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Information
1.

Information om samråd och
viktigare pågående ärenden
från arbetsutskottets
sammanträden

2022-00015

2.

Information om aktuella
2022-00016
händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKR,
GR med flera)

3.

Information om förvaltningen 2022-00017
och pågående viktigare/större
uppdrag, projekt och händelser
Beslutsärenden

4.

Avslut av uppdrag om
samordnad skylthantering

Patrik Johansson
Kommunstyrelsens förvaltning
0300-83 42 33
patrik.johansson2@kungsbacka.se

2019-00401

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram
kommungemensamma riktlinjer för nya och
befintliga skyltar, som lämnades 2019-08-27, § 198,
för avslutat.
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Storgatan 37
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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Ärende

Beteckning

Förslag

5.

Uppstart av projekt i lokalplan
– Skårby utbildningslokaler
etapp 2

2022-00469

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

6.

Uppstart av projekt i lokalplan
– Ölmevalla skola och
idrottshall

2022-00502

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

7.

Initiativ från Carita Boulwén
2022-00564
(SD) om förbättrad dialog med
företagarna i Kungsbacka för
ett bra företagsklimat

8.

Ansökan om planbesked för
Särö 1:35

2022-00391

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

9.

Ansökan om planbesked
Sintorp 3:6

2022-00406

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

10. Godkännande av principavtal 2022-00532
med Sverigehuset i Forsgården
1 AB avseende detaljplan för
bostäder inom fastigheten Tölö
4:148 i Kungsbacka

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt
Skårby utbildningslokaler etapp 2.
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projektet
Ölmevallaskola och idrottshall.

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att påbörja ett planarbete inom Särö 1:35 i Särö.
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom
planläggning inom Sintorp 3:6 i Frillesås.
Kommunstyrelsen godkänner principavtal avseende
detaljplan för bostäder inom fastigheten Tölö 4:148 i
Kungsbacka, undertecknat av Sverigehuset i
Forsgården 1 AB 2022-07-05.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare,
utses att för kommunens räkning underteckna
avtalen.

11. Godkännande av
2022-00509
projektbeställning samt
överlämnande för ändring av
huvudmannaskap inom del av
detaljplan Ö54, Ö58 och öp85 i
Åsa

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för dagvatten i Åsa.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan enligt
projektbeställningen.
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Ärende

Beteckning

Förslag

12. Svar på Miljödepartementets
2022-00435
remiss av delbetänkandet
Sveriges globala klimatavtryck
(SOU 2022:15)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

13. Svar på Finansdepartementets
remiss – Sänk tröskeln till en
god bostad (SOU 2022:14)

2022-00325

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

14. Svar på Länsstyrelsens remiss 2022-00506
över ansökan om Natura 2000tillstånd – Vindkraftspark,
Kattegatt Syd

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

15. Anmälan av delegeringsbeslut

2022-00006

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

16. Redovisning av inkomna
skrivelser

2022-00004

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-06-28,
och översänder det som sitt svar till
Miljödepartementet.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-06-29,
och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-08-23,
och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i
Hallands län.
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna
skrivelser till protokollet.

17. Rapport från nämnden för
2022-00456
Individ & Familjeomsorg av ej
verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL och
LSS, kvartal 1 2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

18. Revidering av reglemente för
arkivmyndigheten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

2021-00911

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade till protokollet.
Kommunfullmäktige antar Reglemente för
arkivmyndigheten, daterat 2022-05-18.
Reglemente för arkivmyndigheten, antaget av
kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45, upphör
samtidigt att gälla.

19. Revidering av reglemente för
nämnden för Miljö &
Hälsoskydd

2022-00521

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden
för Miljö & Hälsoskydd, daterat 2022-06-27.
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd,
antaget av kommunfullmäktige 2020-10-06, § 123,
upphör samtidigt att gälla.
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Ärende

Beteckning

Förslag

20. Svar på motion från Agnetha
2021-01086
Ernegård (-) om gratis broddar
till invånare som fyllt 70 år

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

21. Svar på motion från Roger
2021-00996
Larsson (KB) om marknad och
torghandel på Kungsbacka
Torg

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att åtgärden bedöms ha begränsad
påverkan på antal fallolyckor.
Kommunfullmäktige anser motionens första och
andra yrkande besvarade med hänvisning till att detta
redan möjliggörs genom Lokala ordningsföreskrifter
för torghandel, antagna av kommunfullmäktige
2016-06-16, § 106.
Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje
yrkande och ger nämnden för Teknik i uppdrag att i
samarbete med kommunstyrelsen se över Lokala
ordningsföreskrifter för torghandel så att de
möjliggör för tillfällig försäljning under en bestämd
period.

