KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-06-04

IJ

Kungsbacka

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 15 juni 2021 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare
1.

2.

3.

Monica Neptun

Utdelning ur Arvid och Hildur
Anderssons fond 2021

2021-00558

Utdelning ur Erik Hjälmlövs
stiftelse 2021

2021-00557

Revidering av Regler och
förutsättningar för
sammanträden på distans när
särskilda skäl föreligger

2020-00907

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
Direkt 0300-834272
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

Förslag

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen delar ut 5 000 kronor ur Arvid
och Hildur Anderssons fond enligt förslag från
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 202104-30.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen delar ut 9 833 kronor ur Erik
Hjälmlövs stiftelse till Aktivitetshuset Regnbågen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar regler för
sammanträden på distans när särskilda skäl
föreligger, daterade 2021-05-05 och därmed upphör
tidigare regler daterade 2021-01-04 att gälla.

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset

www.kungsbacka.se
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4.

Ärende

Beteckning

Förslag

Justering av priser och
stipendium samt inrättande av
priser inom nämnden för
Kultur- och Fritids
ansvarsområde

2021-00279

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige inrättar följande priser inom
nämnden för Kultur & Fritids verksamhetsområde:
Årets förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare samt
Idrottstipendiet.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Årets
förening, daterade 2021-05-11.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Årets
eldsjäl, daterade 2021-05-11.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för, Årets
förnyare daterade 2021-05-11.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för
Idrottsstipendium, daterade 2021-05-11
Kommunfullmäktige ändrar namn på priset
Kungsbackas tenntallrik till Kungsbackas mästare
och antar riktlinjer för Kungsbackas mästare,
daterade 2021-05-26.
Kommunfullmäktige ändrar Ledarstipendiet enligt
riktlinjer för Ledarstipendium, daterade 2021-05-26.
Tidigare beslut rörande Kungsbackas tenntallrik och
Ledarstipendiet upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut
om ändringar av riktlinjer för Årets förening, Årets
eldsjäl, Årets förnyare, Idrottsstipendium,
Kungsbackas mästare och Ledarstipendium, till
nämnden för Kultur & Fritid, om ändringarna inte är
av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. Nämnden för Kultur & Fritid ska skriftligen
återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige.
De årliga pris- och stipendiesummorna finansieras
inom nämnden för Kultur & Fritids befintliga
budgetram
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Ärende

5.

6.

7.

8.

Beteckning

Förslag

Svar på Finansdepartementets
2021-00547
remiss En väl fungerande
ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och
regioner (SOU 2021:16)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Svar på Finansdepartementets
2021-00458
remiss om utökat
bemyndigande för Boverket att
meddela föreskrifter för friytor
för lek och utevistelse vid
skolor, förskolor, fritidshem och
annan jämförlig verksamhet"
(Fi2021/01561)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Svar på Länsstyrelsen i
2021-00585
Hallands läns remiss över
Riskhanteringsplan för
Kungsbacka tätort 2022-2027
enligt Översvämningsdirektivet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Godkännande av
överenskommelser angående
reglering för
gemensamhetsanläggning och
för servitut med Nystad
Stadsutveckling AB med flera

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Klockan 08:50-09:05
Lena Melvinsdotter,
Anna. Rehnberg,
Johan Gerremo,
Sven-Erik Bergström

2018-00646

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-05-21
och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-0526, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-0519, och översänder det som sitt svar till
Länsstyrelsen Hallands län.

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om
reglering av gemensamhetsanläggning med Nystad
Stadsutveckling AB med dotterbolag, undertecknat
av bolagen den 2021-06-03.
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal
avseende infart för fastigheterna Inlagsby 3 och
Inlagsgärde 4, undertecknat av Nystad
Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter
2021-06-03.
Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen med
1 100 000 kronor enligt överenskommelsen om
gemensamhetsanläggning ska finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet
och för avtalets genomförande nödvändiga
handlingar.
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9.

Ärende

Beteckning

Förslag

Information om Aranäs 3, avtal
om genomförande och
överlåtelse av mark

2015-00354

-

2021-00631

-

2021-00493

-

2021-00641

-

2021-00274

-

Klockan 09:10-09:25
Lena Melvinsdotter,
Johan Gerremo,
Emma Kjernald
10. Information om uppdragslistan
Klockan 09:30-09:40
Emma Kjernald och
Anders Johansson
11. Information om tillväxtstrategi
för Region Halland
Klockan 09:55-10:25
Andrea Ericsson,
Sven-Erik Bergström,
Viktoria Fagerlund
12. Information om resultatet av
Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken (LUPP)
Klockan 10:30-11:00
Ulrika Granfors och Astrid
Bayard (Kultur & Fritid)
13. Information om ny
kommunomfattande
översiktsplan efter granskning
Klockan 11:05-11:50
Raquel Sandblad och
Viktoria Fagerlund
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Ärende

Beteckning

Förslag

2021-00461

-

15. Information från ledamöter och
förvaltning

2021-00014

-

16. Möte med regionstyrelsens
arbetsutskott i Region Halland

2021-00643

-

14. Information om
budgetprocessen i
kommunstyrelsen
Klockan 13:00-13:45
Malin Larsson,
Anders Johansson,
Emma Kjernald

Klockan 14:00-15:30
Regionstyrelsens arbetsutskott i
Region Halland

Lisa Andersson
ordförande

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-21
Diarienummer

0

KS 2021-00558 Kungsbacka

Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond 2021
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen delar ut 5 000 kronor ur Arvid och Hildur Anderssons fond enligt förslag från
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-30.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ska ge förslag åt kommunstyrelsen att besluta om
utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Tillgängligt belopp för utdelning 2021 är 63 696
kronor varav 31 848 för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kriterierna för utdelning ur fonden är följande:
Årlig avkastning av denna fond skall användas till utbildning av ungdom och vård av
behövande, ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer från Släps församling i den mån
deras behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag.
Hälften av fondens avkastning ska främja utbildning av ungdom och hälften ska användas till vård,
denna del delas ut efter förslag från nämnderna Individ & Familjeomsorg samt Vård & Omsorg.
Sex ansökningar har inkommit till förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad varav en av de
sökande uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-21
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads ordförandebeslut, 2021-04-30

Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

1 (2)
Kommunledningskontoret
Eva Böhnke

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Gymnasium och arbetsmarknad
2020-04-30

u

Kungsbacka

Arvid och Hildur Anderssons fond våren 2021

Tillgängligt belopp för utdelning år 2021 är 31 848 kr.

Styrelsen för Arvid och Hildur Anderssons fond föreslår för kommunstyrelsen att
följ ande tilldelas stipendium våren 2021:

5 000 kr

Elin Hysen (L)
Ordförande
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad

Gymnasium & Arbetsmarknad
Clara Engstrand
Direkt 0300-83 43 37
clara.engstrand@hmgsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 43 Kungsbacka
Besöksadress
Vägmästaren, Syrengatan I
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-83 47 04
gymnasiumocharbetsmarknad@hmgsbacka.se
www.kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-18
Diarienummer

0

KS 2021-00557 Kungsbacka

Utdelning ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen delar ut 9 833 kronor ur Erik Hjälmlövs stiftelse till Aktivitetshuset Regnbågen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg ska varje år ge förslag till kommunstyrelsen om fördelning av
utdelningsbara medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse. Av den totala avkastningen ska en fjärdedel av de
utdelningsbara medlen en gång per år fördelas och användas till inköp av blommor till lokaler där äldre
eller personer med funktionsnedsättning vistas i kommunal omsorg. Tillgängligt belopp för utdelning
år 2021 avseende denna del är 9 833 kronor.
Det har inkommit en ansökan som uppfyller kriterierna för utdelning ur stiftelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-04-21, § 34
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Ansökan om pengar ur Erik Hjälmlövs stiftelse, 2021-03-08
Beslutet skickas till
Nämnden för Vård & Omsorg

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

1 (1)
Kommunledningskontoret
Eva Böhnke

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Vård & Omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2021-04-21

§ 34
Dnr 2021-00049
Fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att fördela årets utdelningsbara medel om
9833 kronor ur Erik Hjälmlövs stiftelse. Medlen fördelas till Aktivitetshuset
Regnbågen.
Sammanfattning av ärendet
Den 24 februari 1998 överlämnade Erik Hjälmlöv ett gåvobrev till Kungsbacka
kommun, i vilket han förklarar att han som gåva överlämnar ett kontantbelopp om
500 000 kronor till kommunen där medlen ska användas till en stiftelse. Gåvobrevet
lade grunden för stiftelsen Erik Hjälmlövs stiftelse, vilken Kungsbacka kommun
förvaltar och äger rätten att fördela avkastning ur. Av den totala avkastningen ska en
fjärdedel av de utdelningsbara medlen en gång per år fördelas och användas till inköp
av blommor till lokaler där äldre eller personer med funktionsnedsättning vistas i
kommunal omsorg. Fördelningen beslutar nämnden för Vård & Omsorg om.
För år 2021 finns det 9833 kronor att fördela. Det har inkommit en ansökan som
uppfyller kriterierna för utdelning ur stiftelsen från Aktivitetshuset Regnbågen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Ansökan om pengar ur Erik Hjälmlövs stiftelse, 2021-03-08
Beslutsgång
Registrator Cecilia Wahlgren föredrar ärendet.
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Aktivitetshuset Regnbågen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-31

Diarienummer

u

VO 2021-00049 Kungsbacka

Fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att fördela årets utdelningsbara medel om 9833 kronor ur Erik
Hjälmlövs stiftelse. Medlen fördelas till Aktivitetshuset Regnbågen.
Sammanfattning av ärendet
Den 24 februari 1998 överlämnade Erik Hjälmlöv ett gåvobrev till Kungsbacka kommun, i vilket han
förklarar att han som gåva överlämnar ett kontantbelopp om 500 000 kronor till kommunen där medlen
ska användas till en stiftelse. Gåvobrevet lade grunden för stiftelsen Erik Hjälmlövs stiftelse, vilken
Kungsbacka kommun förvaltar och äger rätten att fördela avkastning ur. Av den totala avkastningen
ska en fjärdedel av de utdelningsbara medlen en gång per år fördelas och användas till inköp av
blommor till lokaler där äldre eller personer med funktionsnedsättning vistas i kommunal omsorg.
Fördelningen beslutar nämnden för Vård & Omsorg om.
För år 2021 finns det 9833 kronor att fördela. Det har inkommit en ansökan som uppfyller kriterierna
för utdelning ur stiftelsen.
Den 8/3 2021 inkom det en ansökan från en stödpedagog vid Aktivitetshuset Regnbågen.
Aktivitetshuset Regnbågen är en sysselsättningsverksamhet som erbjuder schemalagda aktiviteter
inom hälsofrämjande, praktiska och kreativa områden i mindre grupper för den som har en psykisk
sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det finns också
arbetsinriktade sysslor med eller utan stöd av handledare och möjlighet till individuell sysselsättning.
I ansökan framgår det att de personer som tidigare hade sin dagliga sysselsättning på Jyckens
hunddagis numera har börjat gå till Aktivitetshuset Regnbågen. Jycken var en ekonomisk förening som
tidigare drev ett hunddagis med ändamålet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och sociala
gemenskap men fick läggas ner efter det att nämnden för Individ & Familjeomsorg den 11/6 2020
fattade beslut om att avveckla det ekonomiska stödet till verksamheten på grund av kraftiga underskott
och en sparplan på 50 miljoner kronor.
För att det ska bli en meningsfull sysselsättning för personerna på Aktivitetshuset Regnbågen har
handledarna haft ett uppdrag att försöka ta reda på vad personerna önskar för aktivitet. Det har
Vård & Omsorg
Cecilia Wahlgren
Registrator
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Besöksadress
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www.kungsbacka.se
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framkommit att många är intresserade av växter och natur. Därför hålls för närvarande aktiviteten
”gröna rum” på att byggas upp i både inomhus- och utomhusmiljö. Tanken är att personerna ska vara
delaktiga i valet av växter och att de ska få skapa en oas där de kan finna hjärnvila, avkoppling och
samtidigt få livsinspiration. Eftersom det råder sparbeting ansöks det om pengar ur stiftelsen. Förslaget
är därför att årets utdelningsbara medel om 9833 kronor fördelas till Aktivitetshuset Regnbågen.
Pengarna ska täcka kostnaden för blommor inklusive moms.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Ansökan om pengar ur Erik Hjälmlövs stiftelse, 2021-03-08
Beslutet skickas till
Donationsstiftelser, Kommunledningskontoret
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg
Lillemor Berglund Andreasson

Cecilia Wahlgren

Förvaltningschef

Registrator

u

ANSÖKAN OM PENGAR UR ERIK HJÄLMLÖVS STIFTELSE
Gäller:

D

}lJ Inköp av blommor till lokaler

Rekreationsresor

Sista ansökningsdag 31 mars

-----------------------------------------

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende till
Kungsbacka kommun registreras det som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera
ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter på www.kungsbacka.se/dataskydd

Kungsbacka
1 (2)
Personnummer

Namn

lx

I Aktivitetshuset Regnbågen
Adress

I Lilla Verkstadsgatan 8
Postnummer och

ostort

434 42 Kungsbacka
E- ost

Telefonnummer

Lisa.molin@kungsbacka.se

0300-835131

Namn

å erson som är beh·~_m
_ e_d_a_n_s_ö_k_a_n_ _ _~ T_e_le_f_
o_
n_
nu_ m
_ m_e_r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--.

X

X
Ansökan avser

Jyckens hunddagis, som var en sysselsättningsplats för människor med psykisk ohälsa i åldrarna 20-65 år, är
nedlagt. Istället har dessa människor börjat gå till aktivitetshuset Regnbågen, som är en kommunal verksamhet,
och för att det ska bli en meningsfull sysselsättning för dem har vi handledare haft i uppdrag att försöka ta reda
på vad de själva önskar i aktivitet.
Det har visat sig att många har intresse av växter och natur så vi håller på att bygga upp aktiviteten "gröna rum" i
både inne och utomhusmiljö. Det är härligt att vara omgiven av gröna växter, men det är också stimulerande att
driva upp plantor från fröer för att sedan planteras ut och som resultat kanske skördas och tillagas i Regnbågens
kök där deltagarna har möjlighet att både laga maten som serveras och äta den.
Tanken är att deltagarna ska vara delaktiga i val av växter och att de ska få skapa en oas där de kan finna
hjärnvila, avkoppling och samtidigt få livsinspiration.
I Regnbågens trädgård finns idag ett litet land, några pallkragar och ett äppelträd. Själva aktivitetshuset har
rabatter på kortsidorna, så det finns utrymme för utveckling samt underhåll av det som redan är befintligt. Men
då det råder sparbeting i Kommunen testar vi här med Erik Hjälmlövs stiftelse.
Bifoga följande dokument. Samtliga dokument krävs för att din ansökan ska kunna behandlas.

D Kopia av den senaste inkomstdeklarationen
D Personbevis (beställs hos Skatteverket)
D Underlag som styrker fysisk funktionsnedsättning
För eventuell utbetalning, ange bank samt clearing- och kontonummer

Datum

Un

Fylls i av Individ & FamiljeomsorgNå d
Handläg__g'-a_
-- re_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--.

Förslag till beslut

D Ansökan beviljas, belopp i kronor:

D Ansökan avslås

Kungsbacka kommun

Box 10414
434 24 Kungsbacka

Besöksadress
Storgatan 37

Telefon
0300-83 40 00
Fax
0300-703 99

individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se
vardochomsorg@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-26
Diarienummer

0

KS 2020-00907 Kungsbacka

Revidering av Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda
skäl föreligger
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar regler för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger,
daterade 2021-05-05 och därmed upphör tidigare regler daterade 2021-01-04 att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen sedan våren 2020 då spridningen av viruset covid-19
startade, konstaterat att den rådande pandemin ska ses som ett särskilt skäl då det ska vara möjligt för
kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Som stöd för distansdeltagande har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram regler för deltagande på
distans. Kommunstyrelsen delegerade den 21 april 2020 till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta
reglerna. Reglerna har reviderats vid ett flertal tillfällen, senast i januari 2021.
Eftersom pandemin fortsätter och Folkhälsomyndigheten bedömer att behovet av social distansering
kommer att kvarstå, finns även ett fortsatt behov av att kunna genomföra sammanträden med deltagare
på distans. Då det sker kontinuerlig teknisk utveckling i de digitala verktyg som kommunen använder
vid distansdelatagande, behöver de regler som finns till stöd vid distansdeltagande ses över. Reglerna
har därför uppdaterats och anpassats efter dessa nya förutsättningar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger, 2021-05-26
Kommunstyrelsen 2020-04-21, § 103
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
1 (1)

Kommunledningskontoret
Andrea Egerlundh
0300-834272

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Regler och förutsättningar
för sammanträden på distans
när särskilda skäl
föreligger
Möjligheten att delta på distans vid sammanträden är ett komplement till det fysiska sammanträdet.
Detta dokument är en sammanställning över vad som gäller i Kungsbacka kommun för ett
sammanträde som genomförs med deltagare på plats fysiskt och på distans. Dokumentet reglerar
inte kommunfullmäktiges sammanträde.
Det är endast möjligt att delta på sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger.Det är
kommunstyrelsen som avgör när särskilda skäl råder och således när det är möjligt att delta i
sammanträden på distans.
Förutsättningen för genomförande av möten på distans är enligt kommunallagen (2017:725) att
deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid. Kravet på att samtliga deltagare ska
kunna och höra varandra och delta på lika villkor bör inte anses innebära att den eller de
distansdeltagande ledamöterna hela tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom
det typiskt sett inte är fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder sig
ledamöter och andra deltagare/åhörare mot den som talar för tillfället.
Ett annat krav är att sammanträdet utgår från en fysisk plats och att ordförande och sekreterare är på
plats i sammanträdeslokalen eventuellt även med vice ordförande.

Följande reglering finns i kommunstyrelsen och nämnders
gemensamma reglemente
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till kommunstyrelsens/nämndens kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen får bestämma vad som
närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnderna.

Grundläggande förutsättningar
En grundläggande förutsättning är att överföring av både ljud och bild sker i realtid. Lagkravet på
att samtliga deltagare ska kunna och höra varandra och delta på lika villkor bör inte anses innebära
att den eller de distansdeltagande ledamöterna hela tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i
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- eftersom det typiskt sett inte är fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder
sig ledamöter och andra deltagare mot den som talar för tillfället. Mot denna bakgrund bör
minimikraven vid distansdeltagande vara att den distansdeltagande ska kunna se och höra
ordförande eller presidiet om fler än ordförande deltar, och samtidigt den som talar för tillfället, se
talarlistan (i förekommande fall), se en överblick över sammanträdeslokalen, se och höra ev. andra
distansdeltagande ledamöter, samt ses och höras av de fysiskt närvarande ledamöterna. I praktiken
innebär det att den som talar, oavsett om denne deltar på distans eller närvarar fysiskt, visas i bild,
medan en överblick av sammanträdeslokalen visas under hela tiden som distansdeltagande sker.
Ljud- och bildöverföringen måste också vara stabil. Om ljud- eller bildkvaliteten gör att en eller
flera ledamöter inte kan delta i avgörandet av ett ärende eller ta del i en omröstning eller
förbindelsen bryts, måste sammanträdet ajourneras tills en förbindelse av sådan kvalitet har
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.
Det är de av kommunen godkända verktygen för digitala möten som ska användas vid deltagande
på distans; Teams eller Inera ABs tjänst ”Digitalt invånarmöte”. Sekretessbelagda uppgifter samt
myndighetsutövning ska endast behandlas i Ineras säkra digitala mötestjänst.

Deltagande på lika villkor
Sammanträdet leds och utgår från en fysisk lokal. Sammanträdeslokalen ska vara utrustad med
teknik så som kamera och högtalare som gör det möjligt att uppfylla kravet på deltagande på lika
villkor.
Deltagarna ska kunna identifiera varandra genom ljud och bild och ledamot som deltar på distans
ska kunna vara fullt delaktig i överläggningarna.
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid
sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.
Om den som deltar på distans inte kan vara fullt delaktig i alla de ärenden som behandlas vid
sammanträdet kan deltagandet i det sammanträdet inte sägas ske på lika villkor för alla ledamöter.
Vid omröstning ska det säkerställas att det är ledamöterna som deltar på distans som deltar i
omröstningen.
Det är med tillgänglig teknik inte möjligt att delta på distans om det vid sammanträdet förekommer
slutna omröstningar. Vid en sluten omröstning träder ersättare på plats in och ledamot på distans har
då inte möjlighet att återinträda.
Sekretessbelagda uppgifter samt myndighetsutövning ska endast behandlas i Ineras säkra digitala
mötestjänst ” Digitalt invånarmöte”.
Alternativ till vid sekretessärenden kan vara ett extensivt utnyttjande av möjligheten att delegera
beslutanderätten i brådskande ärenden till nämndens ordförande eller annan ledamot med stöd av 6
kap. 39 § KL.

Ledamotens ansvar
Ledamoten ansvarar för att ingen annan kan ta del av ljud och bild hos denne. Ledamot som deltar
på distans ansvarar för att använda sig av förvaltningen tillhandahållen utrustning för ändamålet
eller motsvarande likvärdig utrustning.
Mötesdeltagaren ansvarar också för att den har tillgång till sina handlingar via eget digitalt verktyg
eller via papper. Detta för att det digitala mötesverktyget behöver vara öppet under hela
sammanträdet för att mötesdeltagarna ska kunna se och höra varandra.
Ledamoten ansvarar för att denne har tillräckliga kunskaper för ändamålet.
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Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet minst 15 minuter före
sammanträdet börjar för test av teknik.

Praktiskt tillvägagångssätt vid deltagande på distans
Kallelse till mötet
De ledamöter som önskar delta på distans skickar en förfrågan till sekreteraren. Ordförande avgör
om närvaro får ske på distans. Sekreteraren skickar därefter en inbjudan till det digitala mötet som
innehåller nödvändig information för anslutning till mötet.
Inbjudan ska utöver länk till mötet och annan nödvändig information som ledamoten behöver för att
kunna ansluta, innehålla:


Detta dokument ”Regler och förutsättningar för sammanträden på distans”



Manual för det verktyg där deltagande ska ske.

Deltagare på distans
Inför mötet

Mötesdeltagaren kontrollerar i god tid innan att:


Platsen som valts är lämplig



Mötesdeltagarens verktyg är ansluta till internet.



iPaden har tillräckligt med batteri. Om så inte är fallet ska iPaden anslutas till ett strömuttag.

Vid anslutning till mötet



Innan deltagaren ansluter ska följande kontrolleras:
o Ljudet (högtalaren) är påslagen.
o Videokameran är påslagen och mötesdeltagaren är i bild
o Mikrofonen är påslagen.



När mötesdeltagaren anslutit till mötet, invänta att ordföranden genomför upprop.

Under mötets gång



Videokameran är påslagen och mötesdeltagaren är i bild när hen talar.



Begäran av ordet eller replik begärs via chattfunktion om sådan finns i det digitala
mötesverktyget.



För att lämna ett yrkande ska mötesdeltagaren begära ordet och lämna yrkandet skriftligt på
lämpligt sätt så att alla deltagare kan uppfatta det.



För att lämna reservation ska mötesdeltagaren begära ordet



Ordförande bekräftar vilka som reserverat sig. Om mötesdeltagaren ska lämna in en skriftlig
reservation måste det dock även meddelas muntligt



Om ljud eller bild slutar att fungera under mötets gång meddelar mötesdeltagaren detta
omedelbart till mötets ordförande. Om ordförande inte uppfattar detta så kontaktar
distansdeltagaren sekreteraren via samtal eller sms.

Kungsbacka kommun

Regler och förutsättningar för sammanträden på
distans när särskilda skäl föreligger

Sida 3 av 5

Deltagare i fysiskt mötesrum
Mötet ska alltid ha en lokal som fysisk utgångspunkt där åtminstone ordförande och sekreterare
deltar och helst även vice ordförande. Möjligheten att delta på distans är ett komplement till det
fysiska mötet.
Inför mötet



Ordföranden/sekreteraren:
o Koppla upp mötesutrustning så som kamera och högtalare i sammanträdeslokalen.
o Alla som har meddelat att de ska delta på distans är närvarande 15 minuter innan
sammanträdet.
o Ingen obehörig/ej berörd person är inloggad i mötet.



Genomför ett upprop – både av de personer som befinner sig på plats i lokalen och de som
deltar på distans. Genom uppropet kontrolleras att tekniken fungerar, dvs. att deltagaren kan
både höra, se och göra sig hörd.

Under mötets gång

Ordföranden:


Hanterar talarlistan. När ordföranden lämnar ordet till någon, kontrollerar ordföranden att
personen syns och hörs.



Ordföranden lämnar extra tid mellan varje klubbslag för att försäkra sig om att debatten är
avslutad, att ledamöter hinner begära votering och att de som vill reservera sig har gjort det
innan nästa ärende påbörjas.



Om någon deltagare tappar kontakten med mötet, eller försvinner helt, ajournerar
ordföranden mötet till dess att kontakt återfåtts med deltagaren.



Om kontakten förblir bruten får ledamoten anses ha lämnat sammanträdet och en ersättare
träder in. Om inga ersättare är tillgängliga bör sammanträdet fortsätta så länge
nämnden/styrelsen är beslutsför. Sammanträdet avslutas enbart om det inte kvarstår några
andra alternativ.

Praktiskt tillvägagångssätt vid deltagande på distans via
Ineras säkra digitala mötestjänst ”Digitalt invånarmöte”
Förutsättningarna för att delta i ett möte via Ineras tjänst ”Digitalt invånarmöte” är nästan samma
som vid användandet av Teams förutom att varje deltagare måste ladda ner appen Vidicue från
Appstore eller Googleplay samt ge appen tillgång till kamera och mikrofon. Anslutning till mötet
sker via en länk som deltagaren får av sekreteraren eller via appen där deltagaren scannar en QRkod som hen har fått av sekreteraren.
Det krävs även att deltagaren identifiera sig med e-legitimation (BankID eller FrejaID) innan
deltagaren kan släppas in och sammanträdet kan starta.
När man ansluter till mötet får man upp en ny bild där det står att ”du är i lobbyn”. Vänta, så
kommer mötesvärden att ta in dig i mötet.
Sekreteraren skickar nödvändig information till de ledamöter som har blivit beviljade att delta via
”Digitalt invånarmöte”.
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Beslutad av: KSAU 2021-XX-XX, § XX
Gäller från: 2021-XX-XX
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2020-04-21

§ 103
Dnr 2020-00298
Uppdrag att ta fram förslag till regler för sammanträden på distans
under rådande situation med covid-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Beslutet att särskilt skäl råder gäller som längst till 31 december 2020.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till regler för
sammanträden på distans under rådande situation med covid-19.
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta regler för
sammanträden på distans under rådande situation med covid-19.
Sammanfattning av ärendet
Covid-19:s påverkan på kommunen har nu ökat till den grad att kommunstyrelsen
behöver konstatera att ett särskilt skäl föreligger vilket möjliggör för
kommunstyrelsen och nämnderna att sammanträda med ledamöter närvarande på
distans.
För att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna uppfyller kommunallagens
och det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnders krav får
kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till regler för sammanträden på
distans under rådande situation med covid-19.
Antagandet av reglerna delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till beslut på sammanträde
Hans Forsberg (M) yrkar att:
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Beslutet att särskilt skäl råder gäller som längst till 31 december 2020.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till regler för
sammanträden på distans under rådande situation med covid-19.
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta regler för
sammanträden på distans under rådande situation med covid-19.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
eget yrkande, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-26
Diarienummer

0

KS 2021-00279 Kungsbacka

Justering av priser och stipendium samt inrättande av priser inom nämnden för Kulturoch Fritids ansvarsområde
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige inrättar följande priser inom nämnden för Kultur & Fritids verksamhetsområde:
Årets förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare samt Idrottstipendiet.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Årets förening, daterade 2021-05-11.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Årets eldsjäl, daterade 2021-05-11.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för, Årets förnyare daterade 2021-05-11.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Idrottsstipendium, daterade 2021-05-11
Kommunfullmäktige ändrar namn på priset Kungsbackas tenntallrik till Kungsbackas mästare och
antar riktlinjer för Kungsbackas mästare, daterade 2021-05-26.
Kommunfullmäktige ändrar Ledarstipendiet enligt riktlinjer för Ledarstipendium, daterade 2021-0526.
Tidigare beslut rörande Kungsbackas tenntallrik och Ledarstipendiet upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av riktlinjer för Årets förening,
Årets eldsjäl, Årets förnyare, Idrottsstipendium, Kungsbackas mästare och Ledarstipendium, till
nämnden för Kultur & Fritid, om ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt.
Nämnden för Kultur & Fritid ska skriftligen återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige
De årliga pris- och stipendiesummorna finansieras inom nämnden för Kultur & Fritids befintliga
budgetram
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Kultur & Fritid har gjort en större översyn av de priser och stipendier som nämnden
delar ut inom sitt verksamhetsområde. Nämnden har under lång tid delat ut priser och stipendier men
har under flera år inte har kunnat utse några pristagare och stipendiater i flera av priskategorierna då
det varit för få sökande eller nominerade.
1 (3)
Kommunledningskontoret
Andrea Egerlundh
0300-834272

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Nämnden såg därför ett behov av att se över och uppdatera de priser och stipendier som delas ut. Syftet
med översynen har förutom att modernisera priserna och stipendierna varit att synliggöra dem så att de
får en större effekt för pristagaren, kommunen, invånarna och den verksamhet som pristagaren
eventuellt företräder.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26
Riktlinjer för Kungsbackas mästare, daterat 2021-05-26
Riktlinjer för Ledarstipendium, daterat 2021-05-26
Nämnden för Kultur & Fritid, 2021-05-20, § 23
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Riktlinjer för Årets förening, daterat 2021-05-11
Riktlinjer för Årets eldsjäl, daterat 2021-05-11
Riktlinjer för, Årets förnyare daterat 2021-05-11
Riktlinjer för Idrottsstipendium, daterat 2021-05-11
Nämnden för Kultur & Fritid, 2021-02-18, § 6
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-02-08
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Fritid
Beskrivning av ärendet
Nämnden för Kultur & Fritid har under lång tid delat ut priser och stipendier inom sitt
verksamhetsområde, men har under flera år inte har kunnat utse några pristagare och stipendiater i
flera av priskategorierna då det varit för få sökande eller nominerade.
Nämnden såg därför ett behov av att se över och uppdatera de priser och stipendier som delas ut. Syftet
med översynen har förutom att modernisera priserna och stipendierna varit att synliggöra dem så att de
får en större effekt för pristagaren, kommunen, invånarna och den verksamhet som pristagaren
eventuellt företräder.
Två av de priser och stipendier som har varit föremål för nämnden för Kultur & Fritids översyn är
Kungsbackas tenntallrik som inrättades av kommunfullmäktige 1975 samt Ledarstipendiet som
inrättades av kommunfullmäktige 1987.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

I utredningen som har gjorts i samband med översynen konstateras att tenntallriken som gåva är något
föråldrad och att gåvan skulle behöva uppdateras. Om gåvan ändras behöver dock även priset byta
namn och förslaget från nämnden för Kultur & Fritid är ”Kungsbackas mästare”.
Likaså har översynen visat att stipendiesummorna varierar och att de skulle behöva justeras så att de
likställs.
Riktlinjernas syfte är att beskriva villkoren för de specifika priserna så att de blir tydliga och enkla att
tillämpa.
Nämndens översyn av priskategorierna har även omfattat hur marknadsföring, nominering och
slutligen utdelningen bör gå till. Nämnden för Kultur & Fritid vill bland annat i samband med pris- och
stipendieutdelningen, anordna en större festlighet där kommunen hyllar och lyfter de ideella krafterna
och deras arbete för Kungsbacka och dess invånare.
Nämnden för Kultur & Fritid föreslås även få i uppdrag att ansvara för att hålla riktlinjerna för Årets
förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare, Idrottsstipendium, Kungsbackas mästare och Ledarstipendium
uppdaterade så att de skapar förutsättningar för att på bästa sätt belöna ideella krafter inom nämnden
för Kultur & Fritids ansvarsområde.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

u

Kungsbacka

Riktlinjer för priset
Kungsbackas mästare
Ett pris som uppmärksammar mästare med
anknytning till Kungsbacka
Bakgrund
Priset Kungsbackas mästare uppmärksammar idrottsutövare som vunnit ett mästerskap, individuellt eller i
lag och som tävlar i en Kungsbackaförening. Priset har sin bakgrund i priset Kungsbackas tenntallrik som
instiftades redan 1975 och delas årligen ut av kommunfullmäktige.

Allmänna bestämmelser
1. Berättigad att erhålla priset Kungsbackas mästare är antingen:
a. medlem i Kungsbackaförening
b. bosatt i Kungsbacka kommun, men tävlande för förening utanför Kungsbacka
och har som enskild eller genom lag erövrat ett svenskt mästerskap eller nått en ännu större framgång.
2. Priset utdelas endast en gång till en och samma person.
3. Det åligger föreningarna att meddela nämnden för Kultur & Fritid om medlem som är berättigad till priset.
4. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar från föreningarna utse pristagare.
5. Utdelning av priset sker årligen under nämnden för Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av
nämnden för Kultur & Fritids ordförande samt kommunfullmäktiges ordförande.

Bedömningsvillkor
Med mästerskap eller större framgång räknas:

-

Officiellt Mästerskap för till Riksidrottsförbundet (RF) anslutna organisationer sanktionerade av RF
Svensk Skolmästare
Svensk Juniormästare
Svensk Mästare
Nordisk Mästare
Europamästare
Världsmästare
OS mästare

Med vinst som avser innevarande år

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Med Svenska mästerskap avses Riksidrottsförbundets, RF, mästerskapstävlingar. Det vill säga tävlingen ska
vara sanktionerad som mästerskapstävling av RF och det ska vara RF:s plaketter som delats ut.

Nomineringsprocess
Föreningar som har medlemmar eller personer som är berättigade till utmärkelsen lämnar in nomineringar
under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon,
födelsedatum, plats, datum, idrott och eventuell klassindelning.
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset.

Övriga villkor
Gåvan pristagarna får ska utformas lokalt till exempel av lokala konstnärer från Kungsbacka eller Halland.
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att årligen ta fram lämplig gåva att dela ut till pristagarna. Gåvans
värde ska motsvara cirka x kronor

I

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av kommunfullmäktige.
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Placera denna ruta sist i dokumentet:

Beslutad av:
[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf]
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv]
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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Kungsbacka

Riktlinjer för
Ledarstipendium
Ett stipendium som uppmärksammar unga
ledare inom föreningsverksamheten i
Kungsbacka kommun
Bakgrund
Stipendiet uppmärksammar ideella ledare som aktivt arbetar med ideella uppdrag av olika karaktär och som
är en viktig person i aktuell förening.

Allmänna bestämmelser
Berättigad att erhålla stipendiet är:
1. Verksam som ledare i en ungdomsorganisation i Kungsbacka som är bidragsberättigad förening i nämnden
för Kultur & Fritids föreningsregister.
2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse stipendiat.
3. Stipendiet är avsett att stimulera ledare till vidareutbildning, för att utveckla den egna organisationens
verksamhet.
4. Stipendiet delas ut årligen vid nämnden för Kultur & Fritids prisceremoni.

Bedömningsvillkor
Mottagare av stipendiet är en ungdomsledare inom det lokala föreningslivet, som på ett förtjänstfullt sätt
medverkar till att skapa en meningsfull fritidssysselsättning för ungdomar i kommunen.

Nomineringsprocess
Nomineringar lämnas in under den av nämnden för Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Till
nomineringen ska bifogas en sammanställning av ledaruppdrag samt motivering till varför ledaren är speciell
och vad ledaren har gjort som bör uppmärksammas särskilt. Ansökan ska inlämnas av organisation.
Stipendiet kan inte sökas personligen.
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas stipendiet.
Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Övriga villkor
Stipendiet utgår med 10 000 kronor per person och utdelas i samband med att den ideella ledaren
uppmärksammas.
Priset finansieras och delas ut på uppdrag av kommunfullmäktige.
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Placera denna ruta sist i dokumentet:

Beslutad av:
[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf]
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv]
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

1 (1)

2021-05-20

§ 23
Dnr 2021-00102
Beslut om riktlinjer för priser och stipendier
Beslut
Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att inrätta följande priser med tillhörande
riktlinjer som beskriver villkoren för prisernas utdelande: Årets förening, Årets
eldsjäl, Årets förnyare sam Idrottsstipendiet.
Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att justera Idrottsstipendiet på det sätt som
framgår av tillhörande riktlinjer som beskriver villkoren för stipendiets utdelande.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har identifierat ett behov av att ta bort mycket gamla priser som inte längre
delas ut samt inrätta nya priser som bättre speglar den verksamhet som kommunen
bör fästa uppmärksamhet på och belöna. I stort kommer ett antal priser delas ut inom
kultur- och fritidsområdet varje år som belönar både prestation (Kungsbackamästaren
fd Tenntallriken och Kulturpriset), personer i utveckling (Ledarstipendiet,
Kulturstipendiet, Idrottsstipendiet) samt en uppmuntran till de föreningar eller
personer som gör förflyttningar inom de områden kommunen önskar se en utveckling
inom (Årets förening, Årets förnyare, Årets eldsjäl). Riktlinjer för priserna och
stipendierna har upprättats. Riktlinjerna är inte något policydokument för priser i
största allmänhet. Riktlinjernas syfte är att beskriva villkoren för de specifika
priserna så att det blir tydligt för de som ska nominera och besluta om utdelning.
Kommunfullmäktige är den instans som slutligt fastställer kommunens priser och
stipendier med tillhörande riktlinjer. De riktlinjer som är föremål för detta beslut är
de som Nämnden för Kultur& Fritid ansvarar för. Övriga prisers och stipendiers
riktlinjer fastställt direkt i Kommunfullmäktige utan att passera nämnden för Kultur
& Fritid.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Riktlinjer för priset Årets förnyare, 2021-05-11
Riktlinjer för priset Årets förening, 2021-05-11
Riktlinjer för priset Årets eldsjäl, 2021-05-11
Riktlinjer för Idrottsstipendiet, 2021-05-11
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-11
Diarienummer

0

KFT 2021-00102 Kungsbacka

Beslut om riktlinjer för priser och stipendier inom kultur- och fritidsområdet

Beslut i nämnden för Kultur & Fritid
Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att inrätta följande priser med tillhörande riktlinjer som
beskriver villkoren för prisernas utdelande: Årets förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare sam
Idrottsstipendiet.
Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att justera Idrottsstipendiet på det sätt som framgår av
tillhörande riktlinjer som beskriver villkoren för stipendiets utdelande.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har identifierat ett behov av att ta bort mycket gamla priser som inte längre delas ut samt
inrätta nya priser som bättre speglar den verksamhet som kommunen bör fästa uppmärksamhet på och
belöna. I stort kommer ett antal priser delas ut inom kultur- och fritidsområdet varje år som belönar
både prestation (Kungsbackamästaren fd Tenntallriken och Kulturpriset), personer i utveckling
(Ledarstipendiet, Kulturstipendiet, Idrottsstipendiet) samt en uppmuntran till de föreningar eller
personer som gör förflyttningar inom de områden kommunen önskar se en utveckling inom (Årets
förening, Årets förnyare, Årets eldsjäl). Riktlinjer för priserna och stipendierna har upprättats.
Riktlinjerna är inte något policydokument för priser i största allmänhet. Riktlinjernas syfte är att
beskriva villkoren för de specifika priserna så att det blir tydligt för de som ska nominera och besluta
om utdelning. Kommunfullmäktige är den instans som slutligt fastställer kommunens priser och
stipendier med tillhörande riktlinjer. De riktlinjer som är föremål för detta beslut är de som Nämnden
för Kultur& Fritid ansvarar för. Övriga prisers och stipendiers riktlinjer fastställt direkt i
Kommunfullmäktige utan att passera nämnden för Kultur & Fritid.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Riktlinjer för berörda priser och stipendier
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning
1 (2)
Kungsbacka kommun
Ulrika Granfors
0300-83 40 98

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har under flera år inte kunnat dela ut priser och stipendier då det varit för få sökande
eller nominerade till de olika priskategorierna. Det beror delvis på att prisportföljen är daterad. En
modernisering behövs, både när det gäller vilka priser som delas ut och när det gäller hur
marknadsföring, nominering och slutligen utdelningen går till. Det kommer bli en större festlighet där
vi hyllar och lyfter de ideella krafterna och deras arbete för Kungsbacka och dess invånare. Priserna
som delas ut ska kännas moderna, locka sökande och verkligen fästa uppmärksamhet på sådana
resultat som bidrar till personers utveckling och samhällets utveckling på ett alldeles särskilt sätt och
gärna på det sätt vi ser att flera tar efter.
Nämndens tidigare beslut i ärendet ersätts av detta förnyade beslut som innebär att nämnden föreslår
Kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet eftersom Kommunfullmäktige är den instans som fattar
sådana här beslut.

Ulrika Granfors
Förvaltningschef

Peter Rudvall
Utvecklare

u

Kungsbacka

Riktlinjer för priset Årets
förening
Ett pris som uppmärksammar det lokala
föreningslivet.
Bakgrund
Med priset Årets förening vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma och premiera föreningar i
Kungsbacka kommun som på ett framgångsrikt sätt bedriver sin verksamhet.

Allmänna bestämmelser
1. Berättigad att erhålla priset Årets förening är:
a. Förening verksam inom något av nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområden.
b. med anknytning till Kungsbacka kommun.
2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare.
3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämnden för Kultur
& Fritids ordförande.

Bedömningsvillkor
Tilldelas förening, verksam inom nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde, som har verkat för en stark
gemenskap under demokratiska former samt skapat engagemang och mervärden för lokalsamhället på ett
framgångsrikt sätt.
Det kan vara att framgångsrika framsteg uppvisats inom t.ex. inkludering, integration, jämställdhet- och
värdegrundsarbete.

Nomineringsprocess
Föreningar som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av Kultur & Fritid avsatta
nomineringsperioden.
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. Beredning
och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.

Övriga villkor
Prissumman utgår med 15 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.
Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid.

Placera denna ruta sist i dokumentet:

Beslutad av:
[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf]
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv]
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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u

Kungsbacka

Riktlinjer för priset Årets
eldsjäl
Ett pris som uppmärksammar ideella
krafter med anknytning till Kungsbacka
Bakgrund
Med priset Årets eldsjäl vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma betydelsen av den enskilda kraft
som verkar inom något av nämndens ansvarsområde.

Allmänna bestämmelser
1. Berättigad att erhålla priset Årets eldsjäl är antingen:
a. bosatt i Kungsbacka kommun.
b. medlem i Kungsbackaförening
2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare.
3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämnden för Kultur &
Fritids ordförande.

Bedömningsvillkor
Tilldelas den person som genom sitt ideella engagemang har gjort ett extraordinärt betydelsefullt arbete inom
nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde.

Nomineringsprocess
Föreningar, medlemmar eller personer som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av
Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, födelsedatum,
plats, datum.
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset.

Övriga villkor
Prissumman utgår med 10 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni.
Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.
Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Placera denna ruta sist i dokumentet:

Beslutad av:
[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf]
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv]
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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Kungsbacka

Riktlinjer för priset Årets
förnyare
Ett pris som uppmärksammar
utvecklingsarbete och innovation inom
kultur- och fritidsområdet.
Bakgrund
Med priset Årets förnyare vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma modigt och kreativt
utvecklingsarbete hos aktörer som verkar inom något av nämndens ansvarsområden.

Allmänna bestämmelser
1. Berättigad att erhålla priset Årets förnyare är lag, grupp, förening eller person med anknytning till
Kungsbacka kommun som är verksam inom något av nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområden
2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare.
3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämnden för Kultur
& Fritids ordförande.

Bedömningsvillkor
Tilldelas lag, grupp, förening eller person, verksam inom nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde, som
har utvecklat verksamheten på ett mycket framgångsrikt sätt.
Det kan vara genom att nå ut till flera, etablerat oväntade samarbeten, gått i framkant när det gäller kreativa
idéer och haft modet att prova nya uppslag.

Nomineringsprocess
Föreningar, medlemmar eller personer som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av
Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, födelsedatum,
plats, datum.
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. Beredning
och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.

Övriga villkor
Prissumman utgår med 10 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.
Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid.
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Placera denna ruta sist i dokumentet:

Beslutad av:
[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf]
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv]
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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Kungsbacka

Riktlinjer för
Idrottsstipendium
Ett stipendium som uppmärksammar unga
idrottare i Kungsbacka kommun
Bakgrund
Stipendiet ska uppmuntra ungdomar som vill vidareutveckla sig inom sin idrott.

Allmänna bestämmelser
Berättigad att erhålla stipendiet är:
1. Under 26 år.
2. Född och/eller bosatt i Kungsbacka kommun.
3. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse stipendiater.
4. Stipendiet delas ut till två personer/år
5. Stipendiet riktas endast till enskilda personer.
6. Stipendiet utdelas årligen ut under Kultur & Fritids prisceremoni.

Bedömningsvillkor
Mottagare av stipendiet är unga och ambitiösa idrottsutövare som gjort en betydelsefull insats för idrotten
resultatmässigt men som också företrätt sin idrott på ett föredömligt sätt genom att vara en god kamrat och
förebild för andra och där stipendiet kan stimulera till fortsatt utveckling.

Nomineringsprocess
Nomineringar lämnas in under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Nomineringen ska
innehålla:
 Uppgift vilken idrott den sökande verkar inom.
 Fullständigt namn
 Personnummer
 Födelseort
 Nuvarande bostadsadress
 Telefonnummer och/eller e-postadress
 CV med uppgifter om insatser och erfarenheter inom idrotten.
 Uppgift om minst två referenspersoner med kontaktuppgifter
 En personlig beskrivning av vad du ska använda stipendiepengarna till.
 Din ansökan måste vara komplett.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Efter att stipendiet utnyttjats ska stipendiaten skicka in en rapport om hur stipendiet använts till nämnden för
Kultur & Fritid.
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas stipendiet.
Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.

Övriga villkor
Stipendiet delas ut två personer som tilldelas 10 000 kronor vardera. Stipendiet utdelas under Kultur &
Fritids prisceremoni.
Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid.
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Sida 2 av 3

Placera denna ruta sist i dokumentet:

Beslutad av:
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Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv]
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

1 (1)

2021-02-18

§6
Dnr 2021-00025
Justering av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet som
Kommunfullmäktige delar ut
Beslut
Nämnden för Kultur & Fritid godkänner Justering av priser och stipendium inom
kultur- och fritidsområdet som Kommunfullmäktige delar ut, daterat 2021-02-08, och
översänder det till kommunfullmäktige för antagande.
Kungsbacka kommuns tenntallrik
Priset justeras så att gåvan utgörs av annat föremål än en tenntallrik, att priset därmed
byter namn till Kungsbackas mästare, samt att kriterierna justeras så att även
personer bosatta i Kungsbacka men tävlande för förening utanför Kungsbacka kan
tilldelas utmärkelsen. Urval och beslut ska ske under sekretess.
Kungsbacka kommuns ledarstipendium
Stipendiesumman höjs från 5 000 kr till 10 000 kr för att likställas med nivån på
idrottsstipendiet och kulturstipendiet som delas ut av Nämnden för Kultur- och
Fritid. Beredning och beslut hanteras under sekretess.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Kultur & Fritid har gjort en större översyn av samtliga priser och
stipendier med syftet att synliggöra, förnya och få en större effekt av utdelningen för
pristagaren, kommunen, invånarna och den verksamhet som pristagaren eventuellt
företräder.
Vid översynen har det framkommit vissa skevheter mellan priser som delas ut av
nämnden respektive Kommunfullmäktige varför vi även föreslår att
Kommunfullmäktige gör justeringar på samma sätt som Nämnden för Kultur- och
Fritid gjort så att kommunen som helhet får en uppdaterad och intressant portfölj av
priser och stipendier inom kultur- och fritidsområdet som kan delas ut på ett sätt som
ger positiv uppmärksamhet och effekt.
Sammanfattningsvis har några priser tagits bort, några slagits ihop och några nya
inrättats som ska premiera personer eller organisationer som genomfört insatser
under året i den riktning kommunen vill premiera. Stipendiesumman för liknande
utmärkelser, såsom de tre stipendierna, föreslås också vara lika hög. Urval och beslut
ska ske under sekretess.
I samband med justeringarna av priserna och stipendierna har även en rutin för
marknadsföring, nominering, urval och utdelning gjorts.
Det pris och det stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för är Tenntallriken
och Ledarstipendiet.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

2 (1)

2021-02-18

När det gäller pris och stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för så beslutas
om vem som ska tilldelas priset resp. stipendiet av Nämnden för Kultur- och Fritid
men priserna finansieras och delas ut på uppdrag av Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Förslag till beslut på sammanträdet
(SD) lägger motförslag på att stryka texten "Förutom allmänhet och föreningar, kan
nämnden och förvaltningen nominera kandidat till utmärkelsen" kring ledarstipendiet
med hänvisning till att det kan upplevas som jäv eller liknande från övriga
nominerade när nämnden sedan beslutar utse nämndens/förvaltningens nominering
som pristagare.
Kristina Karlsson (C) lägger tilläggsyrkande på att samtliga prisers beredning och
beslut hanteras under sekretess.
Beslutsgång
Ordförande ställer grundförslaget mot SD:s motförslag och finner att nämnden
beslutar enligt grundförslaget.
Nämnden bifaller Kristina Karlssons (C) tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Stefan Jägnert (SD) och Hampus Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-02-08
Diarienummer

0

KFT 2021-00025 Kungsbacka

Justering av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet som
Kommunfullmäktige delar ut

Nämnden för Kultur & Fritids förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Nämnden för Kultur & Fritid godkänner Justering av priser och stipendium inom kultur- och
fritidsområdet som Kommunfullmäktige delar ut, daterat 2021-02-08, och översänder det till
kommunfullmäktige för antagande.
Kungsbacka kommuns tenntallrik
Priset justeras så att gåvan utgörs av annat föremål än en tenntallrik, att priset därmed byter namn till
Kungsbackas mästare, samt att kriterierna justeras så att även personer bosatta i Kungsbacka men
tävlande för förening utanför Kungsbacka kan tilldelas utmärkelsen. Urval och beslut ska ske under
sekretess.
Kungsbacka kommuns ledarstipendium
Stipendiesumman höjs från 5 000 kr till 10 000 kr för att likställas med nivån på idrottsstipendiet och
kulturstipendiet som delas ut av Nämnden för Kultur- och Fritid. Beredning och beslut hanteras under
sekretess.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Kultur & Fritid har gjort en större översyn av samtliga priser och stipendier med syftet
att synliggöra, förnya och få en större effekt av utdelningen för pristagaren, kommunen, invånarna och
den verksamhet som pristagaren eventuellt företräder.
Vid översynen har det framkommit vissa skevheter mellan priser som delas ut av nämnden respektive
Kommunfullmäktige varför vi även föreslår att Kommunfullmäktige gör justeringar på samma sätt
som Nämnden för Kultur- och Fritid gjort så att kommunen som helhet får en uppdaterad och
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intressant portfölj av priser och stipendier inom kultur- och fritidsområdet som kan delas ut på ett sätt
som ger positiv uppmärksamhet och effekt.
Sammanfattningsvis har några priser tagits bort, några slagits ihop och några nya inrättats som ska
premiera personer eller organisationer som genomfört insatser under året i den riktning kommunen vill
premiera. Stipendiesumman för liknande utmärkelser, såsom de tre stipendierna, föreslås också vara
lika hög. Urval och beslut ska ske under sekretess.
I samband med justeringarna av priserna och stipendierna har även en rutin för marknadsföring,
nominering, urval och utdelning gjorts.
Det pris och det stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för är Tenntallriken och
Ledarstipendiet.
När det gäller pris och stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för så beslutas om vem som ska
tilldelas priset resp. stipendiet av Nämnden för Kultur- och Fritid men priserna finansieras och delas ut
på uppdrag av Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet

Beskrivning av ärendet
Innebörden av förslaget att kommunens samlade portfölj av priser och stipendier inom kultur- och
fritidsområdet kommer uppdateras så att den bättre hänger ihop, känns uppdaterad och får bättre effekt
för mottagarna, den verksamhet de företräder och för kommunens verksamhet. På grund av pandemin
ställdes alla utdelningar 2020 in varför utdelningen 2022 kommer avse perioden 2020-2021.
Priser som premierar prestation:


Kungsbackas tenntallrik (Föreslås byta namn till Kungsbackas mästare). Kommunfullmäktige
ansvarar för detta pris.



Kulturpriset. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris.
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Stipendier som premierar utveckling


Kulturstipendiet. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta stipendium.



Idrottsstipendiet. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta stipendium.



Ledarstipendiet. Kommunfullmäktige ansvarar för detta stipendium.

Priser som premierar beteende:


Årets eldsjäl. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris.



Årets förnyare. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris.



Årets förening. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris.

Två av förändringarna rör priser som Kommunfullmäktiga ansvarar för, Tenntallriken och
Ledarstipendiet. När det gäller höjningen av summan för ledarstipendiet grundar den sig på att
samtliga stipendier som delas ut inom kultur- och fritidsområdet bör uppgå till samma summa för att
inte uppfattas som skev. Höjningen är en anpassning till den stipendiesumma som gäller för Kultur &
Fritids stipendier. När det gäller uppdateringen av namn och form för de som fått en mästartitel så är
tenntallrik en något förlegad gåva även om den har traditioner med sig. Byter vi gåva bör även namnen
ändras på sådant sätt att det framgår att det är ett nytt pris. Vi ser gärna att själva gåvan utformas lokalt
t ex av lokala konstnärer från Kungsbacka eller Halland. Då blir även framtagningen av årets gåva en
positiv aktivitet i sig själv varje år.
När det gäller pris och stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för så beslutas om vem som ska
tilldelas priset resp. stipendiet av Nämnden för Kultur & Fritid men priserna finansieras och delas ut på
uppdrag av Kommunfullmäktige.
Den förväntade effekten av att vi gör justeringar av priserna och stipendierna och planerar att ha en
mer samlad utdelningsceremoni är att vi än mer än idag kan uppmärksamma ideellt arbete i vår
kommun men även Kultur & Fritids egen verksamhet. Vi möjliggör för samtliga föreningar och
personer i vår kommun att kunna premieras, särskilt de som verkar mot de mål kommunen och
nämnden satt upp. Vi tror också att en sammanhållen utdelningsceremoni kan bli en trevlig plats för
möten och som skapar stolthet i Kungsbacka.

