägar för Åkersbergavägen och Kärlekens stig vilket mildrar
barriäreffekten. Träbrostigen och en parallell stig som även ingår i reflexbanan skärs av
och behöver ledas om till passager över slussleden. Området får en ny karaktär i
anslutning till den nya slussen vilket påverkar naturupplevelsen negativt. De nya
slussarna ger förutsättningar för ett nytt gångstråk som följer kanalen genom berget. Se
figur 38. Planerade slussar bedöms bli ett nytt turistmål med närhet till Innovatum
District, det gamla slussområdet och fallområdet där besöksmålen ligger samlat.

Figur 38. Barriärer för gående kopplat till anläggande av nya slussar i alternativ Nord.

Intrång i naturreservatet medför att dispens eller upphävande behövs. Det bedöms
därför som möjligt att få dispens eller upphäva en del av reservatet.

Sträckningarna för de årliga loppen Alliansloppet, Trollhättan City Trail och Kraftprovet
behöver anpassas till passager över slussleden.

Riksintresse för friluftsliv påverkas av intrång i ett naturområde och av att en barriär
uppstår i kärnan av ett naturreservat som delas i mindre delar. Barriäreffekterna kan
mildras genom att passager anläggs över slussarna. Områdets karaktär och
upplevelsevärden påverkas i anslutning till slussen. De negativa konsekvenserna bedöms
bli måttliga till stora.
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6.8. Boendemiljön
Byggtiden medför störningar för boende i närheten. Buller och vibrationer genereras av
byggarbeten som sprängning, bergkrossning, pålning och spontslagning. Se vidare
avsnitt 6.8 Buller och vibrationer. Masshantering kan förutom buller och vibrationer ge
upphov till damning. Avspärrningar kring arbetsområden kan medföra att gator och
gångvägar måste ledas om så att gångavstånd till målpunkter ökar.

6.8.1. Alternativ Syd

Barn – permanent påverkan
Alternativ Syd innebär att en del av Skoftebyn försvinner och flera bostäder kommer att
rivas. Detta påverkar inte enbart just de bostäder som tas bort, utan ett större område,
där även närboende barns perspektiv bör tas i beaktan. Därför är det viktigt att se till
hela bostadsområdet vid lokaliseringen och planeringen av bygget.

Anläggning av alternativ Syd innebär också intrång i eller borttagande av viktiga
bostadsnära natur- och friluftsområden, samt viktiga kulturmiljöer.

Barn – tillfällig påverkan
Buller från bygget kommer att påverka boende i relativt stor utsträckning eftersom
alternativet ligger nära bostadsområdet Skoftebyn. Det kommer även att påverka lugnet
och naturupplevelsen i närliggande friluftsområden och motionsspår.

Att gång- och cykelvägar skärs av under byggtiden innebär att tillgängligheten till vissa
områden minskar. Det kommer exempelvis att bli krångligare att ta sig över till
Åkersberg då de vanliga passagerna över befintligt slussområde inte kan användas. Det
ökade avståndet till målpunkter som museum, friluftsområden och vandringsleder på
Åkersberg påverkar framförallt fotgängare och cyklister och därigenom ofta just barn
och barnfamiljers rörelsemönster.

Alternativet har en stor negativ påverkan på boendemiljö.

6.8.2. Alternativ Nord

Barn – permanent påverkan
I alternativ Nord finns endast ett fåtal bostäder inom korridoren som kan påverkas av
själva bygget. Det finns inga skolor eller förskolor i närheten.

I alternativ Nord är det framförallt påverkan på friluftsliv och natur som är de stora
frågorna. Baserat på avståndet till större bostadsområden bedöms därför dessa områden
vara använda av barn i mindre utsträckning. Den nya slussen kommer att innebära att
Åkersberg delas och därmed även Olidevägen och flera stråk i Älvrummets
naturreservat. Att naturreservatet delas upp skulle kunna påverka barns användande av
platsen genom att de sammanhängande områdena minskar liksom känslan av vild
natur.

Alternativet innebär också intrång i eller borttagande av viktiga kulturmiljöer.
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Barn – tillfällig påverkan
Tillfällig påverkan i form av störningar från byggnationen påverkar få boende, varav
andelen barn är osäker. I alternativ Nord är det framförallt stigar och vandringsleder
som kapas. Det kommer finnas provisoriska passager under byggtiden, men det kommer
vara krångligare att ta sig fram. Det relativt långa avståndet till större bostadsområden
bedöms dock medföra att färre barn vistas här.

Alternativet har en liten negativ påverkan på boendemiljö.

6.9. Buller och vibrationer
Under anläggningsskedet kommer flera byggaktiviteter att generera höga ljudnivåer som
kan medföra bullerstörningar. Närliggande bosäder, vård- och omsorgslokaler med
mera kan beröras. Gällande riktvärden redovisas i tabell 4. Arbetena utförs inom
riksintresse för friluftsliv vilket medför att även värdefulla friluftsmiljöer påverkas.
Aktiviteter som orsakar buller är:

· Schaktning, spontning och pålning

· Sprängning

· Tunga transporter

· Rivningsarbeten

I nästa skede kommer en utredning att göras där bullerberäkningar kommer att utföras
och möjliga skyddsåtgärder identifieras.

När schakt anläggs i eller nära vatten finns det en risk att buller från spont- och
pålningsarbeten leder till höga nivåer av undervattensbuller. Även sprängningsarbeten i
och i närhet till vatten kan sprida buller till vattenmiljön. Högt undervattensbuller och
vibrationer kan i värsta fall vara dödligt för fisk, men det kan också förorsaka permanent
eller tillfällig hörselskada, stress och beteendeförändringar.

Planerad vattenverksamhet vid slussar och kanal kommer under byggskede att medföra
vibrationer genom marken vilket kan komma att påverka byggnader och verksamheter i
närområdet. Komfortstörande vibrationer kan vidare upplevas som obehagliga. En
riskanalys kommer att göras där känsligheten hos närliggande byggnader och
anläggningar utreds så att byggarbeten kan anpassas och skador undvikas.

6.9.1. Alternativ Syd
I alternativ Syd kommer stora volymer jord och berg att schaktas bort genom grävning
och sprängning. Byggtiden bedöms bli sju till åtta år. De stora schaktvolymerna
genererar buller och vibrationer i anslutning till ett villaområde med flera bostäder.
Alternativet bedöms medföra omfattande störningar av boendemiljön.
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6.9.2. Alternativ Nord
I alternativ Nord kommer stora volymer jord och berg att schaktas bort genom grävning
och sprängning. Byggtiden bedöms bli fem år. Schaktvolymerna genererar buller och
vibrationer i anslutning till ett fåtal bostäder. Alternativet bedöms medföra störningar av
boendemiljön.

6.10. Naturresurser och klimatpåverkan
6.10.1. Övergripande
Huvuddelen av de bärande konstruktionerna kommer att utföras i betong.
Naturresurser tas därmed i anspråk och klimatet påverkas genom koldioxidutsläpp från
betongproduktion.

Diagram 1 jämför alternativ Nord och alternativ Syd med avseende på total
klimatbelastning under byggtiden. Diagrammet visar att alternativ Nord har en ca 38 %
lägre klimatbelastning jämfört med alternativ Syd.

Diagram 2 jämför alternativ Nord och alternativ Syd med avseende på total
energianvändning under byggtiden. Diagrammet visar att alternativ Nord har en ca 44 %
lägre energianvändning jämfört med alternativ Syd.

Diagram 1. Klimatbelastning för respektive alternativ samt ingående komponenters inverkan på
resultatet
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Diagram 2. Energianvändning för respektive alternativ samt ingående komponenters inverkan på
resultatet

6.10.2. Alternativ Syd
Alternativ Syd har ett stort markanspråk i ett bergområde vilket ger upphov till ett stort
massöverskott. Transporter av dessa massor under byggtiden bedöms ge upphov till
omfattande utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, se diagram 1. Stål- och
betongkonstruktioner ger också ett betydande bidrag till klimatpåverkan.
Energiförbrukningen blir därmed också omfattande, se diagram 2. Sluss- och
kanalanläggningen beräknas ta cirka 192 000 m2 mark i anspråk. Det stora
markanspråket beror på att alternativ Syd har en lång sträckning och på att
bergkvaliteten är dålig vilket medför att bergslänterna får en flack lutning.

6.10.3. Alternativ Nord
Alternativ Nord går genom berg vilket ger upphov till ett stort massöverskott.
Transporter av dessa massor bidrar tillsammans med stål- och betongkonstruktioner till
stor energiförbrukning och stora utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, se diagram
1 och 2. Sluss- och kanalanläggningen beräknas ta cirka 99 000 m2 mark i anspråk.
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7. Följdverksamheter
I anslutning till vattenverksamheten kommer en rad arbeten att göras som inte är
vattenverksamhet och därmed inte omfattas av miljödomen. Dessa arbeten kan medföra
miljöpåverkan och störningar och beskrivs översiktligt för att ge en helhetsbild av
projektet.

Schakt för slussanläggningen och breddning av farleden kommer att generera
överskottsmassor som behöver transporteras bort.  Efter det att massor schaktats upp
kommer de sannolikt att läggas i temporära mellanlager i byggplatsens närhet innan de
transporteras vidare till slutlig uppläggningsplats. Om överskottsmassor kan
återanvändas inom projektet eller i närliggande projekt är inte utrett i detta skede.

Vid transport av massor kommer befintliga gator och vägar att användas. Temporära
byggvägar till den nya slussen och byggväg längs hela arbetsområdet kommer att
anläggas. Platser för mellanlager och transportvägar utreds i nästa skede.
Etableringsplatser för uppställning av maskiner och arbetsbodar kommer att behövas i
anslutning till byggplatsen. Ett möjligt alternativ till transporter med lastbil är
sjötransporter. För att sjötransporter ska vara möjliga krävs en hamn och ett
hamntillstånd. Om sjötransporter blir aktuellt måste ytor för omlastning och transporter
från arbetsområdet till hamn utredas vidare. Slutdestinationen för schaktmassorna är
avgörande för vilket transportsätt som väljs.

Muddring av bottensediment ger upphov till överskottsmassor med ett stort
vatteninnehåll. Eventuellt behov av avvattning av massorna utreds i nästa skede. En
annan möjlighet kan vara att lägga upp massorna direkt på pråm för transport direkt till
en dumpningsplats.

8. Föreslagna skyddsåtgärder och
försiktighetsmått

Åtgärder planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa
miljöeffekter. Dessa preciseras under arbetet med att upprätta miljödomsansökan.

För att minska påverkan på vattenmiljöer eftersträvas så långt det är möjligt att utföra
arbeten i torrhet vilket minimerar grumling av vattnet. Det kan innebära att
schaktarbeten på land utförs innan schakten öppnas mot vatten eller att arbeten görs
inom spont.

Vissa arbeten i vatten så som sprängning, pålning och spontning kan skada
vattenlevande organismer genom tryckvågor. Åtgärder som syftar till att minimera
sådana skador kommer därför att tas fram.

Ett förslag till kontrollprogram tas fram som en del av arbetet med miljödomsansökan. I
kontrollprogrammet föreslås mätningar och skyddsåtgärder så att miljöpåverkan kan
minimeras.
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9. Planerade utredningar
Under nästa skede kommer utredningar att genomföras. Fördjupade studier och
utredningar ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen som tas fram inför
tillståndsansökan.

Följande utredningar kommer att genomföras under nästa skede:

· Utformning av ny sluss, damm och kanal kommer att utredas och redovisas i
miljödomsansökan

· Naturinventering omfattande landmiljöer norr om kraftledningen och
vattenmiljöer

· Jord- och sedimentprovtagning avseende föroreningar.

· Geotekniska, bergtekniska och hydrogeologiska förhållanden undersöks för att
klargöra egenskaper i jord, berg och för grundvatten som är nödvändiga för att
bedöma påverkan från planerade åtgärder. Brunnsinventering kommer att
göras.

· Grundvattenmodellering för att ge ett mer detaljerat influensområde baserat på
de geotekniska, bergtekniska och hydrogeologiska undersökningarna.

· Bullerberäkning

· Riskanalys för vibrationer

· Möjligheten att flytta värdefull bebyggelse som påverkas kommer att utredas

· Gestaltningsprogram
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10. Förslag till avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivningen

En specifik miljöbedömning regleras enligt 6 kapitlet i miljöbalken. Syftet med
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande om
verksamheter och åtgärder så att en hållbar utveckling främjas.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är den skriftliga redogörelse som en
miljöbedömning mynnar ut i och ska ingå i en ansökan för tillstånd om
vattenverksamhet. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och
beskriva en verksamhets eller åtgärds väsentliga effekter och konsekvenser på
människors hälsa och miljö enligt 6 kap. 3 § miljöbalken.

Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan
som en planerad verksamhet kan medföra. Miljökonsekvensbeskrivningen är en viktig
del av tillståndsansökan för planerad vattenverksamhet. Fördjupade studier,
utredningar, synpunkter från samråd med mera kommer att ligga till grund för
miljökonsekvensbeskrivningen.

10.1. Förslag till avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas avseende tid, rum och sak. För bedömning av
effekter och konsekvenser innebär avgränsning i rum att områdets storlek avgränsas
med avseende på möjlig påverkan under bygg- och driftskede. Den
miljökonsekvensbeskrivning som kommer att tas fram som del av miljödomsansökan
behandlar påverkan från sluss- och kanalanläggningen. Effekter och konsekvenser
uppstår främst i närheten av planerad anläggning men kan även påverka Göta älv
nedströms.

Avgränsning i tid innebär att miljökonsekvenser beskrivs för en bestämd tidpunkt i
framtiden. Horisontår för miljökonsekvensbeskrivningen föreslås vara 2040 då
anläggningen tagits i drift och konsekvenser för miljön har utvecklats.

Avgränsning i sak innebär att de aktuella miljöaspekterna identifieras. Följande aspekter
bedöms vara relevanta:

· Ytvatten: Vattenmiljön kan påverkas under byggtiden av grumling och andra
föroreningar.

· Grundvatten: Permanent sänkning av grundvattenytan kan påverka byggnader
och brunnar inom influensområdet.

· Landskapet påverkas av schakter för nya slussar.

· Naturmiljö påverkas då naturvärden inom riksintresse försvinner. Skyddade och
fridlysta arter samt vattenmiljöer kommer att konsekvensbedömas. Projektet
medför intrång i naturreservat.

· Kulturmiljö påverkas av intrång i byggnadsminnen och fornlämningar.
Bebyggelse inom riksintresse tas bort.

· Friluftsliv påverkas då natur- och kulturvärden inom riksintresse försvinner.
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· Buller och vibrationer från anläggningsarbeten bedöms påverka boende i
närområdet och vattenlevande organismer.

· Barn och andra grupper i befolkningen påverkas vilket kommer att utredas
vidare.

· Föroreningar i mark och sediment utreds och redovisas.

· Klimatpåverkan uppstår från betonggjutning, transporter och andra
anläggningsarbeten.

· Projektet tar resurser som betong, stål, mark och energi i anspråk.

· Masshanteringen är omfattande.

· Klimatanpassning. Anläggningen anpassas för ökade nederbördsmängder.

10.2. Förslag till innehållsförteckning
Nedan ges förslag på utformning och inriktning av MKB:n. Innehållsförteckningen
baseras på gällande bestämmelser i 6 kap. miljöbalken och
miljöbedömningsförordningen samt de bestämmelser som är relevanta för aktuell
verksamhet.