Lisa Andersson
ordförande

Patrik Johansson
kommunsekreterare

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-08-16

§ 247
Dnr 2019-00401
Avslut av uppdrag om samordnad skylthantering
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram kommungemensamma riktlinjer för
nya och befintliga skyltar, som lämnades 2019-08-27, §198, för avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2019 kommundirektören i uppdrag att ta fram
kommungemensamma riktlinjer för nya och befintliga skyltar. Sedan uppdraget
lämnades har regler och interna rutiner för skyltar samt skyltmanual för invändig och
utvändig skyltning – där Kungsbacka kommun är avsändare – tagits fram.
Syftet med riktlinjerna är att klargöra ansvarsfördelning och tydliggöra vad som
gäller för skyltning där Kungsbacka kommun är avsändare.
Utgångspunkten har varit behovet och vad styrdokumentet ska åtgärda samt hur det
görs på bästa sätt för att uppnå önskad effekt. Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer
för styrdokument, är riktlinjer ett normerade dokument som lämnar visst utrymme
för användaren själv att utforma detaljerna i åtgärderna. Under arbetets gång har det
visat sig att behovet är att definiera tydliga gränser och inte att enbart uttala en
strävan. Därför har regler och rutiner arbetats fram i stället för riktlinjer. I reglerna
framgår vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet gällande skyltning när
Kungsbacka kommun är avsändare.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12
Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 198
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-06-14
Diarienummer

KS 2019-00401

Avslut av uppdrag att ta fram kommungemensamma riktlinjer för nya och befintliga
skyltar
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram kommungemensamma riktlinjer för nya och
befintliga skyltar, som lämnades 2019-08-27, §198, för avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2019 kommundirektören i uppdrag att ta fram
kommungemensamma riktlinjer för nya och befintliga skyltar. Sedan uppdraget lämnades har regler
och interna rutiner för skyltar samt skyltmanual för invändig och utvändig skyltning – där Kungsbacka
kommun är avsändare – tagits fram.
Syftet med riktlinjerna är att klargöra ansvarsfördelning och tydliggöra vad som gäller för skyltning
där Kungsbacka kommun är avsändare.
Utgångspunkten har varit behovet och vad styrdokumentet ska åtgärda samt hur det görs på bästa sätt
för att uppnå önskad effekt. Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrdokument, är riktlinjer ett
normerade dokument som lämnar visst utrymme för användaren själv att utforma detaljerna i
åtgärderna. Under arbetets gång har det visat sig att behovet är att definiera tydliga gränser och inte att
enbart uttala en strävan. Därför har regler och rutiner arbetats fram i stället för riktlinjer. I reglerna
framgår vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet gällande skyltning när Kungsbacka kommun är
avsändare.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12
Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 198
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret
Elisabeth Lundin
0300 83 81 14