Ulrika Granfors

Peter Rudvall, utvecklingsledare

Förvaltningschef

Kerstin Ohlsson, administratör

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-24
Diarienummer
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KS 2021-00547 Kungsbacka

Svar på Finansdepartementets remiss - En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-05-21 och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets betänkande En väl
fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16).
Betänkande innehåller ett flertal förslag till förändringar, däribland att det ska vara möjligt med
automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner samt en ny lagstiftning rörande proportionella
val. Utredningen har också analyserat och tagit ställning till om det är lämpligt att bestämmelserna om
tjänstgöring för ersättare i regionfullmäktige skiljer sig från motsvarande reglering för
kommunfullmäktige.
Vidare har utredaren analyserat och tagit ställning till om kommunallagens jävsbestämmelser bör
anpassas till förvaltningslagens samt kartlagt de författningar som genom särskilda bestämmelser
möjliggör överklagande av kommunala normbeslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Yttrande, 2021-05-21
Finansdepartementets betänkande En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner
och regioner (SOU 2021:16)
Beslutet skickas till
Finansdepartementet

1 (10)
Kommunledningskontoret
Andrea Egerlundh
0300-834272
Lena Knutsson
0300-834724

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (10)

Beskrivning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets betänkande En väl
fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16). Betänkande
berör ett flertal områden som på olika sätt får påverkan på den kommunala förvaltningen.
Utredaren lämnar bland annat förslag som gör det möjligt med automatiserat beslutsfattande i
kommuner och regioner samt föreslår en ny lagstiftning rörande proportionella val.
Utredaren har också analyserat och tagit ställning till om det är lämpligt att bestämmelserna om
tjänstgöring för ersättare i regionfullmäktige skiljer sig från motsvarande reglering för
kommunfullmäktige. Någon förändring av reglerna föreslås dock inte.
Vidare har utredaren analyserat och föreslår en anpassning av kommunallagens jävsbestämmelser så
att de överensstämmer med förvaltningslagens samt har kartlagt samtliga författningar som innehåller
överklagbara kommunala normbeslut. Utredaren lämnar utöver det förslag på en tidsgräns för
överklagande av normbeslut som fattas enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
Kommunledningskontoret har lämnat förvaltningen för Teknik tillfälle att lämna synpunkter på de
delar av betänkandet som berör förändringar i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. Förvaltningen
för Teknik har inte svarat.
Bakgrund
Beslutsfattande och överprövning av kommunala förvaltnings- eller normbeslut

Kommunallagen och förvaltningslagen ger tillsammans grunderna för vad som gäller för kommunalt
beslutsfattande. Beslut inom den oreglerade förvaltningen överklagas genom laglighetsprövning och
inom den specialreglerade oftast genom ett förvaltningsrättsligt överklagande. Mycket tyder dock på
att denna uppdelning inte längre hålls konsekvent. Uppdelningen har sannolikt påverkats av en ökad
juridifiering inom den offentliga förvaltningen. Det vill säga att det sedan en tid, sannolikt mot
bakgrund av Sveriges internationella åtaganden, pågår en förskjutning av makt från politik till juridik.
Domstolsprövningen har därvid kommit att få en ökad betydelse.
Om laglighetsprövning

Den moderna svenska kommunen med självstyrelse tillkom genom 1862 års förordningar, även om
gemensamma angelägenheter kan spåras långt bakåt i tiden inom en by, ett härad socken eller
landskapet. Kommunal självstyrelse finns sedan 1974 inskriven i regeringsformen (RF), 1 kap. 1 §, i
kommunallagen samt i Europakonventionen om kommunal självstyrelse.
Laglighetsprövningen har sitt ursprung i de kommunalförordningar där den kommunala självstyrelsen
infördes. Motiven bakom laglighetsprövningen är att stärka det kommunala självstyret.
Laglighetsprövningen är därför i princip inskränkt till att pröva beslutets rättsenlighet. Beslutet kan
endast upphävas men inte ändras. Laglighetsprövningen kan ses som ett instrument för allmän
medborgarkontroll över den kommunala förvaltningen, snarare än som ett regelrätt överklagande.
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Kommunallagen (2017:725)

Kommunala beslut fattas som utgångspunkt genom den kollektiva beslutsformen som enligt
huvudregeln kommer till uttryck i protokoll över de beslutande sammanträdena, där ledamöter är
närvarande fysiskt eller på distans. En stor del av de kommunala besluten fattas dock numera – efter
delegering – av de anställda. Anställda får också fatta beslut av rent förberedande och rent
verkställande karaktär.
Delegering av beslut

Bestämmelser om delegering har funnits sedan 1953 års kommunallag och hölls ganska oförändrade
fram till 1977 års kommunallag. I 1991 års kommunallag infördes utökade möjligheter för nämnderna
att delegera beslutanderätt till anställda. Nuvarande kommunallag innebär inga förändringar i vad som
kan delegeras.
Nämndernas frihet att avgöra vad som bör delegeras begränsas av kommunallagens regler som anger
att beslut i vissa typer av ärenden inte får delegeras. Delegation kan avse beslut för hela ärendegrupper,
enstaka ärenden eller bara beslut i del av ett ärende. Nämnden kan dessutom föregripa ett beslut som
delegerats till någon i enskilt ärende genom att ta över ärendet själv.
Om förvaltningsrättslig prövning – förvaltningslagen och specialförfattningar

Sverige skiljer sig mot flera andra länder eftersom kommunerna i Sverige, under utbyggnaden av
välfärdsstaten under 1970-talet, blev ansvariga för välfärdsuppgifterna, medan dessa uppgifter i många
andra länder lades på staten. Staten ska – genom länsstyrelsen som överprövningsmyndighet –
respektera gränserna för kommunernas självstyre och i så stor utsträckning som är rimligt, låta
kommunerna verka däri.
Välfärdsuppgifterna reglerades i speciallagstiftning. Förvaltningen benämndes som självförvaltning
eller offentlig förvaltning. De lokala organen betraktades som, av statsmyndigheterna, underställda
lokala myndigheter som skötte angelägenheter som annars skulle ankommit på statliga organ. De
ansågs därför utöva, av staten, delegerad makt, alltså i själva verket statlig makt.
Besluten skulle också därför överklagas i samma ordning som gällde för motsvarande, av statliga
myndigheter fattade beslut, förvaltningsrättsligt överklagande, det vill säga att den överprövande
instansen kan ändra på kommunens beslut och ersätta det med ett annat.
Förvaltningslagen (2017:900)

Följande beslutsformer finns.
- En befattningshavare ensam (den byråkratiska beslutsformen; enrådighetsmetoden)
- Flera befattningshavare gemensamt (den parlamentariska metoden)
- Automatiserat
Annan lagstiftning

Utöver ovannämnda beslutsformer finns också den kollegiala beslutsformen, som främst används vid
olika disciplinära förfaranden, se till exempel patientsäkerhetslagen (2017:30).
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En ytterligare variant av beslutsfattande finns inom upphandlingsregelverken. Upphandling utgör dock
inget specifikt kommunalt verksamhetsområde och kan inte i den meningen betraktas som en
specialreglerad verksamhet. Upphandling är heller inte myndighetsutövning mot enskild men omfattas
ändå med vissa undantag av förvaltningslagen.
Avsnitt 3

Om delegering av automatiserat beslutsfattande

Avsnitt 3.6 ff i utredningen

Utredningen har särskilt övervägt hur ett automatiserat beslutsfattande bör förenas med principerna för
det kommunala beslutsfattandet, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och
EU:s dataskyddsförordning.
Utredningen konstaterar att det finns ett behov av att underlätta för den kommunala sektorn att möta
ökade arbetsuppgifter och att möjligheten finns i digitala arbetssätt och verktyg. Servicen till
medborgarna kan förbättras genom snabbare beslut. Erfarenheterna från den statliga förvaltningens
automatiserade beslut är goda, varför det inte finns någon anledning att särbehandla kommunerna i
detta avseende.
Exempel på automatiserat beslutsfattande i staten finns hos till exempel Transportstyrelsen, där 97
procent av besluten 2019 riktade mot enskilda var automatiserade och hos Försäkringskassan
beträffade tillfällig föräldrapenning. Även Skatteverket har automatiserade beslutsfunktioner.
Utredningen föreslår därför att det i kommunallagen införs bestämmelser som möjliggör delegering till
en automatiserad beslutsfunktion. En förutsättning för detta är att det inte strider mot bestämmelser i
annan lagstiftning. Ett sådant exempel är kravet på motivering enligt förvaltningslagen. Andra exempel
hittar man till exempel i socialtjänstlagen (2001:453) som indirekt förutsätter hantering av en fysisk
person liksom krav på att ett ärende ska handläggas av en fysisk person med viss kompetens.
Det får påpekas att utredningens förslag inte innebär ett krav på kommunerna att delegera till en
automatiserad beslutsfunktion.
Beslut som enligt gällande lagstiftning måste fattas av nämnd, kan inte delegeras. Detsamma gäller
beslut som är av sådan principiell beskaffenhet att de bör förbehållas de ansvariga förtroendevalda.
Ansvaret för automatiserat beslutsfattande ska ligga på varje nämnd och ska omfattas av samma regler
som nuvarande delegeringsmöjligheter. Fullmäktiges godkännande bör inte krävas vid delegering till
en automatiserad beslutsfunktion och kan inte förbjuda en nämnd att delegera. Utredningen förutsätter
att det förekommer en dialog mellan nämnderna och fullmäktige, i bland annat effektivitetsfrågor och
om inte annat så i budgetarbetet.
Automatiserat beslutsfattande får inte ske i ärenden:
- Som prövas genom laglighetsprövning, bland annat på grund av artikel 22 i
dataskyddsförordningen (EU 2016/679) som anger att lämpliga skyddsåtgärder bör omfatta en
rätt att överklaga ett beslut som fattats automatiskt och problematiken kring
överklagandemöjligheter för personer som inte är medlemmar i kommunen.
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- Om upphandling med hänsyn till unionsrätten, bland annat mot bakgrund av att det saknas en
analys av upphandlingsregelverket och artikel 22 i dataskyddsförordningen
- I ärenden där beslut inte kan överklagas, bland annat på grund av att artikel 22 i
dataskyddförordningen,
Automatiserat beslutsfattande kan ske i ärenden
- Där det finns tydliga regler för att ett tillstånd eller en ansökan ska beviljas eller när de ska
avslås
- Att övervägandena för sådana beslut har gjorts i de regelverk som finns för respektive
beslutstyp
- Som handläggs enligt förvaltningslagen och som överklagas förvaltningsrättsligt
Det rör närmast om den typ av ärenden som handlar om att avgöra om vissa förutsättningar föreligger
eller inte. Ärendena bör förekomma i en sådan omfattning att det effektiviserar beslutsfattandet.
Utgångspunkten ska inte vara vad som är tekniskt möjligt utan vad som är möjligt att automatisera
med utgångspunkt från befintlig reglering, det vill säga samma uppdelning som sker mellan nämnd
och anställd.
Samma krav på uppföljning och kontroll av delegeringen ska gälla, det vill säga att verksamheten
bedriv enligt lag och annan författning samt i enlighet med fullmäktiges eller nämnden egna direktiv.
En annan ordning som kan diskuteras är att utöka kommunallagens enda beslutsform - kollektivt
beslutsfattande – till ytterligare en beslutsform enligt förvaltningslagens modell.
Kommunledningskontoret anser dock att den av utredningen föreslagna ordningen är bättre eftersom
den grundar sig på byggstenarna för kommunalt beslutsfattande, vilket bidrar till att värna om den
kommunala självstyrelsen och som fortsatt ger möjlighet för kommunens nämnder att bestämma om
vilka beslut och till vem som nämnden önskar delegera.
Kommunledningskontoret instämmer i utredningens förslag.
Avsnitt 4. Ordning för val i kommun- och regionfullmäktige
Utredarens uppdrag rörande ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige var att:
- analysera ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige
- särskilt ta ställning till hur det kan säkerställas att ledamöter, valda av fullmäktige, som avgår
från ett kommunalt organ får en ersättare som tillhör samma parti,
- analysera om regleringen i lagen om proportionellt valsätt är ändamålsenlig, och
- föreslå de författningsändringar som bedöms lämpliga
Regelverket bör enligt regeringens mening vara lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställa
representation från politiska minoriteter i bland annat styrelse och nämnder. Bakgrunden till uppdraget
var såväl en skrivelse från riksdagens konstitutionsutskott i samband med att den nya kommunallagen
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infördes 2017 som en uppmaning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att förenkla reglerna i
lagen om proportionellt valsätt.
Avsnitt 4.3.1 Ny lag om proportionella val i kommuner och regioner

Utredningen presenterar en helt ny lag rörande proportionella val i kommuner och regioner.
Anledningen att utredaren väljer att föreslå en helt ny lag istället för att komplettera nuvarande lag är
att nu gällande lag i mångt och mycket har levt kvar från 1913 då den instiftades.
1913 års stadga och har mer eller mindre okommenterat återgivits i de tre följande lagarna. Det finns
därför i stort sett inte något stöd för rättstillämpningen i form av förarbeten. Mot den bakgrunden anser
utredaren det motiverat att föreslå en helt ny lag om proportionella val med en egen
författningskommentar till stöd för lagens tillämpning. Kommunledningskontoret delar den
bedömningen.
De förslag som presenteras i utredningen är förutom en ny ordning som innebär att det är möjligt att
genomföra fyllnadsval då en ledamot avgår, även förslag som syftar till förenklingar i tillämpningen av
LPV. Lagstiftningen är i sin nuvarande form krånglig att tillämpa och kommunledningskontoret kan
konstatera att de förslag till förändringar som föreslås inte avhjälper den problematiken.
Utredaren föreslår en ny beräkningsmetod för fördelning av platserna såväl inom en valsedelsgrupp
som mellan valsedelsgrupperna. Kommunledningskontoret kan inte se på vilket sätt detta förenklar
tillämpningen även om det självklart behövs en matematisk metod för att beräkna hur platserna ska
fördelas proportionellt.
Ytterligare svårigheter uppstår i och med att lagstiftningen endast används vid tillsättning av en hel
nämnd, vilket i normalfallet sker i samband med de allmänna valen vart fjärde år. Det är med andra ord
en lagstiftning som används sällan, om ens någonsin i vissa kommuner. Därmed finns det en stor risk
för ett kunskapsunderskott, hos såväl de förtroendevalda som de tjänstepersoner som ska bistå de
förtroendevalda vid genomförande av valet.
Om huvudsyftet med lagstiftningen är att garantera minoriteters representation i de beslutande
församlingarna menar kommunledningskontoret att det borde finnas ett flertal sätt att garantera den
typen representation utan att reglerna i LPV används. Även om lagstiftningen behövs, bedömer
kommunledningskontoret att det skulle vara eftersträvansvärt om utredaren hade tittat på ett antal
förslag om hur det skulle kunna gå till. Annars finns det en risk att lagstiftningen endast används som
ett hot eller för att möjligheten finns, istället för att fungera som en garant för minoriteter att få den
representation som lagstiftningen ger dem rätt till.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget att det ska bli möjligt att genomföra fyllnadsval
då en ledamot i en beslutsinstans som valt enligt reglerna i LPV avgår och tror liksom utredaren att
kommunfullmäktige kommer att ta ansvar för att fördela platserna proportionellt.
Förslaget rörande fyllnadsval har just den inriktning som kommunledningskontoret bedömer skulle
kunna vara en framkomlig väg för att lösa delar av den problematik som LPV medför. Nämligen att
fullmäktige ges ansvar för att säkerställa att fördelningen i nämnden blir representativ om någon så
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kräver. I normalfallet gör fullmäktiges valberedning just detta alldeles oavsett om det krävs eller inte
av det antal ledamöter som LPV stipulerar ska ställa sig bakom ett yrkande om att ett val ska
genomföras med stöd av LPV.
Med tanke på förslaget i 6 kap § 20 KL om att fullmäktige vid fyllnadsval, så långt som det är möjligt,
ska säkerställa att representationen i nämnden inte förändras, så borde en liknande skrivning kunna
föras in även i LPV med samma motivering att det är upp till prövning i förvaltningsdomstol om
fullmäktige har fullgjort denna uppgift korrekt eller inte.
När det gäller inträdesordningen i fullmäktige bedömer kommunledningskontoret att det vore bra om
utredaren tittar på och presenterar förslag som möjliggör att den av fullmäktige fastställda
inträdesordningen för ersättare används även då en beslutsinstans har valts proportionellt.
Kommunledningskontoret bedömer till skillnad från utredaren att det kan bli rörigt för framförallt de
förtroendevalda vilka regler som gäller när en ersättare ska tas in för en ordinarie ledamot. Detta då det
sällan torde vara så att LPV har tillämpats vid alla de val som fullmäktige har förrättat och de
förtroendevalda ofta har uppdrag i flera nämnder där olika regler alltså kan gälla så som förslaget till
ny lagstiftning ser ut.
Det kan visserligen självklart vara så att de valsedelsgrupper som använts vid ett proportionellt val inte
överensstämmer med de grupperingar som använts då fullmäktiges inträdesordning bestämdes, men
det borde vara möjligt att kombinera dessa två bestämmelser eller i alla fall skapa möjligheter för den
enskilda beslutsinstansen att fatta beslut om vilken metod som ska användas.
Kommunledningskontoret skulle också gärna se att en ledamot som vill att ett val ska genomföras
enligt reglerna i LPV meddelar detta i förväg. Idag räcker att en ledamot lämnar ett yrkande på själva
sammanträdet då valet ska förrättas. Om inte själva förrättningen av valet ska ta orimligt lång tid i
anspråk krävs att valet förbereds. Om ett yrkande om användning av LPVs regler uteblir har
förberedelserna skett i onödan.
Avsnitt 5. Tjänstgöringen för ersättare i fullmäktige
Reglerna för tillsättning av ersättare i fullmäktige skiljer sig i dag åt mellan kommunfullmäktige och
regionfullmäktige. Ersättare i kommunfullmäktige utses till det antal som kommunfullmäktige
bestämmer. Antalet får högst vara hälften av det antal platser som varje parti fått i fullmäktige.
Ersättare i regionfullmäktige utses på motsvarande sätt som för riksdagsvalet, vilket i korthet innebär
att lika många ersättare ska utses som partiet har fått mandat i valkretsen, dock alltid minst tre.
Utredaren hade till uppgift att se över om reglerna behövde anpassas så att de överensstämmer med
varandra. Utredaren kommer dock fram till att någon förändring inte behöver genomföras eftersom det
under utredningens gång inte har framkommit några problem med den ordningen som är idag.
Kommunledningskontoret ser likt utredaren inga behov av att ändra tjänstgöringen för ersättare i
kommunfullmäktige och delar därför utredarens bild. Kommunledningskontoret upplever inte att det
brukar vara några problem att besätta platserna i kommunfullmäktige och ser inte i övrigt någon
anledning till att reglerna bör förändras eller ensas.
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Kommunledningskontoret ser snarare problem om antalet ersättare skulle öka till antalet. Bland annat
eftersom det skulle innebära en omotiverad höjning av kommunens kostnader för
sammanträdesarvode.
Avsnitt 6. De kommunala jävsbestämmelserna
Utredaren föreslår att kommunallagens jävsbestämmelse anpassas så att de överensstämmer med
förvaltningslagens.
Förvaltningslagens jävsbestämmelser har i huvudsak samma innehåll som de som fanns i 1986 års
förvaltningslag, men har språkligt omarbetats. Det har däremot inte jävsbestämmelserna i
kommunallagen i samma omfattning varför utredaren föreslår en anpassning av kommunallagens
jävsgrunder till det mer moderna språkbruket i förvaltningslagen.
Kommunledningskontoret har inga invändningar mot att kommunallagens bestämmelser om
jävsgrunder anpassas till förvaltningslagens då bestämmelsernas betydelse överensstämmer. Detta
under förutsättning att de två undantag för jäv som finns i kommunallagen, som inte har någon
motsvarighet i förvaltningslagen kvarstår. Utredaren konstaterar att bestämmelserna bör kvarstå och
kommunledningskontoret understryker vikten av det.
De aktuella bestämmelserna är de i 6 kap. 31 § första stycket kommunallagen samt andra stycket i
samma bestämmelse. Bestämmelserna tydliggör att den som handlägger ett ärende hos en nämnd som
berör ett aktiebolag där kommunen eller regionen äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där
kommunen eller regionen utser minst hälften av styrelseledamöterna, inte anses jävig enligt 28 § 2
(ställföreträdarjäv) eller 5 (delikatessjäv) enbart på grund av att hen är ställföreträdare för bolaget eller
stiftelsen eller på något annat sätt är knuten dit. Detta gäller dock inte när en nämnd handlägger
ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda. I andra stycket i samma bestämmelse anges
vidare att den som handlägger ett ärende hos en nämnd inte heller ska anses jävig enligt 28 § 5
(delikatessjäv) enbart på grund av att han eller hon tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet
hos en annan nämnd.
Undantagen kom till vid införandet av 1991 års kommunallag. Regeringen anförde då att det är vanligt
att nämndledamöter och ledande tjänstemän hos nämnder har uppdrag i bolag och stiftelser som verkar
inom nämndens verksamhetsområde. Det vore i dessa situationer inte rimligt att hävda det
ställföreträdarjäv och delikatessjäv som finns i förvaltningslagen. Undantaget för handläggning i en
annan nämnd infördes för att undanröja eventuella tveksamheter kring möjligheten för en
förtroendevald att ingå både i styrelsen och en annan nämnd.
Avsnitt 7 Kommunala föreskrifter
Regeringsformen (RF) skiljer mellan normbeslut (föreskrifter) och förvaltningsbeslut. Föreskrifter är
RF:s benämning på rättsregler. Rätten att besluta om föreskrifter – normgivningsmakten – regleras
huvudsakligen i 8 kap. RF.
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Föreskrifter kännetecknas av att de i princip är bindande för myndigheter och enskilda och är generella
till sin natur samt riktar sig till en obegränsad krets. Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och
regeringen genom förordning. Kommunerna har ingen direkt, på RF, grundad rätt att besluta om
föreskrifter. Det förutsätts att riksdagen eller regeringen – efter riksdagens delegation - har delegerat
den rätten till kommunerna.
Riksdagen kan genom så kallad direktdelegation direkt bemyndiga en kommun att meddela
föreskrifter, bland annat om föreskrifterna avser avgifter. När riksdagen medger att regeringen
bemyndigar kommunerna att meddela föreskrifter kallas detta subdelegation. RF reglerar inte vilket
organ inom kommunen som ska besluta om föreskrifter.
Avsnitt 7.3 Överklagande av kommunala föreskrifter
Utredningen har hittat en lag och två förordningar med särskilda bestämmelser om överklagande av
kommunala normbeslut där det kan konstateras att bestämmelserna är ofullständiga. Detta rör lagen
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, terrängkörningsförordningen (1975:313) samt
vägtrafikförordningen (1995:137). Orsaken till dessa luckor i lagstiftningen är med stor sannolikhet att
reglerna i 1986 års förvaltningslag skulle vara tillämpliga på överklaganden av beslut enligt
författningarna och några närmare förfaranderegler i författningarna ansågs därför inte nödvändiga.
Den nya förvaltningslagens generella bestämmelse i 41 § anses inte ge någon rätt att överklaga
normbeslut. Mot det kan hävdas ett det inte finns något i ordalydelsen av bestämmelserna som ger
uttryck för att deras tillämpning ska begränsas till förvaltningsbeslut. Förvaltningslagen är principiellt
tillämplig på normbeslut, vilket kommer till uttryck i 32 § punkt 4 FL.
Rättsläget måste i avsaknad av vägledande avgöranden betraktas som oklart. Utredningen föreslår
därför att förvaltningslagens bestämmelser om rätt att överklaga, hur ett beslut överklagas,
överklagandetid samt myndigheternas handläggning av inkomna överklagande ska tillämpas på de
aktuella överklagandena av kommunala föreskrifter för ovannämnda författningar. Vem som ska ha
rätt att överklaga beslut får hanteras inom rättstillämpningen. Och när frågan om möjlighet att
överklaga normbeslut i fortsättningen aktualiseras i lagstiftningsärenden anser utredningen att det i
samband därmed också tas ställning till vem som har klagorätt.
Kommunstyrelsens förvaltning har ingen erinran mot utredningens förslag. Det är ett klokt förslag att,
i avvaktan på att ytterligare lagstiftningsåtgärder vidtas, förvaltningslagens bestämmelser om
överklagande ska tillämpas med avseende på de identifierade trafikförfattningarna.
Bedömning och förslag
Kommunledningskontorets ställer sig i stort bakom förslagen i betänkandet, men lämnar i sitt förslag
till yttrande ett antal synpunkter rörande förslagen till förändringar i Lagen om proportionellt valsätt
(LPV) som förslås ändra namn till Lag om proportionella val i kommuner och regioner.
Kommunledningskontorets bedömer bland annat att utredningen förutom att föreslå förslag till
förändringar i nämnd lag, borde ha tittat på möjligheter till förändringar som tillgodoser minoriteters
representation och skulle få till följd att LPV inte behöver tillämpas vid förrättning av val. LPV är
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alldeles oavsett de förändringar som föreslås en krånglig lagstiftning och det är
kommunledningskontorets uppfattning att syftet med lagen borde gå att uppnå på andra sätt.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
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Yttrande över Finansdepartementets remiss: En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun instämmer i de förslag till författningsändringar som lämnas i betänkandet.
Kungsbacka kommun anser att det är olyckligt att utredningen inte har kunnat presentera några förslag
till förenklingar i tillämpningen i den föreslagna nya lagen om proportionella val i kommuner och
regioner. Lagstiftningen är i sin nuvarande form krånglig att tillämpa och Kungsbacka kommun kan
konstatera att förslagen i den nya lag som föreslås inte avhjälper den problematiken.
Kommunens inställning i detalj
3.6 ff Delegering av beslut till automatiserad beslutsfunktion
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag.
En annan ordning som kan diskuteras är att utöka kommunallagens enda beslutsform - kollektivt
beslutsfattande – till ytterligare en beslutsform enligt förvaltningslagens modell.
Kungsbacka kommun anser dock att den av utredningen föreslagna ordningen är bättre eftersom den
grundar sig på byggstenarna för kommunalt beslutsfattande, vilket bidrar till att värna om den
kommunala självstyrelsen och som fortsatt ger möjlighet för kommunens nämnder att bestämma om
vilka beslut och till vem som nämnden önskar delegera.
4.3.1 Ny lag om proportionella val i kommuner och regioner
Kommunen har ingen principiell invändning mot att en ny lag om proportionella val i kommuner och
regioner (LPV) införs, men vill däremot understryka att det är olyckligt att det inte föreslås någon
förenkling av lagen om proportionellt valsätt (LPV) på det sätt som SKR efterfrågat i sin skrivelse till
Finansdepartementet. Den nya lagen är i förslaget lika svår att tillämpa som nuvarande lagstiftning.
Då LPV endast används vid tillsättning av en hel nämnd, vilket i normalfallet sker i samband med de
allmänna valen vart fjärde år, är det en lagstiftning som används sällan, om ens någonsin i vissa
kommuner. Med andra ord finns det en stor risk för ett kunskapsunderskott, hos såväl de
förtroendevalda som de tjänstepersoner som ska bistå de förtroendevalda vid genomförande av valet.

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se

1 (3)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

Om huvudsyftet med lagstiftningen är att garantera minoriteters representation i de beslutande
församlingarna borde det finnas ett flertal andra sätt att garantera den typen representation utan att
bestämmelserna i Lag om proportionella val i kommuner och regioner används.
Kungsbacka kommun efterfrågar därför att utredaren tittar på ett antal sådana förslag. Risken finns
annars att lagstiftningen kan komma att användas som ett hot istället för att skapa möjligheter för
minoriteter att få den representation i styrelsen, nämnder och utskott som de har rätt till enligt LPV.
Utredaren lämnar själv ett förslag som har den inriktningen som kommunen efterfrågar, nämligen det
rörande fyllnadsval då ledamöter i en nämnd eller styrelse har valts proportionellt. I förslaget ges
fullmäktige ansvar för att säkerställa att representationen i nämnden förblir representativ. Ett sådant
ansvar skulle fullmäktige kunna få på ett mer generellt plan om det krävs eller begärs.
Utöver att lagstiftningen är svårtillämpad krävs, för att inte själva valförrättandet ska ta orimligt lång
tid i anspråk, en omfattande förberedelse inom förvaltningsorganisationen. Eftersom det endast krävs
att en ledamot yrkar på användning av LPV vid tillsättning av platser, på det aktuella sammanträdet då
valet ska ske, kan mycket förberedelsearbete gå om intet om yrkandet om tillämpning av LPV vid ett
enskilt val uteblir. I syfte att motverka onödigt förberedelsearbete skulle utredningen ha kunnat
presentera förslag som exempelvis innebär att en ledamot som avser att yrka på tillämpning av LPV,
ska meddela detta i förväg.
Likaså hade det i lagen kunnat införas bestämmelser om att lagen inte får tillämpas om fullmäktige
säkerställer att fördelningen av plasterna i den aktuella instansen ändå sker proportionellt, vilket
faktiskt sker i den absoluta majoriteten av fallen då representationen i en nämnd bestäms.
Med tanke på förslaget i 6 kap § 20 KL om att fullmäktige vid fyllnadsval, så långt som det är möjligt,
ska säkerställa att representationen i nämnden inte förändras, så borde en liknande skrivning kunna
föras in även i LPV med samma motiveringar, att det är upp till prövning i förvaltningsdomstol om den
som förrättar valet har fullgjort denna uppgift korrekt eller inte.
4.3.6 En möjlighet till fyllnadsval avseende val till styrelse och nämnder som genomförts
proportionellt
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med undantag för vissa av utredningens
bedömningar.
Kungsbacka kommun uppskattar att utredaren föreslår att det införs en ny bestämmelse som möjliggör
fyllnadsval då tillsättningen har skett enligt reglerna i LPV. En sådan bestämmelse snarare gynnar
minoritetsskyddet än tvärtom.
När det gäller inträdesordningen i fullmäktige önskar Kungsbacka kommun att utredaren tittar på och
presenterar förslag som möjliggör att den av fullmäktige fastställda inträdesordningen för ersättare
används även då en beslutsinstans har valts proportionellt.
Kungsbacka kommun instämmer inte i utredarens uppfattning att det inte kan uppstå problem med
regleringen eftersom reglerna i kommunallagen och LPV ser olika ut. Det kan visserligen självklart
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vara så att de valsedelsgrupper som använts vid ett proportionellt val inte överensstämmer med de
grupperingar som använts då fullmäktiges inträdesordning bestämdes, men det borde vara möjligt att
kombinera dessa två eller skapa möjligheter för en enskild beslutsinstans att fatta beslut om vilken
metod som ska användas. Risken är annars att det blir rörigt för framförallt de förtroendevalda. Detta
då det sällan torde vara så att LPV har tillämpats vid alla de val som fullmäktige har förrättat och de
förtroendevalda ofta har uppdrag i flera nämnder där olika regler alltså kan gälla så som förslaget ser
ut i sin nuvarande form.
5.3.1 Reglerna om ersättarnas tjänstgöring ska inte ändras
Kungsbacka kommun instämmer i uppfattningen att det inte finns något behov av att ändra regleringen
i kommunallagen rörande ersättare i kommunfullmäktige. Kommunen upplever inga problem med
nuvarande ordning utan ser snarare problem om antalet ersättare skulle öka till antalet. Bland annat
eftersom det skulle innebära en omotiverad höjning av kommunens kostnader för
sammanträdesarvode.
6.3 Kommunallagens bestämmelser om jävsgrunder ska anpassas till förvaltningslagen
Kungsbacka kommun har inga invändningar mot att kommunallagens bestämmelser om jävsgrunder
anpassas till förvaltningslagens. Detta under förutsättning att de två undantag för jäv som finns i
kommunallagen, som inte har någon motsvarighet i förvaltningslagen kvarstår. Nämligen
bestämmelserna i 6 kap. 31 § första stycket kommunallagen samt andra stycket i samma bestämmelse.
Undantagen är enligt kommunen viktiga för att den kommunala förvaltningen ska fungera smidigt.
7.4
Överklagande av vissa normbeslut
Kungsbacka kommun har ingen erinran mot utredningens förslag.
Det är ett klokt förslag att, i avvaktan på att ytterligare lagstiftningsåtgärder vidtas, förvaltningslagens
bestämmelser om överklagande ska tillämpas med avseende på de identifierade trafikförfattningarna.
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Svar på Finansdepartementets remiss om utökat bemyndigande för Boverket att
meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem
och annan jämförlig verksamhet (Fi2021/01561)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-26, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets remiss av Boverkets
promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet (Fi2021/01561).
Boverket tog 2015 fram vägledningen Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering,
utformning och förvaltning av skolors och förskolors utemiljö samt Boverkets allmänna råd (2015:1)
om friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor och fritidshem.
Trots dessa vägledningar och råd är trenden att utemiljöer vid förskolor och skolor blir allt mindre.
Dessutom minskar tillgången till grönområden i stadsmiljöer generellt och allt färre barn går eller
cyklar till skola och fritidsaktiviteter. Sammantaget innebär det att utemiljöerna vid skola och förskola
får en allt större betydelse för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet, rekreation och lek.
I promemorian föreslår Boverket en ändring i 10 kap. 9 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF,
som innebär att Boverket får ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om friyta för lek och
utevistelse som avses i 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ PBL. Boverket vill kunna ställa
bindande krav på kvaliteter och placering av friytor, men har dock inte för avsikt att genom föreskrifter
ställa krav på friytornas storlek.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26
Yttrande, 2021-05-26
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Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-05-19 § 66
Nämnden för Förskola & Grundskolas yttrande 2021-05-12
Boverkets promemoria: Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek
och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, 2021-03-23
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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kommundirektör

samhällsbyggnadschef
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Yttrande över Finansdepartementets remiss: Önskemål om utökat bemyndigande för
Boverket att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet (Fi2021/01561)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun är positiv till förslaget och delar Boverkets uppfattning att föreskrifter kan vara
ett bra verktyg för att skapa bra och tillräckliga utemiljöer vid skolor och förskolor.
I fortsatta arbetet med föreskrifter anser Kungsbacka dock att man bättre bör definiera friyta till att
innefatta även lärmiljöer. Man bör även bättre beskriva syftet till varför en friyta ska vara solbelyst för
att inte hindra uppsättning av solskydd. Synpunkterna gäller de exempel på föreskrifter som anges i
bilaga 1. Även bilaga 2 om konsekvenser bör utvecklas gällande svårigheten med flexibla detaljplaner.
Kommunens inställning i detalj
De synpunkter Kungsbacka kommun vill framföra är följande:
Kungsbacka kommun ser en nytta i att friytan prioriteras redan i tidiga skeden för att möjliggöra en
ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet samt underlätta planering och markinköp. Det skulle
även innebära större möjligheter att kunna ställa krav på privata aktörer.
Eftersom det finns en tydlig koppling mellan ytans storlek och möjligheterna att utveckla säkra,
ändamålsenliga och tillgängliga friytor för lek, fysisk aktivitet och kreativa lärmiljöer ser Kungsbacka
det som positivt med ett direktiv hur stor denna yta bör vara. Därför anser Kungsbacka kommun att
rekommendation om storlek i kvadratmeter även fortsättningsvis bör finnas hos Boverket genom i
vägledningar och allmänna råd. Detta för att undvika egna tolkningar till fördel för andra ändamål än
friyta.
Kungsbacka kommun anser att föreskrifter om friyta kan försvåra kommuners möjligheter att anta
flexibla detaljplaner där exempelvis utnyttjandegraden inte är noggrant preciserad. En konsekvens är
att det i bygglovsprövningen kan innebära att byggnadsnämnden kan tvingas bryta mot föreskrifterna
eftersom byggrätten som finns i detaljplanen inte får minskas. Detta bör beskrivas av Boverket som
konsekvens i bilaga 2. Det skulle även kräva fler utredningar i tidiga skeden för att kunna säkra
kvaliteter i detaljplanen, exempelvis att utreda formerna för skolverksamheten, solstudier och
gestaltning av friytan. Detta talar emot Kungsbackas intentioner att bygga flexibla utbildningslokaler.
Synpunkter på Bilaga 1:
Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Kungsbacka anser att en koppling till lärmiljöer saknas i definitionen av friyta. Utifrån barn/
elevperspektivet bör tiden som spenderas på skolgård eller liknande friyta inte bara kunna bidra till lek
och aktivitet utan även till ett mångsidigt lärande. Med ett förtydligande av friytan till att även
inkludera lärmiljöer öppnas möjligheter för ett samband mellan inne och ute för elever och barn.
Kungsbacka anser att definitionen av när en yta ska vara solbelyst bör utvärderas och skrivas om för
att uppnå målet med den detaljrika specifikationen. Det finns många tillfällen där direkt solsken inte är
att föredra för lekande barn och elever. En oro med denna skrivning är att den innebär hinder i
uppsättning av solskydd.
Kungsbacka kommun

YTTRANDE
Nämnden för Service
Datum

2021-05-07
Diarienummer

0

Kungsbacka

SE 2021-00124

Yttrande "Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för
lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet"
(KS2021-00458)
Sammanfattande inställning
Nämnden för Service ställer sig positiva till Boverkets förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF. Förslaget som avser ett utökat bemyndigande för Boverket att
meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan
jämförlig verksamhet.
Nämnden för Service inställning i detalj
Nämnden för Service yttrar sig utifrån planeringsperspektivet och barnperspektivet där ändringen
tydligt fokuserar på storlek av ytan och faktorer som är främst kopplade till planering av ny kommunal
service såsom nya utbildningslokaler.
Nämnden för Service är delaktig i processen vid detaljplanearbetet och presenterar i tidigt skede ett
behov av utbildningsplatser och ser en nytta i att friytan prioriteras redan i tidiga skeden för att
möjliggöra en ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet samt underlätta planering och markinköp
i tidiga skeden så att barn/elever får rätt friyta.
Då ytans storlek ofta är kopplad till möjligheterna att utveckla säkra, ändamålsenliga och tillgängliga
friytor för lek, fysisk aktivitet och kreativa lärmiljöer anser nämnden det positivt med ett direktiv hur
stor denna yta bör vara. Detta för att undvika egna tolkningar till fördel för andra ändamål än friyta.
Utifrån barn/elevperspektivet är ett tydligt direktiv gynnsamt för att utemiljöerna faktiskt får
möjligheten att utvecklas för barnens bästa.
Nämnden för Service yttranden över Boverkets promemoria:
 Nämnden för Service anser att en koppling till lärmiljöer saknas i definitionen av Friyta i bilaga
1. Utifrån barn/ elevperspektivet bör tiden som spenderas på skolgård eller liknande friyta inte
bara kunna bidra till lek och aktivitet utan även till ett mångsidigt lärande. Med ett
förtydligande av friytan till att även inkludera lärmiljöer öppnas möjligheter för ett samband
mellan inne och ute för elever och barn.

service@kungsbacka.se
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Nämnden för service anser att definitionen i Bilaga 1 av när en yta ska vara solbelyst bör
utvärderas och skrivas om för att uppnå målet med den detaljrika specifikationen. Det finns
många tillfällen där direkt solsken inte är att föredra för lekande barn och elever. En oro med
denna skrivning är att den sätter hinder i uppsättning av solskydd och liknande anordningar där
behovet finns. Skrivelsen riktar sig troligtvis mest till tätbebyggda områden där skuggning ger
en begränsad tillgång till direkt solljus och bör skrivas om för att beskriva syftet bättre.

Nämnden för Service
Kungsbacka kommun
Lovisa Eld
Förvaltningschef

Maria Rosenberg
Verksamhetschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Service

Datum

1 (1)

2021-05-20

§ 51
Dnr 2021-00124
Begäran om yttrande - Boverkets promemoria Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter (KS 2021-00458)
Beslut
Nämnden för Service antar yttrandet - Boverkets promemoria Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter (KS 2021-00458), och översänder det som sitt
svar till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Service fick tillfälle att yttra sig gällande - Boverkets promemoria
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter (KS 2021-00458).
Nämnden ställer sig positiva till Boverkets förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF. Förslaget som avser ett utökat bemyndigande för
Boverket att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem,
skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Begäran om yttrande - Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter (KS 2021-00458)
(Boverket) - Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor
för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig
verksamhet (KS 2021-00458)

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum
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2021-05-19

§ 66
Dnr 2021-00523
Remiss - Boverkets promemoria "Önskemål om utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, KS 2021-00458
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola anser att nuvarande bestämmelser är
tillräckliga och föreslår att kommunstyrelsen avvisar Boverkets förslag om utökade
befogenheter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt att nämnden för Förskola & Grundskola ska yttra sig
över förslag från Boverket om utökat bemyndigande gällande friytor.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att Boverkets förslag till ändring i 10
kap. 9 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF är rimlig. Nämnden yttrar sig
utifrån barnperspektivet samt planeringsperspektivet där ändringen tydligt fokuserar
på storlek (utan att definiera) av ytan och faktorer som är främst kopplade till
planering av nya verksamhetslokaler (byggnader).
Nämnden inte är delaktig i processen vid detaljplanearbete utan presenterar ett behov
av utbildningsplatser. Dock ser nämnden en nytta i att f riytan prioriteras redan i
tidiga skeden för att möjliggöra en ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet
samt underlätta planering.
Nämnden för Förskola & Grundskola instämmer i Boverkets förslag till ändring med
några få synpunkter som finns definierade nedan.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att:




”Lärmiljöer” bör inkluderas i definitionen av Friyta i Bilaga 1
Hänvisning till riktlinjer/allmänna råd för storlek i kvm bör fortsättningsvis
även finnas hos Boverket som rekommendation.
Definitionen av när en yta ska vara solbelyst bör utvärderas och skrivas om
för att uppnå målet med den detaljrika definitionen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att kommunstyrelsen avvisar Boverkets
förslag eftersom nuvarande bestämmelser är tillräckliga. Karin Green (C) och Jan
Eric Knutas (L) yrkar bifall till ordförandens (M) yrkande.
Clas Rosander (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till skolchefens förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum

2021-05-19

Beslutsgång
Ordförande (M) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, skolchefens
förslag och ordförandens (M) yrkande.
Ordföranden (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
ordförandens (M) yrkande att avvisa Boverkets förslag eftersom nuvarande
bestämmelser är tillräckliga.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-04-30
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, 202103-23
Yttrande, 2021-04-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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YTTRANDE
Förskola & Grundskola
Datum

2021-05-12
Diarienummer

0

Kungsbacka

FG 2021-00523

Klicka här för att ange remitterande instans dnr

Yttrande över myndighetens remiss: Boverkets promemoria "Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet"
Yttrande över Boverkets promemoria "Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för
friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet"
Sammanfattande inställning
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att Boverkets förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF är rimlig. Nämnden yttrar sig utifrån barnperspektivet samt
planeringsperspektivet där ändringen tydligt fokuserar på storlek (utan att definiera) av ytan och
faktorer som är främst kopplade till planering av nya verksamhetslokaler (byggnader).
Nämnden inte är delaktig i processen vid detaljplanearbete utan presenterar ett behov av
utbildningsplatser. Dock ser nämnden en nytta i att friytan prioriteras redan i tidiga skeden för att
möjliggöra en ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet samt underlätta planering.
Nämnden för Förskola & Grundskola instämmer i Boverkets förslag till ändring med några få
synpunkter som finns definierade nedan.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att:




”Lärmiljöer” bör inkluderas i definitionen av Friyta i Bilaga 1
Hänvisning till riktlinjer/allmänna råd för storlek i kvm bör fortsättningsvis även finnas hos
Boverket som rekommendation.
Definitionen av när en yta ska vara solbelyst bör utvärderas och skrivas om för att uppnå målet
med den detaljrika definitionen.

Kommunens inställning i detalj
Nämnden för Förskola & Grundskola ställer sig positiva till förslaget avser ett utökat bemyndigande
för Boverket att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor
och annan jämförlig verksamhet.
Nämndens namn
«OrgEpost»
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Nämnden för Förskola & Grundskola anser att behov finns för att även fortsättningsvis definiera vilken
storlek på yta som är tillräckligt när det gäller olika åldrar på barn och elever, då som rekommendation
snarare än lag. Då ytans storlek ofta är kopplad till möjligheterna att utveckla säkra, ändamålsenliga
och tillgängliga friytor för lek, fysisk aktivitet och kreativa lärmiljöer anser nämnden det positivt med
ett direktiv hur stor denna yta bör vara. Detta för att undvika egna tolkningar till fördel för andra
ändamål än friyta. Utifrån barnperspektivet är ett tydligt direktiv gynnsamt för att utemiljöerna faktiskt
får möjligheten att utvecklas för barnens bästa. Utifrån planeringsperspektivet bör direktivet vara en
rekommendation för att inte utgöra ett allt för stort hinder vid mindre motiverade avvikelser.

Nämnden för Förskola & Grundskola anser att en koppling till lärmiljöer saknas i definitionen av
Friyta i bilaga 1. Utifrån barnperspektivet bör tiden som spenderas på skolgård eller liknande friyta
inte bara kunna bidra till lek och aktivitet utan även till ett mångsidigt lärande. Med ett förtydligande
av friytan till att även inkludera lärmiljöer öppnas möjligheter för ett samband mellan inne och ute för
elever och barn.

Nämnden för Förskola & Grundskola anser att definitionen i Bilaga 1 av när en yta ska vara solbelyst
bör utvärderas och skrivas om för att uppnå målet med den detaljrika specifikationen. Det finns många
tillfällen där direkt solsken inte är att föredra för lekande barn och elever (eller personal). En oro med
denna skrivning är att den sätter hinder i uppsättning av solskydd och liknande anordningar där
behovet finns. Skrivelsen riktar sig troligtvis mest till tätbebyggda områden där skuggning ger en
begränsad tillgång till direkt solljus och bör skrivas om för att beskriva syftet bättre.

Nämnde Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun

Datum

Processnummer

2021-03-23

3.10

Diarienummer

1201/2021

Myndigheten ftlr samhallsplanering.
byggande och boende

Regeringskansliet
Finansdepartementet
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter
för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor,
fritidshem och annan jämförlig verksamhet
Boverket lämnar härmed förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF. Förslaget avser ett utökat bemyndigande
för Boverket att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid
fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet enligt 8 kap. 9 §
andra stycket samt 10 och 11 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Boverket önskar ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om friyta för
lek och utevistelse enligt 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ PBL.
Boverket vill kunna ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor
för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig
verksamhet. Boverket har dock inte för avsikt att genom föreskrifter ställa krav
på friytornas storlek.
Bakgrund
Boverket tog år 2015, på uppdrag av regeringen, fram vägledningen ”Gör plats
för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av
skolors och förskolors utemiljö”. I samband med vägledningen utarbetade och
beslutade Boverket också allmänna råd – Boverkets allmänna råd (2015:1) om
friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor och fritidshem.

Fastställd: dnr 4892/2020

Under remissen av de allmänna råden framförde flera remissinstanser att det är
nödvändigt med föreskrifter för att tvinga kommuner och byggaktörer att se till
att behovet av tillräckligt stor friyta vid skola och förskola tillgodoses.
Boverket bedömde emellertid att det då var lämpligt att som första steg besluta
om vägledning och allmänna råd och att en så ingripande reglering som
föreskrifter inte var motiverad. Boverket skrev dock i konsekvensutredningen
att man avsåg att utvärdera effekterna av de allmänna råden. Om utvärderingen

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona | Telefon: 0455-35 30 00
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visade att den avsedda effekten inte skulle ha uppnåtts, skulle Boverket
överväga att begära föreskriftsrätt.1
Trender

Trots forskning och kunskap om utemiljöns viktiga roll för barns och ungas
lek, lärande och hälsa, finns en tydlig trend de senaste åren att barn får allt
mindre utrymme i stadsmiljöer.
Utemiljöer vid förskolor och skolor bli allt mindre. Inte sällan hamnar de på
bostadsgårdar och/eller ska kompletteras med utevistelse i närliggande parker. I
takt med att vi bygger allt tätare stadsmiljöer trängs barnen ihop på små gårdar
som hårdgörs för att klara slitaget.
Även tillgången till grönområden minskar generellt i stadsmiljöer. Med
förtätning ökar antalet användare av befintliga parker och nyare parker är ofta
små och hårdgjorda.
Ytterligare en trend är att rörelsefriheten för barn och unga minskar. Allt färre
barn går och cyklar till skola och fritidsaktiviteter.
Sammantaget innebär detta utemiljöerna vid skola och förskola får en allt
större betydelse för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet, rekreation och
lek. Dessa miljöer blir de utemiljöer som barn har störst chans att utnyttja i
vardagen.
Nationell kartläggning av skolgårdar visar att friytorna blir mindre

Trenden bekräftas i SCB:s och Boverkets nationella kartläggning av landets
skolgårdar 2013–2017. Kartläggningen visar att skolgårdarna krymper. Mellan
2014–2017 minskade den genomsnittliga friytan per elev från 48,5 kvadratmeter till 44,8 kvadratmeter. I genomsnitt fick alltså grundskoleeleverna 3,7
kvadratmeter mindre friyta per person på tre år. Det är stora skillnader runt om
i landet, särskilt på kommunnivå. Eleverna i Storumans kommun har till
exempel tio gånger så mycket yta som eleverna i Stockholm, drygt 148
kvadratmeter i Storuman mot knappt 15 kvadratmeter i Stockholm. Nästan en
halv miljon barn har mindre än 30 kvadratmeter per elev. Orsaken till
minskningen är ökat antal elever, förtätning på skolgårdar och att nya skolor
byggs med allt mindre friyta.2
Ny vägledning på gång

I Boverkets uppdrag om arkitektur och gestaltad livsmiljö tar myndigheten
fram en ny vägledning för skolors och förskolors inomhus- och
utomhusmiljöer. Boverket har besökt ett flertal skolor och förskolor och kan

1

Konsekvensutredning till Boverkets allmänna råd (2015:1), s. 17.
https://www.boverket.se/contentassets/ba825e66cbed4d2188e727459c53beb7/konsekvensutredning-fri1.pdf Hämtat 2021-03-18.
2 https://www.boverket.se/contentassets/7f6b1586a5504fcfa11ea370f73b2b05/rapport-grundskolor-ochfriytor.pdf Hämtat 2021-03-18.
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konstatera att flera av dessa både är små och har bristande kvaliteter för lek och
utevistelse.
Barnkonventionen är svensk lag

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag
– lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
Konventionen slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Huvudprincipen är att barnets bästa alltid ska komma i första rummet (artikel
3). För att detta ska kunna uppfyllas måste barnets rättigheter enligt artiklarna
2, 6 och 12 vara säkerställda.
Ett stadsbyggande för att främja barns och ungas rörelsefrihet och tillgång till
attraktiva och trygga platser i det offentliga rummet är i linje med samhällets
åtagande gentemot barnkonventionen. Det handlar om att säkerställa och
utveckla miljöer i tätorten och staden som barn och unga finner trygga,
trivsamma och tillgängliga och där de kan mötas och vistas på egna villkor.
Barnkonventionens artikel 31 handlar om barns rätt till lek, vila och fritid. Lek
är barns och ungas naturliga sätt att förhålla sig till omvärlden. Oavsett hur
man väljer att definiera lek, bidrar leken till barnets fysiska och psykiska
utveckling, samt till dess hälsa och välbefinnande.
I den allmänna kommentaren (nr 17) till artikel 31 betonas det nära sambandet
mellan barnets rättigheter i artikel 31 och barnkonventionens huvudprinciper
(artikel 2, 3, 6 och 12) och konventionsstaternas skyldigheter att stärka det
sambandet förtydligas. Här betonas kommunal planering och skola som viktiga
åtgärder för att förverkliga artikelns intentioner. Bland annat bör kommunen
bedöma beståndet av lek- och rekreationsanläggningar för att garantera samma
tillgänglighet för alla grupper av barn.
I överensstämmelse med skyldigheterna enligt artikel 31 bör den offentliga
planeringen prioritera att skapa miljöer som främjar barnets välbefinnande.
Skolan bör därför utrustas med lämpliga inom- och utomhusutrymmen för lek,
idrott, spel och drama, både under skoldagen och i anslutning till denna.3
Utöver ovan nämnda artiklar säger artikel 4 att staten har en skyldighet att till
det yttersta av sina resurser tillgodose barnets sociala, ekonomiska och
kulturella rättigheter.
Om gällande regler om friyta och tillämpning
PBL är den enda lagstiftning som ställer ett uttalat krav på att det ska finnas
tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och liknande. Friytor för lek och utevistelse är enligt
2 kap. 7 § PBL ett allmänt intresse som ska tillgodoses i planläggning. Det
allmänna intresset av lämpliga platser för lek och utevistelse preciseras också
3

Barnombudsmannen. Barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och
konstnärliga livet (art.31). Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 17 (2013). Stockholm:
Barnombudsmannen, 2014.
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som ett krav på tomter att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek
och utevistelse (8 kap. 9 § andra stycket PBL).
Krav på friyta när tomter ska bebyggas

När en obebyggd tomt ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller bland
annat lokaler för fritidshem, förskola och skola, ska det enligt 8 kap. 9 § andra
stycket PBL, på tomten eller i närheten av denna finnas tillräckligt stor friyta
som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen
för att ordna både friyta och parkering, ska man i första hand ordna friyta enligt
8 kap. 9 § andra stycket PBL.
Enligt 8 kap. 10 § PBL ska reglerna i 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas i skälig
utsträckning om tomten är bebyggd.
Enligt 8 kap. 11 § PBL ska reglerna i 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas på
bebyggda tomter också vid ändringar som kräver lov eller anmälan enligt PBL
eller PBF, i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för
arbetet och tomtens särskilda egenskaper.
8 kap. 9 § PBL anger krav på tomter. Med tomt avses ett område som ligger i
direkt anslutning till en byggnad och som behövs för att byggnaden ska kunna
användas för avsett ändamål (1 kap. 4 § PBL). När det gäller fritidshem,
förskola, skola eller jämförlig verksamhet behöver därför bedömas om det på
tomten eller i närheten av denna finns en friyta som uppfyller de krav som
ställs i 8 kap. 9 § andra stycket. Friytan ska både vara tillräckligt stor och vara
lämplig för lek och utevistelse.
Utöver dessa allmänt hållna krav finns det ingenting i PBL eller i förarbetena
till lagen som anger hur bedömningen ska göras, hur stor yta som är tillräcklig
eller hur den kan utformas för att vara lämplig för lek och utevistelse och svara
mot barns behov av en god utemiljö.
Boverkets allmänna råd (2015:1) är baserade på forskning och beprövad
erfarenhet med syftet att utgöra ett stöd vid bedömningen av friytans storlek
och lämplighet för lek och utevistelse.4 De allmänna råden anger bland annat
vilka faktorer som bör vara avgörande vid prövning av friytans lämplighet, att
friytan bör placeras i direkt anslutning till den byggnad som innehåller lokaler
för förskola och liknande, samt att friytan inte bör kunna tas i anspråk för ett
annat ändamål utan att ersättas med friyta med likvärdiga egenskaper.
Syftet med de allmänna råden är att ge rekommendationer och stödja
kommunerna i tolkningen av PBL:s bestämmelser om friyta, så att alla barn
och unga får tillgång till en tillräckligt stor och välfungerande utemiljö.

4

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/ Hämtat 2021-03-18.
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Särskilt om friyta vid detaljplaneläggning

Enligt 2 kap. 7 § 4 PBL ska vid planläggning hänsyn tas till behovet av att det
inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns
lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse.
8 kap. 9 § PBL är tillämplig på tomter, utan någon begränsning till ärendetyp,
att jämföra med 2 kap. 7 § PBL som endast är tillämplig vid planläggning. Det
finns ingen uttrycklig bestämmelse som anger att 8 kap. 9 § PBL är tillämplig
vid planläggning. Däremot måste detaljplanen vara genomförbar och utformas
med hänsyn till befintliga förhållanden (4 kap. 36 § PBL). För att detaljplanen
ska vara möjlig att genomföra ska den därför utformas så att det är möjligt att
uppfylla kraven i 8 kap. 9 § PBL.
Om en detaljplan som innehåller exempelvis en skola ska kunna antas, måste
kommunen ta ställning till behovet av en lämplig plats för lek, motion och
utevistelse enligt 2 kap. 7 § PBL. Eftersom 8 kap. 9 § andra stycket PBL anger
att det måste finnas en friyta i anslutning till en skola, kan det i en sådan
situation alltid antas att ett sådant behov som anges i 2 kap. 7 § PBL finns. Det
ska också finnas förutsättningar för att kunna uppfylla kravet på friyta enligt
8 kap. 9 § andra stycket PBL. Dessa förutsättningar måste utredas i planen och
vid behov ska kommunen införa de bindande planbestämmelser som behövs.
Kravet på friyta handlar ofta om att lämna mark obebyggd, eller reservera
mark. Det kan därför ofta vara lämpligt att säkra att marken är obebyggd
genom planens reglering. Samtidigt finns det inget hinder mot att kommunen
antar en flexibel detaljplan även i situationer där det finns behov av friyta. I en
sådan detaljplan prövas kravet på friyta enbart vid bygglovet.
Vid bygglovsprövning finns dock i princip ingen möjlighet att ompröva en
fråga som redan avgjorts genom en detaljplan. Enligt 9 kap. 30 § 2 och 4 PBL
ska både detaljplanens bestämmelser följas, och 8 kap. 9–11 §§ PBL. Det
innebär i vissa situationer att byggnadsnämnden vid lovprövning inom
detaljplanelagt område med stöd av 8 kap. 9 § PBL kan kräva en viss placering
av friytan om detaljplanen inte redan bestämt en exakt placering. Däremot kan
8 kap. 9 § inte leda till att byggrätten enligt detaljplanen minskas, till exempel
så att den utnyttjandegrad som planen medger inte kan nyttjas fullt ut. För att
säkra friyta kan det därför vara nödvändigt att reglera friytan särskilt genom
planens bestämmelser.
En viktig fråga är vilka omständigheter kommunen är skyldig att beakta när det
bestäms om detaljplanen uttryckligen ska reglera friytan. Exempelvis är det vid
prövningen av hur stor friyta som behövs viktigt att beakta formerna för skolverksamheten, exempelvis antalet barn och barnens ålder. Detta är omständigheter som inte alltid är kända vid planens antagande. Boverket anser att frågan
måste bedömas från fall till fall. I situationer där det kan befaras att behovet av
friyta inte kommer kunna tillgodoses utan tvingande reglering, bör kommunen
välja att reglera detta i planen. Även om det inte alltid går att garantera
formerna för verksamheten, går det alltid att göra ett antagande baserat på
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omständigheterna, exempelvis statistik och behovet av den verksamhet friytan
ska vara till för.
I detta sammanhang kan en föreskrift göra nytta. Genom att det slås fast genom
tvingande reglering vilka egenskaper friytan kommer ha, blir det lättare att
avgöra om friytan kommer behöva säkras genom planens reglering. Frågor om
hur bedömningen ska göras i praktiska situationer beskrivs däremot lämpligast
genom vägledning och/eller allmänna råd.
Kommunala riktlinjer kan behövas för att tillgodose det allmänna intresset och
kravet på friyta i PBL

Det är upp till kommunen att bedöma vad som är tillräckligt stor friyta som är
lämplig för lek och utevistelse. Bedömningen av tillräckligt stor friyta behöver
ta hänsyn till både friytan per barn och till den totala storleken på friytan.
Som stöd för sina bedömningar i enskilda plan- eller bygglovsärenden kan
kommunen anta riktlinjer. Här kan man sammanställa principer för hur
kommunen ska tillgodose friytebehoven i olika typer av bebyggelse, lösa
samutnyttjande av friytor, behov av tredimensionell fastighetsbildning och
faktamaterial. Detta för att underlätta vid detaljplanering och bygglovsprövning.
Boverket ser att fler kommuner tar fram egna riktlinjer för friytor vid skolor
och förskolor, både avseende kvantitativa och kvalitativa aspekter, men också
att kommunerna har vissa svårigheter att hävda dem i praktiken.
Exempel på rättsfall

I domstolarna har frågan om hur 8 kap. 9 § PBL ska prövas varit uppe ett fåtal
gånger.
I en dom från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, från 2019, bedömdes
tillgången på friyta i en detaljplan som antagits av Solna kommun (mål nr
P 8568–18). Planen medgav främst bostadsändamål, men även förskola i
byggnadernas bottenvåning. Detaljplanen hade som syfte att ett befintligt
kvarter med innergård delvis skulle rivas och bebyggas med nya, ytterligare
bostadshus. Vid antagandet fanns två förskolor som bedrev verksamhet på
fastigheten. Boverket yttrade sig i målet och ansåg att den friyta som
kommunen disponerat i detaljplanen inte var tillräckligt stor och att den efter
genomförandet inte hade sådana kvaliteter att 8 kap. 9 § PBL gick att uppfylla.
MÖD ansåg dock att detaljplanens utformning låg inom det handlingsutrymme
som lagen ger kommunen och avslog överklagandena.
Det finns även en dom från MÖD från 2018 som behandlade ett tillsynsärende
enligt miljöbalken, MB, (mål nr M 1926–17). Kommunen hade med stöd av
9 kap. 9 § MB fattat ett beslut om förbud mot utökning av en befintlig
förskoleverksamhet, eftersom det saknades tillräckligt stor yta för lek och
utevistelse i anslutning till förskolan. Kommunen bedömde att detta innebar
sådan olägenhet för människors hälsa som avses i 9 kap. 9 § MB. MÖD ansåg
dock att enbart det faktum att utearean vid en förskola uppgår till ett visst
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kvadratmeterantal per förskolebarn inte i sig kan anses innebära en olägenhet
för barnens hälsa. MÖD skrev:
”Stort antal barn på en mindre area kan emellertid leda till
konsekvenser som kan innebära olägenhet för barnens hälsa.
Exempel på det kan vara höga bullernivåer. Att främja fysiska
aktiviteter är visserligen ett angeläget intresse i ett folkhälsoperspektiv men sådana hälsofrämjande aktiviteter, eller frånvaron
av dessa, är inte något som regleras i miljöbalken. Avsaknad av
fysisk aktivitet kan således inte betraktas som en sådan störning
som enligt miljöbalken kan anses utgöra en olägenhet för
människors hälsa.” (Mål nr M 1926-17, s. 3.)
Eftersom domen bara hanterar frågan om olägenhet för människors hälsa enligt
MB, har den ett mycket begränsat värde för frågan om friyta enligt PBL.
Däremot har den ett signalvärde för den kommunala planeringen. Det är också
ett tydligt exempel på hur viktig tillämpningen av PBL, och särskilt detaljplaneringen, är för att säkra barns tillgång till ytor för lek och utevistelse. Det
finns egentligen ingen annan lagstiftning som kan ställa relevanta krav i det
avseendet.
Kommunen i tillsynsärendet har sedan 2011 haft egna riktlinjer för förskolegårdar på 30 kvm per barn, vilka åberopades från kommunens sida. På begäran
av kommunen yttrade sig Boverket till Mark- och miljödomstolen i Växjö i
ärendet 20165. Med domen från MÖD godtogs en friyta på 6 kvm per barn.
En jämförelse kan också göras med hur kravet på parkering i 8 kap. 9 § PBL
tillämpats i rättspraxis. Bland annat har MÖD uttryckt att vid detaljplaneläggning för bebyggelse bör det framgå att parkeringsbehovet som bebyggelsen
genererar kan tillgodoses (mål nr P 3739–19). I ett annat fall från 2013
upphävde MÖD del av en detaljplan, eftersom det inte framgick att planen
kunde fungera självständigt och att parkeringsbehovet gick att lösa på ett
godtagbart sätt (mål nr P 1584–13). Boverket anser att det framgår av dessa
domar att kravet på parkering tillämpas på ett mer strikt sätt än kravet på friyta
i praxis.
Analys och slutsatser
Tillämpningen av 8 kap. 9 § andra stycket PBL är i dagsläget bristfällig när det
gäller friytor för skolor och förskolor. Utifrån Boverkets löpande omvärldsbevakning och kontakter med kommuner och andra myndigheter kan följande
konstateras:
•

5

De bestämmelser som prövningen grundas på är oklara. PBL är till sin karaktär en avvägningslag, och det är viktigt att kommunerna har möjlighet
att göra avvägningar och bedömningar med hänsyn till situationen.