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer omfatta:

· Administrativa uppgifter

· Icke teknisk sammanfattning

· Inledning

· Beskrivning av planerad verksamhet

· Redogörelse för samrådet

· Bedömning om betydande miljöpåverkan

· Metod för miljökonsekvensbeskrivningen och avgränsning

· Studerade alternativ och nollalternativ

· Administrativa förutsättningar

· Omgivningsförutsättningar

· Miljöförutsättningar och konsekvenser

· Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

· Förenlighet med miljökvalitetsnormer och miljömål

· Iakttagande av hänsynsregler

· Samlad bedömning

· Litteraturförteckning/referenser

· Redovisning av projektmedlemmarnas sakkunskap.
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Fastigheter Bilaga 1

Fastighet Andel Anmärkning
TROLLHÄTTAN
NOHAB 10

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:10

TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:8

TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:9

Belastas av rättighet:
Officialservitut
1488K-13/14.1

Officialservitut
1488K-13/14.4

Officialservitut
1488K-13/14.5

TROLLHÄTTAN
CHARMÖREN 1

1/1

TROLLHÄTTAN
TRAVERSEN 1

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:9

TROLLHÄTTAN
TRAVERSEN GA:3

TROLLHÄTTAN
CENTRALA STADEN 5:1

1/1

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 2

1/1

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 3

1/1

1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 6

1/1

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 1

Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD GA:1

Belastas av rättighet:
Officialservitut
1581K-30/85.2

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 4
TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 5
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1/3
1/3
1/3

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 8

1/1

1/2
1/2

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
DUVAN 1

1/1

TROLLHÄTTAN
DUVAN 4

1/1

TROLLHÄTTAN
DUVAN 5

1/1

TROLLHÄTTAN
DUVAN 6

1/1

TROLLHÄTTAN
DUVAN 9

1/1

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
FISKEN 1

1/1

TROLLHÄTTAN
 FISKEN 4

1/1

TROLLHÄTTAN
FISKEN 5

1/1

TROLLHÄTTAN
FISKEN 6

1/1

TROLLHÄTTAN
FÅGELN 2

1/1

TROLLHÄTTAN
FÅGELN 3

1/1 Belastas av rättighet:
Officialservitut
Ledningsrätt 1581K-30/96.1

TROLLHÄTTAN
FÅGELN 4

1/1

TROLLHÄTTAN
FÅGELN 5

1/1

TROLLHÄTTAN
FÅGELN 6

1/1

TROLLHÄTTAN
FÅGELN 7

1/1

TROLLHÄTTAN
FÅGELN 8

1/1

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 7

TROLLHÄTTAN
DUVAN 10

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 9

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 10

Belastas av rättighet:
Officialservitut
1581K-30/85.1
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TROLLHÄTTAN
GRIPEN 4

1/1

TROLLHÄTTAN
GRIPEN 11

1/1

TROLLHÄTTAN
GRIPEN 12

1/1

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 5

1/1

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 7

1/1

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 9

1/1

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 10

1/1

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 12 1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:1

1/1
står med i registret
1/2

1/2
TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 15 1/1 Belastas av GA:

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:2

1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 18 1/1

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 13

Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 14

Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:2

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 2
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 3
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 4

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 1

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 8

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 11

Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:1

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 6

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 16
TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 17 Belastas av GA:

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:2
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TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 19 1/1
1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 22 1/1
1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 27 1/1
TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 28 1/1

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 30 1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:1

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 21

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 23 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:1

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 24 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:1

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 20

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 25 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:1

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 26

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 29 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:1
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1/2

1/2

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 32 1/1

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 33 1/1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 37 1/1

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 38 1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:1

Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:2

1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN HOLMEN 6 1/1

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 31

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 34

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 35

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 36

TROLLHÄTTAN HOLMEN 1

TROLLHÄTTAN HOLMEN 2
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1/2
1/2

TROLLHÄTTAN HOLMEN 8 1/1
1/2
1/4
1/4
1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN HÖRNET 7 1/1 Belastas av rättighet:
Ledningsrätt 1488K-2008-18.1

TROLLHÄTTAN HÖRNET 8 1/1
TROLLHÄTTAN HÖRNET 9 1/1

1/2

1/2
TROLLHÄTTAN HÖRNET 11 1/1

1/2

1/2

TROLLHÄTTAN LEXTORP 7:1 1/1 Belastas av rättighet:
Ledningsrätt 1488K-17/97.1

Ledningsrätt 1581K-22/95.1

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

1/2
1/2
7/10
3/10
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN LINNÉAN 7 1/1
TROLLHÄTTAN LINNÉAN 8 1/1

TROLLHÄTTAN HOLMEN 7

TROLLHÄTTAN HÖRNET 1

TROLLHÄTTAN HÖRNET 2

TROLLHÄTTAN LINNÉAN 1

TROLLHÄTTAN LINNÉAN 2

TROLLHÄTTAN LINNÉAN 3 Belastas av rättighet:
Ledningsrätt 1581K-31/93.1

TROLLHÄTTAN HÖRNET 6

TROLLHÄTTAN HÖRNET 10 Belastas av rättighet:
Ledningsrätt 1488K-2008-17.1

TROLLHÄTTAN HÖRNET 12

TROLLHÄTTAN LINNÉAN 4

TROLLHÄTTAN LINNÉAN 5

TROLLHÄTTAN LINNÉAN 6
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1/2
1/2

TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 1 1/1

1/2

1/2
TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 2 1/1

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 3 1/1
1/2

1/2
TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 4 1/1

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 5 1/1
1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 7 1/1 Belastas av;
TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN GA:1

Tomträtt å TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 7 1/1
TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 8 1/1 Belastas av;

TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN GA:1

1/2
1/2
1/2

1/2

TROLLHÄTTAN LINNÉAN 9

Tomträtt å TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 1

Tomträtt å TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 2

TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 6

Tomträtt å TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 8

TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 9

Tomträtt å TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 3

Tomträtt å TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 4

Tomträtt å TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 5
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1/2
1/2
1/2
1/2

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN LÖJTNANTSHJÄRTAT 3 1/1
1/2
1/2
29/50
21/50

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN LÖJTNANTSHJÄRTAT 7 1/1
1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN LÖJTNANTSHJÄRTAT 10 1/1
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN LÖVKOJAN 2 1/1
1/2
1/2

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN LÖVKOJAN 7 1/1
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN LÖJTNANTSHJÄRTAT 1

TROLLHÄTTAN LÖJTNANTSHJÄRTAT 2

TROLLHÄTTAN LÖJTNANTSHJÄRTAT 4

TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 10

TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 11 Belastas av;
TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN GA:2

Belastas av rättighet;
Officialservitut
1581K-80/79.1

TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 12

TROLLHÄTTAN LÖJTNANTSHJÄRTAT 9

TROLLHÄTTAN LÖVKOJAN 1

TROLLHÄTTAN LÖVKOJAN 3

TROLLHÄTTAN LÖJTNANTSHJÄRTAT 5

TROLLHÄTTAN LÖJTNANTSHJÄRTAT 6

TROLLHÄTTAN LÖJTNANTSHJÄRTAT 8

TROLLHÄTTAN LÖVKOJAN 8

TROLLHÄTTAN LÖVKOJAN 4

TROLLHÄTTAN LÖVKOJAN 5

TROLLHÄTTAN LÖVKOJAN 6
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TROLLHÄTTAN MALÖGA 8:1 1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:2

Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:4

Belastas av rättighet:
ledningsrätt 1488K-17/97.1

Officialservitut
1581K-2/96.2

Officialservitut
1581K-4/96.2

TROLLHÄTTAN
NOHAB 1

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:9

TROLLHÄTTAN
NOHAB 2

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:9

Belastas av rättigheten:
Officialservitut
1488K-1/2001.2

Ledningsrätt 1581K-22/95.1

TROLLHÄTTAN NYMFEN 1 1/1
TROLLHÄTTAN NYMFEN 2 1/1
TROLLHÄTTAN NYMFEN 3 1/1

1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN NYMFEN 6 1/1
TROLLHÄTTAN NYMFEN 7 1/1
TROLLHÄTTAN NYMFEN 8 1/1

TROLLHÄTTAN NYMFEN 4

TROLLHÄTTAN NYMFEN 5
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TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:2

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:2

TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:4

Belastas av rättighet:
ledningsrätt 1488K-17/97.1

Officialservitut
1581K-22/93.1

Ledningsrätt 1581K-22/95.1

Officialservitut
1581K-24/93.1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:8

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:4

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:14

1/1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 4:3

1/1

1/2

1/2

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:16

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:3

TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:4

Belastas av rättigheten:
1488K-11/98.1

Officialservitut
1488K-5/2000.2

Officialservitut
1581K-13/93.1

Ledningsrätt 1581K-22/95.1

Officialservitut
1581K-6/84.2

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:3

Belastas av rättighet:
1581K-18/93.3

Officialservitut
1581K-18/93.4
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TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:17

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:4

Belastas av rättighet:
1581K-6/84.1

Officialservitut
1581K-6/84.2

TROLLHÄTTAN
 OLIDAN 5:18

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:4

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:19

1/1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 6:1

1/1 Belastas av rättighet:
Officialservitut
1581K-6/84.1

1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:3

1/1

1/2
1/2

1/2
1/2
1/2
1/2

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 8:2

1/1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 8:3

1/1

1/2
1/2

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 10:2

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:3

TROLLHÄTTAN
ORMEN 2

1/1

TROLLHÄTTAN
ORMEN 3

1/1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:4

Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:3

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:5
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:6

Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:3

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:1
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:2

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 8:1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 9:1

Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:3

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 10:1
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TROLLHÄTTAN
ORMEN 11

1/1

TROLLHÄTTAN
ORMEN 16

1/1

TROLLHÄTTAN
ORMEN 17

1/1

TROLLHÄTTAN
ORMEN 18

1/1

TROLLHÄTTAN
ORMEN 19

1/1

TROLLHÄTTAN
PARKEN 2

1/1

TROLLHÄTTAN POLHÖJD 1 1/1
TROLLHÄTTAN POLHÖJD 2 1/1

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN POLHÖJD 4 1/1
TROLLHÄTTAN POLHÖJD 5 1/1

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 1 1/1
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 3 1/1
1/2

1/2
TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 5 1/1

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 6 1/1
TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 7 1/1

1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 10 1/1
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN POLHÖJD 3

TROLLHÄTTAN POLHÖJD 6

TROLLHÄTTAN POLHÖJD 7

Tomträtt å TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 5

TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 8

TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 9

TROLLHÄTTAN POLHÖJD 8

TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 2

TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 4

TROLLHÄTTAN
ROSEN 1
TROLLHÄTTAN
ROSEN 3
TROLLHÄTTAN
ROSEN 4

Tomträtt å TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN
10
TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 11

TROLLHÄTTAN RIDDARSPORREN 12
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1/2
1/2
1/2
1/2
1/1
står med i registret
står med i registret
står med i registret

TROLLHÄTTAN SKOFTEBYN 1:7 1/1
TROLLHÄTTAN SKOFTEBYN 1:11 1/1

TROLLHÄTTAN SKOFTEBYN 2:1 1/1
TROLLHÄTTAN SKOFTEBYN 2:4 1/1
TROLLHÄTTAN SKÄLSBO 3:1 1/1

1/1
står med i registret
står med i registret
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN SLÄTTHULT 2:1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
SLÄTTHULT GA:1

TROLLHÄTTAN SLÄTTHULT 3:3

TROLLHÄTTAN
ROSEN 5
TROLLHÄTTAN
ROSEN 7
TROLLHÄTTAN SKOFTEBYN 1:1 Belastas av GA:

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:2

TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:10

TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:8

TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:9

Belastas av rättigheten:
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1/1
står med i registret

TROLLHÄTTAN TROLLET 2 1/1
TROLLHÄTTAN TROLLET 4 1/1
TROLLHÄTTAN TROLLET 9 1/1
TROLLHÄTTAN TROLLET 10 1/1
TROLLHÄTTAN TROLLET 11 1/1
TROLLHÄTTAN TROLLET 12 1/1
TROLLHÄTTAN TROLLET 13 1/1
TROLLHÄTTAN
FISKEN 7

1/1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 4:8

1/1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 4:9

1/1 Belastas av rättighet
Ledningsrätt 1581K-22/95.1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 4:10

1/1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:15

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:4

Belastas av rättighet:
Officialservitut
1581K-7/95.1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:16

1/1 Belastas av rättighet:
ledningsrätt 1488K-17/97.1

TROLLHÄTTAN SLÄTTHULT 4:3 1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
SLÄTTHULT GA:1

Belastas av rättighet:
Officialservitut
1581K-2/83.5

TROLLHÄTTAN STRÖMSLUND 3:1 Belastas av rättighet:
ledningsrätt 1488K-17/97.1

Ledningsrätt 1581K-22/95.1
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1/1

står med i registret

står med i registret

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:28

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:4

Belastas av rättighet:
ledningsrätt 1488K-17/97.1

Officialservitut
1581K-18/93.6

Officialservitut
1581K-18/93.7

Officialservitut
1581K-18/93.8

Officialservitut
1581K-18/93.9

Officialservitut
1581K-2/96.2

Ledningsrätt 1581K-22/95.1
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
NOHAB 6

1/1 Belastas av rättighet:
Ledningsrätt 1581K-22/95.1

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN STRÖMSLUND 3:3 1/1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:30

Belastas av rättighet:
Officialservitut
1488K-5/2000.1

TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:1

Belastas av rättighet:
ledningsrätt 1488K-13/37.1

Officialservitut
1581K-55/75.1

Officialservitut
1581K-60/83.1

Officialservitut
1581K-2/92.1

Officialservitut
1581K-2/92.2

Officialservitut
1581K-33/91.1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:17

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:29

Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:4
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TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:18

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:4

Belastas av rättighet:
Ledningsrätt 1581K-2/96.1

TROLLHÄTTAN
NOHAB 8

1/1 Belastas av rättighet:
Officialservitut
1488K-2017/58.1

TROLLHÄTTAN
NOHAB 9

1/1 Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:7

TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:8

Belastas av rättighet:
Officialservitut
1488K-13/14.2

Officialservitut
1488K-13/14.3

Officialservitut
1488K-13/14.5

TROLLHÄTTAN TRAVERSEN 3 1/1 Är utanför området men med i
listan från TRV

1/3

2/3

1/2
1/2

1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:5

1/1 Är utanför området men med i
listan från TRV.

TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:6

1/1

TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:4

Är utanför området men med i
listan från TRV.

TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:2

Är utanför området men med i
listan från TRV.

Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:4

TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:3

Är utanför området men med i
listan från TRV.
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Gemensamhetsanläggningar

Till förmån för Belastar
Nyttjanderätt eller särskild

rätt
Fastighet Fastighet Anmärkning

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:1

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGEN
GULLPUDRAN

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 30,
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 25,
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 24,
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 29,
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 12,
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 11,
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 23,
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 38

Ändamål;
GÅRDSUTRYMMEN,KOMMUNIKATIONSL
EDER MM OCH VATTEN-OCH ELLEDN
SAMT CENTRALANLÄGGNING FÖR RADIO-
TV MM

Typ:
LGA

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 13

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 15

TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN GA:1

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN
LUKTÄRTEN

TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 7,
TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 8,
TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN S:1

Ändamål:
GARAGE,FÖRBINDELSELEDER,LEKPLATS
MM

TROLLHÄTTAN NOHAB 9
TROLLHÄTTAN NOHAB 10
TROLLHÄTTAN NOHAB 9
TROLLHÄTTAN NOHAB 10
TROLLHÄTTAN NOHAB 9
TROLLHÄTTAN NOHAB 10
TROLLHÄTTAN NOHAB 10
TROLLHÄTTAN TRAVERSEN 1
TROLLHÄTTAN NOHAB 9
TROLLHÄTTAN MALÖGA 8:1
TROLLHÄTTAN OLIDAN 3:2

Ändamål;
GEMENSAMMA AVLOPPSLEDNINGAR

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 14
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 15,
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 14,
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN S:1,
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN 13,

Ändamål;
GARAGE,KOMMUNIKATIONSLEDER,PARK
ERINGSPLATSER MM SAMT LEDNINGAR
FÖR
VATTEN,AVLOPP,EL,CENTRALANTENN
OCH TELEFON

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:2

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 16

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 17

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 1

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD GA:1

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 1
TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 10

TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 11

TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:10

Ändamål;
PARKERING,DAGVATTEN,BELYSNING,PLA

TROLLHÄTTAN
NOHAB 10,

TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN GA:2

TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 10

TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 11

Ädamål;
VATTEN-OCH AVLOPPSLEDNINGAR

TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:7

TROLLHÄTTAN
NOHAB 9

Ändamål;
CARPORTAR
Ändamål;
KÖRYTA,DAGVATTEN,PLANTERING

TROLLHÄTTAN
SKOFTEBYN 1:1,

TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:8
TROLLHÄTTAN
NOHAB GA:9

TROLLHÄTTAN
TRAVERSEN 1,
TROLLHÄTTAN

Ändamål;
YTSKIKT MUR

TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:2

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:2,

Ändamål;
GEMENSAMMA SKILJEMURAR MED

211



TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:3

VÄSTERGÄRDETS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TROLLHÄTTAN
OLIDAN S:1,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 10:2,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:16,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:6,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 9:1,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:4

Ändamål;
GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR ENLIGT
ANLÄGGNINGSBESLUT I AKT 1581K-8/84
SAMT DE INOM HELA
SAMFÄLLIGHETSLOTTEN S INGÅENDE
MARKYTOR OCH ANLÄGGNINGAR MED
UNDANTAG AV BERGRUM OCH
GARAGEBYGGNAD,MARKERADE MED A
OCH B PÅ AKTBILAGA KA.

TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:4

OLIDAN-ÅKER
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:16,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:29,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:28,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:15,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:18,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 6:1,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:17,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:8,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:18,
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:2,
TROLLHÄTTAN
MALÖGA 8:1,
TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:2,
TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:1

Ändamål;
ENSKILDA VÄGARNA
ÅKERSBERGSVÄGEN,KYRKBROVÄGEN,OLI
DEVÄGEN OCH VASSLIDEN.