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2019 kommundirektören i uppdrag att ta fram
kommungemensamma riktlinjer för nya och befintliga skyltar. Sedan uppdraget lämnades har regler
och interna rutiner för skyltar samt skyltmanual för invändig och utvändig skyltning – där Kungsbacka
kommun är avsändare – tagits fram.
Utgångspunkten har varit behovet och vad styrdokumentet ska åtgärda samt hur det görs på bästa sätt
för att uppnå önskad effekt. Enligt riktlinjerna för styrdokument är riktlinjer ett normerade dokument
som lämnar visst utrymme för användaren själv att utforma detaljerna i åtgärderna. Under arbetets
gång har det visat sig att behovet är att definiera tydliga gränser och inte att enbart uttala en strävan.
Därför har regler och rutiner arbetats fram i stället för riktlinjer. I reglerna framgår vad som är tillåtet
och vad som inte är tillåtet gällande skyltning när Kungsbacka kommun är avsändare.
Kungsbacka kommuns skyltning ska bidra till god service och tillgänglighet genom att förenkla för
invånare, näringsliv och besökare att hitta till kommunala verksamheter, platser, besöksmål och
evenemang. Skyltning är även en informationskanal för budskap och kommunikation som ska bidra till
att invånare, näringsliv och besökare har möjlighet att vara välinformerade, till exempel där vi bygger
om en verksamhet eller en plats.
Välhållen och effektiv skyltning bidrar till att kommunen upplevs som en attraktiv plats att bo, verka
och vistas i. Skyltar som är trasiga, felaktiga eller i behov av skötsel bidrar till en negativ upplevelse
och sämre service. För detta krävs etablerade arbetssätt som kvalitetssäkrar budskap, visuellt uttryck,
skötsel och underhåll av kommunens skyltar.
Dokumenten ger praktisk vägledning samt klargör ansvarsfördelning samt tydliggör vad som gäller för
skyltning där Kungsbacka kommun är avsändare.
Arbetet har genomförts i nära samarbete med de förvaltningar som är mest berörda av hanteringen
kring: förvaltningen för Teknik, Service fastighet samt förvaltningen för Kultur & Fritid. Under 2020
och 2021 har respektive förvaltning och verksamhet arbetat med att testa och utvärdera rutinerna och
anpassa arbetssätt. Till exempel har skötselrutiner för befintliga skyltar tagits fram, plan för att
succesivt byta gamla skyltar samt en process enligt principen ”en-väg in” har tagits fram för att anmäla
skyltärenden. Nästa steg är att följa upp och arbeta med ständiga förbättringar i respektive förvaltning
för att förbättra rutinerna efterhand.
Med hänvisning till framtagna regler, rutiner och manualer finner kommunstyrelsens förvaltning att
uppdraget härmed kan avslutas.
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2019-08-27

§ 198
Uppdrag om riktlinjer för nya och befintliga skyltar samt överföring
av investeringsmedel till befintlig skyltpark
Dnr KS/2019:401
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram
kommungemensamma riktlinjer för nya och befintliga skyltar.
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut från 23 maj
2017, § 109, i den del som avser uppsättande av fem nya ortsskyltar med
information och karta.
Kommunstyrelsen beslutar att överföra kvarvarande investeringsmedel från de
avsatta 190 000 kr till investering i befintlig skyltpark för att möjliggöra digitala
skyltlösningar där det finns specifika behov.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 23 maj 2017, § 109, om finansiering av
evenemangsskyltar och ortskyltar med karta och information samt om
uppdatering av kommunens skyltprogram.
Efter att beslutet utvärderats och omvärldsbevakning genomförts, konstateras att
förutsättningarna för skyltprojektet förändrats över tid. Digitalisering är en del av
samhällsutvecklingen, vilket påverkar behovet av skyltar och ger möjlighet till
nya lösningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-13, § 224
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 151
Kommunstyrelsen 2017-05-23, § 109
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2019-08-27

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och kommunledningskontorets
förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
kommunledningskontorets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag.
Beslutet skickas till
Kommundirektören

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-08-16

§ 255
Dnr 2022-00469
Uppstart av projekt i lokalplan - Skårby utbildningslokaler etapp 2
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Skårby utbildningslokaler etapp 2
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2023 finns medel avsatta för Skårbyskolan,
löpnummer 231.
I samband med exploatering av Björkris etapp 2 finns behov av nya
utbildningsplatser. Nämnden för Förskola & Grundskola har beslutat om utökning
med totalt 800 elevplatser där lösningen blir att bygga nya utbildningslokaler. Första
etappen av nybyggnationen som omfattar cirka 620 utbildningsplatser och
fullmåttsidrottshall har startats upp och beräknas vara färdigställd år 2023.
Uppstart av etapp två behöver ske under kvartal 3 år 2022. Projektet är inplanerat att
vara färdigställt under år 2025 i lokalplan för perioden 2023–2027 och har
löpnummer 231.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2023, plan 2024–2025. Projekt som överstiger 15 miljoner
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29
Kommunbudget 2023, lokalplan för perioden 2023–2027 s. 42-51
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-06-29
Diarienummer