Boverkets dnr 2875/2016.
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Samtidigt behövs en tydlig ram för bedömningen för att syftet med bestämmelserna ska kunna tillgodoses.
•

Boverkets allmänna råd (2015:1) ger inte tillräckligt stöd i bedömningen av
friytans storlek och innehåll. Detta kan bero på att de bestämmelser som de
allmänna råden grundas på är för vagt formulerade för att dessa råd ska
kunna få avsedd effekt.

•

Prövningen av bygglov samt framtagandet av detaljplaner är arbetsuppgifter som ofta sköts under tidspress och med påtryckningar från externa aktörer. För att kunna utgöra ett gott stöd för bedömningen av friyta är det viktigt att reglerna är klara och tydliga.

•

I avvägningen mellan behovet av friyta och intresset av att exploatera mark
för exempelvis bostäder, får det senare intresset ofta företräde. Det saknas
ofta ekonomiska incitament i enskilda projekt för att lämna mark obebyggd.

•

I rättspraxis om detaljplan har kravet på parkering ofta tillämpats på ett mer
strikt sätt än kravet på friyta, trots att kraven finns i samma bestämmelse i
PBL. Det kan indikera att lagens krav avseende friyta inte i sig är tillräckliga för att åstadkomma samma skydd som finns för parkeringsbehovet.

Överväganden
Mot bakgrund av ovanstående har Boverket analyserat fyra olika alternativ för
att säkerställa barns rätt till en bra utemiljö vid fritidshem, skola och förskola
och annan jämförlig verksamhet med avseende på arbetsinsats och nytta i stort.
Alternativen har varit:
•

Att utveckla nuvarande allmänna råd (2015:1) till föreskrifter.

•

Ändra nuvarande allmänna råd (2015:1).

•

Ta fram föreskrifter med allmänna råd.

•

Förbättra och förtydliga vår vägledning utifrån nuvarande allmänna råd.

Resultatet av analysen har lett fram till att det mest effektiva skulle vara att ta
fram bindande regler för friytor vid fritidshem, skolor, förskolor och annan
liknande verksamhet. Detta innebär att Boverket behöver begära föreskriftsrätt
hos regeringen.
Föreskriftsrätt
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har redan idag
bemyndigande att meddela de föreskrifter om krav på tomter som omfattas av
8 kap. och som utöver bestämmelserna i 8 kap. behövs för en lämplig
utformning av tomter (16 kap. 5 § 2 PBL).
Regeringen har med stöd av detta gett Boverket bemyndigande att besluta om
föreskrifter om tomter som krävs för tillämpningen av 8 kap 9 § första stycket
2, 3, 5 och 6 PBL (10 kap 9 § PBF). Det saknas dock bemyndigande för att
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skriva föreskrifter till 8 kap 9 § andra stycket PBL, där friyta för lek och
utevistelse regleras.
Författningstekniskt skulle en lösning kunna vara att Boverkets nuvarande
bemyndigande i 10 kap. 9 § PBF utökas till att omfatta även 8 kap. 9 § andra
stycket PBL. Detta kräver inga ändringar i lag eftersom regeringen enligt ovan
redan har bemyndigande genom 16 kap. 5 § 2 PBL.
Bemyndigandet behöver, enligt Boverkets mening, även omfatta 8 kap.
10–11 §§ PBL, eftersom dessa bestämmelser anger i vilken omfattning kravet
på friyta enligt 8 kap. 9 § andra stycket PBL ska tillämpas för bebyggda tomter.
För att regleringen ska bli tydlig och för att ett helhetsperspektiv på behovet av
friyta ska uppnås behöver föreskrifterna även ange i vilken omfattning de ska
tillämpas för bebyggda tomter.
I bemyndigandet bör framgå att Boverket bara får meddela föreskrifter om krav
på friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskola, skola eller annan
jämförlig verksamhet.
Bemyndigandet föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Ikraftträdandedatum
för Boverkets föreskrifter kommer övervägas i samband med att sådana tas
fram.
Författningsförslag
Boverket föreslår att 10 kap. 9 § PBF ges följande lydelse:
9 § Boverket får i fråga om tomter, allmänna platser och
områden för andra anläggningar än byggnader meddela de
föreskrifter som behövs för tillämpningen av 8 kap. 9 § första
stycket 2, 3, 5 och 6 samt 12 § första stycket plan- och bygglagen
(2010:900).
Boverket får i fråga om tomter även meddela de föreskrifter
om krav på friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskola,
skola eller annan jämförlig verksamhet som behövs för
tillämpningen av 8 kap. 9 § andra stycket, 10 och 11 §§ plan- och
bygglagen.

I detta ärende har rättschef Yvonne Svensson signerat dokumentet elektroniskt.
Föredragande har varit landskapsarkitekt Ulrika Åkerlund.

Yvonne Svensson
rättschef
Ulrika Åkerlund
landskapsarkitekt
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Bilagor:
1. Exempel på föreskrift om friyta.
2. Konsekvensbedömning av ett utökat bemyndigande.
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Bilaga 1. Exempel på föreskrift om friyta vid skola, förskola,
fritidshem eller annan jämförlig verksamhet
Friyta vid skola, förskola, fritidshem eller annan jämförlig verksamhet
X § En tomt som ska bebyggas med fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig
verksamhet ska ha tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Friytan
ska finnas på tomten eller i närheten av den.

Definitioner
X § Termer som används i detta avsnitt ska ha följande betydelse.
Friyta
Den utomhusmiljö som är tillgänglig för lek, rekreation och utevistelse. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning ingår inte i
friytan.

Krav på friyta vid skola, förskola, fritidshem eller annan jämförlig
verksamhet
X § När friytor för lek och utevistelse planeras ska särskilt beaktas friytans storlek, utformning, tillgänglighet, slitage, terrängförhållanden, vegetationsförhållanden, säkerhet och förutsättningar för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med ändamålsenlig
verksamhet avses att friytan kan användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för.
Friytor för lek och utevistelse ska vara lätt åtkomliga och tillgängliga samt lämpligt
belägna med hänsyn till terrängen, landskapsbilden och befintliga miljökvaliteter.
Friytor ska ha goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet, goda ljudförhållanden och låg risk för olyckor. Friyta för lek och utevistelse ska vara placerad så att
minst halva friytan har förutsättningar att bli solbelyst minst 5 timmar mellan kl. 9 och
17 vår- och höstdagjämningen.
Friytans placering vid skola, förskola, fritidshem och liknande verksamhet
X § Friytan för förskola, förskoleklass, skola årskurs ett till sex, fritidshem eller liknande verksamhet ska placeras i direkt anslutning till byggnaden och barnen och eleverna ska självständigt kunna förflytta sig mellan byggnaden och friytan.
Friytan för elever i årskurs sju till nio ska placeras i direkt eller i nära anslutning till
lokaler för skola och eleverna ska självständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket
och friytan. För gymnasieskolor ska friyta placeras och ordnas på det sätt som är
skäligt med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov.
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Bilaga 2. Konsekvensbedömning av ett utökat bemyndigande
för Boverket att meddela föreskrifter om friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan
jämförlig verksamhet
Inledning
Föreliggande dokument utgör Boverkets översiktliga konsekvensbedömning av
vilka aktörer som kan komma att påverkas av föreskrifter om friytor för lek och
utevistelse, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, samt på
vilket sätt dessa aktörer och samhället i stort kan påverkas.
En utförlig konsekvensutredning av de faktiska konsekvenserna av en eventuell
föreskrift kommer att tas fram och beslutas i samband med framtagning av
sådana föreskrifter i enlighet med förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. I den processen ingår samarbete med
referensgrupper med berörda aktörer som kommuner, byggaktörer och
huvudmän för skola och förskola samt ett remissförfarande.
Vilka berörs av en föreskrift om friytor vid skolor och förskolor?
En föreskrift om friytor vid skolor och förskolor riktar sig till kommunerna då
det är kommunerna som i sin planering enligt PBL och beslut om lov ska
hantera frågorna om friytor vid skolor och förskolor. Kommunen har också
enligt skollagen (2010:800) ett centralt ansvar för att tillgodose behovet av
platser i skola och förskola och är i många fall huvudman för skolor och
förskolor. Föreskriften får också konsekvenser för enskilda aktörer som agerar
som huvudmän för fristående skolor och förskolor. Det kan handla om större
skolföretag såväl som om mindre idéburna föreningar och stiftelser som bygger
om befintliga lokaler till skol- och förskoleverksamhet och/eller bygger nya
lokaler. Föreskriften får även konsekvenser generellt för små och stora
byggföretag, arkitekter och liknande som arbetar med att utforma och gestalta
skolor.
Kostnadsmässiga konsekvenser
Tydligare regler förenklar processen

En vanlig synpunkt från aktörer i samhällsbyggnadsprocessen är att tid är den
viktigaste aspekten vad gäller plan- och byggprocessen. Klara och tydliga
regler sparar tid i planering och byggande och därmed pengar. Föreskrifter
skulle medföra tydligare regler för alla inblandade. Även för kommunernas del
kan ett tydligare regelverk underlätta processen.
Lika regler ger bättre konkurrens och högre kvalitet

Enligt Boverkets uppfattning leder nuvarande regelverk till olika tolkningar
mellan olika kommuner av hur kravet på friyta ska tillgodoses. Genom mer
detaljerade regler skapas bättre förutsättningar för mer likartade tolkningar.
Detta skapar rättssäkerhet och kan också underlätta en god konkurrens på
området. Kommuner och andra byggaktörer anger ofta att de vill leverera bra
kvalitet och bra livsmiljöer men att konkurrensen gör att de behöver pressa sina
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projekt kostnadsmässigt för att vinna olika upphandlingar i processen. Om
konkurrensvillkoren (kraven) är lika för alla och icke valbara stödjer detta en
högre kvalitet.
Konkurrensen om marken är kostnadsdrivande

För skolornas och förskolornas huvudmän är de kostnadsmässiga
konsekvenserna helt beroende av var verksamheten planeras eller bedrivs. När
kommunerna ska bygga en förskola eller skola kan det kosta mycket mer att
bygga centralt än i ytterstaden. I många större städer och kommuner är mark en
bristvara, vilket driver upp priset på marken. Det är stor prisskillnad att bygga
en förskola eller en skola på obebyggd mark i stadsranden och att bygga
centralt i staden i ett omvandlingsområde. Orsakerna, förutom att tillgången på
friytor där är liten, kan vara att marken är förorenad och behöver saneras vilket
medför stora kostnader.
Samtidigt försöker de ansvariga skolförvaltningarna eller motsvarande bygga
så kostnadseffektivt som möjligt och har svårt att avsätta de extra medel som
behövs för att uppnå lika stora ytor och kvalitet i ett dyrare läge som i ett
billigare. Behovet av större ytor och mer kvalitativa ytor kan bli
kostnadsdrivande för både kommunala och fristående huvudmän för skola och
förskola, särskilt i förtätningsområden.
Samhällsekonomiska konsekvenser
Barns hälsa och välmående

Hur barn och unga mår när de är i skolan påverkar såväl skolresultat som
livsstil. På kort tid har det skett en ökning av övervikt och fetma och en ökande
psykisk ohälsa hos barn och unga. En viktig orsak till detta är mindre rörelse i
vardagen och ökade stillasittande aktiviteter. Brist på fysisk aktivitet är ett
globalt problem och Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att fysisk
inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn till att dö i förtid.6 Förebyggande
arbete är att se till att det finns tid och rum för fysisk aktivitet i skolan och
förskolan. Planering och utformning av utemiljöer påverkar den goda jämlika
hälsan och att planering av friytor utifrån ett socioekonomiskt perspektiv kan
förstärka eller försvaga förutsättningar för detta. Skolgården och skolans
närområden är viktiga arenor för den dagliga fysiska aktiviteten.
Leken och utevistelsen på förskole- och skolgården gynnar förutom barns
fysiska aktivitet den sociala och mentala hälsan. Väl utformade utemiljöer
kombinerar flera hälsovinster på samma gång: motorik, inlärning, social
kompetens och ökad koncentration. Det kan i sin tur minska sjukfrånvaron och
motverkar stress.7

6

WHO. (2009). Global Health Risks - mortality and burden of disease attributable to selective mayor
risks. World Health Organization of United Nations.
7 Söderström, M. B. (2013). The quality of outdoor influences childrens' health – a cross-sectional study
of pre-schools. Acta Peadiatrica 102, s. 83–91.
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Sammanfattning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har identifierat Kungsbacka
tätort med betydande översvämningsrisk i arbetet med förordning (2009:956) 1
om översvämningsrisker cykel 2. I denna plan sammanfattas de risker som
identifierats, även mål och åtgärder för att motverka dessa risker föreslås.
Efter att stora översvämningar inträffat i Europa antog EU under 2007 ett direktiv för
översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Avsikten är att
medlemsländerna ska arbeta för att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar och
på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. I Sverige
genomförs översvämningsdirektivet genom förordning (2009:956) 2 om översvämningsrisker
och genom föreskrift (MSBFS 2013:1) om riskhanteringsplaner 3.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och genomför
arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet genomförs i cykler om sex år där varje
cykel består av tre steg: identifiering av områden med betydande översvämningsrisk,
framtagande av hot och riskkartor och slutligen utarbetande av riskhanteringsplan.
Denna plan utgör alltså sista steget i arbetet med förordning (2009:956) 4 om
översvämningsrisker cykel 2 för Kungsbacka tätort.
Planen redogör bland annat för:
•

Slutsatser från hot- och riskkartorna

•

Mål för arbetet

•

Åtgärder och prioritering

Emilie Andersson
Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län
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1. Inledning
1.1.

Bakgrund

Efter att stora översvämningar inträffat i Europa antog EU under 2007 ett direktiv för
översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Avsikten är att
medlemsländerna ska arbeta för att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar
och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. I
Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning (2009:956) 5 om
översvämningsrisker och genom föreskrift (MSBFS 2013:1) om riskhanteringsplaner 6.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och
genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet genomförs i cykler på sex
år där varje cykel består av tre steg. 7
Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk
I arbetet med förordning (2009:956) om översvämningsrisker 8 cykel 1 steg 1 genomförde
MSB en landsomfattande preliminär bedömning av konsekvenserna av en översvämning
och dess risker. MSB identifierade då 18 områden med betydande översvämningsrisk,
varav Kungsbacka tätort var ett 9. Mer information om slutsatserna från cykel 2 steg 1
presenteras i kapitel 3.
Steg 2: Hot- och riskkartor
Steg 2 innebär att för de områden där det föreligger betydande översvämningsrisk ska två
typer av kartor utarbetas, hotkartor och riskkartor. MSB har tagit fram hotkarta för
Kungsbackaån och havet som redovisar 50-årsflöde/nivå, 100-årsflöde/nivå och beräknat
högsta flöde/extremnivå i havet 10. Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som ansvarar för att samordna vattenförvaltningen i
Västerhavets vattendistrikt och Kungsbacka kommun tagit fram riskkartor och
konsekvensbedömning för respektive flöde 11. Mer information om slutsatserna från steg 2
presenteras i kapitel 3.

5

SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
6
MSBFS 2013:1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om Länsstyrelsens planer för
hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner). Tillgänglig: https://lagen.nu/msbfs/2013:1
7
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2020). Översvämningsförordningens tre steg.
Tillgänglig: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-ochklimat/oversvamning/oversvamningsforordningens-tre-steg/. Hämtad: 2020-11-03.
8
SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2011). Identifiering av områden med betydande
översvämningsrisk – Steg 1 i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker – preliminär riskbedömning.
Tillgänglig: https://rib.msb.se/Filer/pdf%5C26194.pdf.
10
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Kungsbacka. Översvämningsportalen,
MSB. Tillgänglig: https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka.html. Hämtad 2020-11-02.
11
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Kungsbacka. Översvämningsportalen,
MSB. Tillgänglig: https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka.html. Hämtad 2020-11-02.
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Steg 3: Riskhanteringsplan
Steg 3 innebär att riskhanteringsplaner ska utarbetas för de områden som har betydande
översvämningsrisk. Riskhanteringsplanerna ska utgå från de hot- och riskkartor som tagits
fram. Förordningen om översvämningsrisker och tillhörande föreskrift beskriver vad
riskhanteringsplanen ska innehålla. Ytterligare riktlinjer för planen finns i MSB:s
”Vägledning för riskhanteringsplaner” 12. Länsstyrelsen i Hallands län ska upprätta en plan
för Kungsbacka tätort under 2020. Arbetet ska samordnas med Kungsbacka kommun och
andra berörda myndigheter och organisationer. Ett tidigt samråd om riskhanteringsplanen
genomfördes därför i juni 2020. Syftet var att ge Kungsbacka kommun och Länsstyrelsens
olika enheter möjlighet att lämna synpunkter på riskhanteringsplanens avgränsning, mål
och miljöbedömning. MSB och Länsstyrelsen bedömde att riskhanteringsplanen omfattas
av bestämmelserna för miljöbedömningar för planer och program enligt 6 kap. 11–18§
miljöbalken (1998:808) 13.
Arbetet med riskhanteringsplanen har letts av Länsstyrelsens beredskapsfunktion.
Representanter från samhällsbyggnadsenheten (funktionerna för kulturmiljö respektive
fysisk planering), Landsbygdsenheten och Naturvårdsenheten har bidragit med sin
sakkunskap. Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av WSP AB.
Ett samråd genomfördes under maj-september 2021 för att ge berörda kommuner,
myndigheter och organisationer samt allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på
planen. Länsstyrelsen har sammanfattat och bemött synpunkterna i kapitel 12 och har
därefter gjort en del justeringar i denna plan.

1.2.

Syfte och mål

Syftet med riskhanteringsplanen är att utifrån nuvarande kunskap om riskerna för
översvämning i Kungsbacka tätort, skapa förutsättningar för att kunna vidta åtgärder för att
hindra och minska översvämningsrisken. Syftet är även att ge en så heltäckande bild som
möjligt över genomförda, pågående och planerade åtgärder samt ytterligare åtgärder som
kan vara nödvändiga på sikt.
Målet med riskhanteringsplanen är att den blir en grund för det fortsatta gemensamma
arbetet genom att dess mål, åtgärder och prioriteringar ses som vägledande. Planen kan
även bli ett stöd till det arbete med översvämningsfrågor som redan pågår i Kungsbacka
kommun av kommunen och andra aktörer.

1.3.

Berörda aktörer

Översvämningar som påverkar stora delar av samhället kräver att många tar ansvar och
agerar, till exempel aktörer inom den offentliga sektorn, näringslivet, det civila samhället
och den enskilda individen.
När det gäller riskhanteringsplanen och arbetet med att minska översvämningsrisken i
12
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2020). Vägledning för riskhanteringsplaner:
enligt EU-direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1).
Tillgänglig: https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=29260.
13
SFS 1998:808. Miljöbalk. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.

7

Kungsbacka tätort bedömer Länsstyrelsen att åtminstone följande aktörer berörs:
•

Kungsbacka kommun (bl.a. teknik, plan och bygg, kultur och turism, miljö och
hälsoskydd, gymnasie- och vuxenutbildning)

•

Länsstyrelsen (bl.a. enheter för naturvård, miljövård, kulturmiljö, samhällsbyggnad
och landsbygd)

•

Räddningstjänsten Storgöteborg

•

Privata aktörer såsom fastighetsägare, tele- och elbolag samt övriga ägare av
samhällsviktig verksamhet

•

Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund och Vattenrådet

•

Trafikverket

•

Mölndals stad

•

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Boende, anställda och övriga som vistas i Kungsbacka kommun (framförallt nära eller i de
översvämningshotade områdena) berörs också av riskhanteringsplanen och de mål som
formulerats för att skydda människors hälsa och samhällsservice.

1.4.

Ansvar och roller

1.4.1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsens generella arbete med hantering av översvämningsrisker omfattas av
regional risk- och sårbarhetsanalys och samverkan i olika nätverk (älvgrupper). Det är en
del av det geografiska områdesansvaret enligt förordningen (SFS 2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap 14, där det även framgår att Länsstyrelsen ska verka för
samordning före, under och efter en kris.
Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram, anta och följa upp riskhanteringsplanen enligt
förordning och föreskrifter. Arbetet ska samordnas med berörda myndigheter, kommuner,
organisationer, verksamhetsutövare och allmänheten. Enligt förordningen om
översvämningsrisker 15 och andra förordningar som berör krisberedskap har Länsstyrelsen
inget ansvar eller legala möjligheter att besluta vilka åtgärder kommunen eller andra
aktörer ska vidta för att förebygga och hantera översvämningar. Riskhanteringsplanen bör
därför ses som vägledande och all implementering av åtgärder bygger på samverkan och
gemensamma intressen. Det finns åtgärdsförslag i riskhanteringsplanen som Länsstyrelsen
själv kan initiera och åta sig att genomföra och då också finansiera åtgärder som faller
under Länsstyrelsens ansvar enligt till exempel 52 § förordning (SFS 2007:825) med
SFS 2006:942. Förordning om krisberedskap och höjd beredskap. Tillgänglig:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2006942-omkrisberedskap-och-hojd_sfs-2006-942.
15
SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
14
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länsstyrelseinstruktion 16 eller regeringens uppdrag att regionalt samordna arbetet för
klimatanpassning 17. Länsstyrelsen får dock inte någon särskild finansiering för att
genomföra de åtgärder som tas med i planen och beslut och prioritering av åtgärder sker
därför enligt ordinarie rutiner och verksamhetsplanering.
1.4.2. Kungsbacka kommun
Utifrån förordningen om översvämningsrisker har Kungsbacka kommun inget ansvar att
genomföra och delta i riskhanteringsplanens åtgärder. Kommunens arbete för att hantera
översvämningsrisken styrs av andra lagstiftningsområden, bland annat plan- och bygglag
(PBL) (SFS 2010:900) 18 och lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 19. Det arbete
som kommunen genomför utifrån andra lagstiftningsområden kan inkluderas i
riskhanteringsplanen. Kommunen kan, och har, deltagit i arbetet för att bidra med lokal
kunskap om risker, beredskap och pågående arbete. Det är önskvärt att
riskhanteringsplanens åtgärder som berör Kungsbacka kommun är väl förankrade i
kommunen. Riskhanteringsplanen är dock inte bindande för kommunen utan bör endast ses
som en vägledning för möjliga åtgärder.
1.4.3. Verksamhetsutövare
Verksamhetsutövare kan vara privata och offentliga aktörer. Länsstyrelsen ser privata
markägare, näringsinnehavare och ägare till samhällsviktig verksamhet som viktiga parter
för samverkan på lokal och regional nivå. Dessa aktörer har inget formellt ansvar att vidta
åtgärder enligt översvämningsförordningen, utan omfattas av de principer som gäller för
den enskilde. Verksamhetsutövare kan också ha ett ansvar att vidta skyddsåtgärder enligt
andra lagar och förordningar. Det är till exempel möjligt att i riskhanteringsplanen att
beskriva åtgärder som vidtas enligt 5 kap. och 6 kap. miljöbalken (SFS 1998:808) 20.
1.4.4. Den enskilde
En grundläggande princip i vårt samhälle är att var och en av oss har huvudansvaret för att
skydda vårt liv och vår egendom. Det är först när den enskilde inte klarar av att hantera en
händelse som det offentliga ska kunna ge stöd. Detta gäller även vid översvämningar. Den
enskilde har stort ansvar och skyldighet att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda
sin egendom. På Länsstyrelsens webbplats finns en broschyr om fastighetsägares ansvar

SFS 2007:825. Förordning med länsstyrelseinstruktion. Tillgänglig:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007825med_sfs-2007-825.
17
Regeringskansliet. (2018). Arbetet med klimatanpassning pågår. Tillgänglig:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-strategi-for-klimatanpassning/arbetet-medklimatanpassning-pagar/. (Hämtad 2020-11-03).
18
SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900.
19
SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544.
20
SFS 1998:808. Miljöbalk. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.
16
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vid översvämning 21. Mer information om hur man skyddar sin fastighet finns även på
Dinsäkerhet.se 22 eller hos försäkringsbolagen.

1.5.

Utgångspunkter och avgränsningar

1.5.1. Mål
Målen i riskhanteringsplanen har formulerats utifrån fyra fokusområden: människors hälsa,
ekonomisk verksamhet, miljö och kulturarvet. Målen ska vara vägledande och syftar till att
underlätta framtagande av åtgärdsförslag. Åtgärderna syftar till att hantera de risker som
identifierats i hot- och riskkartor från 2018 respektive 2019. Länsstyrelsen bedömer att det
är mest relevant att vidta åtgärder för att begränsa konsekvenserna för ett 50- och 100årsflöde. Det högsta beräknade flödet är det värsta tänkbara scenariot och har en låg
sannolikhet. Det finns dock anledning att vara medveten om vad en översvämning kan
innebära i värsta fall. Därför har vissa mål formulerats för översvämningar oavsett
återkomsttid.
Resultatmålen är formulerade utifrån en hög ambitionsnivå och ett långsiktigt perspektiv.
Vissa av resultatmålen kan kräva flera sexårscykler för att uppnås, medan andra kan
uppnås på en kortare tid men kräver ett kontinuerligt arbete för att bibehålla nivån.
Gemensamt är att samtliga mål kräver samverkan mellan berörda aktörer för att uppnås. I
framtagen Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Bilaga 3) har det bedömts att planens
åtgärdsförslag inte leder till att uppsatta mål uppfylls, utan att ytterligare arbete behövs
både på lång och kort sikt. Riskhanteringsplanens kunskapsmål syftar till att ta reda på
vilka ytterligare åtgärder som behöver genomföras.
1.5.2. Åtgärder
Syftet med åtgärderna är att möjliggöra att målen för riskhanteringsplanen uppnås.
Åtgärderna kan omfatta följande fyra kategorier (se ytterligare beskrivning i Bilaga 1):
•

Förebyggande åtgärder – separerar översvämningsrisken och det hotade värdet,
exempelvis flytt av hotad verksamhet.

•

Skyddsåtgärder – vidtar skyddsåtgärder för att reducera översvämningshot,
sårbarhet eller konsekvens.

•

Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form av tidig
varning, planer, övningar, utbildningar.

•

Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och erfarenhetsåterföring.

Enligt Vägledning för riskhanteringsplaner 23 bör planen inte innehålla åtgärder vars

Länsstyrelsen i Hallands län. (2015). Till dig som är fastighetsägare – Ansvar vid översvämning.
Tillgänglig:https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d569256a1/1549544239165/Ansvar
%20vid%20översvämning_broschyr.pdf
22
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2020). Skydda ditt hus mot översvämning.
Dinsäkerhet.se. Tillgänglig: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/ .
23
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2020). Vägledning för riskhanteringsplaner: enligt EUdirektiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen (2009:956) om
21
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genomförande är osäkert (t.ex. behov av tillstånd). Eftersom det är Länsstyrelsen som
ansvarar för att ta fram och anta riskhanteringsplanen är åtgärdsförslagen till stor del
fokuserade på det arbete som Länsstyrelsen ansvarar för och kan initiera eller utföra. Det
innebär kunskapshöjande åtgärder, utredningar inom Länsstyrelsens ansvarsområde, stöd
med samordning och expertkunskap till andra berörda aktörer för att stödja deras arbete.
För att åtgärderna ska få effekt krävs samverkan och Länsstyrelsen har därför föreslagit
aktörer som bör delta i arbetet. Åtgärderna har förankrats genom samrådet, men det behövs
fortsatta möten för att diskutera åtgärdernas detaljeringsgrad. Det bör dock förtydligas att
riskhanteringsplanens åtgärder inte är bindande för berörda aktörer. Det finns heller ingen
direkt finansiering kopplat till dessa åtgärder. Däremot kan andra medel användas då de
omfattar ansvar enligt andra lagstiftningar. Det finns även möjlighet för kommunen att
ansöka om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Samtliga åtgärder bör
också hanteras inom de ordinarie processerna för budget och beslut i respektive
organisation.
Enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) 24 ska de åtgärder som har
gränsöverskridande effekter på nationell nivå värderas utifrån kostnads-nyttoperspektiv. En
kostnads-nyttoanalys utförs under vår-sommar 2021 av åtgärd 4.2.3.a. ”utred möjligheter
till anläggning av yttre skyddsbarriär mot höga havsnivåer”. Kostnads-nyttoanalysen utförs
av Sweco Environment AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län. Resultaten av
denna redovisas i den slutgiltiga riskhanteringsplanen som redovisas till MSB senast 22
januari 2022. I det fortsatta arbetet kan ytterligare åtgärder som medför stora kostnader
behöva värderas utifrån kostnads-nyttoperspektiv. För att värdera åtgärderna utifrån
kostnads-nyttoperspektiv behöver dock arbetet med övriga åtgärder komma längre, i
nuläget är åtgärdsförslagen inte definierade vare sig geografiskt eller vad gäller vilken
metod som ska användas. I nuläget finns därmed inte tillräckligt underlag för att
genomföra kostnads-nyttoanalys av övriga föreslagna åtgärder.
1.5.3. Tidsplan
Riskhanteringsplanen ska bygga på sexårscykler. I första hand omfattar
riskhanteringsplanen åtgärder som är realistiskt genomförbara inom en sexårsperiod. För
att ge en helhetsbild beskriver Länsstyrelsen åtgärder som kan vara nödvändiga på sikt,
men som ännu inte är beslutade eller erhållit relevanta tillstånd eller finansiering.
Länsstyrelsen kommer utifrån inkomna synpunkter i samrådet att ta ställning till vilka
åtgärder som är realistiska och bör presenteras i riskhanteringsplanen. Enligt Vägledning
för riskhanteringsplaner 25 ska riskhanteringsplanen inte innehålla åtgärder vars
genomförande är osäkert beroende på behov av tillstånd och utredande av ansvar eller
andra legala möjligheter att genomföra åtgärden.

översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). Tillgänglig:
https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=29260.
24
SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
25
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2020). Vägledning för riskhanteringsplaner: enligt EUdirektiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen (2009:956) om
översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). Tillgänglig:
https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=29260.
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1.5.4. Riskanalys
Eftersom riskhanteringsplanerna utgår från de hot- och riskkartor som togs fram under
2018 respektive 2019 26 innebär det vissa svårigheter att helt beakta ny information.
Riskanalyser visar en nulägesbild och riskerna och förmågan att hantera dessa kan
förändras över tid. I miljökonsekvensbeskrivningen (Bilaga 3) beskrivs nollalternativet i
huvudsak utifrån att inga åtgärder genomförs för att minska konsekvenser av
översvämning, det vill säga den betydande miljöpåverkan som en översvämning får om
ingen riskhanteringsplan tas fram och inga åtgärder vidtas.
Klimatförändringarna innebär ökad risk för översvämning och behöver beaktas när
riskanalyserna och åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs samt ytterligare i
miljökonsekvensbeskrivningens nollalternativ. Hot- och riskkartor för 100-årsflöde/nivå i
Nissan och havet, samt beräknat högsta flöde (BHF) i havet har klimatanpassats för den
flödessituation som förväntas vid slutet av seklet. Hot och riskkarta för 50-årsflöde och
extremnivå i Nissan har dock inte klimatanpassats. 27 De flesta av åtgärderna tar
utgångspunkt i att förhindra konsekvenser av 100-årsflöde/nivå. I fortsättningen finns
behov av att kontinuerligt revidera och uppdatera riskanalyserna för att pröva antaganden
och kunna justera riskbilden.

1.6.

Relation till övrig lagstiftning

Det pågår flera parallella arbetsinsatser med översvämningsrisker i Kungsbacka, både av
kommunen och av andra aktörer. Riskhanteringsplanen och de övergripande målen ska i
möjligaste mån passa ihop med övriga intressen och åtgärder. Översvämningsrisker berör
också många olika lagstiftningsområden och riskhanteringsplanens mål kommer inte att
kollidera utan snarare gå parallellt med målen för dessa. Här nedan beskriv
riskhanteringsplanens relation till andra uppdrag och lagstiftningar.
1.6.1. Vattenförvaltningen
Arbetet med riskhanteringsplanen ska samordnas med vattenförvaltningen och dess
åtgärdsprogram 28. Syftet är dels att finna åtgärder som ger positiva effekter för både
översvämningsrisk och vattenkvalité, dels att säkerställa att åtgärder i riskhanteringsplanen
inte påverkar vattenförvaltningens mål negativt. Det innebär att eventuella åtgärder som
kan komma att föreslås i riskhanteringsplanen inte motverkar att miljökvalitetsnormen
(MKN) för god status kan uppnås vid angiven tidpunkt eller att åtgärderna bidrar till att
vattenförekomsternas ekologiska, kemiska eller kvantitativa status försämras (4 kap. 2§,
SFS 2004:660) 29. Detta har skett inledningsvis genom parallella samråd under
26

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Kungsbacka. Översvämningsportalen,
MSB. Tillgänglig: https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka.html. (Hämtad 2020-11-02).
Se förklaring 2.7 Termer och begrepp
Vattenmyndigheterna. (2021). Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för Västerhavet 2021–
2027(Samrådshandling). Tillgänglig:
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.5df150191754f287d9175fb/1603980648101/F%C3%B6rs
lag%20till%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%202021-2027%20V%C3%A4sterhavet.pdf. (Hämtad
2021-02-06).
29
SFS 2004:660. Vattenförvaltningsförordning. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2004660-om-forvaltning-av_sfs-2004-660.
27
28
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våren/sommaren 2021 men det är framförallt efter samråden som samordningen är viktig.
De juridiskt bindande åtgärder som redan föreslagits i åtgärdsprogram för
vattenförvaltningen bör beaktas om de är relevanta ur ett översvämningsperspektiv. Om
åtgärderna är relevanta ska de också presenteras i riskhanteringsplanen. Syftet med
samordningen är även att i möjligaste mån undvika åtgärder med motstridiga intressen.
I avsnitt 8 beskrivs föreslagna åtgärder för att nå god vattenstatus i Kungsbackaån och som
eventuellt kan ha en påverkan på översvämningsrisken. Åtgärdsprogrammet har ännu inte
beslutats. När åtgärdsprogrammet är beslutat kommer Länsstyrelsen att göra en
noggrannare bedömning av hur åtgärderna påverkar översvämningsrisken.
1.6.2. Plan- och bygglagen
För att minska konsekvenserna av översvämningar är det viktigt att ta hänsyn till riskerna i
den fysiska samhällsplaneringen. Fysisk samhällsplanering handlar om hur mark- och
vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och olika verksamheter.
Samhällsplaneringen omfattar flera processer på lokal, regional och nationell nivå där olika
samhällsintressen vägs mot varandra och mot enskilda intressen. Den fysiska planeringen
styrs i huvudsak av plan- och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900) 30 och miljöbalken (MB)
(SFS 1998:808) 31.
I den fördjupande översiktsplanen för Kungsbacka stad beaktas översvämningsrisken och
för ny bebyggelse och det finns riktvärden för lägsta golvhöjd inklusive en extra marginal
på en halv meter. Kommunen lyfter även fram risken för höjning av havsvattennivån till
följd av klimatförändringar. Kommunen anger att det inom området finns behov av att
studera andra åtgärder än att bygga med högre sockelhöjd och ytterligare studier om vilka
åtgärder som är lämpliga pågår. 32 Riskhanteringsplanen och det kunskapsunderlag som
tagits fram i arbetet enligt översvämningsförordningen kan vara till stöd i den fysiska
planeringen.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt plan- och
bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet bland annat med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion.
Länsstyrelsen bevakar i samband med planläggning enligt PBL (översiktsplan och
detaljplan) att bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till risken för människors hälsa
och säkerhet, samt till risken för olyckor, översvämning och erosion. Länsstyrelsen kan
besluta om överprövning av en detaljplan om bebyggelse befaras bli olämplig med hänsyn
till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
En översiktsplan är inte bindande. 33

SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900.
31
SFS 1998:808. Miljöbalk. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.
32
Kungsbacka kommun. (2009). Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Kungsbacka kommun.
Tillgänglig: https://www.kungsbacka.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/dokument/samhallsplanering/fopkungsbacka-stad.pdf. (Hämtad 2020-11-03).
33
SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900.
30
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1.6.3. Krisberedskap och räddningstjänst
Översvämningar hanteras även inom ramen för Sveriges krisberedskapssystem. Arbetet
med samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen, vilket innebär att den som har
ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under
samhällsstörningar. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka
med andra. Regeringen (centralt), länsstyrelser (regionalt) och kommuner (lokalt) har
också ett geografiskt områdesansvar, vilket innebär att de har ansvar för samverkan och
samordning inom sitt geografiska område. Det geografiska områdesansvaret innebär även
att kommunerna och länsstyrelserna ska analysera och dokumentera risker i en risk- och
sårbarhetsanalys (RSA). Kungsbacka kommun har i sin RSA värderat översvämning som
en natur- eller väderrelaterad risk som kan påverka kommunen 34. Länsstyrelsen har inte
värderat risken för översvämning i Kungsbacka tätort specifikt utan den risken inkluderas i
den länsövergripande bedömningen, vilket innebär att sannolikheten för översvämning hög
och kan ge begränsade konsekvenser 35.
Kommunen ansvarar även för att ha ett handlingsprogram enligt lag (SFS 2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) 36. Kungsbacka kommun är medlemskommun i
Räddningstjänsten Storgöteborg och omfattas av deras handlingsprogram 37.
Handlingsprogrammet är ett viktigt underlag i arbetet då det beskriver relevanta risker i
kommunen som kan föranleda räddningsinsatser och hur kommunen avser hantera dessa.
Kommunen har geografiskt områdesansvar enligt LEH (SFS 2006:544) 38, vilket innebär att
kommunen ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i
planerings- och förberedelsearbetet för en extraordinär händelse. Under en sådan händelse
ska krisberedskapsåtgärder samordnas.
1.6.4. Natura 2000
Åtgärderna i riskhanteringsplanen ska inte skada de värden som finns i Kungsbackafjorden
och Rolfsån till exempel fågelfauna och variationen av miljötyper. Mer information finns i
Bevarandeplan för Kungsbackafjorden 39, Bevarandeplan för Rolfsån 40och Skötselplan för

Kungsbacka kommun. 2019. Risk och sårbarhetsanalys 2019 – Kungsbacka kommun. Tillgänglig:
https://www.kungsbacka.se/globalassets/omsorg-stod-och-hjalp/dokument/krisberedskap/risk--ochsarbarhetsanalys-2019---kungsbacka-kommun.pdf.
35
Länsstyrelsen i Hallands län. (2020). Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2020.
36
SFS 2003:778. Lag om skydd mot olyckor. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778.
37
Räddningstjänsten storgöteborg. (2019). Handlingsprogram 2020–2023 – enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO). Tillgänglig: https://www.rsgbg.se/globalassets/handlingsprogram-2020-2023.pdf.
38
SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544.
39
Länsstyrelsen i Hallands län. (2005). Bevarandeplan för Kungsbackafjorden. Tillgänglig:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a3/1545300277624/Bevarandeplan%20Ku
ngsbackafjorden.pdf.
40
Länsstyrelsen i Hallands län. (2018). Bevarandeplan för Natura 2000-området Rolfsån. Tillgänglig:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a8/1545300278024/Bevarandeplan%20Ro
lfsån.pdf.
34
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naturreservatet Kungsbackafjorden i Kungsbacka kommun 41 på Länsstyrelsens webbplats.
1.6.5. Klimatanpassning
Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning som beskriver
pågående klimatanpassningsarbete samt vilka särskilda utmaningar som länet står inför
med anledning av klimatförändringarna. Ett par av åtgärdsförslag förekommer både i
klimatanpassningsplanen och i riskhanteringsplanen 42.

1.7.

Termer och begrepp

Översvämning: Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala
gränsen för sjö, vattendrag eller hav. 43
50-årsflöde (Översvämning med hög sannolikhet): 50-årsflöde inträffar i genomsnitt en
gång vart femtionde år.
100-årsflöde (Översvämning med medelhög sannolikhet): 100-årsflöde inträffar i
genomsnitt en gång vart hundrade år.
Beräknat högsta flöde, BHF (Översvämning med låg sannolikhet, cirka 10 000 år):
Beräknat högsta flöde är ett extremt flöde som beräknas genom att kombinera kritiska
faktorer (regnmängd, snösmältning, hög markvattenhalt och fyllnadsgrad i vattenmagasin).
Extremnivå i havet: Högsta beräknade havsvattenstånd är ett mått på hur högt
vattenståndet kan stiga tillfälligt, till exempel under en storm. Beräkningen baseras på
tidigare händelser och jämförs med medelvattenståndet. Extremnivå i havet kan utgöras av
två delar, havsnivåhöjning i samband med storm och havsnivåhöjning innan storm 44.
Samhällsviktig verksamhet: Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov,
värden eller säkerhet.
Acceptabel avbrottstid: Den tid under vilken en verksamhet kan acceptera ett avbrott.
Berörda aktörer: I målen används skrivningen ”berörda aktörer” vilket innebär i första
hand aktörer som har ansvar för att hantera en samhällsstörning enligt särskild lagstiftning.
Berörda aktörer specificeras sedan för varje åtgärdsförslag. De aktörer som kan beröras av
riskhanteringsplanen beskrivs i avsnitt 2.

Länsstyrelsen i Hallands län. (2003). Skötselplan för naturreservatet Kungsbackafjorden i Kungsbacka
kommun. Tillgänglig:
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/kungsbacka/kungsbackafjorden.html.
42
Länsstyrelsen i Hallands län. (2014). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län.
Tillgänglig:https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272da73/1528706250799/2014_5
_Regional%20handlingsplan%20klimatanpassning%20i%20Hallands%20län.pdf.
43
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2008). Översvämningar och riskhantering - En
forskningsöversikt. Tillgänglig: https://rib.msb.se/filer/pdf/24693.pdf.
44
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI]. (2018). Högsta beräknade havsnivåer.
Tillgänglig: https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsnivaer/hogsta-beraknade-havsnivaer1.129691. (Hämtad: 2020-11-05).
41
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Väsentlig ekonomisk verksamhet: I målen används skrivningen ”väsentlig ekonomisk
verksamhet” vilket innebär verksamheter med hög omsättning och/eller större arbetsgivare
i länet och/eller kommunen. I åtgärdsförslagen inkluderas att en tydligare avgränsning görs
inledningsvis.
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2. Betydande översvämningsrisk i
Kungsbacka tätort
2.1.

Generell beskrivning

Kungsbackaåns vattensystem sträcker sig över Härryda, Marks, Mölndals och Kungsbacka
kommuner. Avrinningsområdet är 302 km2 och områdes domineras av skog och åkermark
(totalt 78 procent). Kungsbackaån börjar med utloppet från Västra Ingsjön och mynnar ut i
Kungsbackafjorden, en sträckning på cirka 28 km. I Kungsbacka kommun rinner ån genom
två tätorter, Anneberg och Kungsbacka. 45
Vattenståndet i ån kan stiga snabbt till följd av långvarig nederbörd och kraftig sydlig vind
som pressar in fjordens vatten i Kungsbackaån. Det hände till exempel i december 2006
och flera platser i Kungsbacka drabbades av översvämning. Extrema havsvattennivåer
liknande den som inträffade i samband med stormen Gudrun 2004 skapar också
översvämning i Kungsbacka tätort.

Kungsbacka tätort påverkas olika beroende på översvämningstyp. I den nedre delen av
Kungsbackaån påverkas nivån huvudsakligen av havsnivån medan i den övre delen
nivåerna huvudsakligen påverkas av flödet i ån. Påverkan från havet sträcker sig tydligt
upp till Kraftvägen 46. Utmed ån finns även risk för skred, vilken kan öka vid
översvämning. 47

2.2.

Urvalsprocessen

Länsstyrelsen i Hallands län inledde arbetet hösten 2010 då MSB inkom med en begäran
om att rapportera tidigare inträffade översvämningar. Kriterierna var att översvämningarna
har lett till ogynnsam påverkan på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk
verksamhet och att sannolikheten för liknande framtida översvämningar fortfarande är
betydande.
En av de inrapporterade översvämningarna skedde i Kungsbackaån i mitten på december
2006. Enligt beräkning från SMHI handlade det om ett 100-årsregn i vissa områden.
Konsekvenserna blev bland annat att flera villor och Kungsmässan (köpcentrum)
översvämmades. Dagvatten- och spillvattensystemet fungerade endast delvis och flera
villakällare fylldes med spillvatten och avloppsvatten. Stadshusets källare med arkiv
drabbades i någon mån, medan ett äldreboende och Kulturhuset Fyren var nära att
översvämmas, men räddades av tillfälliga skydd. Översvämningen bedömdes inte ha
medfört ogynnsam påverkan på människors hälsa då inga personer omkom, skadades
allvarligt eller evakuerades. Däremot bedömdes översvämningen ha gett ogynnsam
påverkan på ekonomisk och samhällelig verksamhet genom att bostäder, näringsliv
(industriområde och köpcentrum) samt kommunalteknisk försörjning drabbades.
Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund och Vattenråd. (2013). Kungsbackaån genom tiderna 1983–2013.
Tillgänglig: https://docplayer.se/116526631-Kungsbackaan-genom-tiderna.html.
46
DHI. (2009). Kungsbackaån – översvämningsutredning.
47
Fallsvik, J. & Hågeryd, A.-C. (2007). GIS-baserad översiktlig kartering av förutsättningarna för skred
längs Kungsbackaånmed biflöden- Consultant task on commission by the Kungsbacka Municipality. SGI
Reg. No. 2-0605-0329.
45
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Byggnader och fornlämningar med mera av värde för kulturarvet bedömdes inte ha
påverkats. Flera uppgifter om översvämningen saknades, bland annat uppskattad totalt
översvämmad area och sträcka, uppskattad drabbad area och sträcka, maximalt vattendjup
samt om det uppstod några negativa konsekvenser på miljön. 48
Urvalsprocessen för översyn av områden med betydande översvämningsrisk i cykel 2
genomfördes i fem steg (se figur 1) under 2018. Först analyseras hur många boende och
anställda som påverkas vid 100-års flöde/nivå och beräknat högsta flöde/extremnivå i
havet. I denna cykel drogs gräns för urval av tätort vid 50 boende och 90 anställda som
berörs av 100 årsflöde/nivå, samt 120 boende och 140 anställda som berörs av beräknat
högsta flöde/extremnivå i havet. I arbetet med förordningen om översvämningsrisker (SFS
2009:956)49 steg två, cykel två beräknades att 501 boende och 1409 anställda vid 100årsflöde i vattendraget Kungsbackaån berörs. Vid beräknat högsta flöde i Kungsbackaån
berörs 2792 boende och 4813 anställda. Vid 100-årsnivå i havet berörs 302 boende och
170 anställda. Vid extremnivå i havet berörs 2904 boende och 4305 anställda 50.

Antal boende och antal anställda

Päv.,,rL:ide fokusområrle11

Särskild bedö,m.ning

ldeutifier.ide om,d'1den rncd
'betyd.;mcl~ öv1~rs..,~m niugsri.s1k
Figur 1. Urvalsprocess för översyn av områden med betydande översvämningsrisk 51 (kopierat från MSB)

Nästa steg i urvalsprocessen är att identifiera om det inom översvämningsområdet finns
påverkad datamängd från fyra utvalda fokusområden; människors hälsa, miljön, kulturarvet
och ekonomisk verksamhet som påverkas vis beräknat högsta flöde/extremnivå. I
48
Länsstyrelsen i Hallands län. (2011). Rapportering av översvämningsdirektivets första del för Halland. Dnr
450-5556-10.
49
SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
50
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Översyn av områden med betydande
översvämningsrisk - enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker. Tillgänglig:
https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckoroch-klimat/oversvamning/oversyn-av-omraden-med-betydande-oversvamningsrisk_jan2018.pdf.
51
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Översyn av områden med betydande
översvämningsrisk - enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker. Tillgänglig:
https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckoroch-klimat/oversvamning/oversyn-av-omraden-med-betydande-oversvamningsrisk_jan2018.pdf.
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Kungsbacka tätort berörs två fokusområden vid 100-årsflöde i vattendraget Kungsbackaån,
och två fokusområden vid 100-årsnivå i havet. Bland de två fokusområden som berörs vid
100-årsflöde i vattendraget Kungsbackaån finns bland annat miljöfarlig verksamhet, mast,
järnväg, transformatorstation och fornlämning. Bland de två fokusområden som berörs vid
100-årsnivå i havet finns bland annat järnväg och fornlämningar. För att en tätort ska gå
vidare i urvalsprocessen och identifieras med betydande översvämningsrisk ska det även
har inträffat minst en historisk översvämning med betydande konsekvenser.
Kungsbacka tätort har identifierats genom en särskild bedömning på grund av de höga
antalet boende och anställda som påverkas av översvämning väljs tätorten ut trots att
endast två fokusområden påverkas för havet respektive vattendraget Kungsbackaån.
Sammanfattningsvis har Kungsbacka tätort identifierats med betydande översvämningsrisk
utifrån översvämningsrisk från både Kungsbackaån och havet. Från och med 2015 har
SCB även infört ett nytt sätt att avgränsa tätorter, vilket innebär att Kungsbacka numera
ingår i Göteborgs tätort.
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3. Kartor över riskområdet och
avrinningsområdet
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Figur 2. Karta som visar riskhanteringsplanens avgränsningsområde.
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4. Slutsatser från hot- och riskkartorna
4.1.

Källa: Kungsbackaån. Flöde: QBHF
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Figur 4. Publik riskkarta som visar påverkade verksamheter och områden vid beräknad högstanivå i Kungsbackaån.
Källa: https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka/kungsbackaan/riskkartor.html. (Hämtad 2021-04-12).

4.1.1. Påverkan på människors hälsa
Vid beräknat högsta flöde (BHF) drabbas ca. 366 personer och 205 personer kommer att
påverkas direkt där de bor. Vattnet breder ut sig från Kungsbackaåns utflöde till Alafors,
även Söderån, Lillån och Rolfsån berörs. Utbredningen är som störst i centrala
Kungsbacka, samt i Kungsbackaån- och Rolfsåns utflöde i Kungsbackafjorden. Vid BHF
finns behov av att evakuera invånare i vissa områden. Det är dock oklart i nuläget exakt
vilka områden som behöver evakueras och hur allvarliga konsekvenserna blir.
Anläggningarna inom dricksvattenförsörjning påverkas inte av ett BHF. Avloppssystemet
kan påverkas endast vid el-bortfall då vattnet från översvämningen kan rinna in i
avloppssystemet. BHF når distributionsbyggnader och anläggningar för elförsörjning och
IT-kommunikation, men det är oklart hur allvarliga konsekvenserna blir. Även
konsekvenserna på telekommunikationen är oklara. Fjärrvärmeverket påverkas inte av ett
BHF men det är oklart hur distributionen påverkas.
Enligt Statens geotekniska instituts (SGI) översiktliga kartering av förutsättningarna för
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skred (stabilitetsförhållanden) längs Kungsbackaån med biflöden 52 så klassas större delen
längs med ån som stabilitetszon IÖ. Detta är den högsta klassningen och den innebär att det
finns förutsättningar för initialskred och att området kan översvämmas med en återkomsttid
på 100 år. Det finns samhällsviktig verksamhet som omfattas av IÖ-zonen. Det går dock
inte att bedöma hur stor risken är eller hur BHF påverkar risken.
Vid BHF bedöms konsekvenserna för kommunal service bli allvarliga då stora delar av
innerstaden påverkas. Där ligger även stadshuset. Den kommunala servicen påverkas
genom att flertalet skolor och två vårdcentraler drabbas. Även ett stort äldreboende
översvämmas, äldreomsorgen kan också påverkas om brukare av hemtjänst bor i de
drabbade områdena. Vissa områden kan bli isolerade och utryckningsfordon kan få svårt
att ta sig fram, körsträckorna kan även komma att bli längre.
4.1.2. Ekonomiska konsekvenser
Kommunala och privata fastighetsbolag, privatpersoner och företag drabbas. De flesta
fastigheter som påverkas ligger i centrum längsmed ån. Vid BHF riskerar broar att
svämmas över, vilket leder till längre körsträckor. Vägar in till innerstaden översvämmas
och vissa områden kan bli isolerade. E6 och Västkustbanan som är riksintresse för väg
respektive järnväg, kommer att svämmas över vid vissa delar.
Odlingsmark påverkas. För odlingsmarken innebär ett högre vattenstånd att växtnäring
tvättas ut och förloras till vattnet, samtidigt försämras funktionen i dräneringen och grödan
kan skadas av stående vatten.
Vid BHF kan ca. 40 arbetsställen och 161 arbetstillfällen komma att påverkas.
Industriområden i Varla påverkas genom att vägar och eventuellt byggnader översvämmas.
Postens verksamhet finns också i det översvämmade området. Diverse kommersiell
verksamhet, bland annat ett köpcentrum, påverkas både direkt och indirekt.
Då stora delar av innerstaden, byggnader med samhällsfunktion och ett industriområde
översvämmas, kan konsekvenserna för ekonomisk verksamhet bli allvarliga.
4.1.3. Konsekvenser för kulturarvet
Vid BHF påverkas en mängd kulturmiljöer av olika slag såsom fornlämningar, byggnader
och bebyggelseområden av särskilt kulturhistoriskt värde. Följande miljöer berörs och
finns utpekade och beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram 53:
•

Alafors. Stora delar av området berörs vid BHF.