TROLLHÄTTAN
SLÄTTHULT GA:1

SANDGÄRDETS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TROLLHÄTTAN
SLÄTTHULT 2:1,
TROLLHÄTTAN
SLÄTTHULT 4:3

Ändamål;
VÄGEN HOLMEN-ALMAGÄRDET

TROLLHÄTTAN
NOHAB 10
TROLLHÄTTAN
TRAVERSEN 1
TROLLHÄTTAN
TRAVERSEN 2
TROLLHÄTTAN
TRAVERSEN 3
TROLLHÄTTAN
NOHAB 1
TROLLHÄTTAN
NOHAB 9
TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 3

TROLLHÄTTAN
TRAVERSEN GA:3

TROLLHÄTTAN
TRAVERSEN 1

Ändamål;
PARKERING, GÅNGVÄG

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 4
TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 5

TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD S:1

Ändamål;
GEMENSAM KOMMUNIKATIONS-OCH
GARAGETOMT

212



TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 13

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 15

TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 1
TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 2
TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 3
TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 4
TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 5

TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 7
TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 8

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:3

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 8:2
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 8:3

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 10:2

TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN S:1

Ändamål;
GEMENSAMMA
FÖRBINDELSELEDER,GRÖNYTOR MM

Belastas av;
TROLLHÄTTAN
GULLPUDRAN GA:2

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 14

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 16

TROLLHÄTTAN GULLPUDRAN 17

TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN S:1 Ändamål:
GEMENSAMMA
FÖRBINDELSELEDER,GRÖNYTOR MM

Belastas av;
TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN GA:1

TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 6

TROLLHÄTTAN OLIDAN S:1 Ändamål;
MARKOMRÅDEN FÖR
VÄGAR,PARKERING,GARAGE,LEK OCH
ODLING

Belastas av GA:
TROLLHÄTTAN
OLIDAN GA:3

Belastas av rättighet:
Officialservitut
1581K-22/94.1

Officialservitut
1581K-22/94.2

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:1
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:2

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:4
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:5
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 7:6
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 8:1

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 9:1
TROLLHÄTTAN
OLIDAN 10:1
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Rättigheter

Belastar
Nyttjanderätt eller
särskild rätt

Fastighet Andel Fastighet Anmärkning

1488K-1/2001.2 TROLLHÄTTAN
NOHAB 1

1/1 TROLLHÄTTAN
NOHAB 2, TROLLHÄTTAN
SKOFTEBYN 1:1

Ändamål;
VATTENLEDNING

Officialservitut
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN
NOHAB 10

1/1

TROLLHÄTTAN
TRAVERSEN 1

1/1

TROLLHÄTTAN
NOHAB 9

1/1

1488K-13/14.1 TROLLHÄTTAN
NOHAB 9

1/1 TROLLHÄTTAN
NOHAB 10

Ändamål;
BELYSNING

Officialservitut
1488K-13/14.2 TROLLHÄTTAN

NOHAB 10
1/1 TROLLHÄTTAN

NOHAB 9
Ändamål;
ELLEDNING

Officialservitut
1488K-13/14.3 TROLLHÄTTAN

NOHAB 10
1/1 TROLLHÄTTAN

NOHAB 9
Ändamål;
GÅNGVÄG

Officialservitut
1488K-13/14.4 TROLLHÄTTAN

NOHAB 9
1/1 TROLLHÄTTAN

NOHAB 10
Ändamål;
GÅNGVÄG

Officialservitut
1488K-13/14.5 TROLLHÄTTAN

NOHAB 1
1/1 TROLLHÄTTAN

NOHAB 10, TROLLHÄTTAN
NOHAB 9

Ändamål;
TILLTRÄDE

Officialservitut
1488K-13/37.1 TROLLHÄTTAN ENERGI AB TROLLHÄTTAN

ÅKER 10:1
Ändamål;
VATTEN OCH AVLOPP

Ledningsrätt

1488K-17/97.1 VATTENFALL REGIONNÄT AB TROLLHÄTTAN KRYPVIDET 2,
TROLLHÄTTAN KRYPVIDET 3,
TROLLHÄTTAN KRYPVIDET 4,
TROLLHÄTTAN KRYPVIDET 5,
TROLLHÄTTAN LEXTORP 1:211,
TROLLHÄTTAN LEXTORP 7:1,
TROLLHÄTTAN MALÖGA 8:1,
TROLLHÄTTAN OLIDAN 3:16,
TROLLHÄTTAN OLIDAN 3:2,
TROLLHÄTTAN OLIDAN 5:28,
TROLLHÄTTAN SKOGSSÄTER 6:1,
TROLLHÄTTAN SKOGSSÄTER 6:4,
TROLLHÄTTAN SKOGSSÄTER 6:5,
TROLLHÄTTAN STRÖMSLUND 3:1,
TROLLHÄTTAN SVENÄCKER 2:1,
TROLLHÄTTAN SVENÄCKER 2:7,
TROLLHÄTTAN TINGVALLA 1:1,
TROLLHÄTTAN TINGVALLA 1:3,
TROLLHÄTTAN TORSRED 2:8,
TROLLHÄTTAN TORSRED 3:1,
TROLLHÄTTAN TORSRED 4:1,
TROLLHÄTTAN ÄNGEN 1:1

Ändamål;
STARKSTRÖM

Ledningsrätt

Till förmån för

Ändamål;
VA

TROLLHÄTTAN OLIDAN 5:16TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:29

1488K-11/98.1

1488K-12/40.3 Ändamål;
MUR

Officialservitut

TROLLHÄTTAN SKOFTEBYN 1:1
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1488K-2007-108.1 TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:16

1/1 TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:29

Ändamål;
VÄG

Officialservitut
1488K-2008-17.1 TROLLHÄTTAN ENERGI AB TROLLHÄTTAN HÖRNET 10 Ändamål;

FJÄRRVÄRME

Ledningsrätt

1488K-2008-18.1 TROLLHÄTTAN ENERGI AB TROLLHÄTTAN HÖRNET 7 Ändamål;
FJÄRRVÄRME

Ledningsrätt
1488K-2017/58.1 TROLLHÄTTAN

NOHAB 1
1/1 TROLLHÄTTAN

NOHAB 8
Ändamål;
GÅNGVÄG

Officialservitut
1488K-5/2000.1 TROLLHÄTTAN

OLIDAN 5:16
1/1 TROLLHÄTTAN OLIDAN 5:30 Ändamål;VATTEN OCH AVLOPP

Officialservitut
1/2
1/2

1581K-13/93.1 TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:17

1/1 TROLLHÄTTAN OLIDAN 5:16 Ändamål;
TUNNEL

Officialservitut
1581K-18/93.3 TROLLHÄTTAN

OLIDAN 5:28
1/1 TROLLHÄTTAN OLIDAN 5:3 Ändamål;

BERGRUM

Officialservitut
1581K-18/93.4 TROLLHÄTTAN

ÅKER 10:1
1/1 TROLLHÄTTAN OLIDAN 5:3 Ändamål;VA

Officialservitut
1581K-18/93.6 TROLLHÄTTAN

OLIDAN 4:9
1/1 TROLLHÄTTAN

OLIDAN 5:28
Ändamål;
VA

Officialservitut
1581K-18/93.7 TROLLHÄTTAN

OLIDAN 4:9
1/1 TROLLHÄTTAN

OLIDAN 5:28
Ändamål;
PARKERING

Officialservitut
1581K-18/93.8 TROLLHÄTTAN

OLIDAN 4:10
1/1 TROLLHÄTTAN OLIDAN 5:28 Ändamål;

VA

Officialservitut
1/2
1/2
1/2
1/2

1581K-2/96.1 TROLLHÄTTAN ENERGI AB TROLLHÄTTAN OLIDAN 3:18 Ändamål;
VATTEN

Ledningsrätt
1581K-2/96.2 TROLLHÄTTAN

OLIDAN 3:18
1/1 TROLLHÄTTAN MALÖGA 8:1,

TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:28

Ändamål;
VÄG

Officialservitut
1581K-22/93.1 TROLLHÄTTAN

OLIDAN 4:8
1/1 TROLLHÄTTAN OLIDAN 3:2 Ändamål;

VÄG

Officialservitut
1581K-22/94.1 TROLLHÄTTAN

OLIDAN 5:16
1/1 TROLLHÄTTAN OLIDAN S:1 Ändamål;

BERGRUM

Officialservitut
1581K-22/94.2 TROLLHÄTTAN

OLIDAN 5:16
1/1 TROLLHÄTTAN OLIDAN S:1 Ändamål;

VÄG

Officialservitut

1488K-5/2000.2 TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:30

TROLLHÄTTAN OLIDAN 5:16 Ändamål;
VÄG

1581K-18/93.9 TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:3

Ändamål;
VA

TROLLHÄTTAN
SLÄTTHULT 3:3

1581K-2/83.5 TROLLHÄTTAN SLÄTTHULT 4:3

TROLLHÄTTAN OLIDAN 5:28

Ändamål;
VÄG
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1581K-22/95.1 TROLLHÄTTAN ENERGI AB
OCH VATTENFALL AB

TROLLHÄTTAN LEXTORP 7:1,
TROLLHÄTTAN
NOHAB 2, TROLLHÄTTAN
NOHAB 6, TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:2, TROLLHÄTTAN
OLIDAN 4:9, TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:16, TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:28, TROLLHÄTTAN
SKOFTEBYN 1:1, TROLLHÄTTAN
STRÖMSLUND 3:1, TROLLHÄTTAN
STRÖMSLUND 3:5

Ändamål;
GAS

Ledningsrätt

1581K-24/93.1 TROLLHÄTTAN
MALÖGA 8:1

1/1 TROLLHÄTTAN OLIDAN 3:2 Ändamål;
PEGELKUR

Officialservitut
1/2
1/2
1/2
1/2

1581K-30/96.1 TROLLHÄTTANS ENERGI AB TROLLHÄTTAN FÅGELN 3 Ändamål;
FJÄRRVÄRME

Ledningsrätt
1581K-31/93.1 TROLLHÄTTANS KOMMUN TROLLHÄTTAN LINNÉAN 3 Ändamål;

AVLOPP

Ledningsrätt

1/2
1/2
1/2
1/2

1581K-6/84.1 TROLLHÄTTAN
OLIDAN 5:16

1/1 TROLLHÄTTAN OLIDAN 5:17,
TROLLHÄTTAN OLIDAN 6:1

Ändamål;
VATTENLEDNING

Officialservitut
1581K-6/84.2 TROLLHÄTTAN

OLIDAN 6:1
1/1 TROLLHÄTTAN OLIDAN 5:16,

TROLLHÄTTAN OLIDAN 5:17
Ändamål;
VATTEN-OCH AVLOPPSLEDNING

Officialservitut

1581K-60/83.1 TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 2

1/1 TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:1

Ändamål;
VÄG VATTENLEDNING

Officialservitut

1581K-30/85.1 TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 1

TROLLHÄTTAN DALAHÖJD 10 Ändamål;
AVLOPPSLEDNING

1581K-30/85.2 TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 10

TROLLHÄTTAN DALAHÖJD 1 Ändamål;
VATTENLEDNING

Ändamål;
VA

TROLLHÄTTAN MALÖGA 8:1TROLLHÄTTAN
OLIDAN 3:17

1581K-4/96.2

1581K-55/75.1 TROLLHÄTTAN
DALAHÖJD 9

TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:1

Ändamål;
VÄG

Officialservitut
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1581K-7/95.1 TROLLHÄTTAN
MALÖGA 8:1

1/1 TROLLHÄTTAN OLIDAN 3:15 Ändamål;
VATTENTUNNEL

Officialservitut
1/2
1/2

TROLLHÄTTAN ÅKER 10:5 1/1

1/2
1/2

1581K-2/92.2 TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:6

1/1 TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:1

Ändamål;
VÄG

Officialservitut
1/2

1/2

1581K-80/79.1 TROLLHÄTTAN
LUKTÄRTEN 10

TROLLHÄTTAN LUKTÄRTEN 11 Ändamål;
VATTEN-OCH AVLOPPSLEDNING

Ändamål;
VÄG

Officialservitut

1581K-2/92.1

TROLLHÄTTAN ÅKER 10:4

TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:1

Ändamål;
VÄG

Officialservitut

TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:3

1581K-33/91.1 TROLLHÄTTAN
ÅKER 10:1
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-01-13 
 

 
§ 8 
Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll 
Dnr SAN 2021/791 
 
Sammanfattning 
2020 antogs nya riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll av miljö- och 
byggnadsnämnden. Riktlinjernas syfte var att kvalitetssäkra, effektivisera och 
säkerställa likabehandling av sökande till bygglov och underlätta uppföljningen av 
byggnader och anläggningars placering. Bygglovsenheten har under året arbetet utifrån 
riktlinjerna och uppmärksammat brister som lett fram till ett behov av att revidera 
riktlinjerna i en förhoppning att kunna läka bristerna.   
 
I det tidigare riktlinjerna gjordes ingen skillnad på olika lovpliktiga anläggningar vilket 
gjorde att det krävdes nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll oberoende av 
anläggningens omfattning, vilket bedöms som onödigt och kostsamt för byggherren. I 
det reviderade förslaget särskiljs mur och plank samt mindre enklare byggnader som 
teknikbodar från övriga anläggningar som kan vara parkeringsplatser, skidbackar m.m.   
 
Genom att göra utstakning obligatoriskt för byggnader större än 49 m2 utanför detaljplan 
förbättras uppföljningen av nya byggnaders placering utanför detaljplan vilket bedöms 
vara nödvändigt när fler och fler väljer att bygga villor på normalstora villatomter på 
landsbygden. 
 
Bygglovsenheten föreslår även att alla lovpliktiga byggnader som ska anslutas till 
kommunalt VA, förutom bygglovsbefriade komplementbyggnader, ska ha en 
situationsplan som är baserad på nybyggnadskarta med anslutningspunkt och 
dimensionerande nivåer. Detta då det har visat sig att byggherren ofta glömmer bort att 
anmäla anläggningen till VA-enheten. 
 
Riktlinjerna har även kompletterats med skyltar och belysning inom detaljplan, vilket 
saknades tidigare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 
Tabell: ”Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll” 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden antar de uppdaterade riktlinjerna för kartunderlag, utstakning och 
lägeskontroll. 
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Beslutet expedieras till 
Bygglovsenheten 
Enheten för Geodata 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr Dpl 
 

  2021-12-22 SAN2021/791 ADM 
 
 
 
 
 
 
 

Revidering av riktlinjer för kartunderlag, utstakning & 
lägeskontroll 
 
Sammanfattning 
2020 antogs nya riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll av miljö- och 
byggnadsnämnden. Riktlinjernas syfte var att kvalitetssäkra, effektivisera och 
säkerställa likabehandling av sökande till bygglov och underlätta uppföljningen av 
byggnader och anläggningars placering. Bygglovsenheten har under året arbetet utifrån 
riktlinjerna och uppmärksammat brister som lett fram till ett behov av att revidera 
riktlinjerna i en förhoppning att kunna läka bristerna.   
 
I det tidigare riktlinjerna gjordes ingen skillnad på olika lovpliktiga anläggningar vilket 
gjorde att det krävdes nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll oberoende av 
anläggningens omfattning, vilket bedöms som onödigt och kostsamt för byggherren. I 
det reviderade förslaget särskiljs mur och plank samt mindre enklare byggnader som 
teknikbodar från övriga anläggningar som kan vara parkeringsplatser, skidbackar m.m.   
 
Genom att göra utstakning obligatoriskt för byggnader större än 49 m2 utanför detaljplan 
förbättras uppföljningen av nya byggnaders placering utanför detaljplan vilket bedöms 
vara nödvändigt när fler och fler väljer att bygga villor på normalstora villatomter på 
landsbygden. 
 
Bygglovsenheten föreslår även att alla lovpliktiga byggnader som ska anslutas till 
kommunalt VA, förutom bygglovsbefriade komplementbyggnader, ska ha en 
situationsplan som är baserad på nybyggnadskarta med anslutningspunkt och 
dimensionerande nivåer. Detta då det har visat sig att byggherren ofta glömmer bort att 
anmäla anläggningen till VA-enheten. 
 
Riktlinjerna har även kompletterats med skyltar och belysning inom detaljplan, vilket 
saknades tidigare. 
 
Ärendet 
Den 28 september 2020 antog dåvarande miljö- och byggnadsnämnden nya Riktlinjer 
för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll eftersom de tidigare riktlinjerna från 
2005 ansågs föråldrade vilket ledde till att de inte användes av bygglovsenhetens 
tjänstemän.   
 
Under det året som bygglovsenheten och geodataenheten arbetat utifrån de nya 
riktlinjerna har brister uppmärksammats och därför föreslås följande ändringar i 
dokumentet göras: 
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  sid- 2 - 
 

sid 2/2 

 
1. Krav på utstakning för tillbyggnader på upp till 49 m2 inom detaljplan tas bort.  
2. Krav på utstakning för mur och plank inom och utanför detaljplan tas bort. 
3. Krav på utstakning för teknikbod (och liknade mindre byggnader) inom och 

utanför detaljplan tas bort och ersätts med lägeskontroll. 
4. Krav på utstakning och lägeskontroll för nya byggnader större än 49 m2 utanför 

detaljplan införs. 
5. Krav på lägeskontroll för tillbyggnader större än 49 m2 utanför detaljplan införs. 
6. Ett enklare kartunderlag krävs för mur, plank och teknikbod (och liknade mindre 

byggnader) inom och utanför detaljplan. 
7. Riktlinjerna har kompletterats med skyltar och belysning inom detaljplan. 

 
De tidigare riktlinjerna arbetades fram i samarbete med geodataenheten och på så sätt 
grundlades en bred samsyn inom sektor samhälle. De föreslagna ändringarna har tagits 
fram av bygglovsenheten men geodataenheten har granskat och getts möjlighet att 
lämna sina synpunkter på förslaget. Geodataenheten ställer sig positiva till de föreslagna 
ändringarna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 
Tabell: ”Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll” 

 

Finansiering 
Inga kostnader tillkommer för nämnden. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden antar de uppdaterade riktlinjerna för kartunderlag, utstakning och 
lägeskontroll. 
 
 
 
 
Emma Bönnestig 
Bygglovshandläggare 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Bygglovsenheten 
Enheten för Geodata 
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    Antagna 2022-01-27, ärende SAN2021/791 
 

Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Om åtgärden avviker mot detaljplanen avseende närhet till tomtgräns, placeras närmare tomtgräns än 
4,5 m när 39 § byggnadsstadgan gäller eller i gräns. 
Om lovbefriad byggnad (attefallsbyggnad) placeras närmare gräns än 4,5 m eller i gräns. 
** Om åtgärden placeras 1 m eller närmare fastighetsgränsen. 
*** Mindre byggnader såsom transformatorstationer, pumphus, nodbodar och liknande. 
**** Gäller även lovpliktiga byggnader mindre än 50 m2 med kommunal VA-anslutning 
***** Fastighetsgränsen tolkas inte och kan därmed vara osäker liksom redovisningen av byggnaders 
läge. 
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BYGGLOV INOM DP      

Ny byggnad ≥ 50 m2 **** X   X X 
Tillbyggnad ≥ 50 m2 X   X X 
Ny byggnad ˃ 15 m2  X  X X* 
Tillbyggnad ˃ 15 m2  X   X 
Ny- och tillbyggnad ≤ 15 m2   X X*  
Mur & plank   X   
Teknikbod m.m.***   X  X 
ANLÄGGNINGAR (6 kap. 1 § PBF) X   X X 
Skyltar (fristående) och belysning   X  X 
Rivningslov   X   
Marklov  X    
      
BYGGLOV UTANFÖR DP 
 

     

Ny byggnad ≥ 50 m2  X  X X 
Tillbyggnad ≥ 50 m2  X   X 
Ny- och tillbyggnad ˃ 30 m2  X  X** X** 
Ny- och tillbyggnad ≤ 30 m2   X X**  
Mur & plank   X   
Teknikbod m.m.***   X  X 
Anläggningar (6 kap. 1 § PBF)  X  X X 
      
STARTBESKED 
 

     

Attefall   X X*  
Rivning   X   
      
FÖRHANDSBESKED   X   
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-01-13 
 

 
§ 9 
Beslut efter ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på 
fastigheten Hjärtums-Torp 2:3 
Dnr  2021/0954 
 
Beslut 
Ärendet lämnas till samhällsnämnden utan eget beslutsförslag. 
 