KS 2022-00469

Uppstart av projekt i lokalplan - Skårby utbildningslokaler etapp 2

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Skårby utbildningslokaler etapp 2
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2023 finns medel avsatta för Skårbyskolan, löpnummer 231.
I samband med exploatering av Björkris etapp 2 finns behov av nya utbildningsplatser. Nämnden för
Förskola & Grundskola har beslutat om utökning med totalt 800 elevplatser där lösningen blir att
bygga nya utbildningslokaler. Första etappen av nybyggnationen som omfattar cirka 620
utbildningsplatser och fullmåttsidrottshall har startats upp och beräknas vara färdigställd år 2023.
Uppstart av etapp två behöver ske under kvartal 3 år 2022. Projektet är inplanerat att vara färdigställt
under år 2025 i lokalplan för perioden 2023–2027 och har löpnummer 231.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i beslutad
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29
Kommunbudget 2023, lokalplan för perioden 2023–2027 s. 42-51
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service, nämnden för Förskola &
Grundskola.
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadskontoret
Maria Carlsson

maria.carlsson@kungsbacka.se
0300–83 41 28

1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

INVESTERING OCH EXPLOATERING

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler
och boenden.
Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över
tiden.
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens
lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till
en lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen som utgör del
av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäktige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplaneringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och
processen ska användas för behov som löses genom investeringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genomförandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att
omsätta behov till färdiga lokaler.
Lokalplanering
Behov

Insamling
& utredning

Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och
service och därmed kunna frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för
hela kommunen.
Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt nedanstående principer:
• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjningsprocessens olika steg för effektiv hantering.
• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade
Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1. L
 okalbehov som inte är lagstyrd verksamhet och lokalbehov som utgörs av
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler
har lägst prioritet.
2. L
 okalbehov på grund av ny exploatering
har medel prioritet.
3. L
 okalbehov som beror på strukturomvandlingar och som ger minskade
driftskostnader samt lokalbehov på
grund av volymutökningar inom befintliga områden har högst prioritet.
• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig
kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samutnyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att lokaler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.
• Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om
verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov.
• Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga
fastigheter, och väljas om det råder osäkerhet om verksamhetens framtida innehåll och/eller omfattning och
med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel
saknas för egna investeringar.
• Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett
tätt samarbete med berörda förvaltningar.

Lokalbehov 2023–2027
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostadsoch lokalbehov för perioden 2023–2027. Nämndernas
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna
av Förvaltningen för Service avseende både investeringsutgifter samt driftskostnader. Lokalplanen bereds utifrån
ett planerings- och genomförandeperspektiv samt med
utgångspunkt i ovan nämnda principer.
Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsvarande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk.

Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boenden tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan
justera mellan olika lokalprojekt under året.
Projekt i lokalplanen får omsättas till projekt och startas
upp om de understiger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska
igångsättning beslutas av kommunstyrelsen. Inhyrda behov
där hyran motsvarar en investering på 15 miljoner eller mer
kräver också beslut av kommunstyrelsen.
I samband med kommunens investering i nya lokaler
avsätts 1 procent av byggnadens byggutgift till konstnärlig
utsmyckning. Med byggutgift avses den del av projektkostnaden som omfattar uppförande av en byggnad exklusive
markförvärv, projektering, markarbeten, installationer
och byggherrekostnader. Nämnden för Kultur & Fritid
får ansvaret att upphandla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. Ett särskilt belopp avsätts som kan
fördelas olika mellan de lokaler som byggs. Det innebär att
det inte alltid blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per
lokal utan det kan variera mellan olika lokaler men det blir
alltid max 1 procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.
Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm)
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastighetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i
varje enskilt projekt.