52

Fallsvik, J. & Hågeryd, A.-C. (2007). GIS-baserad översiktlig kartering av förutsättningarna för skred
längs Kungsbackaånmed biflöden- Consultant task on commission by the Kungsbacka Municipality. SGI
Reg. No. 2-0605-0329.
53

Kungsbacka kommun & Länsstyrelsen i Halland. (2013). Kulturmiljöprogram- Kungsbacka kommun.
Tillgänglig:
https://karta.kungsbacka.se/linked_docs/kulturmiljovardsprogram/Kulturmiljöprogram_2013_Allmän_del.pd
f.
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•

Norra förstaden. Vid BHF hamnar hela området under vatten.

•

Kungsbacka innerstad. Miljön är även riksintresse för kulturmiljö. Vid BHF
drabbas stora delar av innerstaden.

•

Västra villastaden. Vid BHF berörs ett område närmast Kungsbackaån.

Det finns sju registrerade fornlämningar inom översvämningsområdet vid BHF. Väster om
ån i Kungsbacka ligger Kungsbacka Gamla kyrkogård som skyddas enligt Kulturmiljölag
(SFS 1988:950) 54. Vid BHF påverkas även ett flertal arkiv, samt minst ett bibliotek och ett
museum.
4.1.4. Konsekvenser för miljö
I Kungsbacka har tidigare förekommit industrier främst inom textil-, verkstads- och
trävarubranscherna. En del av dessa är numera områden med förorenad mark riskklass 1
och 2 enligt MIFO-modellen 55. Ett område med förorenad mark av riskklass 1
översvämmas delvis med oklara effekter. Även en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
enligt prövningsnivå B ligger inom det översvämmade området. Ingen Sevesoverksamhet
enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (SFS 1999:381) 56 översvämmas. Vid översvämning kan ämnen från
miljöfarliga verksamheter och förorenade områden spridas till vattendraget. Höga flöden
och översvämningar gör även att humusämnen i sediment och mark dras ut i vattnet vilket
ger en försämrad vattenkvalitet genom ökad grumlighet och färg.
Kungsbackafjorden är naturreservat och Natura 2000-område. Natura 2000 habitatet i
aktuellt område är ett Estuarier 1130. Vidare ingår Kungsbackafjorden i ett nätverk för
Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM) kallat Baltic Sea
Protected Areas (BSPA-områden) 57, samt i OSPAR:s nätverk med marina skyddsområden
(MPA) 58. Längsmed ån finns även känsliga områden för nitratpåverkan (Nitratdirektivet) 59
och för näringsbelastning (UWWT-direktivet) 60 som kan påverkas av eventuella
föroreningar uppströms. Den del av Kungsbackaån som ligger inom området för
översvämningsrisk har måttlig ekologisk status, den kemiska statusen uppnår ej god. Vid
SFS 1988:950. Kulturmiljölag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950.
55
Naturvårdsverket. (1999). Metodik för inventering av förorenade områden (rapport 4918). Tillgänglig:
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4918-6/.
56
SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1999381-om-atgarder-for-att-forebygga-och_sfs-1999-381.
57
HELCOM. (2011). HELCOM MPAs and Natura 2000 Areas. Tillgänglig: Https://helcom.fi/actionareas/marine-protected-areas/helcom-mpas-and-natura-2000-areas/ (Hämtad 2020-11-02).
58
OSPAR ministerial. (2022). Region II: Greater North Sea. OSPAR Commission. Tillgänglig:
https://www.ospar.org/convention/the-north-east-atlantic/ii (Hämtad 2020-11-02).
59
Europeiska rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket av
den 12 december 1991. Europeiska unionens officiella tidning, nr r L 375, 31/12/1991 s. 0001 – 0008.
Tillgänglig: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0676&from=FR.
(Hämtad 2020-11-02).
60
Europeiska rådets direktiv 91/271/EEC om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse av den 21 maj 1991.
Europeiska unionens officiella tidning nr 135, 30/05/1991 s. 0040 - 0052. Tillgänglig: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271.(Hämtad 2020-11-02).
54
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BHF kan eventuella föroreningar försämra vattendragets ekologiska och kemiska status,
vilket kan försvåra att målen om en god status kan uppnås till 2027. Rolfsån har god
ekologisk status men liksom för Kungsbackaån uppnår den kemiska statusen ej god.

Källa: Kungsbackaån. Flöde: 100-årsflöde
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Figur 5. Publik riskkarta som visar påverkade verksamheter och områden vid 100-årsnivå i Kungsbackaån. Källa:
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka/kungsbackaan/riskkartor.html. (Hämtad 2021-04-12).

4.2.1. Påverkan på människors hälsa
Vid ett 100-årsflöde drabbas ca. 48 personer och 32 personer kommer att påverkas direkt
där de bor. Det är framförallt boende vid delar av Kolla, innerstaden och Signeskulle som
berörs. Anläggningarna inom dricksvattenförsörjning påverkas inte av ett 100-årsflöde.
Avloppssystemet kan påverkas endast vid el-bortfall då vattnet från översvämningen i
sådana fall kan rinna in i avloppssystemet. Ett 100-års flöde når ett flertal
distributionsbyggnader. Det är oklart hur allvarliga konsekvenserna på elförsörjning och
IT-kommunikation blir. Även konsekvenserna på telekommunikationen är oklara.
Fjärrvärmeverket påverkas inte av ett 100-års flöde men det är oklart hur distributionen
påverkas.
Enligt Statens geotekniska instituts (SGI) översiktliga kartering av förutsättningarna för
skred (stabilitetsförhållanden) längs Kungsbackaån med biflöden 61 klassas större delen
Fallsvik, J. & Hågeryd, A.-C. (2007). GIS-baserad översiktlig kartering av förutsättningarna för skred
längs Kungsbackaånmed biflöden- Consultant task on commission by the Kungsbacka Municipality. SGI
Reg. No. 2-0605-0329.
61
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längs med ån som stabilitetszon IÖ. Detta är den högsta klassningen och den innebär att det
finns förutsättningar för initialskred och att området kan översvämmas med en återkomsttid
på 100 år. Det finns samhällsviktig verksamhet som omfattas av IÖ-zonen. Det går dock
inte att bedöma hur stor risken är eller hur ett 100-årsflöde påverkar risken.
Vid ett 100-års flöde bedöms konsekvenserna för kommunal service bli begränsade. Den
kommunala servicen påverkas genom en vårdcentral delvis översvämmas. Äldreomsorgen
kan även påverkas om brukare av hemtjänst bor i de drabbade områdena.
4.2.2. Ekonomiska konsekvenser
Vid ett 100-årsflöde påverkas bostäder i form av både villor och flerbostadshus samt
byggnader med samhällsfunktion och övriga byggnader. Vid 100-årsflöde påverkas delar
av vägnätet i tätorten. Det är oklart hur broarna och dess konstruktioner påverkas.
Framförallt de större broarna bör studeras. Flera av vägarna till broarna översvämmas. E6
som är riksintresse för väg påverkas inte. Västkustbanan som är riksintresse för järnväg
påverkas eventuellt i anslutning till en bropassage norr om Kungsbacka.
Odlingsmark påverkas. För odlingsmarken innebär ett högre vattenstånd att växtnäring
tvättas ut och förloras till vattnet, samtidigt försämras funktionen i dräneringen och grödan
kan skadas av stående vatten.
Vid ett 100-årsflöde kan ca. 1–9 arbetsställen och 16 arbetstillfällen påverkas.
Industriområdet i Varla påverkas genom att vägar delvis översvämmas. Postens
verksamhet finns också i det översvämmade området. Diverse kommersiell verksamhet,
bland annat ett köpcentrum, påverkas både direkt och indirekt av ett 100-årsflöde.
Den samlade bedömningen är att det blir begränsade konsekvenser för ekonomisk
verksamhet.
4.2.3. Konsekvenser för kulturarvet
Vid ett 100-årsflöde påverkas en mängd kulturmiljöer av olika slag såsom fornlämningar,
byggnader och bebyggelseområden av särskilt kulturhistoriskt värde. Följande miljöer
berörs och finns utpekade och beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram 62:
•

Alafors. Stora delar av området berörs vid 100-årsflöde.

•

Kungsbacka innerstad. Delar av området närmast Kungsbackaån och Söderån
berörs av 100-årsflöde.

•

Västra villastaden. En liten del av området närmast Kungsbackaån berörs av 100årsflödet.

Inom området finns åtta registrerade fornlämningar inom översvämningsområdet för 100årsflöde. Öster om ån i Kungsbacka ligger Kungsbacka Gamla kyrkogård som skyddas
62

Kungsbacka kommun & Länsstyrelsen i Halland. (2013). Kulturmiljöprogram- Kungsbacka kommun.
Tillgänglig:
https://karta.kungsbacka.se/linked_docs/kulturmiljovardsprogram/Kulturmiljöprogram_2013_Allmän_del.pd
f.
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enligt Kulturmiljölag (SFS 1988:950) 63. Vid ett 100-årsflöde påverkas även minst ett
museum och ett bibliotek.
4.2.4. Konsekvenser för miljö
I Kungsbacka har tidigare förekommit industrier främst inom textil-, verkstads- och
trävarubranscherna. En del av dessa är numera områden förorenad mark enligt riskklass 1
och 2. Ett område med förorenad mark av riskklass 1 översvämmas delvis med oklara
effekter. Även en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt prövningsnivå B ligger
inom det översvämmade området. Ingen Sevesoverksamhet enligt lagen om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) 64
översvämmas. Vid översvämning kan ämnen från miljöfarliga verksamheter och
förorenade områden spridas till vattendraget. Höga flöden och översvämningar gör även att
humusämnen i sediment och mark dras ut i vattnet vilket ger en försämrad vattenkvalitet
genom ökad grumlighet och färg
Kungsbackafjorden är ett Natura 2000 område och naturreservat. Natura 2000 habitatet i
aktuellt område är ett Estuarier 1130. Vidare ingår Kungsbackafjorden i HELCOM:s
nätverk (BSPA-områden) 65 och i OSPAR:s nätverk (MPA) 66. Längsmed ån finns även
känsliga områden för nitratpåverkan (Nitratdirektivet) 67 och för näringsbelastning
(UWWT-direktivet) 68 som kan påverkas av eventuella föroreningar uppströms. Den del av
Kungsbackaån som ligger inom området för översvämningsrisk har måttlig ekologisk
status, den kemiska statusen uppnår ej god. Vid 100-årsflödet kan eventuella föroreningar
försämra vattendragets ekologiska och kemiska status, vilket kan försvåra att målen om en
god status kan uppnås till 2027. Rolfsån har god ekologisk status men liksom för
Kungsbackaån uppnår den kemiska statusen ej god.

4.3.

Källa: Kungsbackaån. Flöde: 50-årsflöde

SFS 1988:950. Kulturmiljölag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950.
64
SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1999381-om-atgarder-for-att-forebygga-och_sfs-1999-381.
65
HELCOM. (2011). HELCOM MPAs and Natura 2000 Areas. Tillgänglig: Https://helcom.fi/actionareas/marine-protected-areas/helcom-mpas-and-natura-2000-areas/ (Hämtad 2020-11-02).
66
OSPAR ministerial. (2022). Region II: Greater North Sea. OSPAR Commission. Tillgänglig:
https://www.ospar.org/convention/the-north-east-atlantic/ii (Hämtad 2020-11-02).
67
Europeiska rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket av
den 12 december 1991. Europeiska unionens officiella tidning, nr r L 375 , 31/12/1991 s. 0001 – 0008.
Tillgänglig: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0676&from=FR
(hämtad 2020-11-02).
68
Europeiska rådets direktiv 91/271/EEC om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse av den 21 maj 1991.
Europeiska unionens officiella tidning nr 135, 30/05/1991 s. 0040 - 0052. Tillgänglig: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271 (Hämtad 2020-11-02).
63
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Figur 6. Publik riskkarta som visar påverkade verksamheter och områden vid 50-årsnivå i Kungsbackaån. Källa:
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka/kungsbackaan/riskkartor.html (Hämtad 2021-04-12).

4.3.1. Påverkan på människors hälsa
Vid ett 50-årsflöde är konsekvenserna mycket begränsade utifrån berörd nattbefolkning.
Inga personer kommer att påverkas direkt där de bor, men kartan visar dock att befolkning
finns i närheten av de översvämmade områdena. Vattnet breder ut sig främst på obebyggd
mark norr om Kungsmässan.
Anläggningarna inom dricksvattenförsörjning påverkas inte av ett 50-årsflöde.
Fjärrvärmeverket påverkas inte av 50-årsflödet, men det är oklart hur distributionen
påverkas.
Enligt Statens geotekniska instituts (SGI) översiktliga kartering av förutsättningarna för
skred (stabilitetsförhållanden) längs Kungsbackaån med biflöden 69 klassas större delen
längs med ån som stabilitetszon IÖ. Detta är den högsta klassningen och den innebär att det
finns förutsättningar för initialskred och att området kan översvämmas med en återkomsttid
på100 år. Det finns samhällsviktig verksamhet som omfattas av IÖ-zonen. Det går dock
inte att bedöma hur stor risken är eller hur ett 50-årsflöde påverkar risken.
Vid ett 50-årsflöde bedöms konsekvenserna för kommunal service bli mycket begränsade.
Fallsvik, J. & Hågeryd, A.-C. (2007). GIS-baserad översiktlig kartering av förutsättningarna för skred
längs Kungsbackaånmed biflöden, Consultant task on commission by the Kungsbacka Municipality. SGI
Reg. No. 2-0605-0329
69
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Den kommunala servicen påverkas inte.
4.3.2. Ekonomiska konsekvenser
Det är få fastigheter som påverkas och få av dessa är huvudbyggnader och bostäder. De
berörda fastigheterna ligger i innerstaden.
Vid 50-årsflöde drabbas inga större transportleder, men mindre delar av cykelvägnätet
påverkas.
Vid ett 50-årsflöde bedöms konsekvenserna för ekonomisk verksamhet bli mycket
begränsade.
4.3.3. Konsekvenser för kulturarvet
Vid ett 50-årsflöde påverkas ytterkanten av Kungsbacka innerstad som är riksintresse för
kulturmiljövården, samt fasta fornlämningar med utbredning i huvudsak under mark.
Följande miljö berörs och finns utpekad och beskriven i kommunens kulturmiljöprogram 70:
•

Kungsbacka innerstad. Vid 50-årsflöde drabbas områden närmast Kungsbackaån
och Söderån. Två fornminnen i området påverkas av 50-årsflöde.

Det finns två registrerade fornlämningar inom översvämningsområdet vid 50-årsflöde.
4.3.4. Konsekvenser för miljö
Inom 50-årsflödet finns fåtal källor till risk för förorening. Förorenad mark av riskklass 1
eller 2, tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet eller Sevesoverksamhet enligt lagen om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS
1999:381) 71 översvämmas inte. Föroreningar kan däremot ändå komma att spridas, bland
annat från förorenat dagvattnen. Höga flöden och översvämningar gör att även
humusämnen i sediment och mark dras ut i vattnet vilket ger en försämrad vattenkvalitet
genom ökad grumlighet och färg.
Inom riskområdet för 50-årsflöde finns endast ett känsligt område för näringsbelastning
(UWWT-direktivet) 72. Det kan påverkas av eventuella föroreningar från dagvattnet
uppströms.
Den del av Kungsbackaån som ligger inom området för översvämningsrisk har måttlig
ekologisk status och den kemiska statusen uppnår ej god. Då ingen miljöfarlig verksamhet
och inga identifierade förorenade områden riskklass 1 eller 2 finns inom 50-årsflödet, finns
70

Kungsbacka kommun & Länsstyrelsen i Halland. (2013). Kulturmiljöprogram- Kungsbacka kommun.
Tillgänglig:
https://karta.kungsbacka.se/linked_docs/kulturmiljovardsprogram/Kulturmiljöprogram_2013_Allmän_del.pd
f.
71
SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1999381-om-atgarder-for-att-forebygga-och_sfs-1999-381.
72
Europeiska rådets direktiv 91/271/EEC om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse av den 21 maj 1991.
Europeiska unionens officiella tidning nr 135, 30/05/1991 s. 0040 - 0052. Tillgänglig: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271 (Hämtad 2020-11-02).
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inte någon förväntad stor spridning av föroreningar. Däremot skulle föroreningar från
dagvattnet kunna försämra vattendragets ekologiska och kemiska status.

4.4.
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Figur 7. Publik riskkarta som visar påverkade verksamheter och områden vid extremnivå i havet. Källa:
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka/hav/riskkartor.html. (Hämtad 2021-04-12).

4.4.1. Påverkan på människors hälsa
Vid extremnivå i havet påverkas 8 161 personer och 3 674 personer kommer att påverkas
direkt där de bor. Vattnet översvämmar kustområden från Frillesås i söder till Spårhaga i
norr. Översvämningen når längre in på land i områden där åar mynnar ut i havet. Mest
omfattande blir översvämningarna i anslutning till Kungsbackaån, där översvämningen
drabbar stora delar av centrala Kungsbacka.
Extremnivå i havet når både distributionsbyggnader och anläggningar för elförsörjning och
IT-kommunikation. Det är oklart hur allvarliga konsekvenserna blir. Även konsekvenserna
på telekommunikationen är oklara. Fjärrvärmeverket påverkas inte av extremnivå i havet,
men det är oklart hur distributionen påverkas.
Enligt Statens geotekniska instituts (SGI) översiktliga kartering av förutsättningarna för
skred (stabilitetsförhållanden) längs Kungsbackaån med biflöden 73 så klassas större delen
73

Fallsvik, J. & Hågeryd, A.-C. (2007). GIS-baserad översiktlig kartering av förutsättningarna för skred
längs Kungsbackaånmed biflöden- Consultant task on commission by the Kungsbacka Municipality. SGI
Reg. No. 2-0605-0329.
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längs med ån som stabilitetszon IÖ. Detta är den högsta klassningen och den innebär att det
finns förutsättningar för initialskred och att området kan översvämmas med en återkomsttid
på 100 år. Det finns samhällsviktig verksamhet som omfattas av IÖ-zonen. Det går dock
inte att bedöma hur stor risken är eller hur extremnivå i havet påverkar risken
Vid extremnivå i havet bedöms konsekvenserna för kommunal service bli mycket
allvarliga då stora delar av innerstaden påverkas. Där ligger även stadshuset. Den
kommunala servicen påverkas genom att flertalet skolor drabbas, bland annat
Lindälvsskolan och Aranässkolan. Två vårdcentraler översvämmas. Även äldreomsorgen
kan påverkas om brukare av hemtjänst bor i de drabbade områdena. Även polisstationen
ligger inom det översvämmade området. Utryckningsfordon har möjlighet att ta sig fram,
men körsträckorna kan komma att bli längre. En järnvägsstation av riksintresse
översvämmas.
4.4.2. Ekonomiska konsekvenser
Kommunala och privata fastighetsbolag, privatpersoner och företag drabbas. De flesta
fastigheter som påverkas ligger i centrum längs med ån, men fastigheter längs med hela
kusten kommer att drabbas. Vid extremnivå i havet riskerar broar att svämmas över, vilket
leder till längre körsträckor. Två av vägarna in till innerstaden översvämmas och vissa
områden kan bli isolerade. E6 och Västkustbanan, som är riksintresse för väg respektive
järnväg, kommer att svämmas över vid vissa delar.
Framförallt odlingsmark och öppen mark påverkas. Översvämning av odlingsmark kan
leda till näringsförlust och skador på grödornas rotsystem.
Vid extremnivå i havet kan ca 734 arbetsställen och 4 487 arbetstillfällen påverkas.
Industriområden i Varla och Inlag påverkas genom att vägar och eventuellt byggnader
översvämmas. Postens nås av extremnivå i havet. Diverse kommersiell verksamhet, bland
annat ett köpcentrum, påverkas både direkt och indirekt.
Då stora delar av innerstaden, byggnader med samhällsfunktion och ett industriområde
översvämmas, kan konsekvenserna för ekonomisk verksamhet bli mycket allvarliga.
4.4.3. Konsekvenser för kulturarvet
Vid extremnivå i havet påverkas en mängd kulturmiljöer av olika slag såsom
fornlämningar, byggnader och bebyggelseområden av särskilt kulturhistoriskt värde.
Följande miljöer berörs och finns utpekade och beskrivna i kommunens
kulturmiljöprogram 74 eller som riksintresse för kulturmiljövård enligt 7 kap. 9§ i
miljöbalken (SFS 1998:808) 75:
•

Norra förstaden. Vid extremnivå i havet hamnar hela området under vatten.

74

Kungsbacka kommun & Länsstyrelsen i Halland. (2013). Kulturmiljöprogram- Kungsbacka kommun.
Tillgänglig:
https://karta.kungsbacka.se/linked_docs/kulturmiljovardsprogram/Kulturmiljöprogram_2013_Allmän_del.pd
f.
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SFS 1998:808. Miljöbalk. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.
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•

Kungsbacka innerstad. Vid extremnivå i havet drabbas stora delar av innerstaden.

•

Västra villastaden. Vid extremnivå i havet berörs ett område närmast ån.

•

Tjolöholm. Vid extremnivå i havet drabbas främst låglänta öppna ytor och
odlingsmark, ett fåtal byggnader berörs.

•

Mönster Lotsplats. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Mark
närmast strandlinjen, samt minst en fornlämning påverkas av extremnivå i havet.

•

Onsala kyrkby. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Endast
mark och ett fåtal byggnader närmast strandlinjen påverkas av extremnivå i havet.

•

Särö halvön. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Låglänt
mark, samt ett flertal byggnader och anläggningar påverkas av extremnivå i havet.

•

Onsala Sandö. Området är utpekat riksintresse för kulturmiljövård men omnämns
inte i kulturmiljöprogrammet. Mark närmast strandlinjen och två fornlämningar
påverkas av extremnivå i havet.

Det finns 216 registrerade fornlämningar inom översvämningsområdet vid extremnivå i
havet. Öster om ån i Kungsbacka ligger Kungsbacka Gamla kyrkogård som skyddas enligt
Kulturmiljölag (SFS 1988:950) 76. Vid extremnivå i havet påverkas även minst ett museum,
ett arkiv och ett bibliotek.
4.4.4. Konsekvenser för miljö
I Kungsbacka har tidigare förekommit industrier främst inom textil-, verkstads- och
trävarubranscherna. En del av dessa är numera områden förorenad mark enligt riskklass 1
och 2 enligt MIFO-modellen 77. Ett område med förorenad mark av riskklass 1
översvämmas delvis med oklara effekter. Även en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
enligt prövningsnivå B ligger inom det översvämmade området. Ingen Sevesoverksamhet
enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (SFS 1999:381) 78 översvämmas. Vid översvämning kan ämnen från
miljöfarliga verksamheter och förorenade områden spridas till vattendraget. Höga flöden
och översvämningar gör även att humusämnen i sediment och mark dras ut i vattnet vilket
ger en försämrad vattenkvalitet genom ökad grumlighet och färg
Kungsbackafjorden är naturreservat och Natura 2000-område. Natura 2000 habitatet i
aktuellt område är ett Estuarier 1130. Vidare ingår Kungsbackafjorden i HELCOM:s

SFS 1988:950. Kulturmiljölag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950.
77
Naturvårdsverket. (1999). Metodik för inventering av förorenade områden (rapport 4918). Tillgänglig:
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4918-6/.
78
SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1999381-om-atgarder-for-att-forebygga-och_sfs-1999-381.
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nätverk (BSPA-områden) 79 och i OSPAR:s nätverk (MPA) 80. I det översvämmade området
finns ett flertal andra naturreservat och Natura 2000 områden som omfattar såväl land och
kustområden som havsområden. Längsmed ån finns även känsliga områden för
nitratpåverkan (Nitratdirektivet) 81 och för näringsbelastning (UWWT-direktivet) 82 som kan
påverkas av eventuella föroreningar uppströms. Den del av Kungsbackaån som ligger inom
området för översvämningsrisk har måttlig ekologisk status, den kemiska statusen uppnår
ej god. Vid extremnivå i havet kan eventuella föroreningar försämra vattendragets
ekologiska och kemiska status, vilket kan försvåra att målen om en god status kan uppnås
till 2027. Rolfsån har god ekologisk status men liksom för Kungsbackaån uppnår den ej
god kemiska status.

4.5.
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Vid 100-årsnivå i havet påverkas ca. 974 personer och 710 personer kommer att påverkas
direkt där de bor. Vattnet översvämmar kustområden från Frillesås i söder till Spårhaga i
norr. Översvämningen når längre in på land i områden där åar mynnar ut i havet. Mest
omfattande blir översvämningarna i centrala Kungsbacka i nära anslutning till
Kungsbackaån.
Vid 100-årsnivå nås ett flertal distributionsbyggnader. Det är oklart hur allvarliga
konsekvenserna blir för elförsörjning och IT-kommunikation. Även konsekvenserna på
telekommunikationen är oklara. Fjärrvärmeverket påverkas inte av ett 100-årsflöde, men
det är oklart hur distributionen påverkas.
Enligt Statens geotekniska instituts (SGI) översiktliga kartering av förutsättningarna för
skred (stabilitetsförhållanden) längs Kungsbackaån med biflöden 83 så klassas större delen
längs med ån som stabilitetszon IÖ. Detta är den högsta klassningen och den innebär att det
finns förutsättningar för initialskred och att området kan översvämmas med en återkomsttid
på 100 år. Det finns samhällsviktig verksamhet som omfattas av IÖ-zonen. Det går dock
inte att bedöma hur stor risken är eller hur 100-årsflöde påverkar risken
Vid 100-årsflöde bedöms konsekvenserna för kommunal service bli allvarliga då delar av
innerstaden påverkas. Den kommunala servicen påverkas genom att två skolor drabbas.
Två vårdcentraler översvämmas. Även äldreomsorgen kan påverkas om brukare av
hemtjänst bor i de drabbade områdena
4.5.2. Ekonomiska konsekvenser
Kommunala och privata fastighetsbolag, privatpersoner och företag drabbas. De flesta
fastigheter som påverkas ligger i centrum längsmed ån, men fastigheter längs med hela
kusten kommer att drabbas. Vid 100-årsflöde riskerar broar att svämmas över, vilket leder
till längre körsträckor. Två av vägarna in till innerstaden översvämmas och vissa områden
kan bli isolerade. E6 som är riksintresse för väg kommer att svämmas över vid vissa delar.
Även Västkustbanan som är riksintresse för järnväg kommer att påverkas.
Framförallt odlingsmark och öppen mark påverkas. Översvämning av odlingsmark kan
leda till näringsförlust och skador på grödornas rotsystem.
Vid 100-årsflöde kan ca. 79 arbetsställen och 264 arbetstillfällen påverkas. En begränsad
yta i Inlags industriområde översvämmas. Diverse kommersiell verksamhet, bland annat ett
köpcentrum, påverkas både direkt och indirekt.
Då delar av innerstaden och byggnader med samhällsfunktion översvämmas kan
konsekvenserna för ekonomisk verksamhet bli allvarliga.
4.5.3. Konsekvenser för kulturarvet
Vid 100-årsflöde påverkas en mängd kulturmiljöer av olika slag såsom fornlämningar,
byggnader och bebyggelseområden av särskilt kulturhistoriskt värde. Följande miljöer

83

Fallsvik, J. & Hågeryd, A.-C. (2007). GIS-baserad översiktlig kartering av förutsättningarna för skred
längs Kungsbackaånmed biflöden- Consultant task on commission by the Kungsbacka Municipality. SGI
Reg. No. 2-0605-0329.
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berörs och finns utpekade och beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram 84 eller som
riksintresse för kulturmiljövård enligt 7 kap. 9§ i miljöbalken (SFS 1998:808) 85:
•

Norra förstaden. Vid 100-årsflöde drabbas en fastighet i området.

•

Kungsbacka innerstad. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård.
Vid 100-årsflöde drabbas fastigheter och fornminne närmast Kungsbackaån och
Söderån.

•

Västra villastaden. Vid 100-årsflöde berörs ett mindre område närmast ån.

•

Tjolöholm. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. 100-årsflöde
drabbar främst låglänta öppna ytor och odlingsmark.

•

Mönster Lotsplats. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård.
Främst mark närmast strandlinjen, samt minst en fornlämning påverkas av 100årsflöde.

•

Onsala kyrkby. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Endast
öppenmark närmast strandlinjen påverkas av översvämningen.

•

Särö halvö. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Låglänt mark
samt ett flertal byggnader och anläggningar påverkas av 100-årsflöde.

•

Onsala Sandö. Området är utpekat riksintresse för kulturmiljövård men omnämns
inte i kulturmiljöprogrammet. Mark närmast strandlinjen och två fornlämningar
påverkas av 100-årsflöde.

Det finns 155 registrerade fornlämningar inom översvämningsområdet vid 100-årsflöde.
Öster om ån i Kungsbacka ligger Kungsbacka Gamla kyrkogård som skyddas enligt
Kulturmiljölag (SFS 1988:950) 86. Vid 100-årsflöde påverkas även minst ett museum.
4.5.4. Konsekvenser för miljö
I Kungsbacka har tidigare förekommit industrier främst inom textil-, verkstads- och
trävarubranscherna. En del av dessa är numera områden förorenad mark enligt riskklass 1
och 2 enligt MIFO-modellen 87. Ett område med förorenad mark av riskklass 1
översvämmas delvis med oklara effekter. Ingen tillståndspliktig miljöfarlig ligger inom det
översvämmade området. Ingen Sevesoverksamhet enligt lagen om åtgärder för att

Kungsbacka kommun & Länsstyrelsen i Halland. (2013). Kulturmiljöprogram- Kungsbacka kommun.
Tillgänglig:
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f.
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förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) 88
översvämmas. Vid översvämning kan ämnen från miljöfarliga verksamheter och
förorenade områden spridas till vattendraget. Höga flöden och översvämningar gör även att
humusämnen i sediment och mark dras ut i vattnet vilket ger en försämrad vattenkvalitet
genom ökad grumlighet och färg
Kungsbackafjorden är naturreservat och Natura 2000 område. Natura 2000 habitatet i
aktuellt område är ett Estuarier 1130. Vidare ingår Kungsbackafjorden i HELCOM:s
nätverk (BSPA-områden) 89 och i OSPAR:s nätverk (MPA) 90. I det översvämmade området
finns ett flertal andra naturreservat och Natura 2000 områden som omfattar såväl land och
kustområden som havsområden. Längsmed ån finns även känsliga områden för
nitratpåverkan (Nitratdirektivet) 91 och för näringsbelastning (UWWT-direktivet) 92 som kan
påverkas av eventuella föroreningar uppströms. Den del av Kungsbackaån som ligger inom
området för översvämningsrisk har måttlig ekologisk status, den kemiska statusen uppnår
ej god. Vid 100-årsflöde kan eventuella föroreningar försämra vattendragets ekologiska
och kemiska status, vilket kan försvåra att målen om en god status kan uppnås till 2027.
Rolfsån har god ekologisk status men liksom för Kungsbackaån uppnår den kemiska
statusen ej god.
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SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
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5. Mål för arbetet
5.1.

Mål för fokusområde människors hälsa

Tabell 1 mål för fokusområde människors hälsa

Övergripande mål 1, människors hälsa: värna människors liv och hälsa och minska antalet personer som
drabbas negativt av en översvämning.
Resultatmål
1.1. Ingen samhällsviktig verksamhet drabbas av en
oacceptabel avbrottstid vid översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare.

1.2. Samhällsviktig verksamhet kan återhämta sig vid
en översvämning med återkomsttid på 100 år eller
oftare.

1.3. Berörda aktörer har en god förmåga att hantera
en översvämning oavsett återkomsttid.

1.4. Samhällsviktig verksamhet ska inte drabbas av
negativa konsekvenser från ras och skred som
uppstår till följd av översvämning.

Åtgärdsmål/kunskapsmål
1.1.1. Kunskapsmål. Konsekvenser på teknisk
infrastruktur vid översvämning med återkomsttid på
100 år eller oftare är klarlagda och dokumenterade.
1.1.2. Kunskapsmål. Blåljusverksamheter samt övriga
verksamheter inom vård och omsorg ska upprätthålla
sin grundläggande funktion vid översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare.
1.2.1. Kunskapsmål. De övergripande konsekvenserna
för samhällsviktiga verksamheter inom riskområdet
och dess påverkan på samhället vid översvämning
med återkomsttid på 100 år eller oftare är kända och
berörda aktörer känner till möjliga åtgärder för att
återhämta sig.
1.3.1. Åtgärdsmål. Behovet av nätverk, kontaktvägar
och ansvarsfördelning mellan berörda aktörer före,
under och efter en översvämning är tydliggjort och
uppfyllt.
1.3.2. Kunskapsmål. Enskilda fastighetsägare,
verksamhetsutövare och boende inom
utbredningsområdet för beräknat högsta flöde eller
extremnivå i havet har information om
översvämningsrisken, sitt eget ansvar och det skydd
samhället kan ge vid en översvämning, innan den
inträffar.
1.3.3. Åtgärdsmål. Det finns bland dammägare
planering för samordning av tappning för att minska
konsekvenserna vid översvämning oavsett
återkomsttid.
1.4.1. Kunskapsmål. Risk för ras och skred i närhet till
samhällsviktig verksamhet och dess möjliga
konsekvenser på berörd verksamhet är utredd och
dokumenterad.

5.1.1. Bakgrund till mål för fokusområde människors hälsa
Resultatmål 1.1. och 1.2. grundar sig i att ett flertal samhällsviktiga verksamheter såsom
skolor, vårdcentraler och eventuellt el-försörjning, IT-kommunikation, avlopp och
hemtjänst påverkas av översvämning med 100-års återkomsttid från både havet och
Kungsbackaån. Kunskapsmål 1.1.1. grundar sig i att det finns många oklarheter kring hur
teknisk infrastruktur såsom el-försörjning, telekommunikation och IT-infrastruktur
påverkas vid översvämning. Kunskapsmål 1.1.2. grundar sig på att det finns vägar som
översvämmas, vilket kan medföra längre körsträckor och att vissa områden blir isolerade.
Dessutom finns det vård- och omsorgsverksamheter som påverkas vid översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare. Målet syftar till att säkerställa att blåljus- och vård- och
omsorgsverksamheter ändå ska behålla sin grundläggande funktion. Kunskapsmål 1.2.1.
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grundar sig i att ett flertal samhällsviktiga verksamheter påverkas av översvämning med
återkomsttid på 100 år, varav konsekvenserna till största del är okända. Syftet är att
konsekvenserna utreds och att förslag på åtgärder tas fram och kommuniceras.
Resultatmål 1.3. grundar sig i att det i arbetet med översvämningsförordningens steg 2
framkommer att många verksamheter eller aktörer påverkas vid översvämning oavsett
återkomsttid. Åtgärdsmål 1.3.1. grundar sig i att det ännu inte finns något etablerat nätverk
för aktörer som påverkas av översvämning/höga flöden i Kungsbackaån. Det finns inte
heller en regional beredskapsplan för översvämning i Kungsbackaån. Åtgärdsmål 1.3.2.
grundar sig i att ett större antal människor påverkas både där de bor och vid sin arbetsplats
i samband med översvämning. För att berörda personer ska uppnå god förmåga att hantera
översvämning krävs att de fått information om översvämningsrisken, vilket ansvar de
själva har och det skydd de kan förvänta sig från samhället. Men för att minska
konsekvenserna av översvämning krävs inte bara att samhället vidtar åtgärder för att
skydda sig, utan även att åtgärder vidtas för att minska översvämningens utbredning. Detta
är syftet med åtgärdsmål 1.3.3., där samordning av tappning mellan dammägare kan bidra
till att översvämningens utbredning och dess konsekvenser minskas.
Resultatmål 1.4. grundar sig i att det i stora delar av det område längs Kungsbackaån som
berörs av översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare finns förutsättningar för
initialskred. Kunskapsmål 1.4.1. syftar därmed till att utreda risker för ras och skred i
översvämningsområdet i närhet till samhällsviktig verksamhet. Detta för att undvika att
människors liv och hälsa påverkas genom att samhällsviktig verksamhet drabbas av
konsekvenser av ras- och skred i samband med, eller efter en översvämningshändelse.

5.2.

Mål för fokusområde kulturarvet

Tabell 2 mål för fokusområde kulturarvet

Övergripande mål 2, kulturarvet: skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer och annat
materiellt kulturarv vid en översvämning.
Resultatmål
2.1. Påverkan på Kungsbacka innerstad vid
översvämning är känd.

Åtgärdsmål/kunskapsmål
2.1.1. Kunskapsmål. De övergripande konsekvenserna
för Kungsbacka innerstad vid ett beräknat högsta
flöde/extremnivå i havet är kända och berörda
aktörer känner till möjliga åtgärder för att skydda
eller återhämta sig.
2.2. Kända fornlämningar och områden av riksintresse 2.2.1. Kunskapsmål. Länsstyrelsen har kunskap om
skadas inte vid översvämningar med beräknat högsta samtliga kända fornlämningar och dess värde,
flöde/extremnivå i havet eller lägre.
sårbarhet och skyddsmöjligheter vid översvämning
med beräknat högsta flöde/extremnivå i havet.
2.2.2. Åtgärdsmål. Länsstyrelsen har säkerställt att
det finns underlag som beskriver hur återställnings/räddningsarbete ska utföras i områden av
kulturhistoriskt värde.

5.2.1. Bakgrund till mål för fokusområde kulturarvet
Resultatmål 2.1. och kunskapsmål 2.1.1 grundar sig att Kungsbacka innerstad, som utgör
en betydande kulturmiljö, berörs av översvämning med återkomsttid på 50 år och uppåt i
Kungsbackaån och översvämning med återkomsttid från 100 år och uppåt i havet.
Eventuella konsekvenser är i nuläget okända.
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Resultatmål 2.2. grundar sig i att det inom översvämningsområdet för BHF eller
extremnivå i havet finns ett stort antal kända fornlämningar och områden av riksintresse.
Det sakas till stor del kunskap om fornlämningarna, både vad gäller deras värde och hur de
eventuellt behöver och kan skyddas från skador orsakade av översvämningar.
Kunskapsmål 2.2.1. syftar till att öka kunskaperna om fornlämningarna och hur de kan
skyddas. Åtgärdsmål 2.2.2. grundar sig i att det i nuläget saknas rutin för hur återställningoch räddningsarbete kan genomföras utan att objekt och områden av kulturhistoriskt värde
påverkas negativt.

5.3.

Mål för fokusområde miljön

Tabell 3 mål för fokusområde miljön

Övergripande mål 3, miljön: skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystem vid en
översvämning.
Resultatmål
3.1. Inga föroreningar sprids och orsakar långsiktiga
negativa miljö- och hälsoeffekter vid översvämningar
med en återkomsttid på 100 år eller oftare.

3.2. Inga planerade åtgärder för att minska
översvämningsrisker orsakar långsiktiga negativa
miljö- och hälsoeffekter.

Åtgärdsmål/kunskapsmål
3.1.1. Kunskapsmål. Tillsynsmyndigheterna och
eventuell verksamhetsutövare och/eller
fastighetsägare har kunskap om de förorenade
områden (riskklass 1, 2, 3 och ej riskklassade
branschkassa 2) som finns inom
översvämningsområdet vid översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare, samt har kunskap
om vilka risker det innebär för miljön.
3.1.2. Åtgärdsmål. Förorenade områden inom
riskområdet för översvämning med återkomsttid på
100 år eller oftare åtgärdas enligt vad
tillsynsmyndigheterna anser vara motiverat utifrån
riskbilden.
3.1.3. Kunskapsmål. Tillsynsmyndigheterna och
eventuell verksamhetsutövare och/eller
fastighetsägare har kunskap om eventuell påverkan
på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och
Seveso-anläggningar vid beräknat högsta flöde eller
extremnivå i havet.
3.2.1. Kunskapsmål. Möjliga konsekvenser på Natura
2000 områden vid en översvämning oavsett
återkomsttid har kartlagts.
3.2.2. Åtgärdsmål. Länsstyrelsen har säkerställt att
det finns underlag som beskriver hur återställnings/räddningsarbete ska genomföras i miljökänsliga
områden.

5.3.1. Bakgrund till mål för fokusområde miljö
Bakgrund till resultatmålet 3.1. för fokusområde miljö är att det finns ett flertal förorenade
områden och miljöfarliga verksamheter inom utbredningsområde för översvämning med
100 års återkomsttid eller oftare. Åtgärdsmål 3.1.1. grundar sig i att tillsynsmyndighet och
eventuell verksamhetsutövare inte självklart har kunskap om att identifierade förorenade
områden är belägna inom översvämningsområdet och de risker som detta innebär för
miljön, vilket är en nödvändighet för att riskerna ska kunna åtgärdas. Mål 3.1.1. är en
förutsättning för att åtgärdsmål 3.1.2. ska kunna uppfyllas. Åtgärdsmål 3.1.2. grundar sig i
att det finns behov av att de risker som identifierats i arbetet med mål 3.1.1. åtgärdas för att
säkerställa att inga föreningar sprids som orsakar långsiktiga miljö- och hälsoeffekter vid
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översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare. Kunskapsmål 3.1.3. grundar sig i att
det finns både tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och Seveso-anläggningar enligt
lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
(SFS 1999:381) 93 inom utbredningsområdet för översvämning med återkomsttid på 100 år
eller oftare, men det är oklart i vilket omfattning som verksamhetsutövare och
tillsynsmyndighet är medveten om detta. Det finns därmed ett behov av att kommunicerade
eventuell påverkan till tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare/fastighetsägare.
Resultatmål 3.2. syftar till att säkerställa att de åtgärder som planeras för att motverka
konsekvenser på övriga fokusområden inte medför negativa konsekvenser på miljön. För
att detta ska kunna säkerställas krävs att det finns större kunskapsunderlag gällande
påverkan av översvämning på miljö i området. Kunskapsmål 3.2.1. grundar sig i att Natura
2000-områden berörs av översvämningarna med okända konsekvenser. Målet syftar
därmed till att konsekvenser på Natura 2000-områden utreds och blir kända. Åtgärdsmål
3.2.2. grundar sig i att det i nuläget inte finns någon planering eller rutin för hur
återställnings/räddningsarbete i miljökänsliga områden ska genomföras, trotts att det finns
ett flertal sådana miljökänsliga områden inom översvämningsområdet.

5.4.

Mål för fokusområde ekonomi

Tabell 4 mål för fokusområde ekonomi

Övergripande mål för fokusområde 4, ekonomi: minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig
verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom vid en översvämning
Resultatmål
4.1. Vidmakthålla en god framkomlighet på
samhällsviktig transportinfrastruktur vid
översvämning med återkomsttid på 100 år eller
oftare.
4.2. Väsentlig ekonomisk verksamhet tar inte stor
direkt skada vid en översvämning med återkomsttid
på 100 år eller oftare.

Åtgärdsmål/kunskapsmål
4.1.1. Åtgärdsmål. Trafikverket ska bedriva ett gott
underhåll för att upprätthålla den grundläggande
funktionen vid översvämning med återkomsttid på
100 år eller oftare.
4.2.1. Kunskapsmål. Konsekvenserna på väsentlig
ekonomisk verksamhet vid en översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare ska vara kända för
berörda aktörer.
4.2.2. Kunskapsmål. Möjligheter att minska
översvämningens utbredning genom anläggning av
fördröjningsåtgärder uppströms Kungsbackaån är
utredd och dokumenterad.
4.2.3. Kunskapsmål. Möjligheter att minska
översvämningens utbredning genom anläggning av
yttre skyddsbarriär mot höga havsnivåer är utredd
och dokumenterad.

5.4.1. Bakgrund till mål för fokusområde ekonomi
Resultatmål 4.1. grundar sig i att vägsträckor och järnväg av riksintresse översvämmas vid
översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare. Åtgärdsmål 4.2.1. syftar till att
säkerställa att berörda vägsträckor och järnväg kan behålla sin grundläggande funktion när
översvämning när översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare inträffar.
SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1999381-om-atgarder-for-att-forebygga-och_sfs-1999-381.
93
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Resultatmål 4.2. grundar sig i att det även finns ett flertal ekonomiska verksamheter inom
översvämningsområdet för översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare. Det
gäller både industriområden och andra typer av ekonomiska verksamheter. Kunskapsmål
4.1.1. syftar till att översvämningsrisk och dess konsekvenser vid översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare ska vara kända för berörda aktörer för att de i
förlängningen ska kunna vidta åtgärder som motverkar att verksamheterna tar stor direkt
skada. Kunskapsmål 4.2.2. syftar till att utreda vilka möjligheter som finns för att minska
översvämningens utbredning och på så vis minska konsekvenserna på ekonomisk
verksamhet. Syftet är att utreda vilka möjligheter som finns att anlägga våtmark uppströms
Kungsbackaån för att minska utbredningen på översvämning från vattendraget
Kungsbackaån. Kunskapsmål 4.2.3. grundar sig i att de mest omfattande översvämningarna
i Kungsbacka tätort uppstår vid översvämning från havet. Kungsbacka kommun har under
2020 gett i uppdrag till Norconsult att utreda möjligheterna att anlägga yttre barriär som
skydd mot höga havsnivåer 94.

5.5.

Utvärdering av mål från riskhanteringsplan för cykel 1,
2016–2021

5.5.1. Utvärdering av mål för människors hälsa cykel 1, 2016–2021

Tabell 5 utvärdering av övergripande mål för människors hälsa cykel 1

Övergripande mål
1. Människors hälsa ska inte påverkas
väsentligt av en översvämning.

Utvärdering
Målet är delvis uppnått. Det kvarstår arbete med att
etablera nätverk och kontaktvägar, samt med att utreda
behov av åtgärder. Samhällsviktiga verksamheter har
identifierats och kunskapshöjande åtgärder om
kontinuitetshantering har genomförts, liksom
prognossystem för tidig varning har etablerats.

Tabell 6 utvärdering av resultat och kunskaps-/åtgärdsmål för människors hälsa cykel 1

Resultatmål
1.1. Ingen samhällsviktig
verksamhet drabbas av
en oacceptabel
avbrottstid vid en
översvämning med en
återkomsttid på 100 år
eller oftare.

Utvärdering
Målet har delvis uppnåtts.
Framförallt genom att
konsekvenser på
samhällsviktig verksamhet
har identifierats genom
kommunens och
Länsstyrelsens arbete med
risk- och sårbarhetsanalys.
Målet följer med i
riskhanteringsplan för
2022–2027, med delvis nya
kunskaps-/åtgärdsmål.

Kunskaps-/åtgärdsmål
Kunskapsmål.
Konsekvenserna för
identifierade
samhällsviktiga
verksamheter inom
riskområdet och dess
påverkan på samhället vid
ett 50- och 100-årsflöde är
kartlagda och
dokumenterade.
Kunskapsmål. Oacceptabel
avbrottstid från
identifierade
samhällsviktiga
verksamheterna inom
riskområdet är
tydliggjorda.

Utvärdering
Uppnått. De åtgärder
som kopplats till målet
har genomförts genom
kommunens och Länsstyrelsens arbete med
risk- och sårbarhetsanalys
och arbete med översvämningsförordningen l
cykel 2.
Pågår. De åtgärder som
kopplats till målet pågår.

Norconsult. (2021). Yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer- förstudie avseende lokalisering,
genomförbarhet och kostnadsbedömning. Kungsbacka kommun.
94
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1.2. Samhällsviktig
verksamhet kan
återhämta sig vid en
översvämning med en
återkomsttid mer sällan
än 100 år.

Målet är delvis uppnått. De
åtgärder som kopplats till
målet har genomförts.
Målet följer med i
riskhaneringsplan för 2022–
2027 med delvis nya
kunskaps-/åtgärdsmål.

1.3. Berörda aktörer har
en god förmåga att
hantera en översvämning
oavsett återkomsttid.

Målet är delvis uppnått. Det
finns ett fungerande system
för tidig varning och behov
av utrymning vid 50-100års
flöde har utretts i arbete
med
översvämningsförordningen
cykel 2. Plan förstorskalig
utrymning vid
översvämning faller in
under kommunens
allmänna planering för
storskalig utrymning. Det
kvarstår arbete med att
etablera nätverk och
kontaktvägar, samt med att
få ökad kännedom om
varandras planer och
rutiner.
Målet följer med i
riskhaneringsplan för 2022–
2027 med delvis nya
kunskaps-/åtgärdsmål.
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Kunskapsmål.
Länsstyrelsen, Kungsbacka
kommun och identifierade
samhällsviktiga
verksamheter har ökad
kunskap om behovet av
åtgärder för att nå
resultatmålet.
Kunskapsmål. De
övergripande
konsekvenserna för
identifierade
samhällsviktiga
verksamheter inom
riskområdet och dess
påverkan på samhället vid
ett beräknat högsta flöde
är kända och berörda
aktörer känner till möjliga
åtgärder för att återhämta
sig.
Åtgärdsmål. Behovet av
nätverk, kontaktvägar och
ansvarsfördelning mellan
berörda aktörer före,
under och efter en
översvämning är
tydliggjort och uppfyllt.
Åtgärdsmål.
Länsövergripande och
mellankommunal
samverkan har ökat.

Delvis uppnått. Arbetet är
påbörjat. Arbete med att
tydliggöra behov av
åtgärder pågår.
Målet omformuleras
och följer med i riskhanteringsplan för
2022–2027.
Delvis uppnått. De
åtgärder som kopplats till
målet har genomförts.
Samhällsviktiga verksamheter har identifierats och
kunskapshöjande åtgärder om kontinuitetshantering har genomförts.

Ej uppnått. Arbete med
åtgärd kopplat till målet
har påbörjats.

Delvis uppnått. Arbete
med åtgärd kopplat till
målet pågår bland annat
genom arbete med översvämningsförordningen
cykel 2.
Åtgärdsmål. Berörda
Ej uppnått. Arbete med
aktörer har kännedom om åtgärd kopplat till målet
varandras planer och
har påbörjats.
rutiner för att hantera en
översvämning.
Åtgärdsmål. Det finns en
Delvis uppnått. En av de
planering för utrymning
åtgärder som kopplats
vid en översvämning med till målet har genomförts.
en återkomsttid på 100 år Kommunen har dock
eller oftare.
valt att inte ha särskild
planering för utrymning
vid översvämning, storskalig utrymning vid översvämning sker enligt
ordinarie plan för storskalig utrymning.
Kunskapsmål. Behovet av Delvis uppnått.
utrymning vid 50- och
Genom arbete med över100-årsflöde är kartlagt.
svämningsförordningen
cykel 2 har arbetet
påbörjats. Fortsatt arbete

1.4. Enskilda
fastighetsägare,
verksamhetsutövare och
boende inom
utbredningsområdet för
beräknat högsta flöde har
information om
översvämningsrisken, sitt
eget ansvar och det skydd
samhället kan ge vid en
översvämning, innan den
inträffar.

Pågår. De åtgärder som
kopplats till målet
genomförs under 20212022.
Målet följer med i
riskhaneringsplan för 2022–
2027 med delvis nya
kunskaps-/åtgärdsmål.

Åtgärdsmål. Det finns ett
fungerande
prognossystem för tidig
varning för höga
vattennivåer och flöden i
Kungsbackaån.

med målet kopplas till mål
1.1.2. i riskhanteringsplan
för 2022–2027.
Uppnått. Prognossystemet Floodwatch
underhålls och fortsatt
utvecklas.

5.5.2. Utvärdering av mål för miljön cykel 2016–2021

Tabell 7 utvärdering av övergripande mål för miljön, cykel 1

Övergripande mål
Utvärdering
2. Miljön och naturvärden inom skyddade områden ska Målet har delvis uppnåtts genom att kommunen
inte förorenas vid en översvämning.
genomfört ansvarsutredning på förorenade områden
där kommunen är tillsynsmyndighet. Det har även
tagits hänsyn till risker identifierade i cykel 1 i
tillsynsvägledning och i diskussion av prioritering med
kommunen. Det kvarstår arbete med förorenade
områden där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, samt
med att åtgärda förorenade område och att kartlägga
konsekvenser på skyddsvärde områden.
Målet lyfts på nytt i riskhanteringsplan för 2022–2027
med delvis nya kunskaps-/åtgärdsmål.
Tabell 8 utvärdering av resultatmål och kunskaps-/åtgärdsmål cykel 1

Resultatmål
2.1. Inga föroreningar
sprids och orsakar
långsiktiga negativa miljöoch hälsoeffekter vid
översvämningar med en
återkomsttid på 100 år
eller oftare.

Utvärdering
Delvis uppnått.
Kommunen har genomfört
ansvarsutredning av
förorenade områden och
beskrivna risker i cykel 1
har tagits upp i
tillsynsvägledning och
prioritering har diskuterats
med kommunen. Det
kvarstår arbete med
förorenade områden där
Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet. Det
återstår även arbete med
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Kunskaps-/åtgärdsmål
Kunskapsmål.
Tillsynsmyndigheterna
(och eventuell
verksamhetsutövare
och/eller fastighetsägare)
har kunskap om de
förorenade områden
(riskklass 2 eller högre om
det upptäckts efter att
planen har fastställts),
vilka risker det innebär för
miljön vid översvämningar
vid 50- och 100-årsflöde.

Utvärdering
Delvis uppnått.
Kommunen har genomfört
ansvarsutredning av
flertalet förorenade
områden. Beskrivna risker
enligt cykel 1 har även
tagits upp i
tillsynsvägledning och
prioritering har diskuterats
med kommunen. Kvarstår
vidare arbete med
förorenade områden där
Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet. Målet

att åtgärda förorenade
områden och att kartlägga
konsekvenser på
skyddsvärda områden.
Målet lyfts på nytt i
riskhanteringsplan för
2022-2027.

2.2. Inga planerade
åtgärder för att minska
översvämningsrisker
orsakar långsiktiga
negativa miljö- och
hälsoeffekter.

Uppnått.
Miljökonsekvensbeskrivnin
g har genomförts på de
åtgärder som lyfts i
riskhanteringsplan för
2016—2021.

Åtgärdsmål. Förorenade
områden inom
riskområdet för 50- och
100-årsflöde åtgärdas
enligt vad som
tillsynsmyndigheterna
anser vara motiverat
utifrån riskbilden.
Kunskapsmål. Möjliga
konsekvenser på
skyddsvärda områden vid
en översvämning oavsett
återkomsttid har kartlagts.

lyfts på nytt i
riskhanteringsplan för
2022–2027.
Ej uppnått. Målet lyfts på
nytt i riskhanteringsplan
för 2022–2027.

Ej uppnått.
Målet har nedprioriterats.
Målet lyfts på nytt i
riskhanteringsplan för
2022–2027.

5.5.3. Utvärdering av mål för kulturarvet 2016–2021

Tabell 9 utvärdering av övergripande mål för kulturarvet cykel 1

Övergripande mål
3. Kulturarvet ska skyddas så att värdefulla lämningar
och kunskap inte förloras vid en översvämning.

Utvärdering
Målet har delvis uppnåtts genom att Kulturvärden i
Kungsbacka innerstad har identifierats och utvärderats
för deras sårbarheter mot klimatförändringar.
Omfattningen av skador på Kungsbacka Gamla
kyrkogård har också utretts. Det kvarstår arbete med
klargöra vilka åtgärder om kan vidtas för att skydda
kulturvärden i Kungsbacka innerstad, samt med att
utreda sårbarhet och skyddsmöjligheter för
fornlämningar.
Målet lyfts på nytt i riskhanteringsplan för 2022-2027.

Tabell 10 utvärdering av resultatmål och kunskaps-/åtgärdsmål för kulturarvet cykel 1

Resultatmål
3.1. Kungsbacka innerstad
som är riksintresse för
kulturmiljövården skadas
inte i sådan omfattning att
kulturmiljövärdet
försvinner vid
översvämning med det
beräknade högsta flödet.

Utvärdering
Delvis uppnått.
Den åtgärd som kopplats
till målet har genomförts
vilket innebär att
kulturvärden identifierats
och utvärderats för deras
sårbarheter mot
klimatförändringar. Det
kvarstår arbete med att
klargöra vilka åtgärder
som kan vidtas för att
skydda eller återhämta
objekt inom riksintresset,
samt att vidta dessa.
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Kunskaps-/åtgärdsmål
Kunskapsmål. De
övergripande
konsekvenserna för
riksintresset vid ett
beräknat högsta flöde är
kända och berörda aktörer
känner till möjliga
åtgärder för att skydda
eller återhämta sig.

Utvärdering
Delvis uppnått.
Den åtgärd som kopplats
till målet har genomförts
vilket innebär att
kulturvärden identifierats
och utvärderats för deras
sårbarheter mot
klimatförändringar.
Resultatet har
dokumenterats i projektet
”kulturarv och
klimatförändringar i
Sverige. Det kvarstår
arbete med att klargöra

Målet lyfts på nytt i
riskhanteringsplan för
2022–2027 med nya
åtgärder kopplade till
målet.