Jäv 
Jörgen Andersson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Beslutsunderlag 

• Situationsplan (karta), dnr 2021/0954-2 
• Översiktlig lokaliseringskarta 
• Ansökan, dnr 2021/0954-2 
• Utlåtande från miljöenheten, dnr 2021/0954-16 
• Yttranden från länsstyrelsens kulturmiljöenhet, dnr 2021/0954-26 
• Sökandes svar på kommunicering, dnr 2021/0954-23 
• Tjänsteskrivelse, dnr 2021/0954-27 
• Svar på kommunicering nr 2 

 
Yrkande 
Mats Nilsson (V) yrkar att ärendet lämnas till samhällsnämnden utan eget 
beslutsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till arbetsutskottet om man bifaller eller avslår Mats Nilssons 
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller Mats Nilssons (V) förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Platsen ligger utom detaljplanelagt område samt utanför sammanhållen bebyggelse.  
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på en tomt om ca 
2100 m2. Sökt tomt är placerade på en bergshöjd i gränslandet mellan skogsmark och 
öppet odlingslandskap. Bebyggelsen i närområdet är placerad framför/nedanför den 
planerade tomten. 
Platsen är utpekad i Lilla Edets naturvårdsplan där det står ”Ekdunge och hagmark 
söder om gården. Betydelse för landskapsbilden”. 
Översiktsplanen (ÖP2012) anger dels att området är ett ”Särskilt bevarandevärt 
odlingslandskap” samt att den ligger i ”Göta älvs dalgång”. 
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-01-13 
 

Byggnaden är tänkt att placeras i det område som Lilla Edets naturvårdsplan betecknar 
som betydelsefullt för landskapsbilden. Platsen är uppe på en bergsrygg och framtida 
byggnader kommer synas från långt håll. 
Åtgärden riskerar att skada bebyggelseområdets kulturhistoriska och miljömässiga 
värde.  
 
 
 
Beslut delges  
Sökande 
 

Avgift 
Avgift för handläggningen av ärendet tas ut enligt tabell A7.1 i kommunens 
bygglovstaxa och uppgår till 9 000 kr. 
Ärendet bedömds ha varit komplett den 1 oktober 2021. Sökande behövde kontakta 
Länsstyrelsens kulturenhet angående en fornlämning samt en stenmur. Handläggningen 
förlängdes därför till 20 veckor. 
Total handläggningstid var 19 veckor, det finns därför inte skäl att sätta ner avgiften. 
Faktura skickas separat. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se bifogad information om Hur man överklagar. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum   
2021-11-30 
 

 
 
 

    
 
 

Beslut efter ansökan om förhandsbesked för 
enbostadshus på fastigheten Hjärtums-Torp 2:3 
 
Dnr 2021/0954-27 

Förslag till beslut 
Förhandsbesked för enbostadshus ges inte. 
Avgiften för beslutet: 9 000 kr. 

Beslutsunderlag 
• Situationsplan (karta), dnr 2021/0954-2 
• Översiktlig lokaliseringskarta 
• Ansökan, dnr 2021/0954-2 
• Utlåtande från miljöenheten, dnr 2021/0954-16 
• Yttranden från länsstyrelsens kulturmiljöenhet, dnr 2021/0954-26 
• Sökandes svar på kommunicering, dnr 2021/0954-23 
• Denna tjänsteskrivelse, dnr 2021/0954-27 
• Svar på kommunicering nr 2 

Sammanfattning av ärendet 
Platsen ligger utom detaljplanelagt område samt utanför sammanhållen bebyggelse.  
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på en tomt om ca 
2100 m2. Sökt tomt är placerade på en bergshöjd i gränslandet mellan skogsmark och 
öppet odlingslandskap. Bebyggelsen i närområdet är placerad framför/nedanför den 
planerade tomten. 
Platsen är utpekad i Lilla Edets naturvårdsplan där det står ”Ekdunge och hagmark 
söder om gården. Betydelse för landskapsbilden”. 
Översiktsplanen (ÖP2012) anger dels att området är ett ”Särskilt bevarandevärt 
odlingslandskap” samt att den ligger i ”Göta älvs dalgång”. 
Byggnaden är tänkt att placeras i det område som Lilla Edets naturvårdsplan betecknar 
som betydelsefullt för landskapsbilden. Platsen är uppe på en bergsrygg och framtida 
byggnader kommer synas från långt håll. 
Åtgärden riskerar att skada bebyggelseområdets kulturhistoriska och miljömässiga 
värde.  
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Beskrivning av ärendet 

Förutsättningar 
Platsen ligger utom detaljplanelagt område samt utanför sammanhållen bebyggelse. 
Enligt SGU:s jordartskartor består aktuell plats av urberg. 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på en tomt om ca 
2100 m2. Sökt tomt är placerade på en bergshöjd i gränslandet mellan skogsmark och 
öppet odlingslandskap. Bebyggelsen i närområdet är placerad framför/nedanför den 
planerade tomten. 
Platsen är utpekad i Lilla Edets naturvårdsplan där det står ”Ekdunge och hagmark 
söder om gården. Betydelse för landskapsbilden”. 
Översiktsplanen (ÖP2012) anger dels att området är ett ”Särskilt bevarandevärt 
odlingslandskap” samt att den ligger i ”Göta älvs dalgång”. 
Ny bebyggelse kan få tillkomma i dessa områden. Vid prövning ska särskilda hänsyn 
tas till natur- och kulturvärdena, landskapsbild samt traditionell lokalisering och 
utformning av bebyggelse på platsen. Tillkommande bebyggelse eller anläggningar får 
ej skada områdenas värden för natur- och kulturvård. 
Tomten ligger i närheten av en fornlämning och länsstyrelsens kulturmiljöenhet har i 
yttrande meddelat att de tillstyrker ansökan samt att sökande ska avbryta framtida 
byggnadsarbeten och kontakta kulturmiljöenheten ifall en ny okänd fornlämning skulle 
dyka upp i samband med framtida grävningsarbeten. 

Yttranden från remissinstanser 
Utlåtande från miljöenheten: 
Den föreslagna avstyckningen ligger inom ett utpekat naturvårdsobjekt i kommunens 
naturvårdsplan och beskriv som en ekdunge/hagmark med betydelse för 
landskapsbilden. Platsen ligger vidare inom riksintresse för naturvård (Göta älvs 
dalgångar). Byggnation av ett större enbostadshus för åretruntboende och de 
följdföretag som det innebär med anläggande av väg och trädgård kommer medföra ett 
stort intrång i den befintliga miljön, särskilt om sprängning krävs av den kuperade delen 
av platsen.  
Sammantaget finns skäl att vara restriktiv i en prövning om byggnation kan beviljas då 
platsens befintliga och framtida värden för natur och kultur påverkas.  
Yttrande från Kulturmiljöenheten Länsstyrelsen Västra Götaland 
Området för den föreslagna bostadstomten hyser relativt höga naturvärden, men 
området bedöms ändå inte vara så känsligt att det inte går att reglera negativ påverkan 
utifrån plan- och bygglagen.  
Med anledning av den tilltänkta platsens goda topografiska läge på en skyddad platå i 
kombination med dess närhet till flera fornlämningar, är det risk för att det finns okända 
fornlämningar inom det aktuella området. Om en fornlämning skulle påträffas vid 
grävning eller annat markarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen 
informeras (2 kap 10 § Kulturmiljölagen). 
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Yttrande från sakägare 
Berörda sakägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig. 
Fastighetsägare till Hjärtums-Torp 3:7 har inkommit med en erinran att mötesplats samt 
möteskylt bör upprättas vid den gemensamma anslutningsvägen. 
Övriga sakägare har ej haft några synpunkter. 

Kommunicering 
Inför beslutet har sökande getts möjlighet att ta del av bedömningen och det som 
tillförts ärendet av andra. Sökande har i korthet framfört att den planerade 
avstyckningen är för att kunna genomföra ett generationsskifte då deras dotter avser att 
ta över gården. 

Motivering till beslutet 

Lagparagrafer som beslutet grundar sig på  
Förutsättningarna för förhandsbesked samt bestämmelser gällande handläggning av 
förhandsbesked framgår av plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Åtgärden prövas mot tillämpliga delar av förutsättningarna för att ge bygglov enligt 9 
kap. 31 § och 2 kap. 6 § PBL. 
 
Avgiften fastställs med stöd av 12 kap. 8 § PBL och i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige, samt reduceras enligt 12 kap. 8a § PBL. 
 

Bygglovsenhetens bedömning 
Byggnaden är tänkt att placeras i det område som Lilla Edets naturvårdsplan betecknar 
som betydelsefullt för landskapsbilden. Platsen är uppe på en bergsrygg och framtida 
byggnader kommer synas från långt håll. 
Att en byggnad tar stöd i landskapet innebär att topografi och natur tillåts dominera över 
byggnaden, i motsats till att en byggnad dominerar över topografi och natur. Stöd i 
landskapet är då en byggnad placeras vid foten av en höjd. Byggnader på höjder eller 
långt ut på öppna markytor skall undvikas. 
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  
Byggnaden tar inte stöd i landskapet då den kommer dominera över topografi och natur. 
Åtgärden riskerar att skada bebyggelseområdets kulturhistoriska värde.  
Åtgärden uppfyller inte 2 kap. 6 § (punkt 1 och tredje stycket) PBL. 
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Avgift 
Avgift för handläggningen av ärendet tas ut enligt tabell A7.1 i kommunens 
bygglovstaxa och uppgår till 9 000 kr. 
Ärendet bedömds ha varit komplett den 1 oktober 2021. Sökande behövde kontakta 
Länsstyrelsens kulturenhet angående en fornlämning samt en stenmur. Handläggningen 
förlängdes därför till 20 veckor. 
Total handläggningstid var 19 veckor, det finns därför inte skäl att sätta ner avgiften. 
Faktura skickas separat. 

Upplysningar  
Detta beslut kan överklagas, se bifogad information om Hur man överklagar. 
 
 
Hans Tjäder 
Bygglovshandläggare 
 
 
 
Beslut delges  
Sökande 
 
 
. 
 
. 
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§ 16 
Ny kommunbidragsrekommendation för studieförbund 2022 
Dnr SAN 2021/853 
 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde under hösten 2020 nya villkor för stadsbidrag till 
studieförbund 2021. Modellen bygger, liksom den tidigare, på dels ett grundbidrag dels 
ett rörligt bidrag. Med anledning av ovanstående beslöt Västra Götalands 
Bildningsförbund att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunernas 
anslag till den lokala studieförbundsverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-29 
VBG:s kommunbidragsrekommendation för 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden beslutar att Lilla Edets kommun tillämpar rekommendationerna från 
Västra Götalands Bildningsförbund vid utbetalning av bidrag till studieförbunden samt 
att använda det fördelningsverktyg som tagits fram för ändamålet. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Marita Graad – Bildningskonsulent VGB 
Maria Wagerland – Planerings- och exploateringschef 
Carolina Allvin Bromar - Föreningssamordnare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-12-29 SAN 2021/853 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Ny kommunbidragsrekommendation för studieförbund 2022 
 
Dnr SAN 2021/853 
 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde under hösten 2020 nya villkor för stadsbidrag till 
studieförbund 2021. Modellen bygger, liksom den tidigare, på dels ett grundbidrag dels 
ett rörligt bidrag. Med anledning av ovanstående beslöt Västra Götalands 
Bildningsförbund att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunernas 
anslag till den lokala studieförbundsverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-29 
VBG:s kommunbidragsrekommendation för 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden beslutar att Lilla Edets kommun tillämpar rekommendationerna från 
Västar Götalands Bildningsförbund vid utbetalning av bidrag till studieförbunden samt 
att använda det fördelningsverktyg som tagits fram för ändamålet. 
 
 
 
Maria Wagerland 
Planerings- och exploateringschef 
maria.wagerland@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Marita Graad – Bildningskonsulent VGB 
Maria Wagerland – Planerings- och exploateringschef 
Carolina Allvin Bromar - Föreningssamordnare 
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VGBs kommunbidragsrekommendation för 2022 
-beräkning av studieförbundens kommunala bidrag 

 
 
Denna rekommendation beslutades i VGB:s styrelse den 17 juni 2021 . Styrelsen ser stora fördelar 
såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så stor 
utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga (se bilaga) 
 
Pandemin påverkar studieförbundens verksamhet 
VGBs kommunbidragsrekommendation har på grund av pandemin ett tillägg som gäller de 
bidragsgrundande åren 2020 och 2021. Beslut om att både statsbidraget och regionbidraget inte 
kommer att grundas på 2020 och 2021 års studieförbundsverksamhet har tagits. VGB 
rekommenderar även kommunerna i Västra Götaland att besluta detsamma. 
 
 
Villkoren för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till 
folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att 

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och 

skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och utbildningsnivån i 

samhäl17let 
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

 

 
2022 års kommunbidragsrekommendation 
 
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet 

- unika deltagare 
- studietimmar 
- deltagare med funktionsnedsättning 

 
Kulturarrangemang 

- Antal kulturarrangemang 
 
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna 
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
20 %  kulturarrangemang (antal kulturprogram) 
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2022 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en eftersläpning på 
ett år. På grund av Coronapandemin är inte 2020 års verksamhetsbidragsgrundande. Det innebär att 
2022 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma beräkning används i 
alla tre verksamhetsformerna.  
 
Nya studieförbund i kommunerna 
För de studieförbund som är nya i kommunerna sker en infasning efter genomförd verksamhet efter 
samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller 
50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %. 
 
 
Inrapportering av verksamhet 
2021 års verksamhet ligger inte till grund för kommunbidraget för 2022 men studieförbunden 
rapporterar ändå in underlagen till kommunerna för att visa på vilken verksamhet som bedrivits trots 
pandemins begräsningar.  
Studieförbunden rapporterar verksamheten med följande underlag: 

• Verksamhetsplan för 2022 senast den 15 december 2021 

• Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för 2021 senast den 30 juni 2022 

• Påskrivna kommunsammandrag senast den 30 juni 2022 
 
 
Utbetalning av kommunanslaget 
Utbetalning av 2022 års kommunbidrag betalas ut i sin helhet senast 31 januari 2022 
De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds 
fördelningsverktyg.  
 
 
Skara juni 2021 
 
Ola Wirtberg 
Ordförande i Västra Götalands Bildningsförbund 
 

 
Västra Götalands Bildningsförbund 

 
Marita Graad-Jansson 0709-709 400 marita.graad@vgb.nu 
 
Hans-Åke Höber 070-575 01 42 hans-ake.hober@vgb.nu 
Bildningskonsulenter 
 

 

’ 
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FÖRORD 

Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som 

bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare. Varje enskilt 

studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart och tillsammans 

utgör de en mångfald av verksamhetsinriktningar. Samtidigt utgår de från 

en för folkbildningen gemensam värdegrund, där alla människors lika värde 

är en grundläggande princip. Med sin idémässiga grund, pedagogik och 

självständighet har folkbildningen stor betydelse för demokrati, mångfald 

och social sammanhållning. Lärande ska vara grunden i all verksamhet och 

verksamheten ska bidra till att minska utbildningsklyftor, och höja såväl 

utbildnings- som bildningsnivån i samhället. Studieförbunden är också 

viktiga kulturbärare som bidrar till ett brett kulturutbud i hela landet. Det 

handlar både om att erbjuda kulturupplevelser och främja eget skapande 

Statens stöd till folkbildningen utmärks av stor tilltro till studieförbundens 

förmåga att självständigt forma sin verksamhet. Staten formulerar det 

folkbildningspolitiska målet och sitt syfte med stödet till folkbildningen, 

men inte målen med folkbildningen; det är studieförbundens frihet och 

ansvar att själva sätta upp målen för sin verksamhet, och att ta fullt ansvar 

för dess genomförande. Statsbidragsvillkoren utgör en ram för 

verksamheten, men det är studieförbundens ansvar att avgöra vilken 

verksamhet de vill anordna inom denna ram.  

Detta dokument fastställer villkoren för statsbidrag till studieförbund 2021. 
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1. Statens mål och syfte 

Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål riksdagen beslutat för 

folkbildningspolitiken: 

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin 

kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.” 

Villkor för statens stöd till folkbildning regleras i förordningen (2015:218) 

om statsbidrag till folkbildningen.  

Syftet med statens stöd till folkbildningen är att 

 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla 

demokratin, 

 bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att 

påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i 

samhällsutvecklingen, 

 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 

utbildningsnivån i samhället, 

 bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Folkbildningsrådet beslutar om vilka som ska få statsbidrag och 

fördelningen mellan dem. Folkbildningsrådet ska kontinuerligt följa upp 

och utvärdera verksamheten i förhållande till ovanstående syften och de 

villkor som föreskrivits för att statsbidrag ska lämnas. Folkbildningsrådet 

får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidrag.1 2 

 
1 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 5 §, 15 § och 16 §. 
2 Riktlinjer för utredning och granskning samt återkrav och avveckling, Folkbildningsrådet, dnr 277, 

2016, 090. 
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2. Grundläggande villkor för 

att erhålla statsbidrag 

Studieförbundet ska formulera målen för sin verksamhet utifrån syftet med 

samhällets stöd till en fri och frivillig folkbildningsverksamhet samt den 

egna profilen.  