Genomförande
Förstudie

Projektering Genomförande

Avslut

Behovsfas
Foto: Amanda Liljevall, Kungsbacka kommun
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Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen innefattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under
2023 innebär investeringar på 441 miljoner kronor. Under 2024 planerar vi investera 395 miljoner kronor i nya lokaler.
Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner kronor
Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

441

395

814

934

412

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden,
belopp i miljoner kronor

Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.
Lokaltyp och beskrivning
207

Fjärås Må förskola

226

Anneberg förskola (del av samverkanshus)

227

Kolla förskola

227 a

Kolla förskola infrastruktur

230

Skårby utbildningslokaler etapp 1

231

Skårby utbildningslokaler etapp 2

233

Klockaregården förskola

234

Klockaregården förskola avveckling paviljong
Stockalids förskola

62

48

30

64

67

236

Åsa förskola

I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror och inredning.

237

Åsa förskola (Stora Loket) avveckling

238

Villa Emilia förskola avveckling

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler.

239

Förskola centrum

332

Björkrisskolan paviljong avveckling

335

Iserås skola

140

Iserås fullmåttshall

2024

2025

2026

2027

136

Skårby fullmått idrottshall

138

Frillesås ridhus

x

336

Ölmevallaskolan

139

Toalettbyggnad Stättared

x

143

Ölmevalla idrottshall (fullmått)

140

Iserås fullmåttshall

337

Åsa skola och folkbibliotek

142

Naturum Fjärås Bräcka

338

Kvarteret Liljan skola

339

Kvarteret Liljan idrottssal

143

Ölmevalla idrottshall (fullmått)

114

Fjärås fritidscenter omplanering

137

Elektronen avveckling

x

x
x
x

-160
120
80
-80
x
120
-100
200
x
500
x
x
500
x

340

Klinnekärrs förskola avveckling

x

341

Fjordskolans paviljong avveckling och flytt

342

Utbildningspaviljong avveckling

343

Utbildningspaviljong och hus anpassning

x

344

Utbildningspaviljong avveckling

x

345

Tingberget paviljong avveckling och flytt

1202 a

Internationella engelska skolan, skolpeng

x

312

Åsaskolan matsal och klassrum

x

136 Skårby fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 231 Skårby utbildningslokal.
138 Frillesås ridhus
Behov av en ny anläggning i Frillesås.

142 Naturum Fjärås Bräcka
Utbyggnad och anpassning av köks- och personalytor utifrån
arbetsmiljöperspektiv.
143 Ölmevalla idrottshall (fullmått)
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 336 Åsa nya skola.

139 Toalettbyggnad Stättared
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

114 Fjärås fritidscenter
Samlokalisering av närbibliotek ifrån Smedingeskolan till
Fjärås simhall.

140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.

137 Elektronen avveckling
I samband med exploatering på kvarteren Gjutaren och
Liljan avvecklas befintliga byggnader genom rivning.

Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025

160

x

Noter

44

180
x

Plan 2027

2023

620

x

Plan 2026

Noter
207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas.
226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414
Anneberg boende med särskild service.

2027

160

Skårby fullmått idrottshall

Plan 2025

2026

x

Trollelyckan förskola avveckling

Plan 2024

2025

120

232

Budget 2023

2024

120

136

235

Lokaltyp och beskrivning

2023

x
-100
x

-100

227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger
behov av förskola med 160 platser.
227 a Kolla förskola infrastruktur
Infrastruktur i form av tillfartsväg, VA och fjärrvärme där
Kolla förskola blir ensam kostnadsbärare.
230 Skårby utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 136 Skårby fullmåtts idrottshall
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231 Skårby utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 230 Skårby utbildningslokal etapp 1
136 Skårby fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts
idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 231 Skårby
utbildningslokal.
232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut.
233 Klockaregårdens förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljongförskola.	
234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås
står färdig.
235 Stockalids förskola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas
236 Åsa förskola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
projekt 237 Åsa förskola avveckling
237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig
238 Villa Emilia avveckling
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresavtalet löper ut.
239 Förskola centrum
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. Nya utbildningsplatser måste därför byggas.
332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Skårby utbildningslokal
etapp 1 avvecklas tillfällig skolpaviljong på Björkrisskolan.
335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastigheten har
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya
lokaler. Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts
idrottshall.
140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.	