3.2. Kungsbacka Gamla
kyrkogård skadas inte vid
en översvämning med en
återkomsttid på 100 år
eller oftare.

3.3. Kända fornlämningar
skadas inte vid
översvämningar med det
beräknade högsta flödet
eller lägre.

vilka åtgärder som kan
vidtas för att skydda eller
återhämta objekt inom
riksintresset.
Målet lyfts på nytt i
riskhanteringsplan för
2022–2027 med nya
åtgärder kopplade till
målet.
Uppnått. Omfattning på
Kunskapsmål. Omfattning Uppnått. Omfattning av
skador på Kungsbacka
av skador på Kungsbacka skador på Kungsbacka
gamla kyrkogård har
Gamla kyrkogård vid en
Gamla kyrkogård är
översvämning är utredda. utredda.
genomförts och visat att
inga omfattande skador
Åtgärdsmål. Kungsbacka
Uppnått. Utredning har
uppstår. Inga åtgärder för Gamla kyrkogård ska
visat att inga åtgärder
att skydda Kungsbacka
skyddas genom temporära behövs för att skydda
gamla kyrkogård är
eller permanenta
Kungsbacka Gamla
därmed nödvändiga.
lösningar.
kyrkogård mot
översvämning.
Ej uppnått. Målet har
Kunskapsmål.
Ej uppnått. Målet har
nedprioriterats. Målet lyfts Länsstyrelsen har kunskap nedprioriterats,
på nytt i
om samtliga kända
omfattningen på det
riskhanteringsplan för
fornlämningar och dess
arbete som krävs är för
2022–2027.
värde, sårbarhet och
stort. Målet omformuleras
skyddsmöjligheter vid
och lyfts på nytt i
översvämning med det
riskhanteringsplan för
beräknade högsta flödet. 2022–2027.

5.5.4. Utvärdering av mål för ekonomisk verksamhet 2016–2021

Tabell 11 utvärdering av övergripande mål för ekonomisk verksamhet cykel 1

Övergripande mål
4. Ekonomisk verksamhet som bidrar till samhällets
funktion ska inte utsättas för långvariga avbrott i
verksamheten vid en översvämning.

Utvärdering
Arbete med målet pågår. Samhällsviktig infrastruktur
har identifierats och Trafikverket arbetar med att
säkerställa att infrastruktur av riksintresse inte drabbas
av oacceptabel avbrottstid. Arbete med att identifiera
ekonomisk verksamhet inom översvämningsområdet
pågår. Det kvarstår arbete med att identifiera konsekvenser på samhällsviktig infrastruktur och ekonomisk
verksamhet.
Målet lyfts på nytt i riskhanteringsplan för 2022–2027.

Tabell 12 utvärdering av resultatmål och kunskaps-/åtgärdsmål för ekonomisk verksamhet cykel 1

Resultatmål
4.1. Samhällsviktig
transportinfrastruktur i
Kungsbacka tätort utsätts
inte för oacceptabel
avbrottstid vid
översvämning med en
återkomsttid på 100 år
eller oftare.

Utvärdering
Delvis uppnått.
Samhällsviktig
infrastruktur har
identifierats genom
kommunens och
Länsstyrelsens arbete med
risk- och sårbarhetsanalys.
Det kvarstår arbete med
konsekvenser och behov
av skyddsåtgärder.
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Kunskaps-/åtgärdsmålmål
Kunskapsmål.
Samhällsviktig
transportinfrastruktur har
identifierats och
konsekvenserna på denna
tillsammans med möjliga
åtgärder för att undvika
avbrott är klargjorda.

Utvärdering
Delvis uppnått.
Genom kommunens arbete med risk- och sårbarhets analys har samhällsviktig infrastruktur
identifierats. Det kvarstår
arbete med konsekvenser
och behov av skyddsåtgärder, detta kopplas i
riskhanteringsplan för

4.2. Infrastruktur med
riksintresse (väg eller
järnväg) utsätts inte för
oacceptabel avbrottstid
vid en översvämning
oavsett återkomsttid.
4.3. Väsentlig ekonomisk
verksamhet tar inte stor
direkt skada vid en
översvämning med en
återkomsttid på 100 år
eller oftare.

Pågår. Arbete med
målet pågår internt
på Trafikverket. Målet
omformuleras och lyfts på
nytt i riskhanteringsplan
för 2022-2027.
Pågår. Arbete med målet
pågår och har påbörjats i
och med arbete med
Översvämningsförordningen cykel 2.
fortsatt arbete kopplas till
riskhanteringsplan för
2022–2027 resultatmål
4.2. och kunskapsmål
4.2.1., 4.2.2. och 4.2.3.
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2022–2027 i resultatmål
1.1. och 4.1., samt
kunskapsmål 1.1.2.
och åtgärdsmål 4.1.1.
Kunskapsmål. Det är
Pågår. Arbete med
klargjort vilken avbrottstid målet pågår i samverkan
som är oacceptabel för
mellan Kungsbacka
samhället.
kommun och Länsstyrelsen
Kunskapsmål. Det är
Pågår. Arbete med
klargjort vilken avbrottstid målet pågår internt
som är oacceptabel för
på Trafikverket.
samhället.
Kunskapsmål.
Konsekvenserna på
väsentlig ekonomisk
verksamhet vid en
översvämning med en
återkomsttid på 100 år
eller oftare ska vara kända
för berörda aktörer.

Pågår. Arbete med målet
pågår och har påbörjats i
och med arbete med
Översvämningsförordningen cykel 2.
Fortsatt arbete kopplas till
riskhanteringsplan för
2022–2027 resultatmål
1.3. och kunskapsmål
1.3.3.

6. Åtgärder och prioritering
6.1.

Pågående arbete

Tabell 13 redovisning av pågående arbete med åtgärder från cykel 1

Åtgärd
1.1.3. Tydliggöra behov av åtgärder för samhällsviktig
verksamhet.

1.3.1. Utveckla samverkan vid hantering av
översvämning i Kungsbackaån genom att identifiera
berörda aktörer och bygga nätverk.

1.3.2. Definiera det fortsatta behovet av
länsövergripande och mellankommunal samverkan
och skapa forum för att öka samverkan.
4.1.2. Tydliggöra vad som menas med acceptabel
avbrottstid för samhällsviktig transportinfrastruktur.
4.3.1. Identifiera väsentlig ekonomisk verksamhet som
berörs och utred konsekvenserna vid en
översvämning med en återkomsttid på 100 år eller
oftare.

6.2.

Pågående arbete
Identifiering av samhällsviktig verksamhet
genomfördes i samband med framtagande av
riskkartor under 2019. Arbetet med att identifiera
behov av åtgärder kommer att fortsätta under 2020 i
samband med revidering av riskhaneringsplan för
Kungsbacka.
Ett kunskapshöjande seminarium genomfördes 12
december 2018 med representanter från
länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län,
Kungsbacka kommun, Mölndals stad, SGI,
Trafikverket, Jordbruksverket, bostadsbolag och andra
fastighetsägare. Samverkan har även utvecklats i
arbetet med av riskkartor och riskhanteringsplan
2019–2021. I arbetet inkluderades Trafikverket.
Kvarstår arbete med att bygga nätverk.
Frågan om fortsatta samverkansbehov har lyfts på det
kunskapshöjande seminariet 12 december.
Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare tillsammans
med kommunen för att avgränsa och definiera
samverkan.
Identifiering av samhällsviktig verksamhet har
genomförts under 2019. Arbetet med att tydliggöra
acceptabel avbrottstid pågår.
Länsstyrelsen har identifierat regional samhällsviktig
verksamhet inom området och Kungsbacka kommun
har identifierat lokal samhällsviktig verksamhet inom
arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. Återstår
arbete med att utreda konsekvenser.

Planerade åtgärder från cykel 1 som inte genomförts

Tabell 14 redovisning av planerade åtgärder från cykel 1 som inte genomförts

Åtgärd
1.3.3. Initiera arbete för att klargöra rutiner för
hantering av översvämning i Kungsbackaån i relevant
nätverk.
1.3.4. Med stöd av Länsstyrelsens riktlinjer för
utrymningsplanering tydliggöra risker, behov,
möjligheter och svårigheter med en utrymning.
2.1.1. I de fall där det bedöms att länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet ska Länsstyrelsen, där det är
möjligt, ställa krav på undersökningar och eventuellt
sanering. Länsstyrelsen ska även beakta förorenade
områden inom 100-flöde i prioriteringen av de
områden som bör åtgärdas.
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Orsak till ej genomfört arbete
Arbetet har inte påbörjats eftersom nätverk ännu inte
etablerats (se uppföljning av mål 1.3.1. och 1.3.2.
ovan).
Arbetet har inte påbörjats. Länsstyrelsen har tagit
fram planering för storskalig utrymning. Kommunen
anser inte att det finns behov av särskild planering för
storskalig utrymning på grund av översvämning.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Erlanders
tryckeri. Objektet är delvis åtgärdat i samband med
exploatering. Fler undersökningar behövs, men innan
krav kan ställas så behöver en ansvarsutredning göras.
Åtgärden har inte prioriterats under åren 2016–2021.

2.1.4. Genomföra en generell bedömning och ge
kriterier för vad långsiktiga negativa miljö- och
hälsoeffekter innebär i fallet Kungsbackaån.
2.1.5. Kartlägga möjliga konsekvenser på skyddsvärda
områden vid en översvämning oavsett återkomsttid.
3.3.1. Utreda hur kända fornlämningar inom
riskområdet påverkas vid en översvämning med det
beräknade högsta flödet.

6.3.

Åtgärden har inte påbörjats eftersom åtgärden
nedprioriterats. Arbete genomförs i huvudsak inom
vattenförvaltningen.
Åtgärden har inte påbörjats eftersom åtgärden
nedprioriterats. Åtgärden har lyfts på nytt i
riskhanteringsplan för 2022–2027.
Åtgärden har inte genomförts eftersom åtgärden
nedprioriteras till låg. Länsstyrelsen bedömer att det
är liten risk för att fornlämningar skadas enbart vid
översvämning. Om fornlämningen ligger i ett
skredkänsligt område är det större risk. För att kunna
utreda konsekvenser för fornlämningar behövs först
en detaljerad skredutredning eller andra tecken på
sårbarhet.

Ytterligare åtgärder som vidtagits

Tabell 15 redovisning av ytterligare åtgärder som inte genomförts

Åtgärd
Anläggning av skyddsvall längs Kungsbackaån i höjd
med Signeskulle.

6.4.

Effekt
Skyddsvall har medfört att översvämningens
utbredning vid översvämningskartering har minskat.

Förslag på åtgärder 2022–2027

Länsstyrelsen föreslår att följande 26 åtgärder inkluderas i riskhanteringsplanen för att
kunna följas upp i enlighet med översvämningsförordningen. Åtgärderna delas upp utifrån
dess möjligheter att minska ogynnsamma konsekvenser för människors hälsa, miljön,
kulturarvet respektive ekonomisk verksamhet. En del åtgärder förväntas få en positiv effekt
på flera områden. En sammanfattning av åtgärderna med information om hur åtgärderna är
kopplade till målen finns i bilaga 2.
I följande tabeller redovisas:
•

Åtgärd: Förslag på åtgärder och dess åtgärdskategori (förklaringar finns i bilaga 1).

•

Prioritering: Förslag på prioritering av åtgärden på en skala 1-5, där 1 utgör högst
och 5 lägst prioritering.

•

Tidsplan: Förslag på när åtgärden kan genomföras och om det är en löpande
aktivitet.

•

Ansvarig: Beskrivning av vilken aktör som har ansvar för att åtgärden blir
genomförd. Den ansvariga fastställs utifrån det ansvar som beskrivs i avsnitt 2.5.

6.4.1. Åtgärder för människors hälsa

Tabell 16 föreslagna åtgärder för människors hälsa

Åtgärd
Prioritering (1–5)
1.1.1.a. Utred hur teknisk infrastruktur under mark i
3
riskområdet påverkas av översvämningar med
återkomsttid på 100 år eller oftare.
1.1.2.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra 5
Götaland höj kompetens i GIS-analys av vattennivå.
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Ansvarig
Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

Tid
2024–
2026

Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra

2022–
2023

Götaland
Kungsbacka kommun,
Region Halland,
Länsstyrelsen Halland

2023–
2026

2

Kungsbacka kommun,
Region Halland

2027–
2027

4

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2022–
2024

5

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2022–
2024

5

Länsstyrelsen Halland

2024–
2027

4

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2022–
2023

3

Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund &
Vattenråd, Dammägare,
Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra
Götaland, Kungsbacka
kommun
Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund &
Vattenråd, Dammägare,
Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra
Götaland, Kungsbacka
kommun
Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun
Länsstyrelsen Halland, SGI

2022–
2024

Kungsbacka kommun

20242026

Prioritering (1–5)
Ansvarig
5
Länsstyrelsen Halland

Tid
20222023

1.1.2.b. Utred beräknad vattennivå på samhällsviktig
infrastruktur och verksamheter vid översvämning
med åtkomsttid på 100 år eller oftare, kommunicera
resultatet till berörda aktörer.
1.1.2.c. Ta fram plan för omplacering av
patienter/elever vid översvämning. Planen ska
inkluderas beredskapsplan för Kungsbackaån.
1.2.1.a. Särskild hänsyn till risker förknippande med
översvämning ska tas i kontinuitetsplaner för
samhällsviktig verksamhet som riskerar att drabbas
av dessa. Detta gäller särskilt verksamheter
geografiskt lokaliserade inom
översvämningsområdet.
1.3.1.a. Definiera det fortsatta behovet av
länsövergripande och mellankommunal samverkan
och skapa forum för att öka samverkan.
1.3.1.b. Ta fram beredskapsplan för Kungsbackaån
med rutiner för samverkan vid översvämning oavsett
återkomsttid.
1.3.2.a. Informera om översvämningsrisken, den
enskildes ansvar och befintliga rutiner för hantering
av översvämning samt övrig relevant information på
Länsstyrelsen och kommunens webbplats.
1.3.3.a. Säkerställ att det finns systematisk
monitorering av flöden.

3

1.3.3.b. Ta fram plan för samordning av tappning i
vattendraget.

4

1.4.1.a. Identifiera samhällsviktig verksamhet i
5
områden med risk för ras och skred.
1.4.1.b. Genomför stabilitetskartering i identifierade 3
områden med samhällsviktig verksamhet och risk för
ras och skred.
1.4.1.c. Informera identifierad samhällsviktig
4
verksamhet i områden med risk för ras- och skred om
de risker som föreligger.

2022–
2027

20222024
20242027

6.4.2. Åtgärder för kulturarvet

Tabell 17 föreslagna åtgärder för kulturarvet

Åtgärd
2.1.1.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra
Götaland höj kompetens i GIS-analys av vattennivå.
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I

I

2.1.1.b. Utred beräknad vattennivå på bebyggelse
skyddad enligt kulturmiljölagen (KML) i Kungsbacka
innerstad vid beräknat högsta flöde eller extremnivå i
havet, kommunicera resultatet till berörda aktörer.
2.1.1.c. Initiera samverkan med andra Länsstyrelser
och kommuner kring hur bebyggelse skyddad enligt
kulturmiljölagen (KML) kan skyddas vid
översvämning.
2.2.1.a. Ta fram generell beskrivning av hur
fornlämningar påverkas vid översvämning.
2.2.2.a. Ta fram lathund/checklista som beskriver hur
återställnings-/räddningsarbete ska utföras i områden
av kulturhistoriskt värde. Framtagen
lathund/checklista ska inkluderas i beredskapsplan
för Kungsbackaån.
2.2.2.b. ”Kulturarv för framtida generationer. Med
klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv.
Klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet i
Västra Götalands och Hallands län”.
Utifrån rapporten ovan tas en kommunspecifik
sammanställning fram över hur klimatförändringar
kan komma att påverka kulturarvet/kulturmiljön i
Kungsbacka kommun. Översvämning av Kungsbacka
med fokus på kulturmiljö kommer att finnas i denna
sammanställning.

3

Länsstyrelsen Halland

20232026

2

Länsstyrelsen Halland

20222027

2

Länsstyrelsen Halland

3

Länsstyrelsen Halland

20262027
20242027

5

Länsstyrelsen Halland

20212022

Prioritering (1–5)
Ansvarig
2
Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

Tid
20222027

3

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222027

3

Kungsbacka kommun

20222027

4

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222024

5

Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra
Götaland
Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222023

6.4.3. Åtgärder för miljön

Tabell 18 föreslagna åtgärder för miljön

Åtgärd
3.1.1.a. Bevaka om förorenade områden riskklass 3
och ej riskklassade branschklass 2 tillkommer efter att
planen har fastställts.
3.1.2.a. I de fall där det bedöms att Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet ska Länsstyrelsen där det är möjligt
ställa krav på undersökningar och eventuellt sanering.
Länsstyrelsen ska även beakta förorenade områden
inom 100-årsflöde i prioriteringen av de områden
som bör åtgärdas.
3.1.2.b. I de fall där det bedöms att kommunen är
tillsynsmyndighet ska kommunen, där det är möjligt,
ställa krav på undersökningar och eventuellt sanering.
Länsstyrelsen ska även beakta förorenade områden
inom 100-årsflöde i prioriteringen av de områden
som bör åtgärdas.
3.1.2.c. Ta upp de beskrivna riskerna enligt steg 2 i
arbete med översvämningsförordningen i
tillsynsvägledningen och diskutera lämplig prioritering
med kommunen.
3.1.3.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra
Götaland höj kompetens gällande GIS-analys av
vattennivå.
3.1.3.b. Utred beräknad vattennivå på
tillståndspliktige miljöfarliga verksamheter och
Seveso-anläggningar vid beräknat högsta flöde eller
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4

20232026

extremnivå i havet.
3.1.3.c. Informera tillsynsmyndighet och eventuell
verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare om
risker som kan uppstå vid beräknat högsta flöde eller
extremnivå i havet.
3.2.1.a. Ta fram rutin för utredning av konsekvenser
på Natura 2000 områden och vattenskyddsområden i
samband med och efter översvämning.
3.2.1.b. Kartlägga möjliga konsekvenser på Natura
2000 områden vid en översvämning oavsett
återkomsttid.
3.2.2.a. Ta fram lathund/checklista som beskriver hur
återställnings-/räddningsarbete ska utföras i
miljökänsliga områden. Framtagen lathund/checklista
ska inkluderas i beredskapsplan för Kungsbackaån.

4

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20262027

3

Länsstyrelsen Halland

20242025

2

Länsstyrelsen Halland

20262027

4

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222024

6.4.4. Åtgärder för ekonomi

Tabell 19 föreslagna åtgärder för ekonomi

Åtgärd
4.1.1.a. Trafikverket arbetar med att identifiera
sårbara punkter ur ett klimat- och
sårbarhetsperspektiv
4.2.1.a. Informera om översvämningsrisken, den
enskildes ansvar och befintliga rutiner för hantering
av översvämning samt övrig relevant information på
Länsstyrelsen och kommunens webbplats.
4.2.2.a. Utred möjligheter till anläggning av
fördröjningsåtgärder (till exempel våtmark)
uppströms Kungsbackaån.
4.2.3.a. Utred möjligheter till anläggning av yttre
skyddsbarriär mot höga havsnivåer.
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Prioritering (1–5)
Ansvarig
5
Trafikverket

Tid
20222027

4

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20272027

4

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20242026

2

Kungsbacka kommun

2022–
2024

7. Åtgärder enligt annan lagstiftning
7.1.

5 kap MB

7.1.1. Samverkan Vattendirektivet
EU:s ramdirektiv för vatten infördes 2000 och syftar till ett långsiktigt och hållbart
utnyttjande av våra vattenresurser. Arbetet ska liksom för översvämningsdirektivet ske på
ett likartat sätt inom EU och ska rikta in sig på att minska föroreningar, främja en hållbar
vattenanvändning och förbättra välståndet för de vattenberoende ekosystemen.
Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att vi ska förbättra våra vatten och skapa
en hållbar förvaltning av dem 95, 96. God status innebär god ekologisk och kemisk status i
alla inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär det förutom god kemisk status även
god kvantitativ status. Ramdirektivet för vatten betonar även att vatten är gränslöst och att
vi måste samarbeta över nationsgränser såväl som andra administrativa gränser för att
kunna säkra en god vattenkvalitet och tillgång till vatten.
Vattenförvaltningen arbetar med sexåriga arbetscykler och där genomförs en rad
arbetsmoment som är starkt sammankopplade och är beroende av varandra. I varje cykel
analyseras och beskrivs tillståndet i vattenförekomsterna. Till grund för beskrivningarna
ligger bland annat data från övervakning och olika typer av modellanalyser. Baserat på
tillståndet i vattenmiljöerna och den påverkan som vattnet utsätts för arbetas ett
åtgärdsprogram fram. För varje vattenförekomst fastställs vilket kvalitetskrav som ska
gälla, det vill säga vilken miljökvalitetsnorm vattnet ska ha. I slutet av varje cykel
fastställer vattendelegationen åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer,
som blir utgångspunkt för arbetet under kommande cykel.
Vattenförvaltningens arbete och arbetet med riskhanteringsplaner för att motverka
översvämning bör samverka för att synergieffekter mellan de olika planerna ska kunna
bidra till en god vattenstatus och samtidigt minska risken för översvämning.
Det finns många åtgärder som syftar till att förbättra vattenkvalitet, reglering av
vattenflöden, grundvattenbildning, natur och biologisk mångfald som samtidigt kan ha
flera fördelar ur översvämningssynpunkt. Sådana synergieffekter kan nås genom att
förbättra och bevara den naturliga retentionen och lagringsförmågan hos akviferer, marker
och ekosystem. Exempel på åtgärder kan vara restaurering av vattendrag där naturliga
processer samtidigt förbättrar vattenkvaliteten och tillgången till vatten, bevarar livsmiljöer
samt ökar motståndskraften mot klimatförändringar. Samtidigt måste
Översvämningsdirektivets alla fyra fokusområden uppfyllas vilket innebär att risk- och
säkerhetsfrågor måste beaktas. Åtgärder för naturlig retention är ett exempel på åtgärder
som kan, vid en icke omfattande översvämning, bidra till uppnåendet av målen enligt
vattendirektivet och översvämningsdirektivet genom att stärka och bevara akviferers,
Vattenmyndigheterna. (2020). Vattenförvaltning i Sverige. Tillgänglig:
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/vattenforvaltning-i-sverige.html. Hämtad 2020-11-06.
96
SFS 2004:660. Vattenförvaltningsförordning. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2004660-om-forvaltning-av_sfs-2004-660.
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markers och ekosystems naturliga retention och lagringsförmåga. Andra exempel på
åtgärder för ett naturligt vattenupptag som kan påverka vattenkvaliteten positivt och
samtidigt minskar översvämningsrisken är användandet av grön infrastruktur och öppna
dagvattenlösningar.
Vattenförvaltningen genomsyras av ett avrinningsområdesperspektiv vilket är viktigt även
då det kommer till klimatanpassning och koppling till risk för översvämning. Behovet av
åtgärder uppströms i avrinningsområdet för att minska flödestoppar nedströms är en viktig
del av helhetssynen. En klimatanpassning av tätorter kan vara verkningslös om inte risker
uppströms har analyserats och åtgärdats.
Inriktningen för riskhanteringsplanen är att åtgärder enligt 5 kap miljöbalken (MB) som
bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås ska beaktas. Dessa åtgärder tas fram
inom Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för Västerhavet 2021–2027 97. Det bör
bedömas om och hur åtgärderna påverkar risken för översvämning. Samordning med
vattenförvaltningen kommer att intensifieras efter respektive samråd och en bedömning
kommer att göras efter samråden.
7.1.2. Föreslagna åtgärder för att bidra till god vattenstatus
I bilagan till åtgärdsprogrammet presenteras en sammanställning av åtgärdsförslag för att
uppnå god status i Kungsbackaån. Här finns bland annat åtgärder som innebär fysiska
förändringar av vattendrag och som kan innebära påverkan på översvämningsrisken. De
åtgärder som föreslås och som eventuellt kan påverka översvämningsrisken är bland annat
anläggning av våtmark för förbättrad vattenkvalitet (vid WA82828105), våtmark
fosforsdam (vid SE638097-127 640), våtmark för näringsretention (vid SE638097-127
640), fördjupad kartläggning av ytvatten, förbättrad dagvattenhantering genom tillsyn och
planering, samt anpassad skyddszon vid hög erosionsrisk 98.
Åtgärdsprogrammet har ännu inte beslutats. När åtgärdsprogrammet är beslutat kommer
Länsstyrelsen att göra en noggrannare bedömning av hur åtgärderna påverkar
översvämningsrisken.

7.2.

Åtgärder enligt 6 kap MB

6 kap MB behandlar bestämmelser som rör ”identifiering, beskrivning och bedömning av
miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program (strategiska
miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder (specifika miljöbedömningar)” 99.
I Riskhanteringsplanen kopplar resultatmål 3.2. ”Inga planerade åtgärder för att minska
översvämningsrisker orsakar långsiktiga negativa miljö- och hälsoeffekter” och
kunskapsmål 3.2.1. ”Möjliga konsekvenser på Natura 2000 områden vid en översvämning
Vattenmyndigheterna. (2021). Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för Västerhavet 2021–2027.
Tillgänglig:
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.5df150191754f287d9175fb/1603980648101/F%C3%B6rs
lag%20till%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%202021-2027%20V%C3%A4sterhavet.pdf. (Hämtad
2021-02-06).
98
Vattenmyndigheterna. (2021). Kungsbackaån-mynningen Lillån. Tillgänglig:
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA82828105 (Hämtad 2021-01-28)
99
SFS 1998:808. Miljöbalk. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.
97
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oavsett återkomsttid har kartlagts” till 6 kap MB. ”Till dessa mål kopplar de åtgärder som
anges nedan i tabell 20. Åtgärderna syftar till att öka kunskaperna om hur olika miljöer
påverkas av översvämning. Kunskap om detta är nödvändigt för att skapa ett nollalternativ
som åtgärder för att minska översvämningsrisk kan jämföras med. En sammanställning av
åtgärdernas koppling till målen finns i bilaga 2.
Tabell 20 åtgärder enligt 6 kap MB

3.2.1.a. Ta fram rutin för utredning av konsekvenser
3
på Natura 2000 områden och vattenskyddsområden i
samband med och efter översvämning.
3.2.1.b. Kartlägga möjliga konsekvenser på Natura
2
2000 områden vid en översvämning oavsett
återkomsttid.
3.2.2.a. Ta fram lathund/checklista som beskriver hur 4
återställnings-/räddningsarbete ska utföras i
miljökänsliga områden. Framtagen lathund/checklista
ska inkluderas i beredskapsplan för Kungsbackaån.

7.3.

Länsstyrelsen Halland

20242025

Länsstyrelsen Halland

20262027

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222024

Åtgärder enligt Sevesolagen

Inga verksamheter som omfattas av lag (1999:381) 100 om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) förekommer inom
riskområdet och inga åtgärder är aktuella.

SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1999381-om-atgarder-for-att-forebygga-och_sfs-1999-381
100
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8. Prioritering av åtgärder och
kostnadsnyttoanalyser
Prioritering: Prioriteringar av åtgärder klassas enligt MSB:s vägledning for
riskhanteringsplaner enligt: låg, måttlig, hög, väldigt hög, kritisk och har skett utifrån
aspekter som skyddsbehov och möjligheter att begränsa översvämningens konsekvenser.
De åtgärder som syftar till att skydda samhällsviktig verksamhet prioriteras högt, men även
åtgärder som är relativt enkla att genomföra har fått en hög prioritet. Åtgärder med lägre
prioritet omfattar beredskap för översvämningar som inträffar mer sällan än med 100-års
återkomsttid eller områden där Länsstyrelsen inte har så stor möjlighet att genomföra en
förändring.
En kostnads-nyttoanalys utförs under vår-sommar 2021 av åtgärd 4.2.3.a. ”utred
möjligheter till anläggning av yttre skyddsbarriär mot höga havsnivåer”. Kostnadsnyttoanalysen utförs av Sweco Environment AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands
län. Resultaten av denna redovisas i den slutgiltiga riskhanteringsplanen som redovisas till
MSB senast 22 januari 2022. I det fortsatta arbetet kan ytterligare åtgärder som medför
stora kostnader såsom åtgärd 1.4.1.b. ”genomför stabilitetskartering i identifierade
områden med samhällsviktig verksamhet och risk för ras och skred” och 4.2.2.a. ”utred
möjligheter till anläggning av fördröjningsåtgärder (till exempel våtmark) uppströms
Kungsbackaån” behöva värderas utifrån kostnads-nyttoperspektiv. För att värdera
åtgärderna utifrån kostnads-nyttoperspektiv behöver dock arbetet med åtgärderna komma
längre, i nuläget är åtgärdsförslagen inte definierade vare sig geografiskt eller vad gäller
vilken metod som ska användas. I nuläget finns därmed inte tillräckligt underlag för att
genomföra kostnads-nyttoanalys av berörda åtgärder.
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9. Hänsyn till klimateffekter
Den kartering som ligger till grund för riskkartorna har klimatanpassats för 100-årsflöde i
Nissan och havet, samt extremnivå i havet. Föreslagna mål och åtgärder har samordnats
med den regionala klimatanpassningsplanen 101. Prioritering av mål och åtgärder har också
gjort med hänsyn till framtida klimateffekter.

101

Länsstyrelsen i Hallands län. (2014). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län.
Tillgänglig:https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272da73/1528706250799/2014_5
_Regional%20handlingsplan%20klimatanpassning%20i%20Hallands%20län.pdf.
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10.

Samordning

Riskhanteringsplanen har samordnats lokalt genom att riskkartor, mål och åtgärder har
tagits fram i samverkan med klimatanpassningsstrateg, säkerhetssamordnare och
miljöhandläggare vid Kungsbacka kommun. Riskhanteringsplanen har också samordnats
regionalt genom att medarbetarna från Länsstyrelsens samhälsplaneringsenhet och
kulturvårdsenhet har deltagit i framtagande av mål och åtgärder. Samordning har även skett
med förvaltningsplaner för vattendistrikten genom att ansvarig handläggare granskat de
mål och åtgärder som föreslagits för Riskhanteringsplanen. Riskhanteringsplanen har
samordnats med den regionala handlingsplanen för klimatanpassning genom att ansvarig
handläggare deltagit i framtagande av riskhanteringsplanens mål och åtgärder.
Riskhanteringsplanen har samordnats med Länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalysarbete
genom att framtagande av mål och åtgärder samordnats.
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11. Sammanfattning av samråd och
justeringar efter samråd
11.1. Samrådet

Ett tidigt samråd om riskhanteringsplanen genomfördes i juni-september 2020. Syftet med
samrådet var att ge Kungsbacka kommun och Länsstyrelsens olika enheter möjlighet att
lämna synpunkter på riskhanteringsplanens avgränsningar, mål och miljöbedömningar.
Länsstyrelsen tog även i samverkan med Kungsbacka kommun fram ett flertal åtgärder för
att minska översvämningsrisker i Kungsbacka tätort. Åtgärderna förankrades under det
tidiga samrådet. Under hösten-vintern 2020–2021 hölls möten med Kungsbacka kommun,
Trafikverket och Region Halland för att diskutera deltagande, prioritering och tid för
föreslagna åtgärder.
Det officiella samrådet genomförs under maj-september 2021. Samrådet kommuniceras
genom Kungörelse som publiceras i regionala tidningar samt genom att officiell remiss
skickas till nedan angivna samrådskrets.
11.1.1. Samrådskrets
•

MSB och berörda statliga myndigheter

•

Beredningssekretariatet enligt vattenförvaltningsförordningen

•

Berörda kommuner

•

Räddningstjänster

•

VA-bolag

•

Energibolag

•

Hamnmyndigheter

•

Angränsande länsstyrelser och kommuner

•

Fastighetsägare och verksamhetsutövare

•

Bransch- och intresseorganisationer

•

Forskningsinstitutioner

•

Allmänheten

•

Övriga som har ett väsentligt intresse av riskhanteringsplanen

11.2. Yttranden

Yttranden infogas efter officiellt samråd maj-september 2021.

58

12. Ändringar och uppdateringar av
befintliga riskhanteringsplaner
12.1. Övergripande

I cykel 2 inkluderas Kungsbacka enligt SCB i den geografiska avgränsningens för
Göteborgs tätort. I cykel 2 har Kungsbacka tätort även identifierats med betydande
översvämningsrisk från både havet och Kungsbackaån.
Hot och riskkartor för Kungsbackaån har uppdaterats genom att översvämningsanalys har
genomförts med nya höjddata. Nya höjddata inkluderar uppförda översvämningsskydd i
bland annat området Kolla. Analys av objekt inom översvämningsområdet har också
genomförts på nytt. Även hot och riskkartor för översvämning från havet har tillkommit.
Slutsatser från hot- och riskkartor för Kungsbackaån har uppdaterats enligt förändringar i
riskkartor för cykel 2. Även slutsatser från hot- och riskkartor för havet har tillkommit.
En ny redovisning av miljöbedömningen har tagits fram, Miljökonsekvensbeskrivning av
Riskhanteringsplanen i bilaga 3.

12.2. Mål

I riskhanteringsplanen har ett avsnitt som behandlar uppföljning av mål från cykel 1
(avsnitt 6.5) tillkommit.
Mål för arbetet 2022–2027 har uppdaterats enligt de risker som identifierats i de hot- och
riskkartor som tagits fram i cykel 2 102, samt blad annat enligt Räddningstjänsten
Storgöteborgs Handlingsplan för 2020–2023 103, Kungsbacka kommuns risk- och
sårbarhetsanalys 2019 104, Länsstyrelsen i Hallands läns risk- och sårbarhetsanalys 2020 105,
regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län 106 och förvaltningsplaner enligt
vattenförvaltningsförordningen 107.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Kungsbacka. Översvämningsportalen,
MSB. Tillgänglig: https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka.html. (Hämtad 2020-11-02).
103
Räddningstjänsten storgöteborg. (2019). Handlingsprogram 2020–2023 – enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO). Tillgänglig: https://www.rsgbg.se/globalassets/handlingsprogram-2020-2023.pdf.
104
Kungsbacka kommun. (2019). Risk och sårbarhetsanalys 2019 – Kungsbacka kommun. Tillgänglig:
https://www.kungsbacka.se/globalassets/omsorg-stod-och-hjalp/dokument/krisberedskap/risk--ochsarbarhetsanalys-2019---kungsbacka-kommun.pdf.
105
Länsstyrelsen i Hallands län. (2020). Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2020.
106
Länsstyrelsen i Hallands län. (2014). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län.
Tillgänglig:https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272da73/1528706250799/2014_5
_Regional%20handlingsplan%20klimatanpassning%20i%20Hallands%20län.pdf.
107
Vattenmyndigheterna. (2021). Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för Västerhavet 2021–
2027(Samrådshandling). Tillgänglig:
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.5df150191754f287d9175fb/1603980648101/F%C3%B6rs
lag%20till%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%202021-2027%20V%C3%A4sterhavet.pdf. (Hämtad
2021-02-06).
102
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12.3. Åtgärder

I riskhanteringsplanen har ett avsnitt som behandlar pågående arbete (avsnitt 7.1.),
planerade åtgärder från cykel 1 som inte genomförts (avsnitt 7.2.) och ytterligare åtgärder
som vidtagits (avsnitt 7.3) tillkommit.
Mål för arbetet 2022–2027 har uppdaterats enligt de risker som identifierats i de hot- och
riskkartor som tagits fram i cykel 2 108, samt blad annat enligt Räddningstjänsten
Storgöteborgs Handlingsplan för 2020–2023 109, Kungsbacka kommuns risk- och
sårbarhetsanalys 2019 110, Länsstyrelsen i Hallands läns risk- och sårbarhetsanalys 2020 111,
regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län 112 och förvaltningsplaner enligt
vattenförvaltningsförordningen 113.
I riskhanteringsplanen har även åtgärder enligt 6 kap MB (avsnitt 8.2.) tillkommit i cykel
2.

108
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Kungsbacka. Översvämningsportalen,
MSB. Tillgänglig: https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka.html. (Hämtad 2020-11-02).
109
Räddningstjänsten storgöteborg. (2019). Handlingsprogram 2020–2023 – enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO). Tillgänglig: https://www.rsgbg.se/globalassets/handlingsprogram-2020-2023.pdf.
110
Kungsbacka kommun. (2019). Risk och sårbarhetsanalys 2019 – Kungsbacka kommun. Tillgänglig:
https://www.kungsbacka.se/globalassets/omsorg-stod-och-hjalp/dokument/krisberedskap/risk--ochsarbarhetsanalys-2019---kungsbacka-kommun.pdf.
111
Länsstyrelsen i Hallands län. (2020). Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2020.
112
Länsstyrelsen i Hallands län. (2014). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län.
Tillgänglig:https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272da73/1528706250799/2014_5
_Regional%20handlingsplan%20klimatanpassning%20i%20Hallands%20län.pdf.
113
Vattenmyndigheterna. (2021). Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för Västerhavet 2021–
2027(Samrådshandling). Tillgänglig:
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.5df150191754f287d9175fb/1603980648101/F%C3%B6rs
lag%20till%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%202021-2027%20V%C3%A4sterhavet.pdf. (Hämtad
2021-02-06).
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13.

Uppföljning av planen

13.1. Uppföljning av riskhanteringsplanen

Länsstyrelsen kommer årligen att följa upp åtgärderna i planen och rapportera resultatet till
MSB den 1 februari varje år. I enighet med MSB:s vägledning 114 kommer den årliga
uppföljningen att innehålla en sammanfattning av genomförda åtgärder, eventuella
ändringar i planen samt eventuella justeringar av hot- och riskkartor. Länsstyrelsen
kommer att initiera en process för att möjliggöra samverkan och insamling av information
till uppföljningen. När nästa arbetscykel inleds kommer uppföljningen att innehålla en
beskrivning av genomförda åtgärder och eventuell förklaring av de åtgärder som var
planerade i den förra planen, men som inte har vidtagits samt en beskrivning av
nytillkomna åtgärder sedan den förra riskhanteringsplanen togs fram. Då kommer även
underlaget framtaget från de kunskapsuppbyggande åtgärderna som vidtas under den första
sexårscykeln att användas som underlag för framtagande av de nya åtgärderna.

13.2. Uppföljning av miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att följas upp i samband med att
riskhanteringsplanen följs upp. Om åtgärder tillkommer i riskhanteringsplanen kommer det
i Miljökonsekvensbeskrivningen att behöva redogöras för fördelar och nackdelar med de
nya åtgärderna.

13.3. Uppföljning av hotkartor

Hotkartorna kan behöva uppdateras efter det att omfattande åtgärder vidtagits så att
områdets hydrologi avsevärt har förändrats samt eventuellt om en omfattande
översvämning inträffar. Behovet av revidering av riskkartorna ses över årligen i samband
med den årliga uppföljningen av riskhanteringsplanen. Därefter kan Länsstyrelsen påtala
för MSB om det finns behov av att uppdatera hotkartorna. 115

13.4. Uppföljning av riskkartor

Informationen i riskkartorna kan förändras tämligen snabbt när det gäller till exempel
privat och offentlig verksamhet samt befolkningsmängd. Revidering av riskkartorna bör
ske då det har genomförts väsentliga förändringar, till exempel omfattande ny bebyggelse,
verksamheter eller upprättade skyddsområden. Länsstyrelsen kommer att göra en sådan
bedömning av kartorna årligen.

114

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2020). Vägledning för riskhanteringsplaner:
enligt EU-direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1).
Tillgänglig: https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=29260.
115
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2020). Vägledning för riskhanteringsplaner:
enligt EU-direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1).
Tillgänglig: https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=29260.

61

14. En särskild redovisning av
miljöbedömningen
14.1. Beslut om betydande miljöpåverkan

Den riskhanteringsplan som Länsstyrelsen i Hallands län tagit fram avseende
översvämningsrisker för Halmstads tätort antas medföra betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen i Hallands län motiverar beslutet på följande vis:
”Åtgärder som kan bli aktuella i riskhanteringsplanen förväntas framförallt bidra positivt
till miljöpåverkan. Med miljöeffekter avses dock enligt Miljöbalken 6 kap 2§1 både
positiva och negativa direkta eller indirekta effekter. I arbetet enligt förordningen om
översvämningsrisker2 steg ett och två har hot- och riskkartor, samt texter som beskriver
konsekvenserna av översvämning i Kungsbacka tätort tagits fram. De konsekvenser som
beskrivs bedöms kunna leda till betydande miljöpåverkan om inga åtgärder vidtas. Mot
bakgrund av detta visar undersökningen att MKB enligt miljöbalken ska tas fram för
riskhanteringsplanen.” 116

14.2. Miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsen i Hallands län gav under hösten 2020 i uppdrag till WSP AB Halmstad att ta
fram en Miljökonsekvensbeskrivning av Riskhanteringsplan för Kungsbacka kommun
enligt förordning om översvämningsrisker (2009:956). Miljökonsekvensbeskrivningen
baseras på det beslut om betydande miljöpåverkan som Länsstyrelsen i Hallands län
beslutade i oktober 2020 enligt avsnitt 12.1. Miljökonsekvensen kan läsas i sin helhet i
Bilaga 3.
Sammanfattningsvis har framtagen Miljökonsekvensbeskrivning (Bilaga 3) bedömt att
planens åtgärdsförslag inte leder till att uppsatta mål uppfylls, utan att ytterligare arbete
behövs både på lång och kort sikt.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att följas upp i samband med att
riskhanteringsplanen följs upp. Om åtgärder tillkommer i riskhanteringsplanen kommer det
i Miljökonsekvensbeskrivningen att behöva redogöras för fördelar och nackdelar med de
nya åtgärderna.

Länsstyrelsen i Hallands län. (2020). Beslut om betydande miljöpåverkan, riskhanteringsplan Kungsbacka
tätort. Dnr. 2901–2020.
116
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Bilaga 1: Atgärdstyper
M11 = Ingen åtgärd

Förebyggande åtgärder

M21 = Åtgärd för att undvika översvämnings hotat område. Åtgärd vidtas för att
förhindra placering av nya eller kompletterande verksamheter och bebyggelse i
översvämningshotade områden, till exempel fysisk planering, politiska beslut eller annan
relevant reglering.

.

M22 = Borttagning eller flytt av byggnad eller verksamhet Åtgärder för att avlägsna
verksamheter från översvämningshotade områden eller byggnader. Kan vara att flytta
verksamheter till områden med lägre sannolikhet för översvämningar och/eller lägre
risknivå.
M23 = Begränsning av skada. Anpassning av verksamheter för att minska de negativa
konsekvenserna i händelse av en översvämning, exempelvis åtgärder på byggnader,
infrastruktur, anpassning av verksamheter och processer etc.
M24 = Förebyggande åtgärd övrigt. Annan åtgärd för att förbättra förebyggande av
översvämningsrisker. Kan inkludera framtagande av beslutsstöd och studier, till exempel
modellering av översvämningsrisker, framtagande av beslutsunderlag, fördjupade
sårbarhetsanalyser, framtagande av underhållsprogram för system och verksamheter etc.

Skyddsåtgärder

M31 = Naturliga översvämningsskydd. Exempelvis reducering av avrinning, åtgärder i
avrinningsområdesförvaltning, åtgärder för att minska flödet till naturliga eller konstgjorda
system. Kan innebära förstärkt fördröjningskapacitet, förstärkning av infiltrationskapacitet
och även återställande av naturliga flödessträckor, återplantering av vegetation, åtgärder
som återställer naturliga system för att hjälpa långsamt flöde och lagra vatten.
M32 = Flödesreglering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att reglera flöden, till
exempel byggandet, ändring eller avlägsnande av flödeshinder (till exempel dammar eller
andra dämmande konstruktioner eller utveckling av befintlig flödesreglering), åtgärder som
har en betydande inverkan på de hydrologiska förhållandena.
M33 = Byggande av kanaler. Invallning av kust och invallningar längs vattendrag.
Åtgärder som innebär fysiska ingrepp i sötvatten, kanaler, fjällbäckar, flodmynningar,
kustvatten och översvämningsområden. Kan också vara anläggande, ändring eller
borttagande av strukturer/vallar eller förändringen av flödesstråk, borttagande av sediment
dynamik etc.
M34 = Dagvattenhantering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att minska
översvämningar på grund av ytvatten, vanligen i stadsmiljö men även andra
ytvattenåtgärder ingår till exempel trummor, kan vara att förbättra dagvattensystemens
dränerings kapacitet eller konstruktion av hållbara dräneringssystem (hållbara
dagvattenlösningar SUDS).
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M35 = Skydd Övrigt. Annan åtgärd för att förbättra skyddet mot översvämningar, vilket
kan omfatta program för översvämningsskydd via underhåll eller politiska
inriktningsbeslut.

Beredskapsåtgärder

M41 = Förbättring av översvämningsprognoser och varning, åtgärd för att upprätta
eller förbättra översvämningsprognoserna eller varningssystem för höga flöden.
M42 = Räddningstjänst och beredskapsplanering. Åtgärd för att upprätta eller förbättra
beredskapen för en översvämning, institutionell planering, planering och förberedelse för
räddningsinsatser.
M43 = Allmänhetens medvetenhet och beredskap. Åtgärd för att upprätta eller förstärka
allmänhetens medvetenhet och beredskap för översvämningar.
M44 = Beredskapsåtgärder Övrigt. Annan åtgärd för att upprätta eller förbättra
beredskapen för översvämningar för att minska negativa konsekvenser.

Återställning/Uppföljning

M51 = Planering för återställning och översyn för individer och samhället (kan också
vara en del i beredskapsplanering). Avser system för individens och samhällets
återhämtning, planer för sanering och återuppbyggnad (för byggnader, infrastruktur, etc.)
Kan vara planer för:
•

Hälsa och psykisk hälsa, stödåtgärder, inkl. att hantera stress (POSOM).

•

Ekonomiskt katastrofstöd (styrmedel via bidrag/skatt), inkl. katastrofrättshjälp,
katastrofersättning vid skada.

•

Förberedelse för permanent eller temporär utrymning.

•

Andra åtgärder för individer och samhället.

M52 =Återställning av miljöskador. Kan vara planer för saneringsåtgärder och
restaureringsverksamhet (med flera delar som fuktssanering, skydd av vattentäkter och
skydd för farliga kemikalier).
M53 = Återställning Övrigt. Kan vara lärdomar från inträffade översvämningar, eller
revision av försäkringsvillkor.

Andra typer av åtgärder
M61 = Annan
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Mål- och åtgärdstabell
Riskhanteringsplan enligt översvämningsförordningen för Kungsbacka
Datum: 2021-04-07
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

K-N
analys

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

#

Måltyp, Måltext

Namn, Kort beskrivning

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

Ja/Nej

kr

Länsstyrelsen/kommun
etc

20XX

T.ex.
Pågående

1

T.ex. Människors
hälsa
Människors hälsa

2

Människors hälsa

1.1. Resultatmål.
Ingen samhällsviktig verksamhet drabbas av en oacceptabel
avbrottstid vid översvämning med återkomsttid på 100 år eller
oftare.

3

Människors hälsa

1.1.1. Kunskapsmål.
Konsekvenser på teknisk infrastruktur vid översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare är klarlagda och
dokumenterade.

1.1.1.a. Utred hur teknisk infrastruktur under mark Skyddsåtgärd
i riskområdet påverkas av översvämningar med
återkomsttid på 100 år eller oftare.

M33

Hela riskområdet

3

Nej

10 000

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2024-2026

4

Människors hälsa

1.1.2. Kunskapsmål.
Blåljusverksamheter samt övriga verksamheter inom vård och
omsorg ska upprätthålla sin grundläggande funktion vid
översvämning med en återkomsttid på 100 år eller oftare.

1.1.2.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen
Västra Götaland höj kompetens i GIS-analys av
vattennivå.

Förebyggande åtgärd

M24

Hela riskområdet

5

Nej

5

Människors hälsa

1.1.2.b. Utred beräknad vattennivå på
samhällsviktig infrastruktur och verksamheter vid
översvämning med återkomsttid på 100 år eller
oftare, kommunicera resultatet till berörda
aktörer.

Förebyggande åtgärd

M24

Hela riskområdet

3

Nej

6

Människors hälsa

1.1.2.c. Ta fram plan för omplacering av
patienter/elever vid översvämning. Planen ska
inkluderas i befintlig beredskapsplan.

Återställnningsåtgärd

M51

Hela riskområdet

2

7

Människors hälsa

1.2. Resultatmål.
Samhällsviktig verksamhet kan återhämta sig vid en
översvämning med en återkomsttid på 100 år eller oftare.

8

Människors hälsa

1.2.1. Kunskapsmål.
De övergripande konsekvenserna för samhällsviktiga
verksamheter inom riskområdet och dess påverkan på samhället
vid ett beräknat högsta flöde är kända och berörda aktörer
känner till möjliga åtgärder för att återhämta sig.

1.2.1.a. Särskild hänsyn till risker förknippande
Beredskapsåtgärd
med översvämning ska tas i kontinuitetsplaner för
samhällsviktig verksamhet som riskerar att drabbas
av dessa. Detta gäller särskilt verksamheter
geografiskt lokaliserade inom
översvämningsområdet.

M42

Hela riskområdet

9

Människors hälsa

1.3. Resultatmål.
Berörda aktörer har en god förmåga att hantera en
översvämning oavsett återkomsttid.

10

Människors hälsa

M42

11

Människors hälsa

12

Människors hälsa

1.3.1. Åtgärdsmål.
1.3.1.a. Definiera det fortsatta behovet av
Beredskapsåtgärd
Behovet av nätverk, kontaktvägar och ansvarsfördelning mellan länsövergripande och mellankommunal samverkan
berörda aktörer före, under och efter en översvämning är
och skapa forum för att öka samverkan.
tydliggjort och uppfyllt.
1.3.1.b. Ta fram beredskapsplan för Kungsbackaån Beredskapsåtgärd
med rutiner för samverkan vid översvämning
oavsett återkomsttid.
1.3.2. Kunskapsmål.
1.3.2.a. Informera om översvämningsrisken, den
Beredskapsåtgärd
Enskilda fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende inom enskildes ansvar och befintliga rutiner för
utbredningsområdet för beräknat högsta flöde har information hantering av översvämning samt övrig relevant
om översvämningsrisken, sitt eget ansvar och det skydd
information på Länsstyrelsen och kommunens
samhället kan ge vid en översvämning, innan den inträffar.
webbplats.

13

Människors hälsa

1.3.3. Åtgärdsmål.
Det finns bland dammägare planering för samordning av
tappning för att minska konsekvenserna vid översvämning
oavsett återkomsttid.

1. Övergripande mål.
Värna människors liv och hälsa och minska antalet personer som
drabbas negativt av en översvämning.

1.3.3.a. Säkerställ att det finns systematisk
monitorering av flöden.

Skyddsåtgärd

Länsstyrelsen Halland,
2022-2023
Länsstyrelsen Västra
Götaland, Region Halland
10 000

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland,
Region Halland

2023-2026

Nej

Kungsbacka kommun,
Region Halland

2027-2027

4

Nej

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2022-2024 Pågående

Hela riskområdet

5

Nej

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2022-2024

M42

Hela riskområdet

5

Nej

10 000

Länsstyrelsen Halland

2024-2027

M43

Hela riskområdet

4

Nej

15 000

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2022-2023 Pågående

M35

Hela riskområdet

3

Nej

Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund &
Vattenråd (Kbavvf),
Dammägare,
Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra
Götaland, Kungsbacka
kommun

2022-2024

Annan lagstiftning

oavsett återkomsttid.

14

Människors hälsa

1.3.3.b. Ta fram plan för samordning av tappning i Skyddsåtgärd
vattendraget.

15

Människors hälsa

1.4. Resultatmål.
Samhällsviktig verksamhet ska inte drabbas av negativa
konsekvenser från ras och skred som uppstår till följd av
översvämning.

16

Människors hälsa

17

Människors hälsa

1.4.1. Kunskapsmål.
1.4.1.a. Identifiera samhällsviktig verksamhet i
Risk för ras och skred i närhet till samhällsviktig verksamhet och områden med risk för ras och skred.
dess möjliga konsekvenser på berörd verksamhet är utredd och
1.4.1.b. Genomför stabilitetskartering i
dokumenterad.
identifierade områden med samhällsviktig
verksamhet och risk för ras och skred.

18

Människors hälsa

1.4.1.c. Informera identifierad samhällsviktig
verksamhet i områden med risk för ras- och skred
om de risker som föreligger.

M32

Hela riskområdet

4

Nej

Förebyggande åtgärd

M24

Hela riskområdet

5

Nej

Förebyggande åtgärd

M23

Hela riskområdet

3

Nej

Beredskapsåtgärd

M44

Hela riskområdet

4

Nej

25 000

Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund &
Vattenråd (Kbavvf),
Dammägare,
Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra
Götaland, Kungsbacka
kommun

2022-2027

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

2022-2024

300 000

Länsstyrelsen Halland,
SGI

2024-2027

15 000

Kungsbacka kommun

2024-2026

Mål- och åtgärdstabell
Riskhanteringsplan enligt översvämningsförordningen för Kungsbacka
Datum: 2021-04-07
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

K-N
analys

Kostnad

Ansvarig

Tid

#

Måltyp, Måltext

Namn, Kort beskrivning

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

Ja/Nej

kr

Länsstyrelsen/kom 20XX
mun etc

19

T.ex. Människors
hälsa
Kulturarvet

20

Kulturarvet

2.1. Resultatmål.
Påverkan på Kungsbacka innerstad vid översvämning är
känd.

21

Kulturarvet

2.1.1.a. Genom samverkan med
Fförebyggande åtgärd
Länsstyrelsen Västra Götaland höj
kompetens i GIS-analys av vattennivå.

M24

Hela riskområdet

5

Nej

22

Kulturarvet

2.1.1. Kunskapsmål.
De övergripande konsekvenserna för Kungsbacka
innerstad vid ett beräknat högsta flöde är kända och
berörda aktörer känner till möjliga åtgärder för att
skydda eller återhämta sig.

M24

Hela riskområdet

3

Nej

23

Kulturarvet

2.1.1.b. Utred beräknad vattennivå på Fförebyggande åtgärd
bebyggelse skyddad enligt
kulturmiljölagen (KML) i Kungsbacka
innerstad vid beräknat högsta flöde,
kommunicera resultatet till berörda
aktörer.
2.1.1.c. Initiera samverkan med andra Fförebyggande åtgärd
Länsstyrelser och kommuner kring hur
bebyggelse skyddad enligt
kulturmiljölagen (KML) kan skyddas vid
översvämning.

M23

Hela riskområdet

2

Nej

24

Kulturarvet

2.2. Resultatmål.
kända fornlämningar och områden av riksintresse
skadas inte vid översvämningar med det beräknade
högsta flödet eller lägre.

25

Kulturarvet

2.2.1.a. Ta fram generell beskrivning
av hur fornlämningar påverkas vid
översvämning.

Återställningsåtgärd

M53

Hela riskområdet

2

Nej

26

Kulturarvet

2.2.1. Kunskapsmål.
Länsstyrelsen har kunskap om samtliga kända
fornlämningar och dess värde, sårbarhet och
skyddsmöjligheter vid översvämning med det
beräknade högsta flödet.
2.2.2. Åtgärdsmål.
Länsstyrelsen har säkerställt att det finns underlag som
beskriver hur återställnings-/räddningsarbete ska
utföras i områden av kulturhistoriskt värde.

2.2.2.a. Ta fram lathund/checklista
som beskriver hur återställnings/räddningsarbete ska utföras i
områden av kulturhistoriskt värde.
Framtagen lathund/checklista ska
inkluderas i befintlig beredskapsplan.

Återställningsåtgärd

M53

Hela riskområdet

3

Nej

2. Övergripande mål.
Skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer
och annat materiellt kulturarv vid en översvämning.

10 000

15 000

Länsstyrelsen
Halland

20222023

Länsstyrelsen
Halland

20232026

Länsstyrelsen
Halland

20222027

Länsstyrelsen
Halland

20262027

Länsstyrelsen
Halland

20242027

Status
T.ex.
Pågående

Annan
lagstiftning

beskriver hur återställnings-/räddningsarbete ska
utföras i områden av kulturhistoriskt värde.

27

Kulturarvet

2.2.2.b. ”Kulturarv för framtida
Förebyggande åtgärd
generationer. Med klimatperspektiv
på Västsveriges kulturarv.
Klimatförändringarnas påverkan på
kulturarvet i Västra Götalands och
Hallands län”
Utifrån rapporten ovan tas en
kommunspecifik sammanställning
fram över hur klimatförändringar kan
komma att påverka
kulturarvet/kulturmiljön i Kungsbacka
kommun. Översvämning av
Kungsbacka med fokus på kulturmiljö
kommer att finnas i denna
sammanställning.