Studieförbundet ska 

 förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

för grundläggande demokratiska värderingar och får inte bedriva 

eller främja antidemokratisk verksamhet,  

 vara en demokratiskt styrd organisation som agerar i enlighet med 

sitt ändamål, 

 använda statsbidraget till det ändamål det beviljats för och ha ett 

tydligt anordnarskap i all verksamhet,  

 lämna de uppgifter som Folkbildningsrådet begär för att kunna 

fullfölja sitt myndighetsuppdrag.  
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3. Organisatoriska villkor 

De organisatoriska villkoren ska säkerställa att studieförbundet har en 

uppbyggnad, förutsättningar och kapacitet att bedriva och ta ansvar för 

statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet. 

Studieförbundets förbundsstyrelse är som mottagare av statsbidrag ytterst 

ansvarig för att all verksamhet som bedrivs med stöd av, och rapporteras 

som underlag för, statsbidrag följer såväl Folkbildningsrådets villkor som 

studieförbundets egna mål och anvisningar. Organisation 

Nedanstående organisatoriska villkor är förutsättningar för att erhålla 

statsbidrag. 

Studieförbundet ska  

 vara en registrerad ideell förening3, 

 ha en ansvarig styrelse4, 

 ha minst tre medlemsorganisationer5, 

 ha minst fem av förbundsstyrelsen godkända juridiska enheter som 

bedriver lokal folkbildningsverksamhet6, 

 dokumentera den statsbidragsberättigade 

folkbildningsverksamheten, 

 årligen genomföra revision utförd av godkänd eller auktoriserad 

revisor,  

 redogöra för på vilket sätt eventuellt oförbrukat statsbidrag kommer 

att användas i enlighet med sitt ändamål, 

 
3 Registrerad med organisationsnummer hos Skatteverket. 
4 Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 12 §. 
5 Folkuniversitetet har inga medlemsorganisationer men är sedan tidigare godkänt 

statsbidragsberättigat studieförbund och därmed undantaget från detta villkor. 
6 Studieförbundets lokala enheter ska vara registrerade ideella föreningar. Folkuniversitetet består 

av fem fristående stiftelser men är sedan tidigare godkänt statsbidragsberättigat studieförbund och 

därmed undantaget från detta villkor. 
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 upprätta mål- och styrdokument som beskriver de för verksamheten 

beslutade målen7, 

 ha en samlad folkbildningsverksamhet som omfattar minst 

200 000 studietimmar8 . 

3.1. Kvalitetssäkring 

Studieförbundet ska kontinuerligt pröva den verksamhet som finansieras 

med, och rapporteras som underlag för, statsbidrag. Verksamheten ska vara 

i linje med statens syften med statsbidraget och följa såväl de 

statsbidragsvillkor som Folkbildningsrådet fastställt som studieförbundets 

egna riktlinjer för folkbildningsverksamheten9 och 

studieförbundsgemensamma överenskommelser. 

Studieförbundet ska:  

 bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, centralt och lokalt, 

 bedriva ett systematiskt internt etik- och gränsdragningsarbete, 

centralt och lokalt, 

 genomföra ett systematiskt arbete med risk- och 

väsentlighetsanalys, 

 säkerställa att varje arrangemang har en ledare som godkänts av en 

lokal studieförbundsavdelning samt att ledaren har den kompetens 

som krävs för att fullfölja uppdraget, 

 ge cirkelledarna för uppdraget relevant utbildning, 

 årligen genomföra särskild kontroll av minst 5 procent av 

folkbildningsverksamheten,  

 årligen utbilda sina anställda och förtroendevalda i aktuella 

statbidragsvillkor med särskild betoning på studieförbundets ansvar 

och anordnarroll. 

 
7 Styrdokument som fastställts av stämma/årsmöte eller förbundsstyrelsen som verksamhetsplan, 

verksamhetsberättelse och andra strategiska dokument 
8 Folkbildningsverksamhet mäts i studietimmar i studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet samt 

kulturprogram. Annan folkbildningsverksamhet motsvarar i detta sammanhang 0,5 studietimmar 

och ett kulturprogram nio studietimmar. 
9 Se avsnitt 8.4.2 
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4. Verksamhetsvillkor 

Verksamhetsvillkoren tydliggör hur förordningen (2015:218) om 

statsbidrag till folkbildningen ska tillämpas i folkbildningsverksamhet.  

Studieförbundet ska vid anmodan kunna visa att den verksamhet som 

anordnats med stöd av statsbidraget är korrekt genomförd och rapporterad. 

Verksamhet som inte uppfyller verksamhetsvillkoren ska strykas från 

rapportering för statsbidrag.  

4.1. Anordnarskap 

Statsbidraget ska användas till att anordna verksamhet som har den 

inriktning som anges i förordningen10.   

Ansvaret för anordnarskapet innebär att studieförbundet ska säkerställa att 

varje arrangemang som anordnas med stöd av, eller rapporteras som 

underlag för, statsbidrag följer statsbidragsvillkoren. Anordnaransvaret kan 

inte överlåtas till annan part.  

Studieförbundet kan genomföra sin verksamhet i samarbete med 

medlemsorganisationer och samverkansparter. Att studieförbundet stöder 

ledares och medlemmars kunskapsutveckling med folkbildningens metoder 

är en viktig del av studieförbundens profil och identitet. Men statsbidraget 

får inte användas till ett allmänt verksamhets- eller organisationsstöd som 

kan användas av föreningar och organisationer till att finansiera den 

egentliga verksamheten.  

Ersättning till samverkansparten får endast utgå för kostnader direkt 

förknippade med folkbildningsverksamheten, och studieförbundet får inte 

schablonmässigt förmedla ett bidrag till en samverkande organisation 

baserat på omfattningen av verksamheten. 

Studieförbundet ska 

 bedriva en verksamhet där det tydligt framgår vid utlysande och 

genomförande, att studieförbundet är anordnare, 

 säkerställa den pedagogiska kvaliteten i verksamheten, 

 
10 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 7 §. 
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 ansvara för planering, genomförande och uppföljning av 

folkbildningsverksamheten på arrangemangsnivå,  

 ha regelbunden kontakt med varje ledare. 

4.2. Verksamhetens inriktning 

Nedan tydliggörs områden som betonas i det folkbildningspolitiska målet 

och statens syfte med stödet till folkbildningen. 

Studieförbundet ska arbeta aktivt för11 att 

 verksamheten ska ha den inriktning12 som anges i statens syfte13, 

 erbjuda verksamhet i hela landet, 

 nå nya deltagare14, 

 nå deltagare som är korttidsutbildade15, deltagare som är utrikes 

födda respektive deltagare med funktionsnedsättning, 

 motverka alla former av diskriminering, 

 integrera jämställdhetsperspektivet i folkbildningsverksamheten, 

 erbjuda en verksamhet som är tillgänglig för alla, oavsett behov av 

särskilt stöd i studiesituationen. 

4.3. Verksamhetsformer 

Den statsbidragsberättigade verksamheten har tre verksamhetsformer: 

studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. 

Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna studier 

ska utgöra basen för verksamheten16.  

 
11 ”Arbeta aktivt för” innebär att det ska finnas en beslutad plan som beskriver en styrkedja, med 

mål, åtgärder för att nå målen, förväntade resultat och planerad uppföljning. 
12 Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 7 § 
13 Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 1 § 
14 Med ny deltagare avses de som ej deltagit i studiecirkel under de tre föregående 

verksamhetsåren.  
15 Med korttidsutbildad avses deltagare med kortare utbildning än 3-årigt gymnasium och som är 

20 år eller äldre under aktuellt år.  
16 Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 12 §. Se även avsnitt 5.3 
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Verksamheten kan genomföras genom fysiska sammankomster, på distans17 

eller i kombination. Deltagare i en sammankomst måste delta samtidigt.  

4.3.1. Studiecirkel 

Studiecirkeln är en mindre grupp som planmässigt genom samtal och 

dialog bedriver studier. Deltagaren söker kunskap tillsammans med andra 

och utvecklar färdigheter utifrån sina behov och intressen. Studiecirkeln 

ska anordnas så att deltagarna ges möjlighet till inflytande samt tid för 

reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna.  

Cirkelledaren ska 

 vara godkänd av lokal studieförbundsavdelning18, 

 ha den kompetens som krävs för uppdraget. 

Deltagarna ska 

 fylla minst 13 år under verksamhetsåret, 

 ha varit närvarande vid minst 9 studietimmar och minst tre 

sammankomster, varav minst en gång vid de tre första 

sammankomsterna. Enstaka undantag kan göras för vikarierande 

ledare. 

Studiecirkeln ska  

 kännetecknas av gemensamma, planmässigt bedrivna studier19. 

 ha en dokumenterad plan20 för studiecirkelns genomförande och för 

det studiematerial som används, 

 ha en gruppstorlek om minst tre och maximalt 20 deltagare 

inklusive cirkelledaren, 

 ha en omfattning per vecka som maximalt innefattar tre 

sammankomster om vardera fyra studietimmar. En studietimme är 

45 minuter, 

 
17 Är distansinslagen av betydelse för studierna som helhet, rapporteras den som 

distansverksamhet, även om mindre än 50 procent av tiden genomförts på distans. 

Distansverksamhet rapporteras i den lokalavdelning som är anordnare.  
18 Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 12 §. 
19 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 12 §. 
20 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 12 § 
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 ha minst tre sammankomster och minst nio studietimmar. Endast 

sammankomst med minst tre godkända deltagare, inklusive ledaren, 

kan rapporteras som underlag för statsbidrag.  

4.3.2. Annan folkbildningsverksamhet 

I annan folkbildningsverksamhet kan studieförbundet genomföra 

verksamhet i friare former, till exempel workshoppar eller liknande. 

Verksamhet i annan folkbildningsverksamhet ska ge studieförbundet 

möjlighet att pröva nya former och utveckla nyskapande 

folkbildningsverksamhet.  

Sammankomsterna i annan folkbildningsverksamhet kan vara längre och 

genomföras tätare än i studiecirklar. Antalet sammankomster kan vara en 

eller flera. Deltagarna kan vara fler än i studiecirkeln. 

Ledaren ska 

 vara godkänd av en lokal studieförbundsavdelning, 

 ha den kompetens som krävs för uppdraget. 

Deltagarna ska 

 fylla minst 6 år under verksamhetsåret. 

Annan folkbildningsverksamhet ska ha 

 en dokumenterad plan för verksamhetens genomförande, 

 en omfattning av minst en studietimme, det vill säga 45 minuter, 

 en gruppstorlek om minst tre godkända deltagare inklusive ledaren. 

4.3.3. Kulturprogram 

Kulturprogrammen ska ge kulturupplevelser genom föreläsning, 

sång/musik, dramatisk framställning, film/foto/bild, dans, utställning, 

litteratur, konst/konsthantverk eller tvärkulturell verksamhet.  

Ett sammanhållet arrangemang som vänder sig till samma deltagare 

rapporteras som ett kulturprogram även om det innehåller flera 

medverkande eller olika kulturformer. 

Utställning kan endast rapporteras en gång per plats den visas, oavsett 

visningstidens längd.  

Ledaren ska  
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 vara godkänd av en lokal studieförbundsavdelning21, 

 närvara vid, och ansvara för, programmets genomförande samt dess 

rapportering. 

Deltagarna ska 

 fylla minst 13 år under verksamhetsåret,  

 vara samlade fysiskt även om kulturprogrammet framförs i digital 

form. 

Kulturprogram ska 

 framföras inför, eller tillsammans med, minst fem deltagare utöver 

medverkande och studieförbundets ledare, 

 ha en sådan utformning att det bidrar till att skapa delaktighet, 

upplevelse och eftertanke, 

 utannonseras i förväg, 

 pågå minst 30 minuter. 

4.4. Avgränsningar 

Folkbildningsrådets bidragssystem förutsätter att studieförbundet tar 

ansvar för sin verksamhet Nedanstående avgränsningar är inte de enda som 

studieförbund ska följa, utan studieförbundens egna riktlinjer och 

studieförbundsgemensamma överenskommelser samt lokala 

överenskommelser ska också efterlevas.  

 Endast folkbildningsverksamhet anordnad i Sverige kan rapporteras 

som underlag för statsbidrag. 

 Deltagare som är folkbokförda, eller har tillfälligt uppehållstillstånd 

i Sverige kan rapporteras som underlag för statsbidrag. Detta gäller 

även deltagare som är medborgare i EU- eller Eftaländer. 

 Statsbidraget ska användas till studieförbundets kostnader för 

folkbildningsverksamheten. 

 Statsbidraget får inte användas till verksamhet med kommersiellt 

syfte22 

 
21 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 12 §.  
22 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 7 §. 
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 Samma person får inte rapporteras som underlag för statsbidrag i 

studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet i mer än 480 

studietimmar per år. 

 Anställda av uppdragsgivare inom offentlig verksamhet kan på sin 

arbetstid inte vara ledare i statsbidragsberättigad verksamhet. 

 Verksamhet som en myndighet, kommun eller ett annat organ än 

Folkbildningsrådet har finansieringsansvar för, kan inte utgöra 

underlag för statsbidrag. 

 Att delta i folkbildningsverksamhet ska vara frivilligt. Därför kan 

inte verksamhet där deltagares närvaro är kopplad till ekonomisk 

ersättning från det allmänna, till exempel socialtjänsten eller 

Försäkringskassan, rapporteras som underlag för statsbidrag. 

 Studier som ingår i personalutbildning eller som är ett led i formella 

utbildningsprogram, till exempel inom det ordinarie skolväsendet, 

kan inte utgöra underlag för statsbidrag. 

 Deltagande i statsbidragsberättigad studiecirkel eller annan 

folkbildningsverksamhet syftar till lärande.  

Repetition, övning och tillämpning är vanliga metoder för lärande 

men när lärandet övergår i utövande kan verksamheten inte längre 

utgöra underlag för statsbidrag. Deltagarna ska genom 

gemensamma planmässigt bedrivna studier hela tiden närma sig de 

mål som angetts i gruppens dokumenterade plan23 för 

genomförande. 

 Verksamhet vars syfte är produktion kan inte utgöra underlag för 

statsbidrag. 

 Verksamhet vars syfte är utövande av lek, spel och idrott kan inte 

utgöra underlag för statsbidrag. Statsbidraget får inte användas till 

verksamhet med kommersiellt syfte24. 

 Verksamhet som tillkommit på uppdrag och därigenom har annan 

finansiering är inte statsbidragsberättigad. 

 Reguljär föreningsverksamhet, till exempel sammanträden, 

förenings- eller planeringsmöten och liknande, kan inte rapporteras 

som underlag för statsbidrag.  

 
23 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 12 § 
24 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 7 §. 
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5. Fördelningssystem 

Statsbidraget fördelas i form av ett organisationsbidrag, ett 

tillgänglighetsbidrag och ett verksamhetsbidrag.  

Vart tredje25 år prövar Folkbildningsrådets styrelse andelarna i systemet 

utifrån studieförbundens utveckling. 

Statsbidraget fördelas enligt följande: 

Organisationsbidrag  10 procent 

Tillgänglighetsbidrag  8 procent 

Verksamhetsbidrag/studiecirkel  62 procent 

Verksamhetsbidrag/annan folkbildningsverksamhet  5 procent 

Verksamhetsbidrag/kulturprogram  15 procent 

 
25 Den första perioden omfattade åren 2017 – 2019, den andra omfattar 2020 – 2022. 
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Principskiss fördelningssystem  

 

5.1. Organisationsbidrag 

Totalt avsätts 10 procent av statsbidraget till ett organisationsbidrag. 

Tre miljoner kronor av detta ges i ett fast bidrag till varje studieförbund 

som ett stöd för att uppfylla de organisatoriska villkor som 

Folkbildningsrådet ställer på studieförbundet som mottagare av 
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statsbidrag. Resterande del av organisationsbidraget är rörligt. Av det 

rörliga bidraget baseras hälften på antalet unika deltagare i studiecirkel och 

annan folkbildningsverksamhet och hälften på antalet kommuner där 

studieförbundet har minst 2000 studiecirkeltimmar och minst 100 unika 

deltagare i studiecirkel. Distansverksamhet ingår inte i beräkningsunderlag 

per kommun. 

Det rörliga organisationsbidraget baseras på senast kända verksamhetsår. 

Respektive studieförbund får del av det rörliga bidraget i proportion till sin 

andel av det totala antalet unika deltagare samt sin andel av det totala 

antalet kommuner enligt ovanstående definition. Den rörliga delen 

omfördelas varje år mellan studieförbunden utifrån dessa kriterier och är 

ett stöd till lokal närvaro och organisation. 

5.2. Tillgänglighetsbidrag 

Det är angeläget att folkbildningsverksamheten, så långt det är möjligt, är 

tillgänglig för alla oavsett eventuell funktionsnedsättning26. Därför avsätts 

totalt åtta procent av statsbidraget till ett tillgänglighetsbidrag. 

Fast del 

En miljon kronor av tillgänglighetsbidraget ges i ett fast bidrag till varje 

studieförbund som ett stöd för att ge studieförbundet möjlighet att utveckla 

sin verksamhet så att den är tillgänglig för deltagare med 

funktionsnedsättning och i behov av särskilt stöd. Det fasta bidraget avser 

kostnader som inte är direkt kopplade till enskilt arrangemang, till exempel 

ledar-, material- och metodutveckling. 

Rörlig del 

Den rörliga delen fördelas på verksamhet med deltagare med 

funktionsnedsättning, som har fått förstärkta pedagogiska insatser för 

enskild individ. Detta gäller i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet 

och kulturprogram.  

Det rörliga bidraget avser enbart pedagogiskt stöd, till exempel anpassat 

studiematerial, teknisk pedagogisk utrustning eller andra pedagogiska 

resurser, för att möjliggöra för enskild deltagare med funktionsnedsättning 

att delta.  

 
26 Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Källa: Socialstyrelsens termbank (socialstyrelsen.se) 
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Uppföljning 

Vid uppföljning ska studieförbundet kunna redovisa vilka pedagogiska 

merkostnader det enskilda arrangemanget medfört för att deltagare med 

funktionsnedsättning kunnat delta. 

Fördelning 

Den rörliga delen av tillgänglighetsbidraget fördelas enligt följande:  

41 procent fördelas efter antal timmar där förstärkta insatser gjorts i 

studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet,  

41 procent fördelas efter antal deltagare för vilka förstärkta insatser gjorts i 

studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet, 

och 18 27 procent efter antal kulturprogram där förstärkta insatser gjorts. 

Bidraget omräknas varje år utifrån studieförbundets tidigare rapporterade 

verksamhet och fördelas i proportion till studieförbundets andel av den 

totala verksamheten där studieförbundet gjort förstärkta pedagogiska 

insatser. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet senast 

slutrapporterade verksamhetsår och hälften på ett genomsnitt av 

slutrapporterad verksamhet två år dessförinnan.  

5.3. Verksamhetsbidrag 

Verksamhetsbidraget fördelas enligt följande: studiecirkel 62 procent, 

annan folkbildningsverksamhet 5 procent och kulturprogram 15 procent av 

det totala statsbidraget. Studiecirkelverksamhet ska utgöra minst hälften av 

studieförbundets samlade folkbildningsverksamhet28. 

Verksamhetsbidraget beräknas på antalet studietimmar och antalet unika 

deltagare i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet samt antalet 

kulturprogram. Bidraget fördelas i proportion till respektive 

studieförbunds andel av den totala verksamheten inom respektive 

verksamhetsform.  

En deltagare kan under aktuellt år räknas som unik enbart en gång i 

studiecirkelverksamhet samt en gång i annan folkbildningsverksamhet, 

oavsett hur många arrangemang individen deltar i. 

 
27 18 procent motsvarar kulturprogrammens andel av verksamhetsbidragens storlek enligt 5.3; 15 / 

(62+5+15) = 18 procent  
28 Folkbildningsverksamhet mäts i studietimmar i studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet och 

kulturprogram. Ett kulturprogram motsvarar i detta sammanhang nio studietimmar.  
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5.3.1. Studiecirkel 

Av statsbidraget avsätts 62 procent för studiecirklar. Fördelning inom 

verksamhetsformen studiecirkel sker enligt följande: 25 procent på timmar 

och 25 procent på deltagare senast slutrapporterade verksamhetsår samt 25 

procent på timmar och 25 procent på slutrapporterade deltagare på 

medelvärdet av två år dessförinnan. Unik deltagare ges värdet 1 och 

korttidsutbildad unik deltagare ges värdet 2 29. Bidraget omfördelas varje 

år. 

5.3.2. Annan folkbildningsverksamhet 

Av statsbidraget avsätts 5 procent till annan folkbildningsverksamhet. 

Fördelning inom verksamhetsformen annan folkbildningsverksamhet sker 

enligt följande: 25 procent på timmar och 25 procent på deltagare senast 

slutrapporterade verksamhetsår samt 25 procent på timmar och 25 procent 

på slutrapporterade deltagare på medelvärdet av två år dessförinnan. Unik 

deltagare ges värdet 1.  Bidraget omfördelas varje år.  

5.3.3. Kulturprogram 

Av statsbidraget avsätts 15 procent till kulturprogram. Fördelningen sker 

utifrån antal kulturprogram: 50 procent på antal arrangemang senast 

slutrapporterade verksamhetsår samt 50 procent på antal arrangemang på 

medelvärdet av två år dessförinnan. Bidraget omfördelas varje år.   

 
29 Med korttidsutbildad avses deltagare med kortare utbildning än 3-årig gymnasieexamen och som 

är 20 år eller äldre under aktuellt år. 
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6. Uppföljning av 

statsbidragsvillkor 

Folkbildningsrådets samlade uppföljningsverksamhet består av flera delar 

med olika syften och inriktning:  

 Uppföljning av statsbidragsvillkor. 

 Förebyggande av felaktig bidragsanvändning.  

 Underlag för fördelning av statsbidrag. 

 Återrapportering till regeringen.  

 Underlag till Folkbildningsrådets budgetunderlag. 

 Underlag till särskilda uppföljningsstudier. 

6.1. Studieförbundets ansvar 

Studieförbundet ska kontrollera och kvalitetssäkra sin verksamhet och ska 

kunna påvisa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i 7 § i 

förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. 

Bidragsmottagarens förbundsstyrelse är ansvarig för  

 att statsbidraget används i enlighet med sitt syfte och 

Folkbildningsrådets villkor för statsbidragsberättigad 

folkbildningsverksamhet. 

 att de uppgifter, handlingar och dokument som rapporteras till 

Folkbildningsrådet är korrekta.  

6.2. Folkbildningsrådets ansvar 

Folkbildningsrådets uppgift är att säkerställa att studieförbundet utför den 

egna kontrollen så att felaktigheter så långt möjligt förebyggs, upptäcks och 

rättas till. Folkbildningsrådet följer upp att studieförbundet uppfyller de 

krav som ställs på mottagare av statsbidrag.  
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7. Folkbildningsrådets 

bedömning 

Folkbildningsrådet sammanställer varje år resultaten av uppföljningen av 

studieförbundens statsbidragsvillkorade verksamhet i en 

uppföljningsrapport per studieförbund.  

Uppföljningsrapporten utgör beslutsunderlag för något av följande beslut 

som årligen fattas av Folkbildningsrådets styrelse: 

 Att rapporten visar att studieförbundet på ett tillfredsställande sätt 

följt statsbidragsvillkoren. 

 Att studieförbundet behöver ta fram en åtgärdsplan för de områden 

som Folkbildningsrådet identifierat. 

 Att studieförbundet behöver utreda och/eller korrigera delar av 

verksamheten i enlighet med Folkbildningsrådets riktlinjer30. 

 Att initiera en granskning av studieförbundet i enlighet med 

Folkbildningsrådets riktlinjer31. 

 
30 Riktlinjer för utredning och granskning samt återkrav av statsbidrag och avveckling dnr 277, 

2016, 090. 
31 Ibid. 
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8. Återrapportering 

Återrapportering av 2021 års verksamhet sker 2022 och regleras i detta 

dokument. Det innebär att 2021 års återrapportering av 2020 års 

verksamhet ska göras enligt vad som anges i: Statsbidrag till studieförbund 

2020 – Villkor och kriterier Dnr. 398,2019,092. 

Om inget annat anges ska alla underlag mejlas till Folkbildningsrådet i form 

av en sökbar (OCR-indexerad) PDF-fil till info@folkbildningsradet.se.  

Om inget sista datum för inlämning anges ska underlaget lämnas in när en 

ny version upprättas.  

De återrapporteringar som beskrivs nedan gäller för den löpande 

återrapporteringen. Folkbildningsrådet kan fördjupa uppföljningen inom 

olika områden vilket kan innebära att ytterligare underlag begärs in. 

Information om vilken återrapportering som kommer att begäras in skickas 

ut i början av varje år.  

8.1. Återrapportering av organisatoriska villkor 

 Studieförbundets stadgar ska lämnas till Folkbildningsrådet vid 

eventuell uppdatering eller ändring. 

 Uppgift om styrelsesammansättning ska lämnas till 

Folkbildningsrådet vid förändring i form av ett protokollsutdrag. 

 Registreringsbevis från Skatteverket ska lämnas till 

Folkbildningsrådet vid ändring. 

 Uppgift om antalet centralt anslutna medlemsorganisationer 

respektive samarbetsorganisationer vid årsskiftet ska lämnas årligen 

till Folkbildningsrådet senast den 31 januari. 

 Uppgift om antalet av förbundsstyrelsen godkända juridiska enheter 

som bedriver folkbildningsverksamhet ska lämnas till 

Folkbildningsrådet vid ändring. 

 Undertecknad revisionsberättelse ska lämnas till Folkbildningsrådet 

samtidigt med årsredovisningen.  

 Verksamheten ska årligen redovisas enligt anvisningar i avsnitt 9. 
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 Styrdokument som verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och 

andra strategiska dokument som beskriver målen för, och/eller styr 

den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten år 2020 ska 

lämnas till Folkbildningsrådet senast den 1 juli 2021. 

8.2. Återrapportering av kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring återrapporteras i två delar: dels i särskild kontroll enligt 

8.6.2. dels genom att Studieförbundet årligen den 1 juli med korta 

beskrivningar återrapporterar hur arbetet med nedanstående punkter 

organiserats och genomförts: 

 Systematiskt kvalitetsarbete, centralt och lokalt.  

 Systematiskt internt etik- och gränsdragningsarbete, centralt och 

lokalt.   

 Systematiskt arbete med risk- och väsentlighetsanalys.  

 Säkerställande av att varje arrangemang har en ledare som godkänts 

av en lokal studieförbundsavdelning samt att ledaren har den 

kompetens som krävs för att fullfölja uppdraget. 

 Cirkelledarutbildning. 

 Utbildning av anställda och förtroendevalda om aktuella 

statbidragsvillkor med särskild betoning på studieförbundets ansvar 

och anordnarroll. 

 Hur rimlighetskontrollen enligt avsnitt 8.6.1. har genomförts. 

8.3. Återrapportering av verksamhetsvillkor  

8.3.1. Anordnarskap  

Anordnarskapet återrapporteras i två delar. Dels genom en beskrivning av 

studieförbundets anordnarskap i Riktlinjer för folkbildningsverksamheten. 

Dels genom att anordnarskapet följs upp och återrapporteras i den 

särskilda kontrollen. Studieförbundets definition och uppföljning av 

anordnarskapet ska omfatta, men är inte begränsat till, Folkbildningsrådets 

definition under 4.1 ”Anordnarskap” i detta dokument.  

8.3.2. Verksamhetens inriktning 

Verksamhetens inriktning återrapporteras i två delar. Dels genom en kort 

beskrivning av hur bidragsmottagaren styr sin organisation och verksamhet 
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mot punkterna i 4.2 ”Verksamhetens inriktning”. Denna lämnas till 

Folkbildningsrådets årligen den 1 juli. Dels genom att 

verksamhetsstyrningen följs upp och återrapporteras i den särskilda 

kontrollen.  

8.3.3. Verksamhetsformerna 

Verksamhetsformerna återrapporteras dels genom STUV, dels genom att 

studieförbunden kontrollerar att verksamheten uppfyller kraven i 

rimlighetskontrollen och den särskilda kontrollen. Särskild vikt läggs vid 

hur studieförbundet säkerställer att ledarna för de olika 

verksamhetsformerna har den kompetens som krävs.  

8.3.4. Avgränsningar 

Avgränsningarna återrapporteras genom den särskilda kontrollen. 

8.4. Statsbidragsvillkorade dokument och uppgifter 

8.4.1. Handlingsplan för arbetet med tillgänglighet för deltagare med 

funktionsnedsättning  

Handlingsplanen ska beskriva planerade insatser för att skapa en 

verksamhet som är mer tillgänglig för deltagare med funktionsnedsättning. 

Handlingsplanen lämnas till Folkbildningsrådet vid ändring. 

8.4.2. Riktlinjer för folkbildningsverksamheten  

Studieförbundet ska, utifrån sitt systematiska etik- och 

gränsdragningsarbete, utarbeta egna förtydliganden avseende 

studieförbundets tillämpning av Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor i 

den egna organisationen. Detta gäller särskilt avseende anordnarskap och 

gränsdragning mot uppdrag och föreningsaktiviteter samt verksamhet vars 

syfte är utövande eller produktion. I riktlinjerna ska också tydligt framgå i 

vilka fall studieförbundet kan ersätta en samverkansparts kostnader för den 

gemensamma folkbildningsverksamheten och vilka avgränsningar som görs 

gällande detta.  

Riktlinjerna ska lämnas till Folkbildningsrådet vid ändring.  
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8.4.3. Risk- och väsentlighetsanalys  

Studieförbundets risk- och väsentlighetsanalys avseende den 

statsbidragsberättigade verksamheten lämnas till Folkbildningsrådet när 

den upprättas.  

8.4.4. Kompletterande statistik 

 Andel utbildade ledare under föregående verksamhetsår i annan 

folkbildningsverksamhet respektive studiecirkel. 

 Studiecirkelverksamheten grupperad på medlems- respektive 

samarbetsorganisation (enligt studieförbundets egen definition), 

totalt antal arrangemang, studietimmar och deltagare per kön. 

 Fördelningen i studiecirkeltimmar mellan öppen/programförd 

verksamhet, verksamhet med medlems- och samarbetsorganisation 

respektive verksamhet med fria grupper32.   

8.4.5. Statsbidragsvillkorade uppgifter 

Studieförbundet ska senast den 1 juli årligen återrapportera:  

 Hur stor andel av statsbidraget i kronor som inte förbrukats under 

föregående verksamhetsår samt hur överskottet ska användas i 

enlighet med sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta hela 

organisationen. 

 Hur den fasta delen av tillgänglighetsbidraget om en miljon kronor 

per studieförbund har använts.  

8.5. Årsredovisning 

Årsredovisning lämnas till Folkbildningsrådet senast den 15 juni årligen. 

Den ekonomiska redovisningen ska omfatta resultat- och balansräkning 

samt notapparat. Av årsredovisningen ska tydligt framgå hur mycket 

studieförbundet erhållit i statsbidrag från Folkbildningsrådet. Eventuella 

 
32 Öppen/programförd verksamhet. Studieförbundet är initiativtagare. Öppet erbjudande med 

allmänheten som målgrupp. 

Verksamhet med medlems- eller samverkansorganisation. Verksamhet som anordnas i samverkan 

med medlems- eller samverkansorganisationer.  

Fria grupper. Deltagarna är själva initiativtagare. Oftast grupper som på eget initiativ kontaktat 

studieförbunden för att bedriva verksamhet i s.k. fria grupper.  
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övriga statliga medel ska också redovisas. Årsredovisningen ska vara 

signerad. 

Följande principer gäller för den ekonomiska redovisningen: 

 Verksamhetsår ska sammanfalla med kalenderår. 

 På intäktssidan i resultaträkningen alternativt i not ska de statliga 

bidragsposterna särredovisas. I de fall dessa ej överensstämmer med 

de belopp som fördelats av Folkbildningsrådet ska i not eventuell 

periodisering eller annan omfördelning redovisas. Vid periodisering 

ska noten också hänvisa till aktuell balanspost. 

 Bedriver studieförbundet, i samma juridiska person som 

studieförbundsverksamheten, uppdragsutbildning och/eller 

konferensverksamhet ska intäkterna av denna verksamhet redovisas 

som egen intäktspost eller redovisas i not. 

 Transfereringar av statsbidragen till lokalavdelningar/enheter ska 

redovisas. 

8.6. Verksamhetskontroll 

Återrapporteringen av studieförbundets kontroll av statsbidragsvillkoren 

omfattar en mindre del av verksamheten. Att genomföra särskild kontroll 

och rimlighetskontroll innebär inte att studieförbundet fullgjort hela sitt 

ansvar för kvalitetssäkring och kontroll av verksamheten.  

Hela verksamheten ska kvalitetssäkras och kontrolleras. 

8.6.1. Rimlighetskontroll 

Studieförbundet ska kontinuerligt genomföra egna rimlighetskontroller. 

Kontrollerna ska innefatta volymökningar per kommun i de tre 

verksamhetsformerna. Måtten ska vara studietimmar respektive antal 

deltagare, unika deltagare och arrangemang. Folkbildningsrådet kan 

därutöver begära att studieförbundet ska genomföra och redovisa specifika 

rimlighetskontroller. 

8.6.2. Särskild kontroll  

Syftet med utformningen av den särskilda kontrollen är att 

Folkbildningsrådet ska kunna följa hur studieförbundet systematiskt 

upptäcker och hanterar eventuella fel och avvikelser i sin verksamhet, från 

uppkomst till åtgärd och förebyggande av upprepningar.  
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Särskild kontroll ska behandlas av studieförbundets förbundsstyrelse och 

omfatta minst 5 procent av den verksamhet som rapporteras som underlag 

för statsbidrag. Minimikravet33 gäller respektive arrangemangstyp. 

Samtliga verksamhetsformer ska granskas.   

Särskild kontroll av verksamhet ska genomföras av studieförbundets 

nationella nivå.  

Kontrollen ska ha sin utgångspunkt i detta dokuments avsnitt 4: 

Verksamhetsvillkor inklusive 4.1 Anordnarskap, 4.2 Verksamhetens 

inriktning, 4.3 Verksamhetsformer, och 4.4 Avgränsningar. Den särskilda 

kontrollen ska även inbegripa kontroll av eventuella kostnadsersättningar.  

 

8.6.3. Återrapportering av särskild kontroll  

Resultatet av den särskilda kontrollen av 2020 års verksamhet ska senast 

den 1 november 2021 redovisas till Folkbildningsrådet. Återrapporteringen 

ska förutom uppgifter om utfall och justerat rapporteringsunderlag även 

innehålla redovisning om, och i så fall hur, resultatet av den särskilda 

kontrollen relaterar till studieförbundets systematiska: 

 kvalitetsarbete, centralt och lokalt, 

 arbete med etik- och gränsdragningsfrågor, centralt och lokalt, 

 arbete med risk- och väsentlighetsanalys. 

Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av hur resultatet av den 

särskilda kontrollen återförts inom studieförbundet samt en handlingsplan 

med beskrivning av åtgärder med anledning av identifierade 

kvalitetsbrister. Eventuella brister ska åtgärdas omgående. 