M23

Hela riskområdet

5

Nej

Länsstyrelsen
Halland,
Länsstyrelsen
Västra Götaland

20212022

Pågående

Mål- och åtgärdstabell
Riskhanteringsplan enligt översvämningsförordningen för Kungsbacka
Datum: 2021-04-07
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

K-N
analys

Kostnad

Ansvarig

#

T.ex. Människors hälsa

Måltyp, Måltext

Namn, Kort beskrivning

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

Ja/Nej

kr

Länsstyrelsen/kommun 20XX
etc

28

Miljön

3. Övergripande mål.
Skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystem vid en
översvämning

29

Miljön

3.1. Resultatmål.
Inga föroreningar sprids och orsakar långsiktiga negativa miljö- och
hälsoeffekter vid översvämningar med en återkomsttid på 100 år eller
oftare.

30

Miljön

3.1.1. Kunskapsmål.
3.1.1.a. Bevaka om förorenade områden riskklass 3 och Återställningsåtgärd
Tillsynsmyndigheterna och eventuell verksamhetsutövare och/eller
ej riskklassade branschklass 2 tillkommer efter att
fastighetsägare har kunskap om de förorenade områden (riskklass 1, 2, 3 och planen har fastställts.
ej riskklassade branschklass 2) som finns inom översvämningsområdet vid
översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare, samt har kunskap om
vilka risker det innebär för miljön.

M52

Hela riskområdet

2

Nej

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222027

31

Miljön

3.1.2. Åtgärdsmål.
Förorenade områden inom riskområdet för 50- och 100-årsflöde åtgärdas
enligt vad tillsynsmyndigheterna anser vara motiverat utifrån riskbilden.

3.1.2.a. I de fall där det bedöms att Länsstyrelsen är
Återställningsåtgärd
tillsynsmyndighet ska Länsstyrelsen där det är möjligt
ställa krav på undersökningar och eventuellt sanering.
Länsstyrelsen ska även beakta förorenade områden
inom 100-årsflöde i prioriteringen av de områden som
bör åtgärdas.

M52

Hela riskområdet

3

Nej

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222027

32

Miljön

3.1.2.b. I de fall där det bedöms att kommunen är
Återställningsåtgärd
tillsynsmyndighet ska kommunen, där det är möjligt,
ställa krav på undersökningar och eventuellt sanering.
Länsstyrelsen ska även beakta förorenade områden
inom 100-årsflöde i prioriteringen av de områden som
bör åtgärdas.

M52

Hela riskområdet

3

Nej

Kungsbacka kommun

20222027

33

Miljön

3.1.2.c. Ta upp de beskrivna riskerna enligt steg 2 i
Återställningsåtgärd
arbete med översvämningsförordningen i
tillsynsvägledningen och diskutera lämplig prioritering
med kommunen.

M52

Hela riskområdet

4

Nej

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222024

34

Miljön

Förebyggande åtgärd

M24

Hela riskområdet

5

Nej

Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra
Götaland

20222023

35

Miljön

3.1.3.b. Utred beräknad vattennivå på tillståndspliktiga Förebyggande åtgärd
miljöfarliga verksamheter och Seveso-anläggningar vid
beräknat högsta flöde.

M24

Hela riskområdet

4

Nej

15 000

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20232026

36

Miljön

3.1.3.c. Informera tillsynsmyndighet och eventuell
verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare om
risker som kan uppstå vid beräknat högsta flöde.

Beredskapsåtgärd

M44

Hela riskområdet

4

Nej

10 000

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20262027

37

Miljön

3.2. Resultatmål.
Inga planerade åtgärder för att minska översvämningsrisker orsakar
långsiktiga negativa miljö- och hälsoeffekter.

38

Miljön

3.2.1. Kunskapsmål.
3.2.1.a. Ta fram rutin för uppföljning av konsekvenser
Möjliga konsekvenser på Natura 2000 områden vid en översvämning oavsett på Natura 2000 områden och vattenskyddsområden i
återkomsttid har kartlagts.
samband med och efter översvämning.

Återställningsåtgärd

M52

Hela riskområdet

3

Nej

Länsstyrelsen Halland

20242025

6 kap Miljöbalk
(SFS 1998:808)

39

Miljön

Återställningsåtgärd

M52

Hela riskområdet

2

Nej

Länsstyrelsen Halland

20262027

6 kap Miljöbalk
(SFS 1998:808)

40

Miljön

3.2.2.a. Ta fram lathund/checklista som beskriver hur Återställningsåtgärd
återställnings-/räddningsarbete ska utföras i
miljökänsliga områden. Framtagen lathund/checklista
ska inkluderas i beredskapsplan för Kungsbackaån.

M53

Hela riskområdet

4

Nej

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222024

6 kap Miljöbalk
(SFS 1998:808)

3.1.3. Kunskapsmål.
Tillsynsmyndigheterna och eventuell verksamhetsutövare och/eller
fastighetsägare har kunskap om eventuell påverkan på tillståndspliktiga
miljöfarliga verksamheter och Seveso-anläggningar vid beräknat högsta
flöde.

3.1.3.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra
Götaland höj kompetens gällande GIS-analys av
vattennivå.

3.2.1.b. Kartlägga möjliga konsekvenser på Natura
2000 områden vid en översvämning oavsett
återkomsttid.
3.2.2. Åtgärdsmål.
Länsstyrelsen har säkerställt att det finns underlag som beskriver hur
återställnings-/räddningsarbete ska genomföras i miljökänsliga områden.

50 000

Tid

Status

Annan lagstiftning

T.ex.
Pågående

Mål- och åtgärdstabell
Riskhanteringsplan enligt översvämningsförordningen för Kungsbacka
Datum: 2021-04-07
ID

Fokusområde

#

T.ex. Människors hälsa

41

Ekonomisk verksamhet

42

Ekonomisk verksamhet

43

Ekonomisk verksamhet

44

Ekonomisk verksamhet

45

Ekonomisk verksamhet

46

Ekonomisk verksamhet

47

Ekonomisk verksamhet

ärdstabell

ligt översvämningsförordningen för Kungsbacka

Mål
Måltyp, Måltext
4. Övergripande mål.
Minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt skydda
och begränsa skador på egendom vid en översvämning.
4.1. Resultatmål.
Vidmakthålla en god framkomlighet på samhällsviktig transportinfrastruktur vid
100-årsflöde.
4.1.1. Åtgärdsmål.
Trafikverket ska bedriva ett gott underhåll för att upprätthålla den grundläggande
funktionen vid 100 årsflöde.
4.2. Resultatmål.
Väsentlig ekonomisk verksamhet tar inte stor direkt skada vid en översvämning
med en återkomsttid på 100 år eller oftare.
4.2.1. Kunskapsmål.
Konsekvenserna på väsentlig ekonomisk verksamhet vid en översvämning med en
återkomsttid på 100 år eller oftare ska vara kända för berörda aktörer.

4.2.2. Kunskapsmål.
Möjligheter att minska översvämningens utbredning genom anläggning av
fördröjningsåtgärder uppströms Kungsbackaån är utredd och dokumenterad.
4.2.3. Kunskapsmål.
Möjligheter att minska översvämningens utbredning genom att anläggning av
yttre skyddsbarriär mot höga havsnivåer är utredd och dokumenterad.

Åtgärd

Typ

Typkod

Namn, Kort beskrivning

T.ex. Skydd

M#

4.1.1.a. Trafikverket arbetar med att identifiera
sårbara punkter ur ett klimat- och
sårbarhetsperspektiv.

Förebyggade åtgärd

M23

4.2.1.a. Informera om översvämningsrisken, den Beredskapsåtgärd
enskildes ansvar och befintliga rutiner för
hantering av översvämning samt övrig relevant
information på Länsstyrelsen och kommunens
webbplats.

M43

4.2.2.a. Utred möjligheter till anläggning av
fördröjningsåtgärder (t.ex. våtmark) uppströms
Kungsbackaån.

Skyddsåtgärd

M31

4.2.3.a. Utred möjligheter till anläggning av yttre Skyddsåtgärd
skyddsbarriär mot höga havsnivåer.

M33

Effektområde

Prio

GS#

1 till 5

K-N
analys
Ja/Nej

Hela riskområdet

5

Nej

Hela riskområdet

4

Nej

Hela riskområdet

4

Nej

Hela riskområdet

2

Ja

Kostnad

Ansvarig

kr

Länsstyrelsen/komm 20XX
un etc

Trafikverket

15 000

Tid

20222027

Länsstyrelsen
2027Halland, Kungsbacka 2027
kommun

150 000 Länsstyrelsen
2024Halland, Kungsbacka 2026
kommun
200 000

Kungsbacka kommun 20222024

Status
T.ex. Pågående

Pågående

Pågående

Pågående

Annan lagstiftning
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat Kungsbacka tätort som en ort
med betydande översvämningsrisk. I samband med detta arbete genomförde MSB en
landsomfattande översyn för att identifiera områden med betydande risk för översvämning. Totalt
identifierades 25 stycken områden, varav Kungsbacka tätort var en av dessa.
Länsstyrelsen i Halland har därefter tagit fram en plan för hur man ska hantera riskerna kopplade till
översvämningar, en så kallad riskhanteringsplan. I denna redovisas flera olika resultat-, kunskaps- och
åtgärdsmål. Kopplat till dessa mål har åtgärder tagits fram med syfte att minska risken för påverkan på
människors hälsa, samhällsviktig verksamhet, infrastruktur, kulturarvet, miljön fastighetsägare, företag
och boende inom tätorten.
Riskhanteringsplanen som Länsstyrelsen i Hallands län tagit fram avseende översvämningsrisker för
Kungsbacka tätort antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet togs 2020-11-09 (Dnr 29012020). En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) måste därmed tas fram som visar på vilka konsekvenser
riskhanteringsplanen kommer få på de identifierade miljöaspekterna:
-

Människors hälsa
Kulturarv
Miljön
Ekonomisk verksamhet

MKB:n visar på att riskhanteringsplanen i sin helhet medför positiva konsekvenser för samtliga
miljöaspekter och att nollalternativet, dvs. att inte fastställa riskhanteringsplanen medför negativa
konsekvenser på samtliga miljöaspekter.
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1

INLEDNING

1.1 UPPDRAGET
WSP Sverige AB har fått i uppdrag att utreda miljökonsekvenserna av den framtagna
riskhanteringsplanen avseende översvämningar för Kungsbacka tätort och sammanställa denna
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) baserad på uppgifter i riskhanteringsplanen.
Syftet med MKB:n är att identifiera, beskriva och värdera de direkta och indirekta konsekvenser som
riskhanteringsplanen kan medföra för människors hälsa, kulturarvet, miljön och ekonomiska
verksamheter.

1.2 BAKGRUND TILL MKB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat Kungsbacka tätort som en ort
med betydande översvämningsrisk i samband med myndighetens arbete med förordning (2009:956)
om översvämningsrisker cykel 2.
MSB genomförde en landsomfattande översyn för att identifiera områden med betydande
översvämningsrisk. Totalt identifierades 25 stycken områden, varav Kungsbacka tätort var en av
dessa.
Länsstyrelsen i Halland har därefter tagit fram en riskhanteringsplan, där länsstyrelsen bedömer att
planen i sin helhet kan medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en MKB måste tas fram.

1.3 SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Ett tidigt samråd om riskhanteringsplanen genomfördes i juni 2020. Syftet med samrådet var att ge
Kungsbacka kommun och Länsstyrelsens olika enheter möjlighet att lämna synpunkter på
riskhanteringsplanens avgränsningar, mål och miljöbedömningar. Länsstyrelsen har även tagit fram ett
flertal åtgärder för att minska översvämningsrisker i Kungsbacka tätort och för att dessa ska få effekt
krävs samverkan mellan olika aktörer. Åtgärderna som Länsstyrelsen tagit fram förankrades under
samrådet men det behövs fortsatta möten för att diskutera åtgärdernas detaljeringsgrad.
Den riskhanteringsplan som Länsstyrelsen i Hallands län tagit fram avseende översvämningsrisker för
Kungsbacka tätort antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Halland motiverar beslutet
på följande vis:
”Åtgärder som kan bli aktuella i riskhanteringsplanerna förväntas framförallt bidra positivt till
miljöpåverkan. Med miljöeffekter avses dock enligt Miljöbalken 6 kap 2§ 1 både positiva och negativa
direkta eller indirekta effekter. I arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker2 steg ett och två
har hot- och riskkartor, samt texter som beskriver konsekvenserna av översvämning i Kungsbacka
tätort tagits fram. De konsekvenser som beskrivs bedöms kunna leda till betydande miljöpåverkan om
inga åtgärder vidtas. Mot bakgrund av detta visar undersökningen att MKB enligt miljöbalken ska tas
fram för riskhanteringsplanen.”

1

SFS 1998:808. Miljöbalk. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.
2 SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
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2

METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

2.1 AVGRÄNSNING I TID
Riskhanteringsplanen bygger på sexårscykler och ska gälla mellan 2022 och 2027. De åtgärder som
omfattas i riskhanteringsplanen bedöms i första hand som genomförbara inom denna sexårsperiod.
Den tidsmässiga avgränsningen för MKB:n sätts därmed till 2027.
Det är dock viktigt att poängtera att konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna kan sträcka sig över
en längre tidshorisont än 2027, vilket är något som behöver beaktas.
Det är även viktigt att poängtera att resultatmålen är formulerade utifrån en hög ambitionsnivå och ett
långsiktigt perspektiv. Vissa av resultatmålen kan kräva flera sexårscykler för att uppnås, medan
andra kan uppnås på en kortare tid men kräver ett kontinuerligt arbete för att bibehålla nivån.

2.2 AVGRÄNSNING I RUM
Denna MKB är kopplad till
riskhanteringsplanen avseende
översvämningar, som är framtagen
för Kungsbacka tätort.
Kungsbackas tätort innefattar bl.a.
Frillesås, Åsa, Onsala, Vallda,
Högås. I planen har en geografisk
avgränsning tagits fram, se figur 1,
vilken även kopplar an till de hotoch riskkartor som är framtagna.
Dessa kartor har legat till underlag
för de bedömningar som gjorts i
denna MKB.
Kungsbacka tätort påverkas i olika
grad beroende på
översvämningstyp. I den nedre
delen av Kungsbackaån påverkas
nivån huvudsakligen av havsnivån,
medan i den övre delen nivåerna
huvudsakligen påverkas av flödet i
ån. Påverkan från havet sträcker
sig tydligt upp till Kraftvägen.
Utmed ån finns även risk för skred,
vilken kan öka vid översvämning.
Den geografiska avgränsningen för
MKB:n omfattar därmed
Kungsbacka tätort, mellan Frillesås
i söder och Spårhaga i norr.
Uppströms Kungsbackaån sträcker
sig avgränsningsområdet till
Anneberg/Älvsåker.

----
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Figur 1. Karta över avgränsningsområdet.
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2.3 AVGRÄNSNING I SAK
En avgränsning av innehållet i MKB:n innebär en fokusering på väsentliga frågor och miljöeffekter som
ska konsekvensbedömas. De miljöeffekter som beskrivs och bedöms i denna MKB är:
-

Påverkan på människors hälsa
Konsekvenser på kulturarvet
Konsekvenser för miljö
Ekonomiska konsekvenser

I riskhanteringsplanen avseende översvämningar för Kungsbackas tätort har ett antal åtgärder tagits
fram. Dessa åtgärder konsekvensbedöms översiktligt i denna MKB, se även kapitel 6.
Bedömningarna görs för åtgärdernas konsekvenser vid tre olika flödesnivåer:
-

50-årsflöde (hög sannolikhet)
100-årsflöde/nivå (medelhög sannolikhet)
Beräknat högsta flöde (låg sannolikhet)

Med årsflöde avses flöde i Kungsbackaån, medan nivå avser vattennivå i havet. Ett 50-årsflöde
inträffar i genomsnitt var femtionde år och ett 100-årsflöde/nivå varje hundrade år. Det beräknade
högsta flödet innefattar ett extremflöde som tagits fram genom att kombinera flera kritiska faktorer, så
som nederbörd, snösmältning, hög markvattenhalt och fyllnadsgrad i vattenmagasin.
Konsekvenserna som bedöms i denna MKB berör översvämningar som orsakas av höga flöden i
Kungsbackaån och/eller översvämningar orsakade av havet. Klimatförändringar och därmed stigande
havsnivåer har beaktats vid 100-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF) till det flöde eller vattennivå
som troligtvis råder vid år 2100. De konsekvenser som uppstår vid en översvämning med en
återkomst på 50 år har dock inte klimatanpassats till följd av att denna tidshorisont ligger nära i tid och
innebär ingen väsentlig förändring av flöde eller nivå.

2.4 BEDÖMNINGSGRUNDER
Utgångspunkten i föreliggande MKB är att redovisa planens miljöeffekter utifrån ett extremscenario i
Kungsbackaån eller nivå i havet. Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i
huvudsak från vissa ramar som här benämns som bedömningsgrunder.
Genom att tillämpa bedömningsgrunderna kan miljöeffekterna kopplade till de åtgärder som
presenteras i riskhanteringsplanen sättas i relation till respektive effekts värde.
I föreliggande MKB används begreppen miljöpåverkan, miljöeffekt och miljökonsekvens. Påverkan
och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till miljöeffektens värde,
men kan också ställas i relation till nationella, regionala och lokala miljömål, miljökvalitetsnormer och
gällande praxis.
Påverkan, effekt och konsekvens av planen kan förklaras på följande sätt:
•

Miljöpåverkan är den faktiska förändringen av miljö- och hälsoaspekter, t.ex. utbyggnad av en
mur, vall eller port.

•

Miljöeffekt är en förändrad miljökvalitet orsakad av en påverkan, t.ex. spridning av
miljöföroreningar eller ras och skred.

•

Miljökonsekvens är följden av miljöeffekterna för något intresse. Konsekvensen uttrycks oftast
som en värderande bedömning, t.ex. påverkan på vatten och risken för spridning av
föroreningar i vatten. Konsekvensen kan vara av direkt eller indirekt art på en nationell,
regional och/eller lokal nivå.

9

För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås i riskhanteringsplanen olika
åtgärder (skyddsåtgärder).
Bedömningen görs genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den planerade
åtgärdens omfattning. Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala; positiv konsekvens, liten
positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens och negativ konsekvens, se
nedan tabell 1. Bedömningen görs i förhållande till nollalternativet som beskrivs i kapitel 4.
I förekommande fall bör även en bedömning göras av de kumulativa effekterna från andra
verksamheter.
Tabell 1. Bedömningsgrunder
Positiv
konsekvens

Planen medför en förbättring för
människans hälsa och/eller
miljö som ges vikt vid
bedömning mellan
värden/aspekter.

-

Planen bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i miljömålens
riktning.

Liten positiv
konsekvens

Planen bedöms endast
medföra en begränsad
förbättring för människans
hälsa och/eller miljö som ges
vikt vid bedömning mellan
värden/aspekter.

-

Planen bidrar med åtgärder i miljömålens riktning.

Obetydlig
konsekvens

Planen bedöms inte medföra
någon effekt, antingen positiv
eller negativ, på
värdet/aspekten.

-

Inga relevanta objekt i området som kan påverkas.
Ingen uppenbar effekt på relevanta objekt.

Liten negativ
konsekvens

Planen bedöms endast
medföra negativ påverkan av
mindre art och omfattning som
inte innebär någon betydande
försämring eller skada av
värdet/aspekten.

-

Vanligt förekommande påverkan.
Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss
påverkan.
Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och
rekommendationer.

Planen bedöms medföra
påverkan av större art och
omfattning som innebär en
allvarlig försämring av eller
skada på värdet/aspekten.

-

Negativ
konsekvens

3

-

Påverkan på ett unikt värde.
För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan
dessa istället komma att bedömas som måttlig eller liten negativ
konsekvens.

SAMMANFATTNING AV
RISKHANTERINGSPLANEN

Efter upprepade händelser där stora översvämningar inträffat runt om i Europa år 2002, antogs 2007
ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar i EU. Direktivets
syfte är att medlemsländerna ska arbeta för att minska de negativa konsekvenserna av
översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk
verksamhet.
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I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning (2009:956)3 om översvämningsrisker
och genom föreskrift (MSBFS 2013:1) om riskhanteringsplaner4. Enligt förordningen ska varje
länsstyrelse ta fram en riskhanteringsplan för de områden inom länet där betydande
översvämningsrisker finns. För Hallands del omfattas Halmstads och Kungsbackas tätorter.

3.1

PLANENS SYFTE OCH MÅL

Syftet med riskhanteringsplanen är att utifrån nuvarande kunskap om riskerna för översvämning i
Kungsbacka tätort, skapa förutsättningar för att kunna vidta åtgärder för att hindra och minska
översvämningsrisken. Syftet är även att sammanfatta och ge en så heltäckande bild som möjligt över
genomförda, pågående och planerade åtgärder samt ytterligare åtgärder som kan vara nödvändiga på
sikt.
Målet med riskhanteringsplanen är att den blir en grund för det fortsatta gemensamma arbetet genom
att dess mål, åtgärder och prioriteringar ses som vägledande. Planen kan även bli ett stöd till det
arbete med översvämningsfrågor som redan pågår inom Kungsbacka kommun och andra aktörer.
Målen som sätts i riskhanteringsplanen ska vara vägledande och syftar till att underlätta framtagande
av åtgärdsförslag.
Åtgärderna syftar till att hantera de risker som identifierats i hot- och riskkartor från 2018 respektive
2019. Länsstyrelsen bedömer att det är mest relevant att vidta åtgärder för att begränsa
konsekvenserna för ett 50- och 100-årsflöde. Det högsta beräknade flödet är det värsta tänkbara
scenariot och har en låg sannolikhet. Det finns dock anledning att vara medveten om vad en
översvämning kan innebära i värsta fall. Därför har vissa mål formulerats för översvämningar oavsett
återkomsttid.
Resultatmålen är formulerade utifrån en hög ambitionsnivå och ett långsiktigt perspektiv. Vissa av
resultatmålen kan kräva flera sexårscykler för att uppnås, medan andra kan uppnås på en kortare tid
men kräver ett kontinuerligt arbete för att nivån ska behållas. Gemensamt är att samtliga mål kräver
samverkan mellan berörda aktörer för att uppnås.
De åtgärder som tagits fram under arbetet med riskhanteringsplanen kan indelas enligt följande fyra
kategorier:
-

Förebyggande åtgärder - Separerar översvämningsrisken och det hotade värdet, exempelvis flytt
av hotad verksamhet.

-

Skyddsåtgärder - Vidtar skyddsåtgärder för att reducera översvämningshot, sårbarhet eller
konsekvens (ex vallar, murar och portar)

-

Beredskapsåtgärder - Förberedelser för en översvämningshändelse i form av tidig varning,
planer, övningar och utbildningar.

-

Återställningsåtgärder - Förberedelser för återställning och erfarenhetsåterföring

3.2 RELATION TILL ÖVRIGA PLANER
Framtagande av riskhanteringsplanen avseende översvämningsrisker för Kungsbacka tätort följer
förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och

3

SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
4 MSBFS 2013:1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om Länsstyrelsens planer för hantering av
översvämningsrisker (riskhanteringsplaner). Tillgänglig: https://lagen.nu/msbfs/2013:1
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beredskaps (MSB) föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). Riskhanteringsplanen, och
föreliggande MKB för denna, kopplas även till vattenförvaltningens arbete enligt Vattendirektivet.
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt ska samordnas med de mål och
åtgärder som kommer fram i Riskhanteringsplanen i enlighet med 13 § i förordningen om
översvämningsrisker.
Riskhanteringsplanen har även en direkt koppling till Kungsbacka kommuns samhällsplanering på
olika plannivåer; översiktsplan samt detaljplaner. Kungsbacka kommuns översiktsplan, Kungsbacka
Översiktsplan 2006, antogs av kommunfullmäktige 2006-04-07, § 35. Aktualitetsförklaring av
Kungsbacka översiktsplan togs av kommunfullmäktige den 23 oktober 2018.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår och den beräknas bli antagen under 2021.
I Kungsbacka Översiktsplan 2006 anges att många låglänta strandområden idag, både vid kusterna
och intill sjöar och vattendrag, utsätts naturligt för översvämningar vid högt vattenstånd. En faktor som
på längre sikt ytterligare kan öka översvämningsrisken är den förväntade havsnivåhöjningen.
Översiktsplanen anger även att i kustnära områden skall extra hänsyn tas till framtida
klimatförändringar som kan orsaka erosion och skred.

4

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MILJÖBEDÖMNING

4.1 MÅL FÖR ATT MINSKA ÖVERSVÄMNINGSRISKER
Riskhanteringsplanen redovisar mål utifrån fyra stycken fokusområden, som grundar sig på
förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956). Dessa mål ska vara vägledande och syftar till
att underlätta framtagande av åtgärdsförslag. Dessa fyra fokusområden samt definitionen av dessa
redovisas i tabell 2 nedan.
Tabell 2. Fokusområden som presenteras i riskhanteringsplanen samt definitionerna av dessa. Källa: MSB5.

Fokusområde

Definition

Människors hälsa

Värna människors liv och hälsa och minska antalet personer som
påverkas negativt av en översvämning.

Kulturarv

Skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer och annat
materiellt kulturarv vid en översvämning.

Miljö

Skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystem vid en
översvämning.

Ekonomisk verksamhet

Minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig verksamhet
samt skydda och begränsa skador på egendom vid en översvämning.

MSB anger även att resultatmål bör tas fram för varje fokusområde och det ska precisera vilken
påverkan på samhället som kan accepteras vid en omfattande översvämning, samt vilka funktioner
som bör upprätthållas och fungera. Resultatmålen bör vara långsiktiga och formulerade så att de kan
mätas och följas upp.

MSB 2020. Vägledning för riskhanteringsplaner. Tillgänglig:
https://www.msb.se/contentassets/2b1f4775ede949559b7a6852597bd07b/vagledning-riskhanteringsplaner-juli2020.pdf
5
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För att kunna bedöma om resultatmålen redan uppnås eller om extra åtgärder behövs kan
kunskapsmål tas fram. Kunskapsmål förtydligar vilka frågor som behöver studeras vidare och arbetet
kopplat till dessa bör rymmas inom en sexårscykel.
För att uppnå resultatmålen kan det även finnas behov av att ta fram åtgärdsmål. Åtgärdsmålen
beskriver den önskvärda effekten av en åtgärd, men inte åtgärden i sig. Ett åtgärdsmål kan
exempelvis vara effekter som önskas för att minska översvämningshotet eller för att skydda vissa
verksamheter eller områden.
Resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål som är kopplade till riskhanteringsplanen redovisas nedan i
tabell 3-6. Förutsättningarna för målen redovisas i riskhanteringsplanen kapitel 4.
Tabell 3. Resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål kopplade till fokusområdet Människors hälsa.

Människors hälsa
Resultatmål

Kunskapsmål/åtgärdsmål

1.1 Ingen samhällsviktig
verksamhet drabbas av
oacceptabel avbrottstid vid
översvämning med
återkomsttid på 100 år eller
oftare.

1.1.1 Kunskapsmål. Konsekvenserna för identifierade
samhällsviktiga verksamheter inom riskområdet och dess
påverkan på samhället vid översvämning med återkomsttid
på 100 år eller oftare är kartlagda och dokumenterade.

1.2. Samhällsviktig verksamhet
kan återhämta sig vid en
översvämning med
återkomsttid på 100 år eller
oftare.

1.2.1 Kunskapsmål. De övergripande konsekvenserna för
samhällsviktiga verksamheter inom riskområdet och dess
påverkan på samhället vid ett beräknat högsta flöde är
kända och berörda aktörer känner till möjliga åtgärder för
att återhämta sig.

1.3 Berörda aktörer har en god
förmåga att hantera en
översvämning oavsett
återkomsttid.

1.3.1. Åtgärdsmål. Behovet av nätverk, kontaktvägar och
ansvarsfördelning mellan berörda aktörer före, under och
efter en översvämning är tydliggjort och uppfyllt.

1.1.2. Kunskapsmål. Blåljusverksamheter samt övriga
verksamheter inom vård och omsorg ska upprätthålla sin
grundläggande funktion vid översvämning med återkomsttid
på 100 år eller oftare.

1.3.2. Kunskapsmål. Enskilda fastighetsägare,
verksamhetsutövare och boende inom utbredningsområdet
för beräknat högsta flöde eller extremnivå i havet har
information om översvämningsrisken, sitt eget ansvar och
det skydd samhället kan ge vid en översvämning, innan den
inträffar.
1.3.3. Åtgärdsmål. Det finns bland dammägare planering för
samordning av tappning för att minska konsekvenserna vid
översvämning oavsett återkomsttid.

1.4 Samhällsviktig verksamhet
ska inte drabbas av negativa
konsekvenser från ras och
skred som uppstår till följd av
översvämning.

1.4.1 Kunskapsmål. Risk för ras och skred i närhet till
samhällsviktig verksamhet och dess möjliga konsekvenser
på berörd verksamhet är utredd och dokumenterad.

13

Tabell 4. Resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål kopplade till fokusområdet Kulturarvet.

Kulturarvet
Resultatmål

Kunskapsmål/åtgärdsmål

2.1. Påverkan på Kungsbacka
innerstad vid översvämning är
känd.

2.1.1. Kunskapsmål. De övergripande konsekvenserna för
Kungsbacka innerstad vid ett beräknat högsta
flöde/extremnivå i havet är kända och berörda aktörer
känner till möjliga åtgärder för att skydda eller återhämta
sig.

2.2. Kända fornlämningar och
områden av riksintresse skadas
inte vid översvämningar med
beräknat högsta
flöde/extremnivå i havet eller
lägre.

2.2.1. Kunskapsmål. Länsstyrelsen har kunskap om
samtliga kända fornlämningar och dess värde, sårbarhet
och skyddsmöjligheter vid översvämning med beräknat
högsta flöde/extremnivå i havet.
2.2.2. Åtgärdsmål. Länsstyrelsen har säkerställt att det finns
underlag som beskriver hur återställnings-/räddningsarbete
ska utföras i områden av kulturhistoriskt värde.

Tabell 5. Resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål kopplade till fokusområdet Miljön.

Miljön
Resultatmål

Kunskapsmål/åtgärdsmål

3.1. Inga föroreningar sprids
och orsakar långsiktiga
negativa miljö- och
hälsoeffekter vid
översvämningar med en
återkomsttid på 100 år eller
oftare.

3.1.1. Kunskapsmål. Tillsynsmyndigheterna och eventuell
verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare har kunskap
om de förorenade områden (riskklass 1, 2, 3 och ej
riskklassade branschkassa 2) som finns inom
översvämningsområdet vid översvämning med återkomsttid
på 100 år eller oftare, samt har kunskap om vilka risker det
innebär för miljön.
3.1.2 Åtgärdsmål. Förorenade områden inom riskområdet
för översvämning med 100 års återkomsttid eller oftare
åtgärdas enligt vad tillsynsmyndigheterna anser vara
motiverat utifrån riskbilden.
3.1.3 Kunskapsmål. Tillsynsmyndigheterna och eventuell
verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare har kunskap
om eventuell påverkan på tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter och Seveso-anläggningar vid beräknat
högsta flöde eller extremnivå i havet.

3.2. Inga planerade åtgärder för
att minska
översvämningsrisker orsakar
långsiktiga negativa miljö- och
hälsoeffekter.

3.2.1 Kunskapsmål. Möjliga konsekvenser på värdefull
natur vid en översvämning oavsett återkomsttid har
kartlagts.
3.2.3 Åtgärdsmål. Länsstyrelsen har säkerställt att det finns
underlag som beskriver hur återställnings-/räddningsarbete
ska genomföras i miljökänsliga områden.

Tabell 6. Resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål kopplade till fokusområdet Ekonomisk verksamhet.
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Ekonomisk verksamhet
Resultatmål

Kunskapsmål/åtgärdsmål

4.1 Vidmakthålla en god
framkomlighet på
samhällsviktig
transportinfrastruktur vid
översvämning med
återkomsttid på 100 år eller
oftare.

4.1.1. Åtgärdsmål. Trafikverket ska bedriva ett gott
underhåll för att upprätthålla den grundläggande funktionen
vid översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare.

4.2 Väsentlig ekonomisk
verksamhet tar inte stor direkt
skada vid en översvämning
med en återkomsttid på 100 år
eller oftare.

4.2.1. Kunskapsmål. Konsekvenserna på väsentlig
ekonomisk verksamhet vid en översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare ska vara kända för
berörda aktörer.
4.2.2. Kunskapsmål. Möjligheter att minska
översvämningens utbredning genom anläggning av
fördröjningsåtgärder uppströms Kungsbackaån är utredd
och dokumenterad.
4.2.3. Kunskapsmål. Möjligheter att minska
översvämningens utbredning genom anläggning av yttre
skyddsbarriär mot höga havsnivåer är utredd och
dokumenterad.

4.2 MILJÖBEDÖMNING AV ÅTGÄRDER SOM BESKRIVS I
RISKHANTERINGSPLANEN
Åtgärderna som beskrivs i riskhanteringsplanen har kategoriserats enligt fokusområdena Människors
hälsa, kulturarv, miljö och ekonomisk verksamhet samt åtgärder enligt annan lagstiftning. Åtgärderna
har prioriterats enligt låg, måttlig, hög, väldigt hög och kritisk risk.
De åtgärder som syftar till att skydda samhällsviktig verksamhet samt åtgärder som är relativt enkla att
genomföra har fått en hög prioritet (4-5). Åtgärder med lägre prioritet (1-2) omfattar beredskap för
översvämningar som inträffar mer sällan än med 100-års återkomsttid eller områden där
Länsstyrelsen inte har så stor möjlighet att genomföra en förändring.
Åtgärderna som miljöbedöms i denna MKB har kategoriserats enligt följande:
 Åtgärder för människors hälsa
 Åtgärder för kulturarvet
 Åtgärder för miljön
 Åtgärder för ekonomin
De åtgärder som beskrivs i tabellerna 7-10 nedan är kopplade till de resultat-, kunskaps- och
åtgärdsmål som redovisas i kapitel 4.1 ovan.
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Tabell 7. Åtgärder kopplade till resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål för fokusområdet Människors hälsa.

Människors hälsa
Resultatmål

1.1

1.2

1.3

1.4

Åtgärd

Prioritering

1.1.1.a. Utred hur teknisk infrastruktur under mark i riskområdet påverkas
av översvämningar med återkomsttid på 100 år eller oftare.

3

1.1.2.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland höj
kompetens i GIS-analys av vattennivå.

5

1.1.2.b. Utred beräknad vattennivå på samhällsviktig infrastruktur och
verksamheter vid översvämning med åtkomsttid på 100 år eller oftare,
kommunicera resultatet till berörda aktörer.

3

1.1.2.c. Ta fram plan för omplacering av patienter/elever vid
översvämning. Planen ska inkluderas beredskapsplan för Kungsbackaån.

2

1.2.1.a. Särskild hänsyn till risker förknippande med översvämning ska
tas i kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet som riskerar att
drabbas av dessa. Detta gäller särskilt verksamheter geografiskt
lokaliserade inom översvämningsområdet.

4

1.3.1.a. Definiera det fortsatta behovet av länsövergripande och
mellankommunal samverkan och skapa forum för att öka samverkan.

5

1.3.1.b. Ta fram beredskapsplan för Kungsbackaån med rutiner för
samverkan vid översvämning oavsett återkomsttid.

5

1.3.2.a. Informera om översvämningsrisken, den enskildes ansvar och
befintliga rutiner för hantering av översvämning samt övrig relevant
information på Länsstyrelsen och kommunens webbplats.

4

1.3.3.a. Säkerställ att det finns systematisk monitorering av flöden.

3

1.3.3.b. Ta fram plan för samordning av tappning i vattendraget.

4

1.4.1.a. Identifiera samhällsviktig verksamhet i områden med risk för ras
och skred.

5

1.4.1.b. Genomför stabilitetskartering i identifierade områden med
samhällsviktig verksamhet och risk för ras och skred.

3

1.4.1.c. Informera identifierad samhällsviktig verksamhet i områden med
risk för ras- och skred om de risker som föreligger.

4

Tabell 8. Åtgärder kopplade till resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål för fokusområdet Kulturarvet.

Kulturarvet
Resultatmål

2.1

Åtgärd

Prioritering

2.1.1.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland höj
kompetens i GIS-analys av vattennivå.

5

2.1.1.b. Utred beräknad vattennivå på bebyggelse skyddad enligt
kulturmiljölagen (KML) i Kungsbacka innerstad vid beräknat högsta flöde
eller extremnivå i havet, kommunicera resultatet till berörda aktörer.

3
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2.2

2.1.1.c. Initiera samverkan med andra Länsstyrelser och kommuner kring
hur bebyggelse skyddad enligt kulturmiljölagen (KML) kan skyddas vid
översvämning.

2

2.2.1.a. Ta fram generell beskrivning av hur fornlämningar påverkas vid
översvämning.

2

2.2.1.a. Ta fram generell beskrivning av hur fornlämningar påverkas vid
översvämning.

3

Tabell 9. Åtgärder kopplade till resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål för fokusområdet Miljön.

Miljön
Resultatmål

3.1

3.2

Åtgärd

Prioritering

3.1.1.a. I de fall där det bedöms att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet
ska Länsstyrelsen där det är möjligt ställa krav på undersökningar och
eventuellt sanering. Länsstyrelsen ska även beakta förorenade områden
inom 100-årsflöde i prioriteringen av de områden som bör åtgärdas.

3

3.1.1.b. I de fall där det bedöms att kommunen är tillsynsmyndighet ska
kommunen, där det är möjligt, ställa krav på undersökningar och
eventuellt sanering. Länsstyrelsen ska även beakta förorenade områden
inom 100-årsflöde i prioriteringen av de områden som bör åtgärdas.

3

3.1.1.c. Ta upp de beskrivna riskerna enligt steg 2 i arbete med
översvämningsförordningen i tillsynsvägledningen och diskutera lämplig
prioritering med kommunen.

4

3.1.2.a. Bevaka om förorenade områden riskklass 3 och ej riskklassade
branschklass 2 tillkommer efter att planen har fastställts.

2

3.1.3.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland höj
kompetens gällande GIS-analys av vattennivå.

5

3.1.3.b. Utred beräknad vattennivå på tillståndspliktige miljöfarliga
verksamheter och Seveso-anläggningar vid beräknat högsta flöde eller
extremnivå i havet.

4

3.1.3.c. Informera tillsynsmyndighet och eventuell verksamhetsutövare
och/eller fastighetsägare om risker som kan uppstå vid beräknat högsta
flöde eller extremnivå i havet.

4

3.2.1.a. Ta fram rutin för utredning av konsekvenser på Natura 2000
områden och vattenskyddsområden i samband med och efter
översvämning.

3

3.2.1.b. Kartlägga möjliga konsekvenser på Natura 2000 områden vid en
översvämning oavsett återkomsttid.

2

3.2.2.a. Ta fram lathund/checklista som beskriver hur återställnings/räddningsarbete ska utföras i miljökänsliga områden. Framtagen
lathund/checklista ska inkluderas i beredskapsplan för Kungsbackaån.

4
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Tabell 10. Åtgärder kopplade till resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål för fokusområdet Ekonomi.

Ekonomi
Resultatmål
4.1

4.2

Åtgärd

Prioritering

4.1.1.a. Trafikverket arbetar med att identifiera sårbara punkter ur ett
klimat- och sårbarhetsperspektiv.

5

4.2.1.a. Informera om översvämningsrisken, den enskildes ansvar och
befintliga rutiner för hantering av översvämning samt övrig relevant
information på Länsstyrelsen och kommunens webbplats.

4

4.2.2.a. Utred möjligheter till anläggning av fördröjningsåtgärder (till
exempel våtmark) uppströms Kungsbackaån.

4

4.2.3.a. Utred möjligheter till anläggning av yttre skyddsbarriär mot höga
havsnivåer.

2

4.3 BERÖRDA MILJÖASPEKTER
De miljöaspekter som identifierats i riskhanteringsplanen avseende översvämningar för Kungsbacka
tätort är:
 Människors hälsa: Människors hälsa och samhällsviktig verksamhet
 Kulturarv: Kulturmiljöer och fornlämningar
 Miljö: Natura 2000-områden, riksintresse för naturvård och friluftsliv, miljökvalitetsnormer,
förorenade områden och miljöfarlig verksamhet
 Ekonomisk verksamhet: Infrastruktur, fastighetsägare, företag och invånare och areella
näringar

5

ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING OCH
NOLLALTERNATIV

I kapitel 5.1 nedan beskrivs övergripande Kungsbacka tätort samt hur denna generellt riskerar att
påverkas vid en översvämning.
I kapitel 5.2 - 5.5 beskrivs de miljöaspekter som riskerar att påverkas av en översvämning enligt 50årsflöde, 100-årsflöde/nivå samt BHF/nivå och utgår ifrån nollalternativet, dvs. att planen med
tillhörande åtgärder inte genomförs. Miljöaspekterna utgår från de fyra olika fokusområdena
Människors hälsa, Kulturarvet, Miljö och Ekonomiska konsekvenser, se även tabell 11.
Texten baseras till stor del på de framtagna hot- och riskkartor som tagits fram av Länsstyrelsen under
deras arbete med riskhanteringsplanen avseende översvämningar för Kungsbacka tätort.
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Tabell 11. De fokusområden och miljöaspekter som bedöms i detta kapitel

Fokusområde

Miljöaspekt

Människors hälsa

 Samhällsviktig verksamhet
 Människors hälsa

Kulturarv

 Kulturmiljöer och fornlämningar

Miljö







Ekonomiska
konsekvenser

 Infrastruktur
 Fastighetsägare, företag och invånare
 Areella näringar

Natura 2000-områden
Riksintresse för naturvård och friluftsliv
Miljökvalitetsnormer
Förorenade områden
Miljöfarlig verksamhet

5.1 ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING
Kungsbacka kommun ligger i norra delen i Hallands län. Kommunen har idag cirka 80 000 invånare
och växer stadigt. Fram till 2050 beräknas det vara runt 130 000 invånare. En ökad befolkning innebär
att fler bostäder, skolor, service, arbetsplatser och kollektivtrafik behöver komma till och/eller utvecklas
för att invånarna ska kunna leva hållbart i staden.
Samtidigt förväntas höjda havsnivåer, översvämningar, erosion och värmeböljor i ett förändrat klimat
och det är viktigt att tätorten förbereds inför detta med förebyggande åtgärder och anpassning till
dessa nya förändringar.
Kungsbacka tätort påverkas olika beroende på översvämningstyp. I den nedre delen av
Kungsbackaån påverkas vattennivån huvudsakligen av havsnivån, medan i den övre delen av
Kungsbackaån så påverkas nivåerna huvudsakligen av flödet i ån. Påverkan från havet sträcker sig
tydligt upp till Kraftvägen. Utmed ån finns även risk för skred, vilket kan öka vid översvämning.
Kungsbackaåns vattensystem sträcker sig över Härryda, Marks, Mölndals och Kungsbacka
kommuner. Avrinningsområdet är 302 km2 och området domineras av skog och åkermark (totalt 78
procent). Kungsbackaån börjar med utloppet från Västra Ingsjön och mynnar ut i Kungsbackafjorden,
en sträcka på cirka 28 km. I Kungsbacka kommun rinner ån genom två tätorter, Anneberg och
Kungsbacka.
Vattenståndet i ån kan stiga snabbt till följd av långvarig nederbörd och kraftig sydlig vind som pressar
in fjordens vatten i Kungsbackaån. Detta hände exempelvis i december 2006 vilket resulterade i att
flera platser i Kungsbacka drabbades av översvämning. Extrema havsvattennivåer, liknande den som
inträffade i samband med stormen Gudrun 2005, skapar även översvämning av Kungsbacka tätort.
Vid extremnivå i havet påverkas 8 200 personer. 3 700 personer kommer att påverkas direkt där de
bor. Vattnet översvämmar kustområden från Frillesås i söder till Spårhaga i norr. Översvämningen når
längre in på land i områden där åar mynnar ut i havet. Mest omfattande blir översvämningarna i
anslutning till Kungsbackaån, där översvämningen drabbar stora delar av centrala Kungsbacka.
Vid beräknat högsta flöde i Kungsbackaån drabbas ca. 370 personer, medan 200 personer kommer
att påverkas direkt där de bor. Vattnet breder ut sig vid Kungsbackaåns utflöde till Alafors, men även
Söderån, Lillån och Rolfsån berörs. Utbredningen är som störst i centrala Kungsbacka, samt i
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Kungsbackaåns och Rolfsåns utflöde i Kungsbackafjorden. Vid ett beräknat högsta flöde finns behov
av att evakuera invånare i vissa områden. Det är dock oklart i nuläget exakt vilka områden som
behöver evakueras och hur allvarliga konsekvenserna blir. I figur 2, samt i bilaga 2.1, redovisas vilka
områden som översvämmas vid höga nivåer i havet eller höga flöden i Kungsbackaån.
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Figur 2. Översiktskarta över tätorten där översvämningar från havet med återkomsttid 100 år redovisas i mörkblått och beräknat
högsta flöde i Kungsbackaån i ljusblått.
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5.2 MÄNNISKORS HÄLSA
I detta kapitel beskrivs de värden som är kopplade till fokusområdet Människors hälsa och som
riskerar att påverkas av översvämningar vid olika återkomsttider och om planen inte genomförs, dvs.
nollalternativet. Nollalternativet innebär att de åtgärder som föreslås i riskhanteringsplanen uteblir, och
att Kungsbacka tätort inte anpassas eller förbereds i samma utsträckning för kommande
översvämningar.
De miljöaspekter som berörs i detta avsnitt är Människors hälsa och Samhällsviktig verksamhet.

5.2.1 Människors hälsa
Enligt riskkartorna och dess beskrivning drabbas, vid ett beräknat högsta flöde, 8 200 personer av
översvämningar från havet varav 3 700 personer kommer att påverkas direkt där de bor. Vattnet
översvämmar kustområden från Frillesås i söder till Spårhaga i norr. Översvämningen når längre in på
land i områden där åar mynnar ut i havet. Mest omfattande blir översvämningarna i anslutning till
Kungsbackaån, där översvämningen drabbar stora delar av centrala Kungsbacka.
Vid översvämningar från Kungsbackaån påverkas betydligt färre människor, vilket också visar på att
översvämningar från havet orsakar störst påverkan i Kungsbacka tätort. I tabell 12 nedan redovisas
antalet människor som påverkas vid översvämningar kopplade till höga flöden i Kungsbackaån samt
översvämningar från havet.
Tabell 12. Antal personer som påverkas av översvämningar från Kungsbackaån och havet samt vid olika återkomsttider.
Tabellen visar även hur många av dessa personer som berörs direkt.

Antal berörda personer

Antal berörda personer
Personer som berörs
direkt vid sin bostad

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
0
50
370
0
30
200

Havet
100-års
BHF
flöde
1 000
8 200
700
3 700

Vid ett beräknat högsta flöde bedöms konsekvenserna för kommunal service bli mycket allvarliga då
stora delar av innerstaden påverkas. Den kommunala servicen påverkas genom att flertalet skolor
drabbas. Två vårdcentraler, en järnvägsstation av riksintresse samt polisstationen översvämmas, men
hur översvämningen kan komma att påverka verksamheterna är oklart. Utryckningsfordon har
möjlighet att ta sig fram, men körsträckorna kan komma att bli längre. Även äldreomsorgen kan
påverkas om brukare av hemtjänst bor i de drabbade områdena.

5.2.2 Samhällsviktig verksamhet
Inom Kungsbacka tätort finns ett stort antal samhällsviktiga verksamheter i form av
avloppsreningsverk, anläggningar kopplade till dricksvattenförsörjning, elförsörjning, fiber och telekom,
skolor, polis, och sjukhus och vårdcentraler. Med samhällsviktig verksamhet avses:
”Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller
säkerhet.”
Vid beräknat högsta flöde i Kungsbackaån påverkas distributionsbyggnader och anläggningar för
elförsörjning och IT-kommunikation, vårdcentraler och skolor. Avloppssystemet kan påverkas endast
vid el-bortfall då vattnet från översvämningen kan rinna in i avloppssystemet. Fjärrvärmeverket
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påverkas inte av ett beräknat högsta flöde, men det är oklart hur distributionen påverkas. Även
konsekvenserna för telekommunikationen är oklara.
Ett beräknat högsta flöde i havet når både distributionsbyggnader och anläggningar för elförsörjning
och IT-kommunikation, skolor, vårdcentraler och en polisstation. Det är oklart hur allvarliga
konsekvenserna blir. Även konsekvenserna på telekommunikationen är oklara. Fjärrvärmeverket
påverkas inte av extremnivå i havet, men det är oklart hur distributionen påverkas.
I tabell 13 nedan redovisas vilka kategorier av olika samhällsviktig verksamhet som påverkas vid olika
nivåer och flöden.
Tabell 13. Redovisning av vilka typer av samhällsviktig verksamhet som påverkas vid olika flöden i Kungsbackaån och nivåer i
havet.

Påverkan på samhällsviktig verksamhet

Vårdcentraler
Skolor
Master
Distributionsbyggnader*

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
x
x
x
x
x
x
x

Polisstation

Havet
100-års
BHF
flöde
x
x
x
x
x
x
x
x

*Med distributionsbyggnad avses t.ex. transformatorstationer och värmecentraler.

Både vid beräknat högsta flöde i havet och Kungsbackaån bedöms konsekvenserna för kommunal
service bli mycket allvarliga då stora delar av innerstaden påverkas och med det flera samhällsviktiga
funktioner. Flera skolor, vårdcentraler och vårdanläggningar översvämmas vilket i värsta fall kan
orsaka längre nedstängningar. Vissa områden kan bli isolerade och utryckningsfordon kan få svårt att
ta sig fram, körsträckorna kan även komma att bli längre.
Varken sjukhus, larmcentraler, reningsverk, värmeverk eller brandstationer riskerar att påverkas av
översvämningar vid höga flöden i Kungsbackaån eller av havsnivån.
Enligt Statens geotekniska instituts översiktliga kartering av förutsättningarna för skred så finns det
längs Kungsbackaån med biflöden, förutsättningar för initialskred och att området kan översvämmas
med återkomsttiden 100 år. Dessa områden finns i störst utsträckning där biflöden möter
Kungsbackaån och vid åns mynning. Det finns samhällsviktig verksamhet som omfattas av risk för
skred vid ett av biflödena. Det går dock inte att bedöma hur stor risken är eller hur ett beräknat högsta
flöde påverkar risken.

5.3 KULTURARV
I detta kapitel beskrivs de värden kopplade till fokusområdet Kulturarvet, som riskerar att påverkas av
översvämningar vid olika återkomsttider och om planen inte genomförs, dvs. nollalternativet.
Nollalternativet innebär att de åtgärder som föreslås i riskhanteringsplanen uteblir, och att Kungsbacka
tätort inte anpassas eller förbereds i samma utsträckning för kommande översvämningar.
De miljöaspekter som berörs i detta stycke är Kulturmiljöer och kulturarvsobjekt.
Inom tätorten finns en mängd kulturmiljöer av olika slag, så som bebyggelseområden av särskilt
kulturhistoriskt värde, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fornlämningar. Det finns även flera
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kulturmiljöer som är utpekade riksintressen för kulturmiljövård. Tabell 14 nedan redovisar de
kulturmiljöer och kulturarvsobjekt som påverkas av översvämningar vid olika återkomsttider.
Tabell 14. Kulturvärden som påverkas av översvämningar från Kungsbackaån och havet vid olika återkomsttider.

Påverkan på kulturarvet

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
Kulturmiljö
Kungsbacka innerstad

x

Alafors
Norra förstaden
Västra villastaden

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

8

8

155

216

Tjolöholm
Mönster Lotsplats
Onsala kyrkby
Särö halvön
Onsala Sandö
Kulturarvsobjekt
Fornlämningar

2

Havet
100-års
BHF
flöde

5.3.1 Kulturmiljöer
Enligt riskkartorna och dess beskrivning påverkas totalt 9 kulturmiljöer vid översvämning från havet
och Kungsbackaån, se även figur 3 nedan. Flera av dem är utpekade riksintressen för kulturmiljövård.
Följande kulturmiljöer bedöms beröras av en översvämning från Kungsbackaån eller havet vid 50-års
flöde, 100-års flöde/nivå eller vid ett beräknat högsta flöde.
 Kungsbacka innerstad har medeltida ursprung och rutnätsplanen och den småskaliga
träbebyggelsen ger karaktär åt kulturmiljön. Vid beräknat högsta flöde från havet och/eller
Kungsbackaån översvämmas stora delar av innerstaden.
 Alafors kvarn ligger vid Kungsbackaåns dalgång och har flera byggnader och anläggningar
kopplade till kvarnverksamheten som präglar kvarnmiljön vid Kungsbackaån. Stora delar av
området berörs vid 100-årsflöde i Kungsbackaån.
 Norra förstadens kulturmiljö består av påkostade villor från sent 1800-tal till olika delar av
1900-talet med mycket växtlighet som ger en grön prägel. Vid extremnivå i havet hamnar hela
området under vatten. Vid beräknat högsta flöde från Kungsbackaån hamnar hela området
under vatten.
 Västra villastaden består av funktionalistisk stram arkitektur med villor från 1930-talet och
även nyare bebyggelse från 1940-, 50- och 60-talen. Vid beräknat högsta flöde från havet
och/eller Kungsbackaån så berörs ett område närmast ån.
 Tjolöholm är en slottsanläggning från sekelskiftet 1900 och är en för Sverige unik
kulturhistorisk miljö. Vid extremnivå i havet drabbas främst låglänta öppna ytor och
odlingsmark, ett fåtal byggnader berörs.
 Mönster Lotsplats anlades under 1700-talet på ön Mönster och två av lotsbostäderna finns
kvar idag. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Mark närmast strandlinjen,
samt minst en fornlämning påverkas av extremnivå i havet.
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 Onsala kyrkby är ett gammalt betydande sockenscentrum präglat av närheten till havet.
Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Endast mark och ett fåtal byggnader
närmast strandlinjen påverkas av översvämningen.
 Särö halvön har en lång historia med flera olika lager: kronogård, säteri, badort och
sommarnöje, exklusivt permanentboende. Många spår finns kvar i form av bebyggelse från de
olika epokerna. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Låglänt mark samt
ett flertal byggnader och anläggningar påverkas av extremnivå i havet.
 Onsala Sandö saknar bebyggelse och består huvudsakligen av hällmarker. Området är
utpekat riksintresse för kulturmiljövård men omnämns inte i kulturmiljöprogrammet. Mark
närmast strandlinjen och två fornlämningar påverkas av extremnivå i havet.
Vid översvämningar från Kungsbackaån kommer Alafors, Norra förstaden, Kungsbacka innerstad
samt Västra villastaden att ställas under vatten. Detta kan leda till skador både på byggnader och på
andra anläggningar så som gator, planteringar, stenmurar och andra objekt, som utgör betydande
element i kulturmiljöerna.
Vid översvämning från havet, vid både 100-års nivå och BHF, kommer alla nämnda kulturmiljöer
förutom Alafors kvarn att översvämmas. Påverkan på de olika kulturmiljöerna kommer att variera.
Översvämning kan leda till skador både på byggnader och på andra anläggningar så som gator,
planteringar, stenmurar med mera som utgör betydande element i kulturmiljöerna.
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Figur 3. Kulturmiljöer som påverkas av översvämningar från havet och i Kungsbackaån.

5.3.2 Kulturarvsobjekt
Kulturarvsobjekt innefattar fornlämning, statligt byggnadsminne, byggnadsminne, kyrkligt kulturminne,
riks- och landsarkiv samt statligt- och länsmuseum.
Vid extremscenariot Beräknat högsta flöde från havet, påverkas 216 fornlämningar av översvämningar
och vid beräknat högsta flöde i Kungsbackaån påverkas 8 fornlämningar av översvämningar.
Vid en översvämning från Kungsbackaån eller havet, med återkomststid 50-årsflöde, 100-års
flöde/nivå eller vid beräknat högsta flöde, kommer som mest 216 fornlämningar att påverkas, och som
minst två stycken.
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Så länge marken ligger stabilt skadas sannolikt inte fornlämningarna, men förekommande fynd
inbäddade i fornlämningarna kan påverkas vad gäller deras bevarandegrad. Om marken däremot rör
sig genom skred eller liknande, är risken stor att även fornlämningarna under marken skadas. För de
fornlämningar som helt eller delvis ligger ovan mark föreligger samma risker och skadetyper som för
den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen.
Väster om ån i Kungsbacka ligger Kungsbacka Gamla kyrkogård som skyddas enligt Kulturmiljölag
(SFS 1988:950)6. Vid en översvämning från Kungsbackaån eller havet, med återkomststid 100-års
flöde/nivå eller vid beräknat högsta flöde, kommer kyrkogården påverkas av översvämning. Vid
extremnivå i havet eller Kungsbackaån påverkas även minst ett museum, arkiv och bibliotek.
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Figur 4. Fornlämningar som påverkas av översvämningar från Kungsbackaån och havet. Fornlämningarna är markerad med
röda och gröna punkter.
SFS 1988:950. Kulturmiljölag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950.
6
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5.4 MILJÖ
I detta kapitel beskrivs de värden kopplade till fokusområdet Miljö, som riskerar att påverkas av
översvämningar vid olika återkomsttider och om planen inte genomförs, dvs. nollalternativet.
Nollalternativet innebär att de åtgärder som föreslås i riskhanteringsplanen uteblir, och att Kungsbacka
tätort inte anpassas eller förbereds i samma utsträckning för kommande översvämningar.
De miljöaspekter som berörs i detta stycke är Natura 2000-områden, Riksintressen för friluftsliv och
naturvård, Miljökvalitetsnormer, Förorenade områden och Miljöfarlig verksamhet.