Handlingsplanen ska därför göra tydligt vilka åtgärder som ska vidtas, när 

dessa ska vara genomförda samt när och hur studieförbundets nationella 

nivå ska följa upp att vidtagna åtgärder haft avsedd effekt.  

Därutöver ska studieförbundet, senast den 1 december 2020, redovisa plan 

för 2021 års särskilda kontroll avseende verksamheten 2020. Planen ska 

utgå från studieförbundets arbete med risk- och väsentlighetsanalys. 

 
33 Annan folkbildningsverksamhet motsvarar i detta sammanhang 0,5 studietimmar och ett 

kulturprogram nio studietimmar. 
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8.6.4. Justerat statistikunderlag 

Samtliga justeringar av verksamhet ska redovisas till Folkbildningsrådet 

årligen, senast den 1 november i Folkbildningsrådets Excel-mall för 

verksamhetsjustering. Särskild instruktion om blankettens användande 

skickas till respektive studieförbund.  
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9. Anvisningar för justering 

och rapportering av 

verksamhet 

9.1. STUV samt deltagarrapport  

Verksamhet som berättigar till statsbidrag ska rapporteras i 

redovisningssystemet STUV34.  

Studieförbund ska årligen inrapportera den bidragsberättigade 

verksamheten i två delar: 

 STUV (studieförbundens verksamhetsredovisning) med 

gruppuppgifter. 

 Deltagarrapport med personuppgifter. 

Folkbildningsrådet meddelar årligen anvisningar för vilka uppgifter som 

ska ingå i rapporteringen, samt datum för rapporteringen. 

På begäran av Folkbildningsrådet ska statsbidragsmottagaren kunna 

tillhandahålla följande uppgifter avseende slutrapporterade arrangemang:  

 år, 

 förbund, 

 avdelning, 

 arrangemangsnummer, 

 arrangemangets rubrik, 

 deltagarens namn och kontaktuppgifter (till exempel adress, 

telefon, e-post), 

 datum för träffar med närvaroregistrering.  

 
34 Studieförbundens verksamhetsredovisning. 
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9.1.1. Närvarolistan 

Arbetet i studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet ska 

dokumenteras genom en närvarolista som förs vid varje sammankomst. 

Ledare för studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet, och i 

förekommande fall vikarie, ska med sin namnteckning/signatur intyga 

uppgifternas riktighet.  

Följande uppgifter vilka ligger till grund för statsbidrag och redovisas i 

STUV-systemet ska framgå av närvarolistan, dock inte personnummer: 

 verksamhetsår, 

 förbund och avdelning, 

 arrangemangstyp, verksamhetsform och arrangemangsnummer, 

 ämne/rubrik, 

 deltagare med namn och kontaktuppgifter (till exempel adress, 

telefon, e-post), 

 deltagares närvaro per datum för sammankomst. 

9.1.2. Personuppgifter, undantag och beräkning av antal deltagare 

I studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet krävs rapportering av 

uppgifter om deltagares personuppgifter.  

Undantag från personnummerrapportering accepteras för följande 

kategorier:  

 deltagare med tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige,  

 medborgare i EU- och Eftaländer,  

 person med skyddad identitet,  

 person med LMA-kort. Avser enstaka deltagare i ordinarie 

folkbildningsverksamhet (Arrangemangstyp 1.), 

 person med samordningsnummer.  

Totalt antal deltagare är summan av deltagare med personnummer plus de 

undantagna enligt ovan. 

Vid beräkning av antal unika deltagare ingår de godkända undantagen med 

samma andel som respektive studieförbund har unika deltagare av det 

totala antalet rapporterade deltagare funna i registret över Rikets 

totalbefolkning (RTB).  
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Deltagare med ofullständigt personnummer kan dessutom utgöra högst en 

procent av andel unika deltagare i respektive studieförbund. Uppgifter om 

unika deltagare tas fram genom kontroll av rapporterade personnummer 

mot SCB:s RTB.  

Antal unika deltagare per studieförbund är således summan av följande tre 

termer: 

− Unika personnummer. 

− Antal deltagare som tillhör de fem undantagna kategorierna 

enligt ovan. 

− Ofullständiga personnummer, dock maximalt 0,01 x antal unika 

personnummer.   

9.1.3. Kulturprogramrapport 

Kulturprogram dokumenteras genom en rapport som ska innehålla de 

uppgifter som redovisas i STUV-systemet för statsbidrag. Ansvarig, och vid 

programmets genomförande närvarande, ledare/företrädare för 

lokalavdelningen ska med sin namnteckning intyga att uppgifterna är 

korrekta. 

9.1.4. Lagring 

Närvarolistan och kulturprogramrapporten är att betrakta som juridiska 

dokument och underlag för genomförd samhällsstödd verksamhet vid en 

eventuell granskning. Dokumenten ska lagras i sju år enligt bokföringslagen 

(1999:1078). De tre senaste åren ska skyndsamt kunna tillgängliggöras vid 

en eventuell uppföljning. 

9.1.5. Digital signatur  

Närvarolistor och kulturprogramrapporter kan signeras digitalt. 

Hanteringen av den digitala signeringen ska ske i enlighet med gällande 

lagstiftning. Bank-ID kan användas liksom en teknik med två-

stegsverifiering via standardsystem för elektroniska signaturer. 

Signerandet är ett intygande av att de lämnade uppgifterna för varje 

specifikt mötestillfälle är korrekta. Signeringen kan inte överlåtas till någon 

som ej närvarat. 

Studieförbundet ansvarar för att informationen i den digitala 

närvarolistan/kulturprogramsrapporten tillsammans med ledarens 

signatur kan tillhandahållas vid en uppföljning. 
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Studieförbund som använder digitala listor och utfärdande av digitala 

signaturer ska försäkra sig om att det sker på ett rättssäkert sätt och att det 

på ett godtagbart sätt ersätter den fysiska närvarolistan. 

9.2. Principer för studieförbundens justering av 

rapporterad verksamhet  

9.2.1. Justeringens syfte och huvudprinciper 

Justeringen syftar till att korrigera ett felaktigt inrapporterat underlag för 

statsbidrag.  

 Utgångspunkt för justeringar är det tidigare inrapporterade 

underlaget vilket kan: 

− Strykas utifrån hur det utgör bidragsunderlag. 

− Justeras utifrån felaktigt val av verksamhetsform -men enbart 

från studiecirkel till annan folkbildningsverksamhet. 

− Justeras utifrån felaktigt val kommun. 

 Tillägg av verksamhet som inte tidigare har rapporterats tillåts inte.  

 Justering kan inte göras utifrån felaktigt val av arrangemangstyp.  

 Justering görs för det senaste slutrapporterade året. De två 

föregående åren ska vid behov också justeras. Folkbildningsrådet kan 

föreskriva annat tidsspann. 

 Vid justering ska Folkbildningsrådets justeringsblankett användas, se 

8.6.4  

9.2.2. Skyldighet att informera kommuner och regioner 

Studieförbundet ansvarar för att informera berörda kommuner eller 

regioner om förändringar i underlaget som kan påverka deras 

bidragsgivning. 

9.2.3. Justering av Arrangemangstyp 2 Svenska från dag ett, och 

Arrangemangstyp 3 Vardagssvenska 

Utöver vad som gäller för arrangemangstyp 1 gäller följande: 

 Justeringar från tidigare år än 2017 utesluts.  

 De deltagaruppgifter som justeras avser deltagare i 

arrangemmanget. Bidraget grundas dock på unika deltagare. För att 
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beräkna antal unika deltagare använder Folkbildningsrådet följande 

schablonmodell: Andelen unika deltagare av deltagare per 

studieförbund, arrtyp och (för AT 2) verksamhetsform, vilket 

motsvarar bidragsfördelningsgrunderna. 

9.2.4. Justering av övriga arrangemangstyper  

Justering sker enligt samma principer som för arrangemangstyp 1. 
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Bilaga 1. Förordning 

(2015:218) om statsbidrag till 

folkbildningen 

Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 

Inledande bestämmelser 
1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till 

folkbildningen. 

Syftet med statens stöd till folkbildningen är att 

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka 

sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 

utbildningsnivån i samhället, och 

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel. 

2 §   Folkhögskolor och studieförbund bedriver utbildnings-, bildnings- och 

kulturverksamhet. Studerandeorganisationer inom folkhögskolan bevakar 

de studerandes intressen. 

3 §   Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna bedriver utbildnings- och 

bildningsverksamhet. 

4 §   Folkbildningsrådet är en ideell organisation, där organisationer som 

företräder folkhögskolor och studieförbund är medlemmar. Enligt 

organisationens stadgar har Folkbildningsrådet i uppgift att sprida kunskap 

om folkbildningen och bevaka folkhögskolan som utbildningsform i 

utbildningssystemet. I dokument som antagits av organisationen ger 

Folkbildningsrådet anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen och 

intyg.  
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Förutsättningar för statsbidrag 
5 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till folkhögskolor, 

studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. 

Folkbildningsrådet beslutar vilka som ska få statsbidrag och fördelar 

tillgängliga medel mellan dem. 

6 §   Statsbidrag enligt denna förordning får också lämnas till idrottens 

studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. 

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna beslutar vilka som ska få 

statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem. 

7 §   För att statsbidrag ska lämnas för en verksamhet ska verksamheten ha 

den inriktning som anges i 1 §. 

Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte. 

8 §   För att få statsbidrag ska folkhögskolor och studieförbund dessutom 

uppfylla de villkor som anges i 9 - 11 §§ respektive 12 §. 

Särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor 
9 §   En folkhögskola ska ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara 

gemensam för flera folkhögskolor. 

Folkhögskolan ska ha en ordning för hantering av studeranderättsliga 

frågor. Folkhögskolan ska även ha en ordning för att ta tillvara de 

studerandes intressen i övrigt. Förordning (2018:738). 

10 §    Undervisningen ska vara avgiftsfri för de studerande. Förordning 

(2018:738). 

11 §    En folkhögskola ska anordna allmänna kurser främst avsedda för 

studerande som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Allmänna 

kurser ska årligen utgöra minst 15 procent av folkhögskolans verksamhet. 

Folkhögskolan ska för allmän kurs  

   1. ställa krav på resultat av lärande som motsvarar de krav som ställs på 

motsvarande utbildning inom grundskolan respektive gymnasieskolan, 

   2. utfärda intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå 

från folkhögskola till en studerande som efter genomförd allmän kurs på 

grundskolenivå bedöms kunna tillgodogöra sig studier på gymnasial nivå, 

och  

   3. utfärda intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå 

från folkhögskola till en studerande, som efter genomförd allmän kurs på 
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gymnasial nivå uppnår de krav som ställs för grundläggande behörighet till 

högskolestudier enligt högskoleförordningen (1993:100) eller 

yrkeshögskolestudier enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. 

Förordning (2018:738). 

Till en plats på allmän kurs som finansieras med statsbidrag enligt denna 

förordning får folkhögskolan anta den som har fyllt 18 år eller ska fylla 18 

år under det kalenderår kursen börjar.  

Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund 
12 §   Ett studieförbund ska ha en ansvarig styrelse. 

Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna studier 

ska utgöra basen för verksamheten. 

I varje studiecirkel eller kulturaktivitet ska det finnas en ledare som är 

godkänd av en lokal studieförbundsavdelning. 

Beslut om statsbidrag 

13 §   Beslut om statsbidrag ska innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de 

villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning. 

Uppföljning och redovisning 
14 §   Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska 

varje år lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen enligt de 

riktlinjer som regeringen meddelar. 

15 §   Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska 

kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de 

syften som anges i 1 § och de villkor som föreskrivits för att statsbidrag ska 

lämnas. 

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska, i 

enlighet med de riktlinjer som regeringen meddelar, lämna regeringen 

sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning 

som behövs för uppföljning och utvärdering. 

Folkbildningsrådet ska granska kvaliteten i utbildningen inom de allmänna 

kurserna och folkhögskolornas eget kvalitetsarbete när det gäller denna 

utbildning inklusive utfärdande av intyg. Kvalitetsgranskningen ska 

genomföras med utgångspunkt i en behovsanalys.  
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Återkrav 
16 §   Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna får 

besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om 

   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har 

förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 

   2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats 

felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 

   3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, eller 

   4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts. 

Revision 
17 §   Staten ska ges möjlighet att utse en revisor i Folkbildningsrådet och 

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Folkbildningsrådet och 

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska ersätta staten för kostnaderna 

för denna revision. 

Förvaltningslagens tillämplighet 
18 §    Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas 

följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):  

   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet, 

   - 10 § om partsinsyn, 

   - 16-18 §§ om jäv, 

   - 23 § om utredningsansvaret, 

   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt, 

   - 25 § om kommunikation, 

   - 31 § om dokumentation av beslut, 

   - 32 § om motivering av beslut, och 

   - 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett 

överklagande går till. Förordning (2018:738). 

Överklagande 
19 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 

Övergångsbestämmelser 
2015:218 

   1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2015. 

   2. Förordningen tillämpas första gången för bidrag för 2016. 
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   3. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:977) om statsbidrag 

till folkbildningen. 

2017:275 

   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017. 

   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på intyg från 

utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2017. 
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Fördelning av kommunbidrag för år 2022
Nedanstående beräkningar bygger helt och hållet på den rekommendation som antogs av Västra Götalands Bildningsförbunds styrelse 21 ?????

Kommun: Beviljat kommunbidrag 2022  
Beräkningsgrunder
Grundfördelning Procentfördelning Deltagare Timmar
Studiecirkel 70% 50% 50%
Annan folkbildning 10% 50% 50%
Kulturprogram 20%

Året 2018 räknas som: 50%
Året 2019 räknas som: 50%

För beräkning av bidrag ABF Bilda FU SFR SV NBV MBSK Sensus IR KBV Totalt
1 Studiecirklar
Antal studietimmar 2018 0
Antal studietimmar 2019 0
Antal deltagare med funktionsned. 2018   0
Antal deltagare med funktionsned. 2019 0
Antal unika deltagare 2018 0
Antal unika deltagare 2019 0
2 Annan folkbildningsverksamhet (AFV)
Antal studietimmar 2018 0
Antal studietimmar 2019 0
Antal deltagare med funktionsned. 2018 0
Antal deltagare med funktionsned. 2019 0
Antal unika deltagare 2018 0
Antal unika deltagare 2019 0
3 Kulturprogram
Antal kulturprogram 2018 0
Antal kulturprogram 2019 0

1. Skriv in vilket år fördelningen gäller.
2. Skriv in kommunens namn och det beviljade kommunbidraget.
3. För in de statistiska uppgifterna från STUV-listan för alla studieförbund
4. Växla till fliken Beräkning för att se resultatet.

OBS! Data kan endast skrivas in i de grå fälten.
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Fördelning av kommunbidrag i  kommun 2022

Totalt kommunbidrag 0 kr
 Därav för studiecirklar 0 kr
 Därav för annan folkbildning 0 kr
 Därav för kulturprogram 0 kr

Studiecirkel Annan folkbildningsverksamhet Kultur Summa bidrag
Unika +

funktionshindrade Timmar
Unika +

funktionshindrade Timmar Antal
ABF 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Bilda 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
FU 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
SFR 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
SV 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
NBV 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Mbsk 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Sensus 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
IR 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
KBV 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
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Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-01-13 
 

 
§ 17 
Information om hållbarhetsindex 
Dnr SAN 2022/5 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Franz Wallebäck informerar om hållbarhetsindex. 
 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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Inkomna skrivelser och rapporter  

 
1  
Beslut KF 2021-12-13 – Avfallsföreskrifter 
 
2 
Beslut KF 2021-12-13 - Omfördelning investeringsbudget 2022 i samhällsnämnden 
 
3 
Beslut KF 2021-12-13 - Upphävande av beslut framtida dricksvattenförsörjning 
 
4 
Beslut KF 2021-12-13 - Upphävande av inriktningsbeslut för spillvattenhantering 
 
 
Förslag till beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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Kommunfullmäktige protokoll 2021-12-13 
 

 
§ 128 
Avfallsföreskrifter 
Dnr KS 2021/331 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden beslutade 2021-10-07 § 191 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
Avfallsföreskrifter. 
 
Väsentliga förändringar som är gjorda: 

1. Uppdaterade termer/begrepp i enlighet med ny lagstiftning, främst att ändra från 
”hushållsavfall” till ”kommunalt avfall” 

2. Uppdatera färdigställandetiden av utsortering av matavfall från ”2021-12-31” till 
”2022-12-31” 

3. Möjligheten till tömning av hushållsavfall med container tas bort 
4. Ändra namn på nämnd 
5. Att möjliggöra uppehåll för enskild avloppsanläggning på fastighet 
6. Förtydligande om avstånd för delad kompost 
7. Lättare regler för att dela avfallskärl.  
8. Inskrivning av det kommunala ansvaret för tidningsinsamling 

 
Sektor samhälle har bedömt att ändringarna inte är så omfattande att föreskrifterna 
behöver gå till allmän utställning innan beslut. 
 