5.4.1 Natura 2000
Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av områden med värdefull natur. Utpekande av Natura 2000områden bygger på krav i EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv. Syftet är att EU:s
medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar för att bevara de arter och naturtyper som förekommer
naturligt i Europa.
Varje medlemsland ska således peka ut Natura 2000-områden för att skydda de fåglar som anges i
EU:s fågeldirektiv och de arter och naturtyper som anges i art- och habitatdirektivet. Genom
utpekandet åtar sig länderna att de värden som pekats ut i området ska bevaras långsiktigt genom rätt
skydd och skötsel.
I tabell 15 och figur 5 nedan redovisas de två Natura 2000-områden som påverkas av översvämningar
från havet eller Kungsbackaån samt vid vilken återkomsttid påverkan sker. I löpande text nedan
beskrivs även kortfattat varje område.
Tabell 15. Natura 2000-områden som påverkas av översvämningar från Kungsbackaån och havet vid olika återkomsttider.

Påverkan på berörda Natura 2000-områden

Kungsbackafjorden
Rolfsån

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
X
X
X
X

27

Havet
100-års
BHF
flöde
X
X
X
X
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Figur 5. Natura 2000-områden och naturreservat som påverkas av översvämningar från Kungsbackaån och havet vid olika
återkomsttider.

Kungsbackafjorden
Kungsbackafjorden är ett naturreservat och Natura 2000-område. Natura 2000-området
Kungsbackafjorden är ett, för Halland, stort område som bland annat inkluderar de tre naturreservaten
Malön, Hållsundsudde-Sönnerbergen samt Kungsbackafjorden. Området ligger i en sprickdal som
fortsätter norrut och kan följas upp till Göta älvs dalgång. Strikt enlig naturgeografisk terminologi är
området inte en fjord utan snarare ett estuarium dvs. ett vattenområde som delvis är omgivet av land
där sötvatten gradvis blandas upp med saltvatten till varierande grad av bräckt vatten.
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Av den uppdelning i olika habitat som förordas inom nätverket Natura 2000 finns 16 habitattyper inom
Kungsbackafjorden. Av dessa upptar estuariet den största arealen, medan habitatet artrika stagggräsmarker på silikatsubstrat är en s.k. prioriterad typ. Detta innebär att bevarandet av naturtypen har
hög prioritet inom EU.
Totalt finns i Kungsbackafjorden 16 djurarter som finns med på listan över arter (SCI- och SPA-arter)
vars skydd anses ha hög prioritet i EU. Arterna är knutna till området vid reproduktion, övervintring
eller rastning under flyttningen. Av dessa arter kan nämnas lax, havsörn, fiskgjuse och kentsk tärna.
Syftet med natura-2000 området att bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna är gynnsam
inom kontinental region samt att gynnsam bevarandestatus uppnås inom kontinental region för växt
och djurarterna.
I det översvämmade området finns ett flertal andra naturreservat och Natura 2000 områden som
omfattar såväl land och kustområden som havsområden. Längs med ån finns även känsliga områden
för nitratpåverkan (Nitratdirektivet)7 och för näringsbelastning (UWWT-direktivet)8 som kan påverkas
av eventuella föroreningar uppströms. Den del av Kungsbackaån som ligger inom området för
översvämningsrisk har idag god ekologisk status men uppnår ej god kemisk status. En översvämning
kan försvåra att målet att uppnå god status till 2027. Även föroreningar från dagvatten kan försämra
vattendragets ekologiska och kemiska status9.

Rolfsån
Området utgörs av Rolfsåns knappt en mil långa fåra från Kungsbackafjorden till Stensjöns utlopp. Ån
slingrar fram i uppodlade dalsänkor i sprickdalslandskapet öster om Kungsbacka. Uppströms Natura
2000-området ligger de tre sjöarna Stensjö, Sundsjön och Lygnern.
För Natura 2000-området Rolfsån är syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för
flodpärlmussla och lax och för naturtypen mindre vattendrag. Det överordnade bevarandesyftet för
Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av biologisk mångfald genom att bibehålla eller
återskapa gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv
eller art- och habitatdirektiv.
Vid en översvämning av Natura 2000-området kan eventuella föroreningar försämra vattendragets
ekologiska och kemiska status. Rolfsån har idag god ekologisk status men uppnår ej god kemisk
status. Målet är att uppnå god kemisk status till 2027. Vid översvämning kan föroreningar från
dagvatten kan försämra vattendragets ekologiska och kemiska status10.

5.4.2 Riksintresse
Inom området finns totalt sex områden som utgörs av riksintresse för antingen naturvård eller friluftsliv,
se tabell 16 och figur 6 nedan. Kungsbackaåns påverkan på riksintressen bedöms som liten då det
framför allt är utloppet vid havet och Kungsbackafjorden -Södra Onsalahalvön - Nidingen som
påverkas vid höga flöden. Översvämningar från havet påverkar flera riksintressen för naturvård och
friluftsliv. Det är framförallt riksintressen runt Onsalahalvön (Kungsbackafjorden -Södra Onsalahalvön
7

Europeiska rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från
jordbruket. Europeiska unionens officiella tidning, nr r L 375 , 31/12/1991 s. 0001 – 0008. Tillgänglig: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0676&from=FR (hämtad 2020-11-02).
Europeiska rådets direktiv 91/271/EEC om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse av den 21 maj 1991. Europeiska
unionens officiella tidning nr 135, 30/05/1991 s. 0040 - 0052. Tillgänglig: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271 (Hämtad 2020-11-02).
8

Länsstyrelsen i Hallands län. (2005). Bevarandeplan för Kungsbackafjorden. Tillgänglig:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a3/1545300277624/Bevarandeplan%20Kungsbackafjorden.p
df.
9

Länsstyrelsen i Hallands län. (2018). Bevarandeplan för Natura 2000-området Rolfsån. Tillgänglig:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a8/1545300278024/Bevarandeplan%20Rolfsån.pdf.
10
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– Nidingen och Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm) och upp mot Särö (Särö Väster- och
Nordanskog, Särö skärgård-Vallda Sandö och Vallda Sandö – Hördalen) som påverkas mest då öar
översvämmas och översvämningarna når långt inåt land på vissa ställen.
Tabell 16. De riksintressen för naturvård och friluftsliv som påverkas av översvämningar från havet och Kungsbackaån vid olika
återkomsttider.

Påverkan på riksintressen för naturvård och friluftsliv

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde

Havet
100-års
BHF
flöde

Naturvård
Vallda Sandö - Hördalen
Särö Väster- och Nordanskog
Kungsbackafjorden -Södra
Onsalahalvön - Nidingen

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

Friluftsliv
Särö skärgård-Vallda Sandö
Onsalalandet-KungsbackafjordenTjolöholm
Lygnern-Rolfsån

x
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x

.....
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Figur 6. Redovisning av riksintressen för naturvård och friluftsliv inom avgränsningsområdet.

5.4.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för vatten regleras av förordningen (2001:554) om fisk- och musselvatten samt
vattenförvaltningsförordning (2004:660) (som baseras på EU-direktiv).
Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten
genomförs i Sverige. Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje distrikt
och Kungsbacka tillhör Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndighetens vattendelegation beslutar om
miljökvalitetsnormer.
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En miljökvalitetsnorm ska baseras på vattnets status idag samt en beskrivning av hur vattnet påverkas
av omgivningen. Statusen bedöms i sin tur med hjälp av ett antal biologiska, kemiska och
hydromorfologiska parametrar (t.ex. dammar eller förändrat flöde).
Vattenförvaltningen omfattar alla förekomster av ytvatten och grundvatten samt Sveriges kustvatten.
Av praktiska skäl har man emellertid fått sätta en nedre storleksgräns.
Grundvatten
Grundvatten är vatten som lagrats i marken och silats och renats på naturlig väg när det sakta sjunkit
genom marklagren. Vattnet pumpas upp genom borrade brunnar som är belägna i grusåsar. Vid
Fjärås bräcka finns Kungsbacka kommuns huvudvattentäkt och ett vattenverk. Härifrån kommer i
princip allt Kungsbackas dricksvatten.11
Inom avgränsningsområdet finns tre grundvattenförekomster:
 Fjärås Bräcka
 Gällinge
 Sönnebergen
Ovan nämnda grundvattenförekomster är även vattenskyddsområden.
Ingen av dessa kommer att översvämmas av Kungsbackaån eller havet vid de återkomsttider som
anges i denna MKB:n. Statusen för de olika grundvattenförekomsterna redovisas i tabell 17 nedan.
Tabell 17. Grundvattenförekomster inom avgränsningsområdet11

Grundvattenförekomst

Kemisk status

Kvantitativ status

Fjärås Bräcka

God

God

Gällinge

God

God

Sönnebergen

God

God

Inre Kungsbackafjorden
Den ekologiska statusen i inre Kungsbackafjorden, se figur
7, var vid den senaste klassningen måttlig till följd av
övergödning.12 Den kemiska statusen uppnådde ej god till
följd av kvicksilver, bromerad difenyleter och tributyltenn.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara god
år 2027. Recipienterna som når detta vattenområde är
Kungsbackaån, Rolfsån och Hovmanneån.
Vid en översvämning kan eventuella föroreningar och
näringsämnen påverka vattendragets ekologiska och
kemiska status, vilket kan försvåra målen om att en god
ekologisk status kan uppnås till 2027.
Figur 7. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Inre Kungsbackafjorden.

11Kungsbacka kommun.

Vattentäkt. Tillgänglig: https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-ochavlopp/Dricksvatten/Kommunalt-vatten/
12 Viss. Inre Kungsbackafjorden. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA21723833
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Kungsbackaån

d-Dala

Den ekologiska statusen i den del av Kungsbackaån, se
figur 8, som berörs av översvämningar var vid den
senaste klassningen måttlig till följd av övergödning13.
Den kemiska statusen uppnådde ej god till följd av
bromerad difenyleter, kvicksilver och PFOS.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara
god år 2027.

rkobyn

Vid en översvämning kan eventuella föroreningar och
näringsämnen försämra vattendragets ekologiska och
kemiska status, vilket kan försvåra målen om att en god
ekologisk status uppnås till 2027.

•

Figur 8. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Kungsbackaån.

Rolfsån
Den ekologiska statusen i den del av Rolfsån, se figur 9,
som berörs av översvämningar var vid den senaste
klassningen god14. Vattenförekomsten bedöms dock ha
en betydande påverkan av miljögifter (bekämpningsmedel) från jordbruket. Jordbruk har även en betydande
påverkan på vattendragets närområde och svämplan.
Den kemiska statusen uppnådde ej god till följd av
bromerad difenyleter och kvicksilver. Kvalitetskravet är att
den ekologiska statusen fortsatt ska vara god år 2027.
Vid en översvämning kan eventuella föroreningar
försämra vattendragets ekologiska och kemiska status,
vilket kan försvåra målen om att en god ekologisk status
uppnås till 2027.

13
14

Figur 9. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Rolfsån.

Viss. Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA82828105
Viss. Rolfsån. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA42741819
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Hovmanneån
Den ekologiska statusen i den del av Hovmanneån, se
figur 10, som berörs av översvämningar var vid den
senaste klassningen otillfredsställande till följd av
övergödning och tillväxt av kiselalger15. Den kemiska
statusen uppnådde ej god till följd av bromerad difenyleter
och kvicksilver. Kvalitetskravet är att den ekologiska
statusen ska vara god år 2027.
Vid en översvämning kan eventuella föroreningar och
organiskt material försämra vattendragets ekologiska och
kemiska status, vilket kan försvåra målen om att en god
ekologisk status uppnås till 2027.

Figur 10. Redovisning av det område som ingår i

klassningen för Hovmanneån.

Yttre Kungsbackafjorden
Den ekologiska statusen i yttre Kungsbackafjorden, se
figur 11, var vid den senaste klassningen måttlig och den
kemiska statusen uppnådde ej god16. Landområden i
anslutning till vattenområdet översvämmas vid höga
nivåer i havet, vilket även riskerar att påverka fjorden.
Recipienten som når detta vattenområde är Torpaån.
Den måttliga ekologiska klassningen beror på att området
är påverkat av övergödning. Klassningen av den kemiska
statusen beror på bromerad difenyleter, kvicksilver och
tributyltenn. Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen
ska vara god år 2027.
Vid en översvämning kan näringsämnen och eventuella
föroreningar försämra vattendragets ekologiska och
kemiska status, vilket kan försvåra målen om att en god
ekologisk status uppnås till 2027.

Figur 11. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Yttre Kungsbackafjorden.

15

Viss. Hovm anneån. Tillgänglig:
https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=Hovmanne%C3%A5n&s=S%C3%B6k
16

Viss. Yttre Kungsbackafjorden. Tillgänglig:
https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=yttre+kungsbackafjorden&s=S%C3%B6k
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Torpaån
Den ekologiska statusen i den del av Torpaån, se figur
12, som berörs av översvämningar var vid den senaste
klassningen otillfredsställande och den kemiska statusen
uppnådde ej god17. Den ekologiska klassningen är
baserad på förhöjda halter av fosfor pga. utsläpp från
jordbruk och enskilda avlopp. Klassningen av den
kemiska statusen beror på bromerad difenyleter,
kvicksilver och tributyltenn.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara
god år 2027.
Vid en översvämning kan näringsämnen från
Figur 12. Redovisning av det område som ingår i
jordbruksmark och eventuella föroreningar försämra
klassningen för Torpaån.
vattendragets ekologiska och kemiska status, vilket kan
försvåra målen om att en god ekologisk status uppnås till 2027.

Vändelsöarkipelagen
Den ekologiska statusen i Vändelsöarkipelagen, se figur 13,
var vid den senaste klassningen måttlig till följd av
övergödning18. Den kemiska statusen uppnådde ej god på
grund av bromerad difenyleter, kvicksilver och tributyltenn.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara god år
2027.
Recipienten som når detta vattenområde är Löftaån, se
närmare beskrivning av vattendraget nedan. Kustremsan i
direkt anslutning till Vändelsöarkipelagen påverkas i mindre
grad av översvämningar, dock riskerar ett avloppsreningsverk
och en avfallsdeponi riskklass 3 att översvämmas. Hur stora
konsekvenserna på dessa anläggningar blir vid en
översvämning är inte utrett. Sprids föroreningar från dessa
anläggningar riskerar vattenområdet att påverkas, vilket kan
försvåra målet om att uppnå en god ekologisk status till år
2027.

17

Figur 13. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Vändelsöarkipelagen.

Viss. Torpaån. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48613217

18

Viss. Vändelsöarkipelagen. Tillgänglig:
https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=V%C3%A4ndels%C3%B6arkipelagen&s=S%C3%B6k
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Löftaån
Den ekologiska statusen i den del av Löftaån, se figur 14, som
berörs av översvämningar var vid den senaste klassningen
måttlig och den kemiska statusen uppnådde ej god19. Den
måttliga ekologiska klassningen beror på övergödning och
morfologiska förändringar och kontinuitet. Klassningen av den
kemiska statusen beror på bromerad difenyleter, kvicksilver
och tributyltenn. Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen
ska vara god år 2027.
Påverkan på Löftaån vid en översvämning bedöms bli mycket
liten då det endast är mynningen som drabbas. Som nämnts
ovan finns vid Löftaåns mynning en avfallsdeponi med
Figur 14. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Löftaån.
riskklass 3 samt ett avloppsreningsverk som påverkas av
översvämning från höga nivåer i havet. Hur stora
konsekvenserna på dessa blir vid en översvämning är inte utrett. Sprids föroreningar från dessa
anläggningar bedöms Löftaån påverkas i liten grad, medan vattenförekomsten Vändelsöarkipelagen,
som Löftaån rinner ut i, påverkas i högre grad.
Öckerösund
Den ekologiska statusen i Öckerösund, se figur 15, var vid den
senaste klassningen god och den kemiska statusen uppnådde
ej god på grund av bromerad difenyleter, kvicksilver och
tributyltenn20. Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen
fortsatt ska vara god år 2027.
Recipienten som når detta vattenområde är Knapabäcken, se
närmare beskrivning av vattendraget nedan. Översvämmas
Knapabäcken riskerar näringsämnen från bäcken att urlakas
ut till Öckerösund, vilket kan försämra möjligheten till att
bibehålla god ekologisk status år 2027. Det finns inga kända
markföroreningar som riskeras att översvämmas inom
området.

19

Figur 15. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Öckerösund.

Viss. Löftaån (Mynningen-Kullagärdsbäcken). Tillgänglig:
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57645288
20 Viss. Öckerösund. Tillgänglig:
https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=%C3%96cker%C3%B6sund&s=S%C3%B6k
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Knapabäcken
Den ekologiska statusen i den del av Knapabäcken, se
figur 16, som berörs av översvämningar var vid den
senaste klassningen otillfredsställande till följd av
förhöjda halter fosfor på grund av utsläpp från jordbruk,
enskilda avlopp och urban markanvändning21. Den
kemiska statusen uppnådde ej god till följd av bromerad
difenyleter och kvicksilver. Kvalitetskravet är att den
ekologiska statusen ska vara god år 2027.
Vid en översvämning kan näringsämnen och eventuella
föroreningar från en befintlig skjutbana (riskklass 3)
försämra vattendragets ekologiska och kemiska status,
vilket kan försvåra målen om att en god ekologisk status
uppnås till 2027.

..

..
Bassås .
Ögård;tt•

.

Slåbogården••

\:'.ikeri

. ,•

Figur 16. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Knapabäcken.

Stallviken
Den ekologiska statusen i Stallviken, se figur 17, var vid
den senaste klassningen måttlig till följd av övergödning
och fysisk påverkan22. Den kemiska statusen uppnådde
ej god på grund av bromerad difenyleter och kvicksilver.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara
god år 2027.
Recipienten som når detta vattenområde är Stockaån,
se närmare beskrivning av vattendraget nedan. De
landområden som översvämmas inom Stallviken riskerar
att påverka vattenområdet genom att näringsämnen från
skog och jordbruksmark urlakas eller att eventuella
föroreningar från bland annat en småbåtshamn sprids.
Detta kan försvåra målet om att uppnå en god ekologisk
status uppnås till 2027.

Klappa

.

Patta

Figur 17. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Stallviken.

Stockaån
Den ekologiska statusen i den del av Stockaån, se figur
18, som berörs av översvämningar var vid den senaste
klassningen otillfredsställande, baserat på
övergödning23. Den kemiska statusen uppnådde ej god
på grund av bromerad difenyleter och kvicksilver.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara
god år 2027.
Vid en översvämning kan eventuella föroreningar
försämra vattendragets ekologiska och kemiska status,
vilket kan försvåra målen om att en god ekologisk status
uppnås till 2027.
Figur 18. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Stockaån.
21
22
23

Viss. Knapabäcken. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30880289
Viss. Stallviken. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=Stallviken&s=S%C3%B6k
Viss. Stockaån..Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79515547
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Ekema

'

Skörvallaviken
Den ekologiska statusen i Skörvallaviken, se figur 19,
var vid den senaste klassningen måttlig till följd av
fysisk påverkan24. Den kemiska statusen uppnådde ej
god på grund av bromerad difenyleter och kvicksilver.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara
god år 2027.
Recipienten som når detta vattenområde är Veån, se
närmare beskrivning av vattendraget nedan. De
landområden som översvämmas inom Skörvallaviken
Figur 19. Redovisning av det område som ingår i
riskerar att påverka vattenområdet genom att
klassningen för Skörvallaviken.
näringsämnen urlakas eller att eventuella föroreningar
från bland annat ett avloppsreningsverk sprids. Avloppsreningsverket är inte riskklassat. Detta kan
försvåra målet om att uppnå en god ekologisk status uppnås till 2027.
Veån
Långås

Den ekologiska statusen i den del av Veån, se figur
20, som berörs av översvämningar var vid den
senaste klassningen otillfredsställande och den
kemiska statusen uppnådde ej god25. Kvalitetskravet
är att den ekologiska statusen ska vara god år 2027.

Sands1

Grönab

Skogen

Vid en översvämning kan eventuella föroreningar
försämra vattendragets ekologiska och kemiska
status, vilket kan försvåra målen om att en god
ekologisk status uppnås till 2027.

Holkeryd

eservat
Kyrko byn-Dala

Figur 20. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Veån.

5.4.4 Förorenade områden
Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller
människors hälsa och kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet
som påverkat miljön negativt. Det kan röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten,
byggnader och anläggningar26.
Tabell 18 Förorenade områden

Påverkan på förorenade områden

Riskklass 1
Riskklass 2

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
x
x
x
x

24

Havet
100-års
flöde
x
x

BHF
x
x

Viss. Skörvallaviken. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA31793085
Viss. Veån (Skörvallabäcken). Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA62602702
26 Länsstyrelsen i Halland. Förorenade områden. Tillgänglig: https://www.lansstyrelsen.se/halland/miljo-och-vatten/fororenadeomraden.html
25
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Inom avgränsningsområdet finns potentiellt förorenade områden. Av dessa påverkas ett område av
översvämningar från Kungsbackaån eller havet vid olika återkomsttider, se tabell 18 nedan. Området
utgörs av riskklass 1 vilket innebär att risken är mycket stor att området är förorenat. Riskklass 2
innebär att risken är stor att området är förorenat.
Tabell 18. Antal områden med olika riskklasser som påverkas av översvämningar från havet och/eller Kungsbackaån.
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Figur 21. Redovisning av de markföroreningar som påverkas av översvämningar från havet eller Kungsbackaån. De röda
punkterna avser markföroreningar med riskklass 1 och de gula avser riskklass 2.

I Kungsbacka har det tidigare förekommit industrier främst inom textil-, verkstads- och
trävarubranscherna. En del av dessa är numera områden med förorenad mark riskklass 1 och 2. Vid
höga flöden kommer ett område med förorenad mark av riskklass 1 att översvämmas delvis med
oklara effekter. Även en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt prövningsnivå B ligger inom det
översvämmade området.
Vid översvämning kan ämnen från miljöfarliga verksamheter och förorenade områden spridas till
vattendraget. Höga flöden och översvämningar gör även att humusämnen i sediment och mark dras ut
i vattnet vilket ger en försämrad vattenkvalitet genom ökad grumlighet och färg.

5.4.5 Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet regleras av miljöbalken (1998:808) och för dessa verksamheter krävs tillstånd
eller anmälan. Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som
kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.
Miljöfarliga verksamheter kan delas in i tre typer av anläggningar, A-, B- eller C-anläggningar.
A-anläggningar är exempelvis vissa avfallsdeponier, oljeraffinaderier eller vissa stora industrier
B-anläggningar är exempelvis täkter, energianläggningar eller avloppsreningsverk.
C-anläggningar är exempelvis sjukhus eller bensinstationer
C-anläggningar har inte beaktats i Länsstyrelsens plan.
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IED-anläggningar och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter
IED (Industriemissionsdirektivet) började tillämpas inom EU i januari 2013 och är ett s.k.
minimidirektiv. Detta innebär att medlemsländerna har rätt att införa eller behålla strängare, men inte
mildare, krav än de som följer av direktivet. De verksamheter som omfattas av IED är de med hög
föroreningspotential och ingår i exempelvis metall- och mineralindustri, energisektorn, kemisk industri,
avfallshantering, massa- och pappersindustri, livsmedelsindustri och stora anläggningar med
djurhållande verksamhet27.
Det finns fyra stycken IED-anläggningen inom tätorten, dessa är Dotetorps Ägg AB, Derome Timber
AB Anneberg, Fjärrvärmeverket Hammargård, Barnamossens avfallsanläggning, se figur 18 nedan.
Ingen IED-anläggning förväntas påverkas av översvämning.
Inom området finns även ett antal tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, se figur 18 nedan.
Tabell 19 Miljöfarliga verksamheter inom området.

Påverkan på miljöfarliga verksamheter

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde

Havet
100-års
flöde

BHF

x

x

IED-anläggningar
A-anläggningar
B-Anläggningar

X

x

x

27Naturvårdsverket.

Rapport 6702, januari 2016. Vägledning om industriutsläppsbestämmelser. Tillgänglig:
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6702-1.pdf?pid=17109
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Figur 18. Miljöfarliga verksamheter som påverkas av översvämningar

5.5 EKONOMISKA KONSEKVENSER
De miljöaspekter som berörs i detta stycke är Infrastruktur, Fastighetsägare, företag och invånare och
Areella näringar.
Vid beräknat högsta flöde från havet och Kungsbackaån drabbas kommunala och privata
fastighetsbolag, privatpersoner och företag.
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Det kan bli stor påverkan på tätortens infrastruktur då broar riskerar att svämmas över, vilket leder till
längre körsträckor. Vägar in till innerstaden översvämmas och vissa områden kan bli isolerade. Vissa
delar av E6 och Västkustbanan som är riksintresse för väg respektive järnväg, kommer att svämmas
över.
Skogsmark och odlingsmark påverkas. För odlingsmarken innebär ett högre vattenstånd att växtnäring
tvättas ut och förloras till vattnet, samtidigt försämras funktionen i dräneringen och grödan kan skadas
av stående vatten.
Vid BHF påverkas arbetsställen och arbetstillfällen. Industriområden i Varla och Inlag påverkas genom
att vägar och eventuellt byggnader översvämmas. Inom det översvämmade området finns även Post
Nords samt diverse kommersiell verksamhet, bland annat ett köpcentrum.
Då stora delar av innerstaden, byggnader med samhällsfunktion och ett industriområde översvämmas,
kan konsekvenserna för ekonomisk verksamhet bli allvarliga.
Tabell 20. Redovisning av vilka ekonomiska värden som påverkas av översvämning från Kungsbackaån eller havet vid olika
återkomsttider.

Påverkan på ekonomiska konsekvenser

Distributionsbyggnader
Industriområden
Riksintresse för väg
Riksintresse för
järnväg
Riksintresse för
järnvägsstation
Jordbruksmark
Skogsmark
Posten
Köpcentrum

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
x
x
X
x
x
x
x

Havet
100-års
BHF
flöde
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
X

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

5.5.1 Infrastruktur
Vid översvämning från havet kommer infrastruktur av riksintresse att påverkas, som Västkustbanan
och väg E6 och vägar, se figur 19 nedan. Även mindre broar och vägar i närheten av Kungsbackaån
kan komma att översvämmas vilket orsakar längre körsträckor, när man måste ta sig runt staden.
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Figur 19. Utbredning av översvämning från havet och Kungsbackaån

Vid översvämning från Kungsbackaån påverkas riksintressen för järnväg och väg. Påverkan sker
framförallt vid ett beräknat högsta flöde, se figur 4. Mindre störningar kan eventuellt ske även vid 100års flöden i Kungsbackaån när det gäller riksintresse för järnväg och en bropassage norr om
Kungsbacka.

5.5.2 Fastighetsägare, företag och invånare
Vid översvämningar från havet, vid både 100-års nivå och BHF kommer företag, fastighetsbolag och
privatpersoner att påverkas av översvämningar. De flesta fastigheter som påverkas ligger i centrum
längs med ån, men även fastigheter längs med hela kusten kommer att drabbas.
Enligt riskkartorna och dess beskrivning kan cirka 750 arbetsställen och 4 500 arbetstillfällen påverkas
av översvämningar från havet, vid extremscenariot BHF. Det går dock inte att bedöma om samtliga av
dessa inte kan fungera vid en översvämning eller hur allvarliga konsekvenserna blir. För att se hur
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många arbetsplatser och arbetstillfällen som påverkas vid övriga översvämningsnivåer hänvisas till
tabell 21.
Industriområden i Varla och Inlag påverkas genom att vägar och eventuellt byggnader översvämmas.
Postens nås av extremnivå i havet. Diverse kommersiell verksamhet, bland annat ett köpcentrum,
påverkas både direkt och indirekt.
Vid översvämningar från Kungsbackaån med ett beräknat högsta flöde kommer kommunala och
privata fastighetsbolag, privatpersoner och företag att drabbas. De flesta fastigheter som påverkas
ligger i centrum längs med ån.
Vid ett 100-års flöde i Kungsbackaån påverkas bostäder i form av både villor och flerbostadshus samt
byggnader med samhällsfunktion. Vid ett 50-års flöde är det få fastigheter som påverkas och få av
dessa är huvudbyggnader och bostäder.
Tabell 21. Antal arbetsplatser och arbetstillfällen som påverkan vid översvämning från Kungsbackaån och havet vid olika
återkomsttider.

Påverkan på arbetsgivare och arbetstagare

Antal arbetsplatser
Antal arbetstillfällen

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
0
1-9
40
0
20
160

Havet
100-års
BHF
flöde
80
750
260
4 500

5.5.3 Areella näringar
Inom tätorten påverkas skogsmark och odlingsmark både vid ett beräknat högsta flöde i havet och vid
ett beräknat högsta flöde i Kungsbackaån. För odlingsmarken innebär ett högre vattenstånd att
växtnäring tvättas ut och förloras till vattnet, samtidigt försämras funktionen i dräneringen och grödan
kan skadas av stående vatten.
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6

KONSEKVENSBEDÖMNING AV FÖRESLAGNA
ÅTGÄRDER

Följande kapitel redovisar den påverkan, effekter och konsekvenser som åtgärderna i planen kan
tänkas medföra på de fyra fokusområdena Människors hälsa, kulturarvet, Miljön och Ekonomisk
verksamhet.
Konsekvensbedömningen är uppdelad för respektive fokusområde, där de åtgärder som är kopplade
till respektive resultatmål bedöms. Följande information ges för varje typ av påverkan:
•
•
•

Åtgärdernas bidrag till resultatmålet
Påverkan och effekter av åtgärden
Samlad konsekvensbedömning

I kapitel 6 görs även en jämförelse med nollalternativet.
Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår i huvudsak från vissa bedömningsgrunder, se
kapitel 2.4. Påverkansgraden beskrivs i denna MKB utifrån en femgradig skala; positiv konsekvens,
liten positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens och stor negativ konsekvens,
se tabell 22.
Tabell 22. Symbolförklaring bedömningsgrunder.

Positiv
konsekvens

0

Liten positiv
konsekvens

0

Obetydlig
konsekvens

0

Liten negativ
konsekvens

0

Stor negativ
konsekvens

0

6.1 MÄNNISKORS HÄLSA
I detta kapitel görs en bedömning av vilken miljöpåverkan som åtgärderna under kapitel 4.2 medför för
människors hälsa och den samhällsviktiga verksamheten i Kungsbacka tätort. Åtgärderna är direkt
kopplade till resultatmål 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4. Resultatmålen redovisas i tabellen nedan och även
under avsnitt 4.1 ovan tillsammans med kunskapsmål och åtgärdsmål.

1.1 Ingen samhällsviktig verksamhet drabbas av oacceptabel avbrottstid vid
översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

De åtgärder som är kopplade till resultatmålet ovan, medför en ökad
kunskap om hur teknisk infrastruktur under mark och samhällsviktig
verksamhet påverkas av översvämningar från med en återkomsttid på
100 år eller oftare. Åtgärderna medför även förhöjd kompetens kopplat till
GIS-analyser av vattennivåer. I beredskapsplanen för Kungsbackaån ska
en plan för omplacering av patienter och elever vid en översvämning tas
fram. Den förbättrade framförhållningen och den kunskap åtgärderna
medför bedöms som viktig, för att kunna minska påverkan på människors
hälsa vid en framtida översvämning.

Samtliga åtgärder
kopplat till detta
resultatmål bedöms
medföra en liten positiv
konsekvens för värdena
som de avser skydda.

Den ökade kunskapen medför dock inte att den samhällsviktiga
verksamheten faktiskt skyddas av en oacceptabel avbrottstid som anges i
målet, varför påverkan på människors hälsa och samhällsviktig
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verksamhet fortfarande kommer att ske vid en översvämning med
återkomsttid 100 år eller oftare. För att skydda dessa värden krävs
fysiska skyddsåtgärder.
Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra till en liten positiv
konsekvens till måluppfyllelsen av resultatmålet, jämfört med
nollalternativet.

1.2 Samhällsviktig verksamhet kan återhämta sig vid en översvämning oavsett
återkomsttid.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Både översvämningar från Kungsbackaån och från havet kommer att
påverka samhällsviktig verksamhet i Kungsbacka tätort. För att
säkerställa att aktörer kopplade till denna kan hantera en översvämning
avser Länsstyrelsen i Halland och Kungsbacka kommun tillsammans
med berörda aktörer genomföra kunskapshöjande åtgärder om
kontinuitetshantering. Kontinuitetshantering innebär att verksamheten
planerar för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett
vilken störning den utsätts för. Det handlar exempelvis om att kartlägga
viktiga verksamheter och processer, identifiera beroenden av resurser,
bestämma acceptabla avbrottstider, skapa planer för att hantera
störningar samt genomföra åtgärder som minskar risken för störningar.
Vilka åtgärder som kan minska risken för störningar är inte framtagna
ännu, varför dessa inte går att inkludera i bedömningen.

Åtgärden kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.

Kunskapen som fås genom denna åtgärd bedöms som viktig för de
berörda samhällsviktiga verksamheterna. Kunskapen i sig medför dock
inte att den samhällsviktiga verksamheten faktiskt klarar av att hantera en
översvämning oavsett återkomsttid, utan då krävs fysiska
skyddsåtgärder.
Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra till en liten positiv
konsekvens till måluppfyllelsen av resultatmålet, jämfört med
nollalternativet.

1.3 Berörda aktörer har en god förmåga att hantera en översvämning oavsett
återkomsttid.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Åtgärderna avser framtagande av en beredskapsplan för Kungsbackaån
med rutiner för samverkan vid översvämning oavsett återkomsttid. De
avser även riktad information om översvämningsrisken till enskilda
fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende inom riskområdet, men
även en systematisk övervakning av flöden i Kungsbackaån. Dessa
åtgärder medför att berörda inom riskområdet bättre kan förbereda sig för
ökade flöden nedströms, vilket medför positiva konsekvenser för
miljöaspekten eftersom beredskapen för att kunna skydda samhällsviktig
verksamhet ökar.

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
positiv konsekvens för
värdena som de avser
skydda.
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Den riktade informationen avser den enskildes ansvar och det skydd som
samhället kan ge vid en översvämning. Åtgärden medför att
verksamheter och berörda inom riskområdet kan öka sin beredskap inför
en kommande eventuell översvämning. Skador på egendom och
påverkan på människors hälsa kan minskas genom lokala
skyddsåtgärder.
Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra positivt till måluppfyllelsen
av resultatmålet, jämfört med nollalternativet.

1.4 Samhällsviktig verksamhet ska inte drabbas av negativa konsekvenser från ras
och skred som uppstår till följd av översvämning.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Åtgärderna kopplade till detta resultatmål bedöms medföra en liten positiv
konsekvens jämfört med nollalternativet, eftersom de medför en ökad
kunskap om vilka samhällsviktiga verksamheter som finns inom
riskområdet, hur de riskerar att påverkas av ras och skred i samband
med en översvämning samt att berörda verksamheter informeras om
denna risk.

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.

Dessa åtgärder medför positiva konsekvenser på miljöaspekten eftersom
de tydliggör vilka samhällsviktiga verksamheter som riskerar att
påverkas. Bland annat riskerar distributionsbyggnader, så som
transformatorstationer, att påverkas av översvämningar från såväl havet
som Kungsbackaån, vilket kan medför risk för människors hälsa om
viktiga byggnader kopplade till exempelvis vård påverkas.
Åtgärderna medför att det finns en möjlighet att prioritera vilka
samhällsviktiga verksamheter som har störst behov av skydd samt ta
fram planer för hur dessa bäst skyddas.
Åtgärderna medför ingen negativ påverkan på miljöaspekten, men
bedöms heller inte utgöra en positiv konsekvens då arbetet ännu bara är i
första stadiet. När handlingsplan och eventuella fysiska skyddsåtgärder
finns på plats medför detta en positiv konsekvens.

6.2 KULTURARVET
I detta avsnitt görs en bedömning av vilken miljöpåverkan som åtgärderna under kapitel 4.2 medför på
miljöaspekten Kulturarvet i Kungsbacka tätort. Åtgärderna är direkt kopplade till resultatmål 2.1 och
2.2.

2.1 Påverkan på Kungsbacka innerstad vid översvämning är känd.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Enligt framtagna risk- och hotkartor påverkas ett större antal byggnader
med kulturhistoriskt värde i Kungsbacka innerstad av översvämningar
från både havet och från Kungsbackaån. En av åtgärderna kopplade till
resultatmålet avser utreda hur hög vattennivån på kulturhistoriskt

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
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värdefull bebyggelse blir vid ett beräknat högsta flöde eller extremnivå i
havet samt kommunicera resultatet till berörda.

för värdena som de
avser skydda.

Den bibehållna kunskapen kopplat till denna åtgärd underlättar för
framtida arbeten och hur man kan skydda den värdefulla bebyggelsen,
som planeras att genomföras i samverkan med andra Länsstyrelser.
Kunskapen som fås genom dessa åtgärder bedöms som viktig för de
berörda kulturhistoriska värdena. Kunskapen i sig medför dock inte att
värdena faktiskt klarar av att hantera en översvämning oavsett
återkomsttid, för det krävs fysiska skyddsåtgärder.
Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra till en liten positiv
konsekvens till måluppfyllelsen av resultatmålet, jämfört med
nollalternativet.

2.2 Kända fornlämningar och områden av riksintresse skadas inte vid översvämning
oavsett återkomsttid.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Åtgärderna som är kopplade till detta resultatmål medför ökad kunskap
om hur påverkan på kulturmiljöer och fornlämningar påverkas vid en
översvämning samt hur återställnings-/räddningsarbete ska utföras
inför/efter en eventuell översvämning. En översvämning av
kulturmiljöerna kan leda till skador både på byggnader men även på
gator, planteringar, fornlämningar och andra objekt, som utgör ett
betydande värde i kulturmiljöerna. Vissa objekt riskerar att få betydande
vattenskador eller riskerar att raseras helt eller delvis.

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.

Åtgärdernas kunskapsinhämtning underlättar arbetet kring bedömning av
vad som behövs för att skydda värdena och även vilka värden som ska
prioriteras i arbetet.
Åtgärderna bedöms därmed medföra en liten positiv konsekvens på
miljöaspekten, jämfört med nollalternativet.
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6.3 MILJÖ
I detta avsnitt görs en bedömning av vilken miljöpåverkan som åtgärderna under kapitel 4.2 medför på
de miljöaspekterna som är kopplade till fokusområde miljö i Kungsbacka tätort. Åtgärderna är direkt
kopplade till resultatmål 3.1 och 3.2.

3.1 Inga föroreningar sprids och orsakar långsiktiga negativa miljö- och hälsoeffekter
vid översvämningar med en återkomsttid på 100 år eller oftare.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Kungsbacka är en relativt ny stad, vilket även visar sig på den mindre
mängden förorenade områden, jämfört med andra omkringliggande orter.
Ett område med förorenad mark av riskklass 1, Svinholmens
avfallsdeponi, översvämmas delvis med oklara effekter. Även en
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt prövningsnivå B, Envirostripp
Chemicals AB, ligger inom det översvämmade området. Vid
översvämning kan ämnen från verksamheten spridas till vatten.

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.

Åtgärderna kopplat till detta resultatmål medför en liten positiv
konsekvens, jämfört med nollalternativet, till miljöaspekten genom att
högre krav ställs på sanering av förorenade områden inom 100-års flöden
samt att kunskapen om hur beräknad vattennivå påverkar
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter höjs.
En spridning av föroreningar som ligger i nära anslutning till
Kungsbackafjorden eller Rolfsån, riskerar att påverka Natura 2000områdena och miljökvalitetsnormer i de två vattenområdena negativt,
vilket i sin tur riskerar att påverka djur- och växtliv i området.
Det bedöms som positivt att föroreningars lokalisering är identifierade och
att ett arbete om tillkommande markföroreningar efter planens
fastställelse prioriteras. Det är av vikt att detta arbete fortsätter och att en
handlingsplan tas fram för hur man kan säkerställa att föroreningar inte
sprids från icke sanerade områden ut i vattendragen. Genom att minska
risken för spridning förbättras förutsättningarna att nå
miljökvalitetsnormerna.
Sammantaget bedöms åtgärderna medföra en liten positiv konsekvens
på miljöaspekten, jämfört med nollalternativet.

3.2. Inga planerade åtgärder för att minska översvämningsrisker orsakar långsiktiga
negativa miljö- och hälsoeffekter.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Kungsbackafjorden ingår i HELCOM:s och OSPAR:s nätverk vilket
innebär att fjorden måste skyddas långsiktigt. Inom det översvämmade
området finns även ett flertal andra naturreservat och Natura 2000områden. Åtgärderna kopplade till resultatmålet bedöms medföra positiva
konsekvenser på miljöaspekten, jämfört med nollalternativet, då de bidrar
till en mer heltäckande bild av vilka skyddsvärda natur- och miljövärden
som finns inom riskområdet. Konsekvenser för Natura 2000-områdena

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.
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ska utredas, vilket medför ökad förståelse om vilka åtgärder som är
möjliga, för att säkerställa att värdena inte tar långvarig skada, med
negativa miljö- och hälsoeffekter till följd.
Då kunskap saknas om hur mycket föroreningar som finns inom
riskområdet och hur de kan spridas vid en översvämning är det svårt att
bedöma konsekvenserna. Utsläpp av föroreningar ökar risken för
negativa vattenkemiska och vattenfysikaliska förändringar. Förorening av
vattnet till exempel i form av grumling och utsläpp av olja och kemikalier
kan skada rev, vegetation och livsmiljön för akvatiska organismer.
Sammantaget bedöms åtgärderna medföra en liten positiv konsekvens
på miljöaspekten, jämfört med nollalternativet, då åtgärderna endast är
kunskapshöjande. För att skydda land- och vattenområdena behöver
markföroreningar identifieras och saneras eller på annat sätt säkerställa
att de inte riskerar att spridas vid en översvämning.

6.4 EKONOMISK VERKSAMHET
I detta avsnitt görs en bedömning av vilken miljöpåverkan som åtgärderna under kapitel 4.2 medför på
de miljöaspekterna som är kopplade till fokusområde Ekonomisk verksamhet i Kungsbacka tätort.
Åtgärderna är direkt kopplade till resultatmål 4.1 och 4.2.

4.1. Vidmakthålla en god framkomlighet på samhällsviktig transportinfrastruktur vid
100-årsflöde.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Åtgärden bidrar till en liten positiv konsekvens för miljöaspekten då den
ger en mer heltäckande bild över vilken samhällsviktig infrastruktur som
är särskilt utsatt för översvämningsrisker. Genom detta underlag skapas
förutsättningar för att kunna prioritera vilken infrastruktur som har störst
behov av skydd.

Åtgärden kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.

WSP föreslås att en handlingsplan tas fram i samband med arbetet för att
redogöra för hur denna infrastruktur kan skyddas. Behöver delar av
infrastrukturen skyddas mot översvämningar, är det mer lämpligt att flytta
vägen eller ska en annan väg pekas ut som prioriterad/riksintresse? Inom
arbetet bör även en kostnadsnyttoanalys genomföras och användas som
underlag för framtagna åtgärders prioritering.
Sammantaget bedöms åtgärderna kopplade till resultatmålet medföra en
liten positiv konsekvens på miljöaspekten, jämfört med nollalternativet.
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4.2. Väsentlig ekonomisk verksamhet tar inte stor direkt skada vid en översvämning
med en återkomsttid på 100 år eller oftare
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Stora delar av Kungsbackas innerstad, byggnader med samhällsfunktion,
industriområden, jordbruksmark och övriga byggnader riskerar att
översvämmas och konsekvenserna för ekonomisk verksamhet bedöms
då bli mycket allvarliga. Hur stor omfattningen blir beror till stor del på hur
E6 och Västkustbanan påverkas. I övrigt drabbas fastighetsägare och
kommersiell verksamhet av höga kostnader.

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.

För att skydda väsentlig ekonomisk verksamhet från översvämning från
Kungsbackaån, kommer även en anläggning för fördröjning uppströms
Kungsbackaån att utredas. För att skydda ekonomisk verksamhet från
översvämningar från havet ska en yttre skyddsbarriär utredas.
Utredningarna bidrar till ett gott underlag för att senare kunna skydda
väsentlig ekonomisk verksamhet från att översvämmas vid höga flöden i
Kungsbackaån eller höga nivåer i havet. Åtgärderna bedöms ge en stor
positiv konsekvens, men först vid det tillfälle de anläggs.
En av åtgärderna avser riktad information om översvämningsrisken till
enskilda fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende inom
riskområdet. Denna information medför att berörda inom riskområdet
bättre kan förbereda sig för ökade flöden nedströms. Detta medför
positiva konsekvenser för miljöaspekten eftersom beredskapen för att
kunna skydda ekonomisk verksamhet ökar. Skador på egendom och
påverkan på människors hälsa kan därmed minskas genom lokala
skyddsåtgärder.
Sammantaget bedöms åtgärderna kopplade till resultatmålet medföra en
liten positiv konsekvens på miljöaspekten, jämfört med nollalternativet, då
de endast är kunskapshöjande.
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7

SAMLAD BEDÖMNING

Nedan redovisas en samlad miljöbedömning över hur åtgärderna som är kopplade till olika resultatmål
i riskhanteringsplanen medför positiv, liten positiv, obetydlig, liten negativ eller negativ konsekvens.
Även en bedömning av nollalternativet presenteras, d.v.s. konsekvenserna på miljöaspekterna. om
riskhanteringsplanen inte tas fram eller genomförs.

Människors hälsa

Resultatmål
1.1

Planen

Nollalternativet

Sammanfattad bedömning av åtgärder kopplade till
resultatmålet

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärderna kopplade till resultatmålet bedöms medföra en liten positiv
påverkan på människors hälsa och den samhällsviktiga verksamheten
inom Kungsbacka tätort. Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå i
samband med planens fastställelse.
Nollalternativet medför att ett stort antal människor och samhällsviktiga
verksamheter riskerar att drabbas av översvämningar, utan vetskap om
dess risker, påverkan och möjliga skyddsåtgärder. Påverkan på
människors hälsa bedöms i nollalternativet bli negativ.

1.2

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Kunskapen som fås genom åtgärden kopplat till detta resultatmål
bedöms som viktig för de berörda samhällsviktiga verksamheterna.
Kunskapen i sig medför dock inte att den samhällsviktiga verksamheten
faktiskt klarar av att hantera en översvämning oavsett återkomsttid,
utan då krävs fysiska skyddsåtgärder. Sammantaget bedöms dessa
åtgärder bidra till en liten positiv konsekvens för måluppfyllelsen av
resultatmålet, jämfört med nollalternativet. Inga negativa konsekvenser
bedöms uppstå i samband med planens fastställelse.
Nollalternativet innebär att kunskapshöjande åtgärder om
kontinuitetshantering uteblir, vilket bedöms medföra en negativ
konsekvens på den samhällsviktiga verksamheten och för människors
hälsa.

1.3

Positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärderna avser riktad information om översvämningsrisken till
enskilda fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende inom
riskområdet, men även en systematisk övervakning av flöden i
Kungsbackaån. Åtgärderna bedöms medföra positiva konsekvenser för
miljöaspekten eftersom beredskapen för att kunna skydda
samhällsviktig verksamhet ökar.
Nollalternativet, dvs. att kunskapshöjande åtgärder och systematisk
övervakning av flöden i Kungsbackaån uteblir, bedöms medföra en
negativ konsekvens för de berörda vid en översvämning.

1.4

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärderna kopplade till detta resultatmål bedöms medföra en liten
positiv konsekvens jämfört med nollalternativet, eftersom de medför en
ökad kunskap om vilka samhällsviktiga verksamheter som finns inom
riskområdet, hur de riskerar att påverkas av ras och skred i samband
med en översvämning samt att berörda verksamheter informeras om
denna risk.
Nollalternativet bedöms medföra en negativ konsekvens då åtgärderna
kopplade till målet uteblir.
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Kulturarv
2.1

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärderna kopplade till resultatmålet bidrar till ökad kunskap om
hur kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kungsbacka innerstad
påverkas vid ett BHF eller extremscenario i havet. Den bibehållna
kunskapen kopplat till denna åtgärd underlättar för framtida
arbeten och hur man kan skydda den värdefulla bebyggelsen,
som planeras att genomföras i samverkan med andra
Länsstyrelser. Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra till en
liten positiv konsekvens till måluppfyllelsen av resultatmålet,
jämfört med nollalternativet.
Nollalternativet bedöms medföra en negativ konsekvens då den
ökade kunskapen som fås genom åtgärderna uteblir.

2.2

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Riskhanteringsplanen bedöms medföra en liten positiv påverkan
på kulturarvet inom Kungsbacka tätort då kunskapen om hur
kulturvärdena påverkas samt hur återställningsarbeten och
räddningsarbeten ska utföras före/efter en översvämning höjs
och klarläggs. Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå i
samband med planens fastställelse.
Nollalternativet medför att kunskapen kopplat till påverkan,
räddnings- och återställningsarbeten uteblir. Påverkan på
kulturmiljöer och fornlämningar kan skilja sig åt, men den
samlade bedömningen är att påverkan kommer att vara negativ.

Miljön
3.1

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärderna kopplat till detta resultatmål medför en liten positiv
konsekvens för miljöaspekten genom att högre krav ställs på
sanering av förorenade områden inom 100-års flöden samt att
kunskapen om hur beräknad vattennivå påverkar tillståndspliktiga
miljöfarliga verksamheter höjs. En spridning av föroreningar som
ligger i nära anslutning till Kungsbackafjorden eller Rolfsån,
riskerar att påverka Natura 2000-områdena och
miljökvalitetsnormer i de två vattenområdena negativt, vilket i sin
tur riskerar att påverka djur- och växtliv i området.
Nollalternativet medför att riksintressen, Natura 2000-områden
och andra naturmiljövärden i högre grad riskerar att påverkas
negativt. Risken för påverkan på miljöfarliga verksamheter och
spridning av markföroreningar ökar med nollalternativet, jämfört
med planen, då inga tydliga kunskapsinriktade åtgärder görs.

3.2

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Kungsbackafjorden ingår i HELCOM:s och OSPAR:s nätverk
vilket innebär att fjorden måste skyddas långsiktigt. Inom det
översvämmade området finns även ett flertal andra naturreservat
och Natura 2000-områden. Åtgärderna kopplade till resultatmålet
bedöms medföra en liten positiv konsekvens på miljöaspekten,
då de bidrar till en mer heltäckande bild av vilka skyddsvärda
natur- och miljövärden som finns inom riskområdet.
Nollalternativet medför att kunskapen om hur riksintressen,
Natura 2000-områden och andra naturmiljövärden påverkas vid
en översvämning uteblir.
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Ekonomisk verksamhet
4.1

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärden bidrar till en liten positiv konsekvens för miljöaspekten
då den ger en mer heltäckande bild över vilken samhällsviktig
infrastruktur som är särskilt utsatt för översvämningsrisker.
Genom detta underlag skapas förutsättningar för att kunna
prioritera vilken infrastruktur som har störst behov av skydd.
Nollalternativet medför att ökad kunskap om översvämningsrisker
på samhällsviktig transportinfrastruktur uteblir, vilket bedöms
medföra en negativ konsekvens.

4.2

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärderna kopplade till målet bidrar positivt till miljöaspekten och
avser utreda en fördröjningsanläggning uppströms
Kungsbackaån och även en yttre skyddsbarriär som skydd mot
översvämningar från havet. Utredningarna är ett första steg i
arbetet för att skydda Kungsbacka tätort och bedöms
sammantaget bidra till en liten positiv konsekvens till
miljöaspekten.
Nollalternativet bedöms medföra att den ökade kunskapen om
genomförbarheten för att skydda Kungsbacka tätort uteblir, vilket
bedöms medföra en negativ konsekvens.
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8

MILJÖKVALITETSMÅL

Miljömålssystemet, som funnits sedan 1999, består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt
ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling,
luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.
I texten nedan beskrivs riskhanteringsplanens påverkan på miljömålen.
De miljökvalitetsmål som berörs av planen är:
 Ett rikt odlingslandskap
 Hav i balans samt levande kust och skärgård
 God bebyggd miljö
 Ingen övergödning
 Giftfri miljö
 Levande sjöar och vattendrag
 Ett rikt växt- och djurliv

Figur 22. Miljökvalitetsmålen.

8.1 ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
Jordbruksmark riskerar att påverkas av översvämningar på flera platser utmed kusten,
framförallt områden i anslutning till Kungsbackaåns mynning upp till Inlagsleden och
söderut mot Rolfsån längs med Västkustbanan. Även jordbruksmark utmed
Hovmanneån kommer att påverkas. Det är framförallt översvämning från havet som
påverkar jordbruksmark utmed kusten, men mindre arealer i den översta delen av
Kungsbackaån riskerar också att påverkas, men då vid översvämning till följd av höga
flöden i Kungsbackaån.
Resultatmålen i riskhanteringsplanen avser att säkerställa att ingen samhällsviktig verksamhet
drabbas av oacceptabel avbrottstid efter en översvämning samt att dessa kan återhämta sig och
återgå till normal drift. Åtgärderna kopplade till målen bidrar till att kunskapsläget ökar och med det
kan risken för att förorenade ämnen från översvämmade verksamheter sprids till närliggande
odlingslandskap minska, om åtgärderna i verksamheterna vidtas.
Åtgärderna i riskhanteringsplanen avser även riktad information om den enskildes ansvar och det
skydd som samhället kan ge vid en översvämning. Åtgärden medför att de verksamheter som är
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kopplade till jordbruksnäringen blir bättre förberedda och kan öka sin beredskap inför en eventuell
översvämning. Skador på egendom och markmiljöer som är av vikt för exempelvis produktion av
livsmedel, kan därmed minskas genom lokala skyddsåtgärder.
Planens belysning av frågan bedöms i sin helhet medföra positiva konsekvenser på odlingslandskapet
inom riskområdet.

8.2 HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH
SKÄRGÅRD
Hela kustremsan och delar av Kungsbackafjorden påverkas av översvämningar. Flera
av resultatmålen i riskhanteringsplanen bidrar positivt till miljökvalitetsmålet.
Påverkan på distributionsbyggnader och samhällsviktig verksamhet ska genom planen
tydliggöras och minskas, vilket innebär förutsättningar för minskad risk att föroreningar
och övergödande ämnen sprids till kustområdet
Målen i riskhanteringsplanen avser även riktad information om den enskildes ansvar
och det skydd som samhället kan ge vid en översvämning. Åtgärden medför att de verksamheter som
är kopplade till samhällsviktig verksamhet, miljöfarliga verksamheter eller jordbruksanläggningar blir
bättre förberedda och kan öka sin beredskap inför en eventuell översvämning. Påverkan på
kustremsan, från förorenande ämnen kan därmed minskas.
Planen i sin helhet bedöms därför medföra positiva konsekvenser på kustremsan och
Kungsbackafjorden.

8.3 GOD BEBYGGD MILJÖ
Ett stort antal människor riskerar att påverkas av översvämningar i Kungsbacka tätort.
Dessa kan påverkas direkt vid sin bostad, genom att möjligheten att ta sig till viktiga
målpunkter försämras eller att deras arbetsplats påverkas.
Målen bidrar till en ökad kunskap om hur distributionsbyggnader, samhällsviktig-, kritisktoch teknisk infrastruktur under mark och samhällsviktig verksamhet ovan mark påverkas
av översvämningar med en återkomsttid på 100 år eller oftare. Åtgärderna medför även
ökade kunskaper kring hur lång tid samhällsviktig verksamhet kan stå still utan att människors hälsa
påverkas. Den kunskap åtgärderna medför bedöms som nödvändig för att kunna minska påverkan på
människors hälsa vid en framtida översvämning.
Målen i riskhanteringsplanen avser även riktad information om den enskildes ansvar och det skydd
som samhället kan ge vid en översvämning. Åtgärden medför att befolkningen blir bättre förberedda
och kan öka sin beredskap inför en eventuell översvämning. Skador på egendom och påverkan på
människors hälsa kan därmed minskas genom lokala skyddsåtgärder. Målet kan även bidra till en
ökad trygghet för den del av befolkningen som bor inom riskområdet, särskilt för de individer som
redan påverkats av översvämningar, med skador på egendom till följd.
Planens avsikt att kunskapshöja och kunskapsdela bedöms medföra positiva konsekvenser på den
bebyggda miljön och människors hälsa.
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8.4 INGEN ÖVERGÖDNING
Det är framförallt Kungsbackaån som påverkas negativt av översvämningar från havet
eller av höga flöden i ån, men även Rolfsån, Hovmanneån, Torpaån, Stockaån och
Knapabäcken påverkas, men för dessa flöden når översvämningen inte lika långt in på
land. Till följd av översvämningarna i dessa vattendrag riskerar även den inre och yttre
Kungsbackafjorden påverkas av övergödning.
Djur och växter i vattendragen och i havsområdena behöver näring, växterna främst i
form av kväve och fosfor. Ett överskott av dessa ämnen riskerar att urlakas från översvämmade
skogar och jordbruksmark, men även från industrier och hushåll. Konsekvensen av detta leder
slutligen till ökad algblomning och syrefria bottnar, vilket påverkar livet i vattendragen och havet
negativt.
Målen bidrar till en ökad kunskap om hur distributionsbyggnader, teknisk infrastruktur under mark och
samhällsviktig verksamhet ovan mark påverkas av översvämningar med en återkomsttid på 100 år
eller oftare. Den kunskap åtgärderna medför bedöms som viktig, för att kunna minska utsläppen av
övergödande ämnen från exempelvis reningsverk.
Målen i riskhanteringsplanen avser även riktad information om den enskildes ansvar och det skydd
som samhället kan ge vid en översvämning. Åtgärden medför att de verksamheter som är kopplade till
skogs- och jordbruksnäringen blir bättre förberedda och kan öka sin beredskap inför en eventuell
översvämning. Skador på egendom och markmiljöer som är av vikt för t.ex. produktion av livsmedel
kan därmed minskas genom lokala skyddsåtgärder. Detta bidrar i sin tur till exempelvis en minskad
risk att övergödande ämnen urlakas till vattendrag.
Planen i sin helhet kan med förväntat ökat kunskapsläge medföra positiva konsekvenser på
miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet.

8.5

GIFTFRI MILJÖ

Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska
produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. För att skydda människors
hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas
och minskas.
Målen i riskhanteringsplanen bidrar till en ökad kunskap om hur distributionsbyggnader,
teknisk infrastruktur under mark och samhällsviktig verksamhet påverkas av översvämningar med en
återkomsttid på 100 år eller oftare. Den kunskap åtgärderna medför bedöms som viktig för att kunna
minska utsläppen av naturfrämmande och giftiga ämnen från exempelvis avloppsreningsverk och
andra miljöfarliga verksamheter eller potentiellt förorenade områden.
Den ökade kunskapen bidrar även till att räddningstjänst och kustbevakning är förberedda inför
eventuellt saneringsarbete vid en översvämning. Detta bidrar till en minskad risk att naturfrämmande
och giftiga ämnen sprids och orsakar långvariga negativa miljö- och hälsokonsekvenser.
Planen i sin helhet kan med förväntat ökat kunskapsläge medföra positiva konsekvenser på
miljökvalitetsmålet.
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8.6 LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll, till exempel från skogsbruk,
jordbruk, industrier och vattenkraftverk. Många växt- och djurarter är beroende av att
vattendrag får flöda fritt och att vattenståndet kan variera naturligt. Det är också viktigt
att behålla vattenmiljöernas naturliga produktionsförmåga. Sjöar och vattendrag
används exempelvis för fiske och ger dricksvatten. De är också viktiga för rekreation,
exempelvis bad och båtturer. I närheten av vattenmiljöer finns dessutom värdefulla
kulturminnen som måste bevaras och förvaltas så att de kan upplevas även av framtida
generationer.
Planen bedöms bidra positivt till miljökvalitetsmålet då målen bidrar till ökad kunskap, minskade risker
för spridning av naturfrämmande, övergödande och giftiga ämnen samt att samhället får bättre
förutsättningar till förberedande arbete och lokala skyddsåtgärder. Detta minskar risken för negativ
påverkan på vattendragen som riskerar att påverkas.
Planens avsikt att kunskapshöja och kunskapsdela bedöms medföra positiva konsekvenser på
miljökvalitetsmålet.

8.7 ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera
och göra nytta, som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan
många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser,
klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera
dessa tjänster. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och
kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv.
Inom riskområdet finns flera Natura 2000-områden, naturreservat och värdefulla miljöer. Målen
kopplade till planen medför att skyddet för dessa ökar till följd av ökad kunskap om värdena, ökad
beredskap inför och ökad återställningsförmåga efter en översvämning.
Målen bidrar även till minskad risk för att föroreningar sprids till dessa miljöer vilket främjar
miljökvalitetsmålet positivt då risken för skador på växt- och djurliv minskar.
Planen kan genom ett förhöjt kunskapsläge medföra positiva konsekvenser på miljökvalitetsmålet.

58

9

REDOVISNING AV MEDLEMMARNAS
SAKKUNSKAP

I arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen har följande personer deltagit:
Britt-Marie Strandberg är uppdragsledare för detta projekt. Britt-Marie har 30 års erfarenhet av
miljökonsekvensbeskrivningar i samband med framförallt prövningar enligt miljöbalken.
Petra Sörman arbetar i detta projektet som handläggare och har sedan 2016 arbetat på WSP med
anmälnings- och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Petra arbetar även aktivt med klimat- och
klimatanpassningsfrågor, framför allt kopplat till risker från översvämningar. Petra har en
kandidatexamen i miljöstrategi med fokus på långsiktig hållbar planering.
Emma Karlsson arbetar i detta projektet som handläggare och har sedan 2018 arbetat på WSP med
olika frågor inom samhällsplanering och stadsbyggnad. Emma har en masterexamen inom
landskapsarkitektur.
Mattias Svensson har i projektet arbetat med riskkartorna och framtagande av bedömningsunderlag i
GIS. Mattias har arbetat på WSP under 20 år och har under de senaste åren genomfört flertalet
uppdrag kopplade till översvämningsproblematik. I många av uppdragen har modeller tagits fram för
att beräkna och visualisera effekter av olika scenarion, så som höjda havsnivåer, vattenströmmar,
flöden i vattendrag, skyfall, vind mm.
Maria Carlsson är utbildad planeringsarkitekt med mer än 20 års erfarenhet av kommunal
samhällsplanering och olika stadsbyggnadsfrågor. Maria arbetar bland annat med förstudier,
planmässiga bedömningar och miljöbedömningar/MKB:er. Maria har i projektet stöttat och granskat
arbetet.
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 48 000
medarbetare på 550 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 200
medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad
Besök: Laholmsvägen 10
T: +46 10-722 50 00
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-01
Diarienummer

0

KS 2018-00646 Kungsbacka

Godkännande av överenskommelser angående reglering för
gemensamhetsanläggning och för servitut med Nystad Stadsutveckling AB med flera

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om reglering av gemensamhetsanläggning med
Nystad Stadsutveckling AB med dotterbolag, undertecknat av bolagen den 2021-06-03
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal avseende infart för fastigheterna Inlagsby 3 och
Inlagsgärde 4, undertecknat av Nystad Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter 2021-06-03.
Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen med 1 100 000 kronor enligt överenskommelsen om
gemensamhetsanläggning ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet och för avtalets genomförande nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen träffade hösten 2018 överenskommelse om avsiktsförklaring och markanvisning med
Nystad Stadsutveckling AB om bland annat köp av mark från kommunen för att dels etablera
Internationella Engelska skolan, dels bygga en sporthall för att hyra ut till kommunen för kommunens
verksamhet.
Under 2019 fullföljdes överenskommelsen stegvis med avtalen för genomförandet, dels ett hyresavtal i
juli, dels ett genomförandeavtal för skola och sporthall, ett köpeavtal för sporthallsfastigheten samt ett
optionsavtal i augusti och dels ett köpeavtal för skolfastigheten i december.
Under hösten 2019 godkändes även detaljplanen för sporthallsfastigheten samtidigt som upphandling
av entreprenad för byggandet av sporthallen genomfördes. Första spadtaget togs den 18 december
2019, sporthallen färdigställdes årsskiftet 2020/2021 och kommunens hyresavtal började löpa den 29
januari 2021, med smygpremiär för Aranäs HK mot Lugi den 16 februari och officiell öppning den 22
februari.
I ärendet återstår att reglera vissa markfrågor som avser de inblandade fastigheternas infart till samt
samnyttjande av lastzon med handikapparkeringar, cykelparkeringar och miljöhus.
1 (2)
Kommunledningskontoret
Anna Rehnberg
anna.rehnberg@kungsbacka.se
Samhällbyggnadskontoret
Lena Melvinsdotter
lena.melvinsdotter@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

För idrottsfastigheten och skolfastigheten återstår att reglera anläggandet och inrättandet av
gemensamhetsanläggning för lastzon, handikapparkering, miljöhus och cykelparkering. Dessa
nyttigheter ska ligga på skolfastighetens område, uppföras av Nystad samt nyttjas gemensamt av de
båda fastigheterna, enligt genomförandeavtalet för skola och sporthall. För gemensamhetsanläggningar
regleras ekonomiskt ansvar dels för utförande, dels för framtida förvaltning av
gemensamhetsanläggningen. Det sker genom förrättning hos Lantmäteriet, ofta med överenskommelse
mellan fastighetsägarna som grund för förrättningen. Nu aktuellt avtal gäller fullföljande av
genomförandeavtalet mellan kommunen och Nystad Stadsutveckling angående att inrätta denna
gemensamhetsanläggning.
Ett område med kvartersmark på kommunens fastighet Inlagsby 1, mellan skolfastigheten och allmän
platsmark, behövs för den planerade infarten till gemensamhetsanläggningen. Ett servitut ska därför
upprättas med rätt till infart över området. Nystad Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter AB
erlägger totalt 207 000 kronor i ersättning för servitutet motsvarande deras andel för
anläggningskostnaderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-06-01
Överenskommelse med Nystad Stadsutveckling AB och dotterbolag, 2021-06-03
Servitutsavtal avseende infart, 2021-06-03
Genomförandeavtal med Nystad Stadsutveckling AB och dotterbolag, godkänt av kommunstyrelsen
2019-08-27, § 192
Beslutet skickas till
Nystad, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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1(3)

ÖVERENSKOMMELSE
Parter:

a)

Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen, hyresgäst i sporthallen
belägen på fastigheten Inlagsgärde 4

b)
c)

Nystad Stadsutveckling AB (559113-3375),
Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB, (559181-4313), ägare av fastigheten Inlagsgärde 4
(Idrottsfastigheten) och Kommunens hyresvärd för sporthallen
Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB, (559181-4297), ägare av fastigheten Inlagsby 3
(Skolfastigheten)
b)-d) nedan gemensamt kallade Bolaget

d)

Kommunen och Bolaget kallas gemensamt Parterna.
1.

Bakgrund och syfte
Kommunen och Nystad Stadsutveckling AB träffade hösten 2018 överenskommelse om
avsiktsförklaring och markanvisning om bland annat köp av mark från kommunen för att dels
etablera Engelska skolan, dels bygga en sporthall för hyra ut till Kommunen för kommunens
verksamhet.

Under 2019 fullföljdes överenskommelsen stegvis med tecknande av avtalen för
genomförandet, dels ett hyresavtal för sporthall i juli, dels ett genomförandeavtal för skola och
sporthall, ett köpeavtal för Idrottsfastigheten samt ett optionsavtal i augusti och dels ett
köpeavtal för Skolfastigheten i december. Därefter har pågått uppförande av sporthallen som
färdigställdes årsskiftet 2020/21 samt pågår uppförande av Engelska skolan, som planeras
färdigställas till höstterminen 2021.
För Parterna återstår att reglera vissa markfrågor som avser de inblandade fastigheternas infart
till samt samnyttjande av lastzon inom Skolfastigheten. Lastzonen ska också omfatta
handikapparkeringar, cykelparkeringar och miljöhus, vilka enligt avtalen ska anläggas av
Bolaget och samnyttjas av Idrottsfastigheten och Skolfastigheten genom en
gemensamhetsanläggning.
Parterna avser att genom detta avtal slutligt reglera gemensamhetsanläggningen dels när det
gäller genomförandeavtalets överenskommelse om ansvar för anläggandet dels
ansvarsfördelningen för framtida drift av gemensamhetsanläggningen.
2.

Överenskommelsen om åtagande
Parterna är överens om att anläggningar ska utföras samt en gemensamhetsanläggning bildas
för Idrottsfastigheten och Skolfastigheten, Genomförandeavtalet punkt 7 samt bilaga
(rödmarkering), i enlighet med Bolagets avtalsåtagande.

Bolaget ska anlägga en lastzon för varutransporter till skolan inom Skolfastigheten. Ytan ska
också omfatta handikapparkeringar, cykelparkeringar och miljöhus, vilka ska sam utnyttjas av
Idrottsfastigheten och Skolfastigheten genom en gemensamhetsanläggning lokaliserad på

Sign.
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2(3)
Skolfastigheten. Infart till gemensamhetsanläggningen ska ske från
Gymnasiegatan/Läraregatan, över kvartersmark på Kommunens fastighet Inlagsby 1. Ett
separat servitutsavtal tecknas mellan Parterna avseende rätt till infart för Idrottsfastigheten och
Skolfastigheten.
Bolaget ska ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för att inrätta
gemensamhetsanläggningen för lastzonen, handikapparkeringar, cykelparkeringar och
miljöhus med tillhörande anläggningar, såsom dagvatten- och dräneringsledningar, belysning
med tillhörande utrustning såsom elledningar och belysningsstolpar, vilka ska nyttjas
gemensamt av Skolfastigheten och Idrottsfastigheten. Andelar för utförande och drift ska
fördelas 70/30 mellan ingående fastigheter där Skolfastigheten tilldelas andelstalet 70 och
Idrottsfastigheten andelstalet 30.
Hyresgäster och besökare till Sporthallen inom Idrottsfastigheten har rätt att nyttja funktioner
och området som ska utgöras av gemensamhetsanläggningen så snart anläggningarna är
iordningställda, utan hinder av att lantmäteribeslutet inte vunnit laga kraft.

3.

Ersättning
Kommunen ska till Bolaget erlägga 1, 1 miljoner (1 100 000) kronor. Ersättningen ska betalas
med sjuhundrasjuttio (770 000) kronor senast 20 dagar efter att Bolaget överlämnat protokoll
från slutbesiktning för de utförda anläggningarna enligt Bolagets avtalsåtagande. Resterande
belopp om trehundratrettio (330 000) kronor ska betalas senast 30 dagar efter det att
anläggnings beslutet vunnit laga kraft. Kommunen ska erlägga betalning till av Bolaget senare
anvisat konto.

4.

Övriga villkor
Villkoren i genomförandeavtalet, se punkt 1 ovan ska i övrigt gälla även för detta avtal.
Denna överenskommelse upphör att gälla den dagen då anläggningsbeslutet för
gemensamhetsanläggningen har vunnit laga kraft och Kommunen erlagt ersättning enligt
punkten 3 ovan.

Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera.
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för Nystad Kun backa Idrottsfastigheter AB
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Stockholm 2021- 06
för Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kungsbacka 2021för Kungsbacka kommun

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sign.
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SERVITUTSAVTAL

Parter
a)

Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen, ägare av fastigheten
Kungsbacka Inlagsby 1 (tjänande fastighet)

b)

Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB, 559181-4297, ägare av fastigheten
Kungsbacka Inlagsby 3 (härskande fastighet)

c)

Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB, 559181-4313, ägare av fastigheten
Kungsbacka Inlagsgärde 4 (härskande fastighet)
Bolag benämnda b-c kallas gemensamt Fastighetsägaren.
Kommunen och Fastighetsägarna kallas gemensamt Parterna.
Kungsbacka Inlagsby 3 och Kungsbacka Inlagsgärde 4 kallas gemensamt
Fastigheterna.

1.

Bakgrund
Parterna har tidigare träffat avtal avseende etablering av sporthall och skola inom
Fastigheterna (avsiktsförklaring, markanvisning, genomförandeavtal och köpeavtal).
Avtalen reglerar bland annat försäljning av mark till Fastighetsägaren, men även
ansvarsfördelning och villkor för genomförandet av skol- och sporthallsprojekten.
Enligt avtalen ska Fastighetsägaren anlägga en lastzon för varutransporter till skolan
inom skolområdet, Inlagsby 3. Ytan ska också omfatta handikapparkeringar,
cykelparkeringar och miljöhus, vilka ska samnyttjas med sporthallen, Inlagsgärde 4
genom en gemensamhetsanläggning. Infart till lastzonen ska ske från
Gymnasiegatan/Läraregatan, över kvartersmark på kommunens fastighet Inlagsby 1.
Fastighetsägarna ansvarar enligt avtalen, för att iordningställa infarten på kommunens
mark. Kommunen ska upplåta berört utrymme för gemensamhetsanläggning.
Enligt avtalen ska Kommunen anlägga en gång- och cykelväg mellan den nya skolan
och Aranäsgymnasiet. Gång- och cykel vägen ligger delvis inom samma utrymme som
infarten till lastzonen.

2.

Överenskommelse
Infarten berör två viktiga gång- och cykelstråk, i nord-sydlig och öst-västlig riktning,
mellan Aranäsgymnasiet, Kungsbacka sportcentrum och innerstaden. En stor mängd
oskyddade trafikanter kommer att röra sig i området. För Kommunen är det viktigt att
ha full rådighet över ytan för att kunna utföra de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som
kan behövas i framtiden, till exempel sätta upp skyltar, måla linjer, förändra
markbeläggningen och vidta hastighetsdämpande åtgärder. Kommunen bedömer att
detta försvåras om infarten förvaltas av en gemensamhetsanläggning.
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Med ändring av vad som tidigare avtalats är Parterna nu överens om att infarten över
Inlagsby 1 ska upplåtas med avtalsservitut till förmån för Inlagsby 3 och Inlagsgärde 4.
Infarten ska därmed inte ingå i gemensamhetsanläggning, den ska istället
iordningställas, ägas och förvaltas av Kommunen.
Ytan där infarten ska ligga behöver iordningställas till standard för fordonstrafik
eftersom den ska nyttjas för tyngre transporter till Fastigheterna än vad vägen tidigare är
dimensionerad för. Fastighetsägaren ska därför betala ersättning till Kommunen,
motsvarande sin andel av anläggningskostnaden.

3.

Servitutsupplåtelse
Till förmån för fastigheterna Inlagsby 3 och Inlagsgärde 4 upplåts med servitutsrätt och
för stadigvarande bruk ett område inom fastigheten Inlagsby 1, för rätt till infart.
Servitutsområdet avser sträckan på kvartersmark mellan kommunal gata,
Gymnasiegatan/Läraregatan och gränsen mot Inlagsby 3, där Fastigheternas
gemensamma lastzon m m ska anläggas.
Servitutsområdet är markerat med blå begränsningslinje och skraffering på ritning,
bilaga 1.
Infarten och lastzonen får endast användas för varutransporter, renhållningsfordon och
fordon som ska parkera på handikapparkeringarna. Infarten får inte användas för att
hämta eller lämna elever på skolan inom Inlagsby 3, eller för att hämta eller lämna
besökare till sporthallen inom Inlagsgärde 4. Det ska istället ske på angränsande
kommunala gator och parkeringar. Fastighetsägaren ansvarar för att fortlöpande
informera sina hyresgäster om vad som gäller.
Fastighetsägarna har i annat avtal med Kommunen förbundit sig att ansöka om och
bekosta lantmäteriförrättning för inrättande av gemensamhetsanläggning för lastzonen
mm, där fastigheterna Inlagsby 3 och Inlagsgärde 4 ska ingå med andelstal 70/30.
Parterna är överens om att servitutsområdet inte ska ingå i gemensamhetsanläggningen.

4.

Anläggningens konstruktion samt rättigheter och skyldigheter
Kommunen ansvarar för att iordningställa infart och gång- och cykelväg samt
angränsande plattyta mellan Inlagsby 3 och Aranäsgymnasiet. Infarten utformas så att
transporter till Fastigheterna kan utföras på ett trafiksäkert sätt året runt, i
sam utnyttjande med oskyddade trafikanter. Ytan som iordningställs för infart är
markerad med grön färg på ritning, bilaga 1.
Kommunen ansvarar för och bekostar skötsel och underhåll av infarten och angränsande
ytor inom Inlagsby 1. Kommunen äger rätt att göra förändringar i utformning m m som
är motiverade av trafiksäkerhetsskäl eller ändrade förutsättningar i området. Vid skötsel
och underhållsåtgärder ska tjänande fastighet sträva efter att åtgärder som genomförs
endast innebär kortare avbrott av till tillgängligheten för infart till Inlagsby 3.
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5.

Ersättning
För servitutsupplåtelsen betalar Fastighetsägaren en engångsersättning om
TVÅHUNDRASJUTUSEN (207 000) KRONOR till Kommunen.
Kommunen skickar en faktura på 103 500 kr till Nystad Kungsbacka Skolfastigheter
AB samt en faktura på 103 500 kr Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB så snart
detta avtal undertecknats av Parterna. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

6.

Tillträde
Kommunen iordningställer infarten under sommaren 2021. Under förutsättning att hela
ersättningen är betald sker formellt tillträde till servitutsområdet 2021-09-01.
Kommunens arbete med att iordningställa infarten ska genomföras så att infart till
fastigheten Inlagsby 3 inte omöjliggörs under byggtiden, dock med undantag av kortare
avbrott för asfaltering eller liknande åtgärder.

7.

Inskrivning
Fastighetsägaren förbinder sig att på egen bekostnad säkerställa servitutsrätten genom
inskrivning i fastighetsregistret .

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera.
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Stockholm 2021- ~-63
För Inlagsgärde 4
Nystad Kungsbacka Idrottsf. AB

Stockholm 2021- 0 " - 0 3
För Inlagsgärde 4
Nystad Kungsbacka Idrottsf. AB
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Namnförtydligande

Kungsbacka 2021För Inlagsby 1
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Kungsbacka kommun
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ÖVERSIKTSKART A
- gällande detaljplaner och servitutsområde Inlagsby 1
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SERVITUTSOMRÅDE
- område markerat med blå begränsningslinje och skraffering

Bilaga 1

...
~

\
I.,..

å..

~

.fi
It I)

l<1n ca
• 173 m2
fli

_._

LARAREGATAN

• IHIJJ

'-fl!--r-t--:,;s:=-;,........

"':l----

-t=

-

Område som iordningställs för infart är markerat med grön färg, inklusive servitutsområdet
DET ALJRITNING
- Yta som iordningställs för infart mm
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GENOMFÖRANDEAVTAL
Etablering av skola och sporthall på Inlag

Parter:
a)

Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen

b)
c)
d)

Nystad Stadsutveckling AB (559113-3375),
Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB, (559181-4313),
Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB, (559181 -4297),
nedan gemensamt kallade Exploatören
Kommunen och Exploatören kallas gemensamt Parterna.

A.

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

1.

Uppdrag, politiska beslut m.m.

1.1

Kommunen och Nystad Stadsutveckling AB har gemensamt upprättat ett avtal om
avsiktsförklaring och markanvisning (KS/2018:646, § 236) för etablering av en ny
skola och en ny spo1ihall inom Kommunens fastigheter Inlagsgärde 1 och Inlagsby 1.
Avsiktsförklaringen medger Nystad Stadsutveckling AB ensamrätt om att förhandla
med Kommunen om förvärv av fastigheter för en ny skola samt för en ny sp01ihall.
Kommunstyrelsen uppdrog 2018-10-23 åt byggnadsnämnden att upprätta en
detaljplan, Detaljplan för Sporthall inom Inlagsgärde 1 m fl, Kungsbacka, nedan kallad
Detaljplanen.

1.2

Kommunen har tagit fram förslag till detaljplan. Förslaget har varit utställt för samråd
mellan 2019-04-16 och 2019-05-07. Granskning genomfördes mellan 2019-06-05 och
2019-06-26.

2.

Exploateringsområde

2.1

Det område som är aktuellt för att genomföra projektet är markerat ungefärligt med
röd linje på karta, bilaga A, Exploateringsom det.
Exploateringsområdet utgörs av två områden
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Genomförandeavtal Sporthall och skola 190820
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a) O1m·åde för ny detaljplan för Sp01ihall, Idrottsområdet. Detaljplanen omfattar
kvaiiersmark för besöksanläggning samt allmän plats gata och torg. Området är
ungefärligt markerat med gult på bilaga A.
b) Orm·åde för gällande detaljplan med avsikt att bygga en ny skola, Skolområdet. I
skolo1mådet ingår även mark för utbyggnad av allmän gång- och cykelbana mellan
nya skolan och Kommunens befintliga skola Aranäsgymnasiet. Orm·ådet är
ungefärligt markerat med blått på bilaga A.

3.

Syfte, innehåll och förutsättningar

3 .1

Detta avtal reglerar exploateringen inom de två ovan nämnda orm·ådena. Projektets
intention är att möjliggöra att Internationella Engelska Skolan (IES) kan etablera sig i
Kungsbacka genom att skollokalerna avses att hyras ut till IES. Kommunen, genom
förvaltningen Service, kommer att hyra lokalerna för Sporthall.

3.2

Inom Idrottsområdet syftar Detaljplanen till att skapa förutsättningar för uppförande
av en spo1ihall innehållandes två fullmåttshallai· med tillhörande omklädningsrum,
lokaler för annan idrott, lärarrum m.m, nedan kallad Sporthallen. En av
fullmåttshallarna ska ha en läktarkapacitet på ca 1000 åskådare, varav ca 900 platser
för sittande publik och ca 100 platser för stående publik.

3.3

Skolområdet bebyggs med en skola för upp till 960 elever, nedan kallad Skolan.
Pa1iernas intention är att IES ska vara huvudman för Skolan och att skolstart ska ske
till höstterminen 2021. Inom Skolorm·ådet anläggs en lastzon för varutransp01ier till
Skolan. Ytan kormner också att omfatta handikapparkeringar och miljöhus vilka ska
samutnyttjas med Sp01ihallen genom en gemensamhetsanläggning, bilaga B.

3 .4

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom Exploateringsorm·ådet.
Nybyggnationen anpassas i huvudsak till befintlig gatustruktm. Nya gång- och
cykelstråk inom både Skolorm·ådet och Idrottso1mådet kommer att anläggas.

3.5

För att bygga Sp01ihallen krävs en ändring av befintlig detaljplan.
Genomförandeavtalet, Avtalet, ska upprättas innan Detaljplanen kan antas av
Byggnadsnämnden. Utöver genomförandeavtalet kommer Paiierna att teckna separata
marköverlåtelseavtal för skol- respektive idrottsfastigheten samt ett hyresavtal
inklusive projektavtal om förhyrning av Sp01ihallen.

4.

Planförhållanden
En ny detaljplan upprättas för Sp01ihallen. Skolan kan byggas enligt gällande
detaljplan, Ändring i och utvidgning av stadsplanen för del av Kungsbacka omfattande
gymnasium och idrottso1måde på Inlag, akt m K58. Beröii 01måde för Skolan är
planlagt som "mark för allmänt ändamål".

5.

Fastigheter och ägare
Exploateringsområdet omfattar del av Kommu
Inlagsgärde 1, Inlagsby 1 och Kungsbacka 4:6

f: t h t

Kungsbacka

Sign
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B.

ÖVERLÅTELSE AV MARK M.M

6.

Avstyckning
Två fastigheter kommer att avstyckas; en fastighet för Spo1ihallen och en fastighet för
Skolan. Fastigheterna avses att säljas till Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB
respektive Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB genom separata
marköverlåtelseavtal.

7.

Gemensamhetsanläggningar

7.1

Inom Skolområdet ska Exploatören anlägga en lastzon inklusive handikapparkering
och miljöhus. Inom Skolområdet ska också cykelparkering anläggas. Dessa
anläggningar ska också nyttjas av Sp01ihallens verksamhetsutövare. Om någon
anläggning nyttjas gemensamt av flera fastigheter ska en gemensamhetsanläggning
bildas för de gemensamma anläggningarna.

7 .2

Det kan även bli aktuellt att bilda en eller flera samfällighetsföreningar som ska
ansvara för den framtida förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna.

7.3

Exploatören ansvarar för att lantmäteriförrättning (anläggningsfönättning) söks och att
erforderliga samfällighetsföreningar bildas samt står för förättningskostnaderna.

8.

Lantmäteriförrättning
Kommunen ansvarar för att ansöka om avstyckning av två separata fastigheter. Övriga
fastighetsrättsliga åtgärder som kan komma att krävas för utnyttjande av fastigheterna
såsom t ex bildande av gemensamhetsanläggningar ansvarar Exploatören för att
ansöka om och bekosta.

C.

EXPLOATERING

9.

Byggnader och anläggningar inom Idrotts- respektive Skolområdet

9.1

Anslutning mot allmän plats och befintliga gator m.m.
Exploatören ansvarar för att anläggningarna inom projektet ansluts till befintliga
allmänna gator eller annan allmän plats, på ett tillfredsställande sätt.
I nära anslutning till Sporthallens entre är marken planlagd som allmän plats och
närmast entren som kvaiiersmark. Paiiernas intention är att denna yta ska anläggas
som en gemensam yta, med plattor, för att få en sammanhållen plats bildning.
Kommunen kommer därför att anlägga hela ytan, se markeringar på bilaga B, berörd
allmän platsmark är markerad med blått och berörd kvartersmark är markerad med
rosa. Kommunen fakturerar Exploatören faktisk kostnad för utbyggnaden avseende
den del av utbyggnaden som ligger på kvartersmark. Materialval och utförande sker
lika omgivande ytor p å intilliggande allmän platsmark. Kommunen ska få tillträde till
kvaiiersmarken vid huvudentren senast 1 september 2020 för att entretorget ska kunna
färdigställas med plattor innan Sp01ihallen tas i bruk. Vid senare tillträde får
Exploatören ordna en provisorisk a vid entren till dess att utbyggnaden kan påbötjas
och färdigställas av Kommunen

Si
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Exploatören ansvarar för att den lastzon inom Skolområdet som Exploatören anlägger
och som kommer att angränsa till de kommunala gatorna Gymnasiegatan och
Läraregatan anpassas till den befintliga gatumarken. Norr om lastzonen kommer en
allmän kommunal gång- och cykelbana att anläggas inom projektet. Lastzonen måste
också anpassas till den nya gång- och cykelbanan samt till Aranäsgymnasiets
angränsande lokaler, se bilaga B.
9.2

VA-anläggningar
Dricks-, dagvatten- och spillvattenanslutning kan ske för Spo1ihallen till allmänt
ledningsnät med anslutningspunlct sydväst om den blivande fastigheten för sp01ihall.
För Skolan ges anslutning sydost om den nya fastigheten för skola. För Skolan kan
ytterligare dagvattenanslutning även ges sydväst om den nya fastigheten för skola.
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten
motsvarande områdestyp A2; VA V publikation P83, Lägsta n01mala vattentryck i
förbindelsepunkt motsvarar + 50 meter. I de fall högre vattentryck önskas får detta
anordnas och betalas av Exploatören alternativt respektive blivande fastighetsägare.
Om Exploatören avser att installera sprinkleranläggning ska detta anordnas och
bekostas av Bolaget i enlighet med Kungsbacka kommuns dokument "Riktlinjer för
sprinkleranläggningar", daterad 2014-02-03 .
A vloppsnätet inom Idrottsområdet respektive Skolområdet ska utformas som
duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive
spillvatten. Dag-, drän- och spillvatteninstallation inom kvaiiersmarken ska utformas
med hänsyn till uppdämningsnivån i det allmänna avloppsnätet. Lägsta höjd på färdigt
golv ska, för att anslutning med självfall ska tillåtas, vara minst 0,3 meter över
marknivå i förbindelsepunkt.

9.3

Parkering
För Idrottsfastigheten och Skolfastigheten finns det ingen möjlighet att lösa parkering
för bil inom den egna fastigheten. Besökare till fastigheterna kommer att få parkera
mot avgift på de intilliggande kommunala allmänna parkeringarna. Eventuell
ersättning för parkering hanteras i de separata marköverlåtelseavtal som tecknas för
respektive fastighet.
Cykelparkering ska lösas inom den egna marken. Totalt ska 120 platser för
cykelparkering anläggas för Skolan och Spo1ihallen. Cykelparkering kan anläggas så
att den kan samutnyttjas av besökare till både Skolan och Sp01ihallen.

9.4

Tillgänglig utemiljö
Vid all nybyggnation ska god tillgänglighet eftersträvas. Personer med olika
funlctionshinder ska lätt kunna orientera sig samt enlcelt, självständigt och utan fara ta
sig fram till och inom områdena. Markbeläggning, belysning, väghållning och
skyltning ska underlätta framkom ligheten.

9.5

Skydd mot högvatten
Inom Detaljplanen finns planbestämmelser o
öppningar i konstruktionen för Sporthallen

lä sta nivå på färdigt golv och

Si
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Inom Skolområdet reglerar inte gällande detaljplan nivå på färdigt golv. Parterna är
dock medvetna om de lägsta nivåer avseende färdigt golv som gäller enligt
Detaljplanen. Pmierna är vidare medvetna om att det är Exploatörens ansvar att söka
och erhålla bygglov för Skolan.
Det är Exploatörens ansvm· att utföra, bekosta och underhålla de översvämningsskydd
för verksamheten och byggnaderna som berörda myndigheter kan komma att kräva.
Kommunen svarar inte i något fall för att berörda myndigheter kan komma att kräva
andra nivåer för skydd mot högvatten än som är kända vid detta avtals
undertecknande.

10.

Rivning av befintliga byggnader

I 0.1

Rivning av Aranäs B-hall inom Idrottsområdet
Eksta Bostads AB äger Aranäs B-hall och Kommunen har upplåtit marken genom ett
anendeavtal. Kommunen ansvarar för att säga upp befintligt arrende samt att
samordna tidplanen med avsikten att Aranäs B-hall är riven/flyttad när Detaljplanen
vinner laga kraft. B-hallen nyttjas av både Aranäsgymnasiet och kommunens
idrottsföreningar och Parterna är därför överens om att låta rivning ske så nära som
möjligt i tid kopplat till Detaljplanens antagande och laga kraft för att verksamheterna
ska kunna nyttja lokalerna så länge som möjligt.

I 0.2

Rivning av simhall och Aranäs A-hall inom Skolområdet
Kommunen säljer den blivande skolfastigheten belastad med befintlig byggnad, med
simhall och Aranäs A-hall. Exploatören ansvarar därefter för att riva befintlig byggnad
inom Skolområdet. Kommunen ansvmar för uppsägning av befintliga hyresgäster.
Rivning av befintlig byggnad planeras påböijas ca I maj 2020. Ytterligare
förutsättningar relaterat till rivning av simhall och Aranäs A-hall regleras mellan
Pa1ierna i marköverlåtelseavtal för skolfastigheten.

I 0.3

Anpassning av Aranäsgymnasiets fasad
Kommunens skola Aranäsgymnasiet är sammanbyggd med befintlig simhall och
Aranäs A-hall. I samband med att simhallen och A-hallen rivs kommer
gymnasiebyggnaden att behöva anpassas med bland annat en ny fasad och entre i
söder. Exploatören återställer fasaden eftersom åtgärden måste ske i anslutning till att
simhallen och A-hallen rivs. Komnmnen tar fram underlag för hur återställningen ska
utföras och Exploatören ansvarar för att utföra återställningen. Ytterligare
förutsättningar relaterat till anpassning av Aranäsgymnasiets fasad, såsom t ex
utformning/projektering, ansvar för tillstånd och kostnader, regleras mellan Parterna i
marköverlåtelseavtal för skolfastigheten.

10.4

Skyddsrum
Inom befintliga lokaler för Aranäs A-hall finns ett skyddsrum. Beslut om att få riva
befintligt skyddsrum inom Aranäs A-hall kräver godkännande av Myndigheten för
skydd och bered. kap (MSB). Kommunen har ansökt till MSB om tillstånd att riva
skyddsrumme

Sign .
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11.

Dagvatten

11.1

Exploatören är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för avledande av vatten från den
egna marken så att inte skada uppstår på grannfastigheterna. Exploatören ska även
bekosta eventuella nödvändiga anordningar för avledande av grund- och ytvatten från
angränsande markområden (allmän plats och icke planlagd mark) .

11.2

Exploatören är medveten om att dagvattnet inom egen fastighet ska fördröjas och
renas enligt krav i Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy. För vaije kvadratmeter
hårdgjord yta ska minst 10 mm regn fördröjas innan det avleds till dike eller allmän
dagvattenledning.

12.

Gestaltning

12.1

Vid byggnation av Spo1ihallen ska Exploatören följa Detaljplanens
gestaltningsprinciper i enlighet med texten på sidan 10-11 i planbeskrivningen under
rubriken "Gestaltningsprinciper sp01ihall".
Detaljplanen har följande krav på utformning:
•

Minst 70% av entre och kommunikationsdel ska bestå av
transparant/translucent fasadmatrial.

•

Volymer och fasader ska återspegla byggnadens innehåll och funktioner.

•

Fönster ska placeras i det nordvästra hörnet med bröstningshöjd om högst 90
cm, en bredd av minst 120 cm och en lägsta höjd om 9 meter.

•

Fönster mot östra fasaden ska placeras som en ve1iikal förlängning av
lastöppningen.

Avvikelser från dessa får endast ske i samråd med Kommunen.
12.2

Utformning av Skolbyggnaden ska ske i samråd med Kommunen och enligt följande
pnnc1per:
•

Materialval ska vara tegel alternativt puts på huvuddelen/nedre delen av
byggnaden. Som komplement kan det finnas inslag av trä alternativt annat
matedal t ex skivmaterial (den övre, indragna våningen kläs med detta
material).

•

Byggnaden ska utfo1mas väl och hålla god kvalitet. En tydlig och
välkomnande entre ska finnas i sydöst. Områdets olika särdrag och
blandningen av bostäder samt stora byggnadsvolymer för bad, skola och
teater ska kompletteras med denna byggnad.

•

Fasaden mot Sporthallen och platsen mellan dessa byggnader är viktig. God
detaljering i tegelai·bete och andra detaljer är nödvändig. Fönstersättningen är
viktig så att fasaden inte får ett tungt och alltför slutet intryck.

•

Brand/utryrnningstrapporna måste t
fasaderna så att ingen baksida bilda

dant sätt att de berikar

Sig
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•

12.3

Hänsyn ska tas till Aranäsgymnasiets södra entre, den nya planerade gångoch cykelbanan samt färdig golvnivå.

Vid utformning av utemiljöerna gäller följande principer:
•

Cykelparkeringen ska utformas så att den är lättillgänglig från både Skolan
och Spo1thallen.

•

Återvinning/miljöhus ska utformas så att det är lättillgängligt från både
Skolan och Spmthallen. Detta ska fungera väl som arkitektoniskt element vid
platsen mellan Sporthallen och Skolan.

•

Det ska vara tydligt i utformning och skyltning av lastzonen att privatbilar,
utöver de som ska nyttja handikapparkeringarna, inte ska köra in på lastzonen
vid Skolan.

12.4

Under projekterings- och utförandefasen ska Exploatören kontinuerligt kalla
Kommunen till avstämningsmöten där projektets gestaltnings- och kvalitetsnivåer ska
redovisas.

13.

Byggplatsåtgärder, framkomlighet, etableringsytor m.m.

13.1

För byggnation av Spo1thallen kommer Exploatören behöva nyttja Kommunens mark
för ovan angivna ändamål. Kommunen avser att anvisa Exploatören lämplig yta och
avtal för nyttjandet ska tecknas. Avtalet kommer bland annat reglera återställande,
ersättningar och upplåtelsetid. För nyttjandet utgår avgift.

13.2

För byggnation av Skolan ska etablering m.m. ske inom egen fastighet.

13.3

Exploatören ansvarar för att informera allmänheten i närområdet om byggprojekten
genom att till exempel sätta upp skyltar med information om vad som byggs, vem som
bygger och när utbyggnaden beräknas vara klar. Exploatören ansvarar för att söka de
lov och eventuella tillstånd som kan komma att krävas.

13.4

Exploatören har inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens mark för upplag,
arbetsvägar, uppställning eller annat ändamål. Exploatören har inte heller rätt att utan
tillstånd ta bort eller förändra kommunala anordningar. Exploatören ska ta särskild
hänsyn till omgivande parkmark så att inte träd eller annan vegetation skadas under
byggtiden.

13 .5

Om nyttjandet avser upplåten allmän plats eller annan offentlig plats ska
bestämmelserna om upplåtelse av offentlig plats tillämpas. Tillstånd ska sökas hos
polisen och avgift utgår enligt särskild taxa. Tillståndsfrågan hanteras i detta fall av
Kommunens förvaltning för Teknik.

13.6

Om nyttjandet avser övrig mark ska arrendeavtal upprättas. För nyttjandet utgår i
sådant fall marknadsmässig arrendeavgift. Tillståndsfrågan hanteras i detta fall av
Kommunens Samhällsbyggnadskontor.

13.7

Trafiken på angränsande gator, gång- och cykelvägar samt till angränsande befintlig
bebyggelse ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt under byggnadstiden
omledning av trafik ska godkännas av Kommunens förvaltning för Teknik
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Inskränkningar i befintlig standard får göras endast efter tillstånd från Kommunens
förvaltning för Teknik.
13.8

Eventuella provisorier och ombyggnader inom allmän platsmark eller annan av
Kommunen ägd mark, som är nödvändiga för att genomföra Exploatörens byggnation,
ska återställas till ursprungligt skick och bekostas av Exploatören. Exploatören måste
ansöka om öppningstillstånd hos Kommunen och åtgärder samt återställande ska
utföras i samråd med Kommunen. Kommunen återställer på Exploatörens bekostnad
enligt gällande prislista.

13.9

Provisoriska byggvägar, uppställningsplatser etc inom Kommunens mark som
eventuellt behövs för att genomföra Exploatörens byggnation iordningställs av
Kommunen, om inte parterna överenskommer om annat. Exploatören ska ersätta
Kommunen faktisk kostnad för iordningställandeav provisorisk väg utmed södra
infmien samt passage norr om badhuset samt återställande av marken, för vilken
kostnaden har uppskattats till 365 000 kronor (exklusive moms). Det antecknas att
kostnaden inte utgör en takgaranti. För andra eventuella provisoriska arbeten ska
Pmierna överenskomma om detta särskilt.

13 .10 Exploatören är ersättningsskyldig gentemot Kommunen för skador på Kommunens
egendom som har sin grund i Exploatörens arbeten eller verksamhet enligt detta avtal.
För det fall Kommunen gentemot tredje man görs ansvarig för inträffade skador
orsakad av Exploatören, ska Exploatören hålla Kommunen skadeslös. Eventuella
ersättnings- och skadeståndsanspråk från tredje man till följd av Exploatörens arbeten
och verksamhet enligt detta avtal ska i första hand hanteras av Exploatören.
Kommunen ska därför som utgångspunkt kunna hänvisa skadelidande tredje man till
att ställa sådana krav mot Exploatören. För det fall ersättnings- eller
skadeståndsanspråk riktas direkt mot Kommunen ska Kommunen samråda med
Exploatören innan Kommunen medger eller avtalar om eventuell ersättning till tredje
man. Exploatörens ansvar inkluderar ansvar för skador som orsakas av entreprenör
eller annan som Exploatören anlitar.

14.

Besiktning och återställande

14.1

Före byggstmi ska Exploatören kalla Kommunen, genom förvaltningen för Teknik
(gata, park, va och bredband) till förbesiktning i syfte att tillsammans med Kommunen
göra en okulärbesiktning med fotodokumentation av berörda befintliga kommunala
anläggningar och mm'k. En avstämning ska vidare ske med förvaltningen för teknik
angående eventuell filmning av befintliga ledningar.

14.2

Delbesiktning ska genomföras efter vmje utfö1i delmoment, exempelvis pålning,
rivning och sprängning.

14.3

Exploatören ansvarar för skador som Exploatören förorsakar på Kommunens
befintliga anläggningar, inom eller utanför Exploateringsområdet och som
förbesiktats, under tiden byggnads- och anläggningsarbeten pågår. När dessa arbeten
avslutats ska Exploatören kalla Kommunen till efterbesiktning

14.4

Eventuella skador på Kommunens mark eller anläggningar inom och utanför
Exploateringsområdet, som konstateras vid efterbesiktningen, ska skyndsamt åtgärd
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av Exploatören på dennes bekostnad i den mån skadan uppkommit till direkt följd av
Exploatörens eller dennes entreprenörers verksamhet inom Exploateringsområdet.
14.5

Akuta skador på Kommunens mark eller anläggningar utanför Exploateringsområdet
ska ersättas av Exploatören i den mån skadan uppkommit till direkt följd av
Exploatörens eller dennes entreprenörers verksamhet. Kommunen svarar, efter samråd
med Exploatören, för återställandet på Exploatörens bekostnad och Kommunen
fakturerar Exploatören efter utfört arbete.

14.6

Kommunen ansvarar i motsvarande omfattning för eventuella skador som Kommunen
orsakar på Exploatörens anläggningar inom dennes fastighet.

15.

Kommunaltekniska anläggningar som Kommunen bygger ut

15 .1

Gatuanläggningar
•

Inom Idrottsområdet kommer Kommunen bygga ut en allmän gång- och
cykelbana i nord-sydlig riktning från korsningen Gymnasiegatan/Läraregatan
till den nya gång- och cykelbanan i Idrottsparken. Öster samt norr om
Idrottsfastigheten kommer nya gångbanor att anläggas samt en
avlastningsficka längs med södra sidan av Läraregatan. I anslutning till
Sporthallens entre anläggs en midre torgyta.

•

Inom Skolområdet kommer en allmän gång- och cykelbana anläggas mellan
den nya skolan och befintliga Aranäsgymnasiet.

Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av ovan nämnda anläggningar.
Berörda områden och gatuanläggningarnas huvudsakliga omfattning redovisas på
bilaga B.
15.2

Vatten- och avloppsanläggningar
Följande va-anläggningar ska uföras inom Exploateringsområdet:
•

Ny spillvattenledning kommer att anläggas i allmän platsmark söder om
skolfastigheten för att försöija de nya fastigheternas behov.

Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av ovan nämnd anläggning.
Kommunen tillhandahåller förbindelsepunkt för komnrnnalt vatten- och avlopp i
fastighets gräns.
16.

Genomförande

16.1

Uppstart av projektet och samordning
Kommunen genom Samhällsbyggnadskontoret ska kalla Exploatören och övriga
berörda parter (el, fjärrvärme, bredband 111.111.) till ett stmimöte där presentation och
genomgång av genomförandet av projektet ska ske.
Projektering och utbyggnad av all infrastruktur/kommunaltekniska anläggningar ska
ske i samråd mellan Kommunen och Exploatören. Kommunen, genom förvaltningen
för Teknik, sköter vidare samordningen med andra berörda kommunala förvaltningar
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samt ledningsägande bolag avseende utförandet av de kommunaltekniska
anläggningarna.
Exploatören och förvaltningen för Teknik ska kalla varandra till projekterings- och
byggmöten. Exploatören ska vidare vara förvaltningen för Teknik behjälplig med
granskning av de delar som berör Exploatörens projekt. Utbyggnaden av allmän
platsmark ska samordnas med utbyggnad av kvmiersmark.

16 .2

Projektering och iordningställande
Gatuanläggningar
Kommuen genom förvaltningen för Teknik ansvarar för utförande av projektering,
upphandling och iordningställande av gatuanläggningar på allmän plats, nämnda i
punkt 15.1.
Vatten- och avloppsanläggningar
Kommunen genom förvaltningen för Teknik ansvarar för utförande av projektering,
upphandling och utbyggnad av allmänna VA-anläggningar nämnda i punkt 15.2. I
samband med utbyggnaden byggs även servisledning från anslutningspunkt och två
meter innanför förbindelsepunkten på Exploatörens bekostnad.

17.

Gatukostnadsersättning

17 .1

Har Exploatören till alla delar fullgj oti sina förpliktelser i enlighet med detta avtal, ska
Exploatören och blivande ägare till Exploatörens fastigheter anses ha erlagt full
gatukostnadsersättning för den berörda fastighetens andel i gata, park och annan
allmän plats inom Planområdet och Exploateringsområdet.

18.

Anläggningsavgifter för vatten och avlopp
Exploatören ska erlägga va-anläggningsavgift till Kommunen enligt vid vmje
betalningstillfälle för Kommunen gällande va-taxa.

19.

Övriga ledningar

19 .1

Anslutningsavgifter för el, fj älTvärme, tele och opto m.m betalas av Exploatören.

20.

Flytt av ledningar för fjärrkyla och bredband
Inom Exploateringsområdet finns befintliga ledningar för fjän-k:yla och bredband
inklusive brunnar. Dessa ledningar kommer i konfikt med aktuell exploatering och
behöver flyttas. Kommunen ansvarar för och bekostar flytt av dessa ledningar.

21.

Geoteknik

21.1

Exploatören ansvarar för och bekostar de tillkommande geotekniska utredningar och
stabilitetsutredningar som krävs för byggnader och anläggningars grundläggning och
uppförande smnt för de grundförstärkningsåtgärder som erfordras för sin byggnation
inom Exploateringsområdet.

21.2

Kommunen ansvarar för och bekostar de tillkommande geotekniska utredningar oc
stabilitetsutredningar som kan krävas för utbyggnad av allmäm1a kommunala
anläggningar nämnda i punlct 15 .1 samt för utförande av de åtgärder som erfordras ·
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22.

Förorenad mark

22.1

Exploatören upplyses om att byggande och markarbeten i förorenade områden är
anmälningspliktiga, anmälan om efterbehandling ska inlämnas till förvaltningen för
miljö och hälsoskydd. Eventuell återanvändning av uppschaktade massor ska ske i
samråd med förvaltningen, återanvändningen av schaktmassor är normalt
anmälningspliktigt.

22.2

Ansvaret att uföra och bekosta avhjälpande av eventuella markföroreningar regleras i
marköverlåtelseavtal för respektive fastighet.

23.

Arkeologi

23 .1

Inga kända fornlämningar finns inom Exploateringsområdet. Om arkeologiskt fynd
påträffas i samband med utbyggnad inom respektive Idrotts- och Skolområdet ansvarar
Exploatören för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Kommunen bekostar de
åtgärder som tillsynsmyndigheten kan kräva.

23.2

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar
Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet och för att bekosta de åtgärder
som tillsynsmyndigheten kan kräva.

D.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

24.

Överlåtelse av avtal

24 .1

Avtalet får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på am1an.
Exploatören ska i god tid innan avsedd överlåtelse begära sådant medgivande.
Kommunens medgivande förutsätter att ny paii öve1iar de förpliktelser som gäller för
Exploatören enligt Avtalet.

25.

Tidsplan

Översiktlig tidplan för projektet är följande:
Spmihallen planeras stå klar i november 2020 under förutsättning att tidplanen för
Detaljplanen hålls och att Detaljplanen vunnit laga kraft i oktober 2019.
Kommunen bygger ut allmän platsmark inom Idrottsområdet efter det att Sporthallen
står klar.
Kommunen bygger ut entreyta inom kvaiiersmark i samband med att Sporthallen
färdigställs, se punkt 9 .1 .
Tillträde till skolfastigheten planeras ske ca 1 maj 2020 med målsättning att Skolan
ska öppna till höstterminen 2021 .
Kommunen by
är färdigställd.

r ut allmän gång- och cykelbana inom skolmm·ådet efter att Skolan

Sig
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26.

Hinder för Avtalets genomförande

26.1

Om förutsättningarna för Avtalets giltighet enligt punkt 27 nedan inte uppfylls, ska
vardera part svara för sina respektive nedlagda kostnader och således inte ställa
ersättningsanspråk på motparten.

27.

Avtalets giltighet

27.1

Förutsättningar för Avtalets giltighet är att villkoren nedan är uppfyllda:
•

att Avtalet godkänns av Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun, genom
beslut som vinner laga kraft senast 2021-08-20.

•

att Detaljplanen för sporthall inom Inlagsgärde 1 mfl inom Kungsbacka stad,
antas och vinner laga kraft senast 2021-08-20.

28.

Avtalets upphörande och ansvar

28 .1

Detta Avtal upphör att gälla efter att Parternas samtliga förpliktelser och åtaganden
enligt detta Avtal har fullgjorts.

28.2

För undvikande av otydlighet noteras att Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB
endast ansvarar för åtaganden som enbart är hänförliga till Sporthallen samt att Nystad
Kungsbacka Skolfastigheter AB endast ansvarar för åtaganden som enbait är
hänförliga till Skolan. Idrottsfastigheter och Skolfastigheter ska således inte ansvara
solidariskt för respektive bolags åtaganden. Det noteras att detta inte avser åtaganden i
avtalet som är gemensamma för Idrottsfastigheter och Skolfastigheter.

29.

Tvist
Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av
detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar varav paitema tagit ett vardera.

Stockholm 20194 ~1..Cför Nystad S ds tveckling AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sig
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Stockholm 2019-O~-U,
. , ka Idrottsfastigheter AB

Namntec

Namnförtydligande

Stockholm 2019- 0 ~-1-G.
för Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB

Namnförtydligande

Namnfö1tydligande

Kungsbacka 2019- 09-t'f
för Kungsbacka kommun
✓

Namnteckning

Hans Forsberg
Kommunstyrelsens ordf.
Namnförtydligande

Sig
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Datum

2019-08-27

§ 192

Godkännande av genomförandeavtal för skola och sporthall på lnlag,
köpeavtal för sporthall på lnlag samt optionsavtal
Dnr KS/2018:646
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till genomförandeavtal avseende etablering av
skola och sporthall på Inlag, mellan kommunen och Nystad Stadsutveckling AB,
Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB samt Nystad Kungsbacka Skolfastigheter
AB, undertecknat av bolagen 2019-08-26.
Kommunstyrelsen godkäm1er förslag till köpeavtal mellan kommunen och Nystad
Kungsbacka Idrottsfastigheter AB genom vilket kommunen överlåter del av
fastigheten Inlagsgärde 1, mot en köpeskilling på 4 000 000 kronor, undertecknat av
bolaget 2019-08-26.
Kommunstyrelsen godkänner optionsavtal mellan kommunen och Nystad
Kungsbacka AB, avseende rätt för kommunen att efter 20 år som hyresgäst av
sporthallarna, förvärva samtliga aktier i det bolag som äger sp01ihallsfastigheten,
unde11ecknat av bolaget 2019-08-26.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning unde1ieckna avtalen och för
avtalens genomförande nödvändiga handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Nystad Stadsutveckling AB har genom avsiktsförklaring och markanvisning som
godkändes av kommunstyrelsen 23 oktober 2018, § 236, fått option att förhandla
med kommunen om att köpa mark av kommunen på Inlag för att etablera dels en
skola, dels en idrottsanläggning med två idrottshallar.
Enligt kommunfullmäktiges beslut från 7 maj 2019, § 62, har kommunstyrelsen fått i
uppdrag att fullfölja förhandlingar med Nystad Stadsutveckling AB enligt
avsiktsförklaring och markanvisning, inom i beslutet angivna förutsättningar och
ramar. Nu aktuella beslut avser gemensamt genomförandeavtal för markåtgärder för
sporthall och för skola, avtal för överlåtelse av mark för sp01ihallen samt
optionsavtal.
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för sporthall inom
Inlagsgärde 1 m.fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en spo1ihall som
innehåller två idrottshallar i fullmått. Detaljplanen föreskriver ett kommunalt
huvudmaimaskap för allmän plats, vilket innebär att kommunen ansvarar för att
iordningställa gata, torg och cykelväg.
För att byggnadsnämnden ska anta detaljplanen krävs att genomförandeavtal träffas
för att säkerställa genomförande av detaljplanen. Genomförandeavtalet reglerar
frågor som berör såväl utbyggnad av sporthall som skola, bland annat fördelning av
ansvar för utförande och kostnader, samordningsfrågor och kostnadsersättningar.
Kommunen ansvarar för iordningställande av allmän platsmark och ledningsflytt.
Ju sterare
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Nystad Stadsutveckling AB m.fl. ansvarar för och bekostar byggnation och övriga
åtgärder inom kvaitersmark för spo1thall och skola.
Köpeavtalet och optionsavtalet är delar i det avtalspaket som ingår i
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om genomförande av projektet
enligt de i besluten uppsatta förutsättningarna och ramarna.
Genom köpeavtalet säljer kommunen den del fastigheten Inlagsgärde 1 som enligt
förslag till detaljplan utgör kvartersmark för besöksanläggning (sporthall), till Nystad
Kungsbacka Idrottsfastigheter AB. Köpeskillingen är 4 000 000 kr och utgår ifrån en
värdering som utfö1ts av en auktoriserad fastighetsvärderare.
I avsiktsförklaringen kom paiterna överens om att kommunen ska få möjlighet att
köpa spo1thallsfastigheten efter 20 år som hyresgäst. Eftersom ett sådant villkor om
köp av fastighet inte är bindande i mer än 2 år, så avtalas en sådan option genom en
rätt för kommunen att förvärva samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten och
därmed indirekt förvärva fastigheten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 254
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-16
Genomförandeavtal
Köpeavtal
Optionsavtal
Värdeutlåtande avseende byggrätter för idrottsändamål inom del av Inlagsgärde 1,
2019-06-20
Kommunfullmäktige 2019-05-07, § 62, Inriktningsbeslut
Kommunstyrelsen 2018-10-23, § 236, Avsiktsförklaring och markanvisning mellan
Kungsbacka kommun och Nystad Stadsutveckling AB
A vsiktsförklaring och markanvisning mellan Kungsbacka kommun och Nystad
Stadsutveckling AB, 2018-11-05
Genomförandeavtal - Etablering av skola och sp01thall på Inlag, unde1iecknat
2019-08-26
Köpeavtal - Del av Inlagsgärde 1, Sporthall, unde1tecknat 2019-08-26
Optionsavtal - Spo1thall, unde1tecknat 2019-08-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Hans Forsberg (M) och Niklas
Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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