Reglerna för att dela kärl, att fastighetsgränserna ska ligga inom 10 meter ifrån 
varandra, har visat sig vara för restriktivt och fått ologiska konsekvenser i vissa enskilda 
fall. Därför föreslås en lättnad i form av att fastighetsgränserna ska ligga minst 50 meter 
från varande eller att fastigheterna har ett gemensamt hämtställe. Samt ska avståndet 
mellan bostadshusen inte överstiga 500 meter, detta för fall med mycket stora 
fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-30 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-03 
Samhällsnämndens protokoll 2021-10-07 § 191 
Förslag Avfallsföreskrifter 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att göra det lättare att dela kärl kan innebära minskade intäkter för avfallsverksamheten, 
hur mycket är svårt att uppskatta eftersom det beror på invånarnas val.  
Men av nuläget att döma rör det sig ca 20-30 fastigheter plus fler när 
matavfallsinsamling införs fullständigt som berörs av detta. Vilket innebär grovt 
uppskattat ca. 10-100 tkr i minskade intäkter.  
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Kommunfullmäktige protokoll 2021-12-13 
 

 
Yrkande 
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Avfallsföreskrifter, att gälla från 2022-01-01. 
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2019-10-21 § 132 från och med 

2021-12-31. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Samhällsnämnden 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
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Kommunfullmäktige protokoll 2021-12-13 
 

 
§ 127 
Omfördelning investeringsbudget 2022 i samhällsnämnden 
Dnr KS 2021/336 
 
Sammanfattning 
En ny plan har utarbetats för framtida VA-försörjning. Planen innebär att utveckla 
befintliga anläggningar samt uppföra nya anläggningar i egen regi. Utveckling av 
befintliga anläggningar kan innebära ombyggnation eller processoptimering kopplat till 
maskiner och styrning. Planen kommer att följa behoven enligt framtagna 
befolkningsprognoser samt lagstiftning och myndighetskrav för både vatten & avlopp. 
VA-enheten arbetar utifrån en modell där rätt investering görs i rätt tid utifrån 
kommunens behov. 
 
Investeringsplanen för framtida VA-försörjning har reviderats efter ändrade 
förutsättningar samt akuta behov. 
 
För att möta behov och ge rätt förutsättningar att utveckla kommunens anläggningar 
behöver investeringsramen för 2022 öka med 10 miljoner för investeringar på 
ledningsnät samt 5 miljoner för investeringar på dricksvattenanläggningar 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-30 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04 
Bilaga 1 Nulägesbeskrivning VA-anläggningar 
Investeringsbudget 2022 
SAN § 187/2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En ökning av investeringsram för 2022 kommer att ge ökade kapitaltjänstkostnader på 
ca 1 000 000 kr vilket hanteras i VA-taxa 2023 
 
Yrkande 
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner en ökad investeringsram för samhällsnämnden med 15 
mnkr för 2022 i enlighet med förslag till reviderad investeringsbudget. 
 
Beslutet expedieras till 
Samhällsnämnden 
Karin Holmström, sektor samhälle 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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Kommunfullmäktige protokoll 2021-12-13 
 

 
§ 125 
Upphävande av beslut framtida dricksvattenförsörjning 
Dnr KS 2021/335 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-04 § 56 bl a att framtidens 
dricksvattenförsörjning sker genom samverkan med Trollhättans kommun. 
 
2021-10-07 § 187 beslutade samhällsnämnden bl a att föreslå kommunfullmäktige att 
upphäva ovanstående beslut med hänvisning till svårigher med tillstånd för 
ledningsförläggningriser samt höga kostnader. 
 
Ny fakta har framkommit vilket gör det möjligt att utveckla befintliga anläggningar 
samt uppföra nya anläggningar i egen regi i kommunen. Utveckling av befintliga 
anläggningar kan innebära ombyggnation eller processoptimering kopplat till maskiner 
och styrning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-30 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-15 
Samhällsnämndens protokoll 2021-10-07 § 187 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04 § 56 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För att möta behov och ge rätt förutsättningar att utveckla kommunens anläggningar 
behöver investeringsramen omfördelas för samhällsnämnden. Detta hanteras i separat 
ärende. 
 
Yrkande 
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2020-05-04 § 56. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att framtida VA-försörjning innebär att utveckla 

befintliga anläggningar samt uppföra nya anläggningar i egen regi. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Samhällsnämnden 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
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Kommunfullmäktige protokoll 2021-12-13 
 

 
§ 126 
Upphävande av inriktningsbeslut för spillvattenhantering 
Dnr KS 2021/334 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-13 § 58 att ställa sig bakom dåvarande tekniska 
nämndens förordade huvudalternativ för avloppsrening samt ställa sig bakom tekniska 
nämndens förordade huvudalternativ för vattenförsörjning. 
 
2021-10-07 § 187 beslutade samhällsnämnden bl a att föreslå kommunfullmäktige att 
upphäva ovanstående beslut med hänvisning till att GRYAABs miljötillstånd inte 
tillåter ytterligare medlemmar. 
 
Ny fakta har framkommit vilket gör det möjligt att utveckla befintliga anläggningar 
samt uppföra nya anläggningar i egen regi i kommunen. Utveckling av befintliga 
anläggningar kan innebära ombyggnation eller processoptimering kopplat til maskiner 
och styrning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-30 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-15 
Samhällsnämndens protokoll 2021-10-07 § 187 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-13 § 58 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För att möta behov och ge rätt förutsättningar att utveckla kommunens anläggningar 
behöver investeringsramen för samhällsnämnden omfördelas. Detta hanteras i separat 
ärende. 
 
Yrkande 
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2018-06-13 § 58. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att framtida VA-försörjning innebär att utveckla 

befintliga anläggningar samt uppföra nya anläggningar i egen regi. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Samhällsnämnden 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
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Sidan  1 av 5 

Delegeringsbeslut
  

 
 

Utskriven av: 
 

Ingela Flodin Utskriftsdatum: 2022-01-14 

Beslutsfattare: Alla 

Kategori: Alla 

Beslutsinstans: Samhällsnämnden 

Sammanträdesdatum: 
 

2022-01-27 

Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare 

Ärendenummer Ärendemening Kategori 

SAN 2021-580 Uppdragsbeställning Karin Holmström § 

2021-12-21 

SAN 2021/580 Upphandling av nytt verksamhetssystem till miljö- 
och bygglovsenheterna 

Upphandling 

Personuppgiftsbiträdesavtal med EDP Consult AB Karin Holmström § 

2021-12-21 

SAN 2021/580 Upphandling av nytt verksamhetssystem till miljö- 
och bygglovsenheterna 

Övriga delegeringsbeslut 

Attestbehörighet ekonomiområdet för Kristian 
Nordström 211220 

Karin Holmström § 

2021-12-20 

SAN 2021/700 Attesträtt 2021 Övriga delegeringsbeslut 

Attestbehörighet ekonomiområdet för Maria 
Wagerland 

Karin Holmström § 

2021-12-21 

SAN 2021/700 Attesträtt 2021 Övriga delegeringsbeslut 

Beslut om upphandling - Spolbilstjänster och Tv-
inspektion 

Jörgen Karlsson §1/2021 

2021-09-23 

SAN 2021/499 Upphandling spolbilstjänster 2021 

Yttrande tung, bred transport, godkänd Göran Åberg §85/2021 

2021-10-19 Trafikverket Transportdispens 

SAN 2021/710 Begäran om yttrande om tung transport [TRV 
2021/113301] 
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Transportdispens tung 60 ton  bred  beviljad Göran Åberg §81/2021 

2021-12-03 Trafikverket Transportdispensenheten 

SAN 2021/816 [TRV 2021/131302] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 
AVSLAG 

Christin Falkenby §204/2021 

2021-12-08 **personuppgift** 

SAN 2021/777 Ansökan om delat avfallskärl 2021 Övriga delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 
AVSLAG 

Christin Falkenby §205/2021 

2021-12-08 **personuppgift** 

SAN 2021/777 Ansökan om delat avfallskärl 2021 Övriga delegeringsbeslut 

Göran Åberg §82/2021 

2021-12-08 

SAN 2021/818 

Yttrande byggetabl - ok 

tillstand.vast@polisen.se 
Begäran om yttrande A686.914/2021 - 
Byggetablering 

Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 
BEVILJAT 

Christin Falkenby §206/2021 

2021-12-08 **personuppgift** 

SAN 2021/820 Ansökan om delat avfallskärl Övriga delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam - BEVILJAT 

Christin Falkenby §207/2021 

2021-12-09 **personuppgift** 

SAN 2021/821 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall - BEVILJAT 

Christin Falkenby §208/2021 

2021-12-09 **personuppgift** 

SAN 2021/829 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall - BEVILJAT 

Christin Falkenby §209/2021 

2021-12-09 **personuppgift** 

SAN 2021/832 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall - BEVILJAT 

Christin Falkenby §210/2021 

2021-12-09 **personuppgift** 

SAN 2021/835 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 
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Yttrande transportdispens långt fordon 35 m beviljad Göran Åberg §83/2021 

2021-12-13 Trafikverket Transportdispensenheten 

SAN 2021/836 [TRV 2021/135118] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

Fråga om hur tillstånd för att använda offentlig plats 
fungerar 

Göran Åberg §84/2021 

2021-12-15 

SAN 2021/819 Postlista December 2021, endast digitalt Övriga delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall - BEVILJAT 

Christin Falkenby §211/2021 

2021-12-20 **personuppgift** 

SAN 2021/828 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall - BEVILJAT 

Christin Falkenby §212/2021 

2021-12-20 **personuppgift** 

SAN 2021/792 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 2021 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Karin Holmström §10/2021 

2021-12-20 

SAN 2020/8 

Entledigande av dataskyddsombud 

Val av dataskyddsombud för Samhällsnämnden Övriga delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam - BEVILJAT 

Christin Falkenby §213/2021 

2021-12-21 **personuppgift** 

SAN 2021/837 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam - BEVILJAT 

Christin Falkenby §214/2021 

2021-12-21 **personuppgift** 

SAN 2021/840 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam - BEVILJAT 

Christin Falkenby §215/2021 

2021-12-22 **personuppgift** 

SAN 2021/846 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall - BEVILJAT 

Christin Falkenby §216/2021 

2021-12-22 **personuppgift** 
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SAN 2021/841 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall - BEVILJAT 

Christin Falkenby §217/2021 

2021-12-22 **personuppgift** 

SAN 2021/849 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam - BEVILJAT 

Christin Falkenby §218/2021 

2021-12-22 **personuppgift** 

SAN 2021/856 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Transportdispens tung 145 ton hög bred  beviljad Göran Åberg §86/2021 

2021-12-22 Trafikverket Transportdispensenheten 

SAN 2021/857 [TRV 2021/137956] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

Grävtillstånd Trollhättan energi Fiber till 
Skillnadsgatan 11 och 13  

Jarno Tuovinen §23/2021 

2021-12-29 Trollhättan Energi AB 

SAN 2021/858 Ansökan om grävtillstånd  för fiber Grävtillstånd 

Grävtillstånd Trädv 17 Nygård Fiberanslutning IP-
Only 

Jarno Tuovinen §24/2021 

2021-12-29 **personuppgift** 

SAN 2021/785 Ansökan om grävtillstånd i kommunal mark, 
Trädvägen 15/17 

Grävtillstånd 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall - BEVILJAT 

Christin Falkenby §1/2022 

2022-01-03 **personuppgift** 

SAN 2021/862 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam - BEVILJAT 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam - BEVILJAT 

Christin Falkenby §2/2022 

2022-01-10 **personuppgift** 

SAN 2022/2 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall - BEVILJAT 

Christin Falkenby §3/2022 

2022-01-10 **personuppgift** 

SAN 2022/6 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 
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 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam - BEVILJAT 

Christin Falkenby §4/2022 

2022-01-10 **personuppgift**  

SAN 2022/12 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 
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Delegationsbeslut 2022-01-27
Diarieår Dnr Löpnr Ärendekod Fastighet Rubrik

Plan- och bygglagen

2021 1157 6 BLO Bygglov för skylt
2021 1135 4 BAN Föreläggande kompletering
2021 0557 31 BLO Beslut att avvisa anökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshuset.
2021 1092 5 FHB Föreläggande om komplettering
2021 1035 9 BLO Ansökan avvisas
2020 0926 65 BLN Interimistiskt slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus och garage
2021 1127 10 BLN Föreläggande om komplettering
2021 1014 11 BAN Slutbesked - Installation av eldstad och rökkanal
2021 0128 8 BAN Slutbesked rivning
2020 0522 47 BLN Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus
2021 0429 53 BLN Ansökan ändrat utseende avvisas
2020 0282 21 BLN Slutbesked - Nybyggnad av transformatorstation
2021 0640 29 BLN Startbesked nybyggnad
2021 1120 7 BLO Föreläggande komplettering
2021 1128 4 FHB Förelägande komplettering
2021 1129 3 FHB Föreläggande komplettering
2021 1165 3 BAN Startbesked eldstad
2021 1009 16 FHB Förlängning av handläggningstiden
2019 0881 13 BAN Slutbesked - Nybyggnad av carport med förråd
2021 1039 10 BAN Beslut att avvisa ansökan
2021 1034 9 BAN Föreläggande om komplettering
2021 1034 13 BAN Föreläggande om komplettering 3
2021 0784 9 BAN Föreläggande komplettering
2021 1000 12 BLN 3 Slutbesked - Uppförande av kontorsmoduler
2021 1094 5 BLO Tidsbegränsat bygglov för en vepa  tom 31 december 2024
2021 0232 16 BYÄR Beslut att avskriva tillsynsärende
2021 1126 4 BAN Föreläggande komplettering
2021 1142 5 BLO Föreläggande om komplettering
2021 1022 3 OVF Tillsynsärende olovligt upplag avskrivs
2021 1143 10 BLN Föreläggande komplettering
2021 1134 4 BAN Startbesked - Installation av eldstad
2021 1164 8 BLO Föreläggande komplettering
2021 1146 7 BLO Föreläggande komplettering
2021 1074 12 BAN 5 Beslut att avskriva anmälan
2021 1041 18 BLO Föreläggande om komplettering
2021 1059 4 BLO Föreläggande komplettering
2021 1059 6 BLO Föreläggande komplettering
2016 1028 62 BLN Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus och garage
2016 0865 33 BLN Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus och garage
2021 1012 12 BLN Beslut efter ansökan om bygglov för garage på fastigheten Ström 1:198
2021 1012 17 BLN Startbesked för nybyggnad av garage
2021 0319 40 BLN Interimistiskt slutbesked
2021 1040 14 BLN Ansökan avvisas
2021 0211 58 BLN Startbesked enbostadshus
2020 0804 45 BLO Slutbesked tillbyggnad
2016 1149 16 BLN Slutbesked - Nybyggnad av förrådstält
2021 1112 3 BLN Föreläggande om komplettering
2021 1153 3 BAN Startbesked eldstad
2021 1148 8 BLO Föreläggande komplettering
2016 1000 10 BLN Slutbesked - Nybyggnad av mur
2021 1050 13 BLO Bygglov fasadändring
2021 1090 6 BYÄR Förbud mot fortsatt arbete
2021 0895 28 BLN 3 Beslut efter ansökan om bygglov för enbostadeshus
2021 1086 4 BAN 2 Startbesked - Installation av eldstad och rökkanal
2021 0683 27 BLO 6Startbesked tillbyggnad
2020 0730 29 BLN Slutbesked nybyggnad
2021 1058 6 FHB Föreläggande komplettering
2021 0931 21 BLN Beslut efter ansökan om bygglov för en fristående mur på fastigheten Östra Berg 1:57

Enskilda avlopp

2021 1125 2 AVL Bekräftelse på anmälan och tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2021 1072 2 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1081 2 AVL Bekräftelse på anmälan och tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2018 0980 3 AVL Tillstånd till avlopp
2018 1111 12 AVL Beslut om förbud att nyttja avloppsanlägnging
2021 1052 2 AVL Bekräftelse av anmälan
2021 0198 8 AVL Tillstånd till markbädd på burk
2021 1020 2 AVL Föreläggande om försiktighetsmått BDT-anläggning
2021 1037 2 AVL Begäran om komplettering av ansökan
2021 1056 2 AVL Bekräftelse anmälan och tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2021 0988 4 AVL Tillstånd till markbädd på burk
2021 0994 7 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 0914 6 AVL Tillstånd till enskilt avlopp
2021 1027 2 AVL Bekräftelse på anmälan av förbränningstoalett
2021 1023 2 AVL Begäran om komplettering av ansökan
2021 1045 2 AVL Bekräftelse på anmälan och medgivande till eget omhändertagande av latrin
2021 1115 2 AVL Bekräftelse på anmälan och tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2021 1096 2 AVL Bekräftelse på anmälan av förmultningstoalett och tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2021 0972 5 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 0979 5 AVL Tillstånd för enskild avloppsanläggning
2021 0945 4 AVL Tillstånd till infiltration
2020 0922 5 AVL Avskrivande av ansökan
2021 1033 2 AVL Begäran om komplettering av ansökan
2021 1080 2 AVL Bekräftelse på anmälan och tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2021 1048 2 AVL Lagligförklarande av sluten tank
2021 1109 2 AVL Begäran om komplettering
2021 1106 2 AVL Begäran om komplettering
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2021 1107 2 AVL Begäran om komplettering av ansökan
2019 0918 7 AVL Ändring av tillstånd till enskilt avlopp
2021 1131 2 AVL Begäran om komplettering
2021 0912 11 AVL Beslut om komplettering
2021 0912 12 AVL Tillstånd till minireningsverk
2020 0494 5 AVL Ändring av tillstånd
2020 0484 6 AVL Ändring av tillstånd
2021 1070 2 AVL Beslut om medgivande till slamtömningsdispens
2021 1108 2 AVL Begäran om kompletterande information
2021 1046 4 AVL Beslut om att avsluta ärende samt ta ut avgift
2021 0986 4 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1029 2 AVL Tillstånd till minireningsverk
2020 0584 6 AVL Ändring av tillstånd

Strandskydd

2017 0919 53 STS Ansökan om verkställighet
2019 1017 9 STS Ansökan om verkställighet

Värempump

2021 1137 2 VÄRM Medgivande av bergvärme
2021 1028 2 VÄRM Medgivande av bergvärme
2021 1057 3 VÄRM Medgivande av bergvärme
2021 1024 2 VÄRM Medgivande av bergvärme
2021 0077 9 VÄRM Medgivande av sjövärme
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