46

Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025

INVESTERING OCH EXPLOATERING
336 Ölmevallaskolan
Åsa är föremål för exploatering av nytt bostadsområden
och befolkningstillväxt. Nya utbildningsplatser måste därför
byggas. Samordning med projekt 143 Åsa nya fullmåttsidrottshall.

345 Tingberget paviljong avveckling och flytt
I samband med att Kvarteret Liljans utbildningslokaler byggs
kommer det att uppstå en överkapacitet på Tingbergsskolan. Detta medför att befintlig inhyrd paviljong kan avvecklas. Objektet är fortsatt under utredning.

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått)
I samband med en ny skola planeras ny fullmått idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 334 Åsa nya skola

1202 a Internationella engelska skolan, skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grundskola till Internationella engelska skolan enligt tilldelningsmodell för privata utförare inom skolverksamheten och
fritidshemsverksamheten.

337 Åsa skola och folkbibliotek
P.g.a. underkapacitet på Åsa Gårdsskolan avseende elevantal kommer en successiv flytt ske av högstadiet till
Åsaskolan. Detta kommer innebära anpassningar av lokaler
för skolverksamhet och folkbibliotek på Åsaskolan och Åsa
Gårdsskolan. Planering pågår och för närvarande ej beslut
om grad av anpassningar.
338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 339 Liljans idrottssal och 1408 skyddsrum kv.
Liljan.
339 Kvarteret Liljan idrottssal
I samband med en ny skola planeras ny skolidrottssal som
tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov.
Samordning sker med projekt 338 Kvarteret Liljan skola
340 Klinnekärrs förskola avveckling
Förskolebyggnad avvecklas på grund av myndighetskrav.
341 Fjordskolan paviljong avveckling och flytt
I samband med att Iseråsskolan anpassas genom ny- och
ombyggnad kommer dess upptagningsområde förändras
så att fler elever kommer att gå på Iseråsskolan. Därmed
kommer Fjordskolan att avlastas.
342 Utbildningspaviljong avveckling
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadieelever flyttas ifrån Hedeskolan dit. Detta innebär att
ett färre antal elever kommer att gå på Hedeskolan vilket
medför att befintlig inhyrd skolpaviljong kan avvecklas.
343 Utbildningspaviljong och husanpassning
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadieelever flyttas ifrån Älvsåkersskolan dit. Detta innebär att ett
färre antal elever kommer att gå på Älvsåkerskolan vilket
sannolikt medför att befintliga lokaler kan behöva anpassas
till viss del. Planering pågår.
344 Utbildningspaviljong avveckling
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadieelever flyttas ifrån Björkrisskolan dit. Detta innebär att ett
färre antal elever kommer att gå på Björkrisskolan vilket
medför att befintlig lokal kan behöva anpassas för kvarvarande verksamhet. Planering pågår.

312 Åsaskolan matsal och klassrum
Matsalen utökas på Åsaskolan i syfte att ta emot högstadieelever hösten 2022 och hösten 2023. Likaså byggs lokaler
om till ämnessalar för hemkunskapsundervisning.

Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Boenden med särskild service är för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska och- eller socialpsykiatriska
funktionsnedsättningar. Boenden består av enheter om ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser. Utformning av boende med
särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 stycken gruppbostad och 6
stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.
Lokaltyp och beskrivning
405

Vallda BMSS

2023

2024

2025

2026

413

Boende med särskild service, barn

414

Anneberg Boende med särskild service
(del av samverkanshus)

502

Kvarteret Aranäs boende med särskild
service

504

Björkris boende med särskild service

505

Bostäder SBF och referensboende

507

Boende med särskild service

12

508 a

Boende med särskild service

12

508 b

Anneberg boende med särskild service

508 c

Boende med särskild service

508 d

Boende med särskild service

2

508 e

Boende med särskild service

12

508 f

Boende med särskild service

6

4
12
12
10
10

10

10

10

12
8

508 g

Boende med särskild service

12

508 h

Boende med särskild service

6

508 i

Boende med särskild service

2

510

Ordinärt boende

511

Boende med särskild service

512

Samlokalisering daglig verksamhet
Kyrkskolan

513

Drogfritt boende
Summa boendeplatser och lägenheter

2027

12

2

2

2

2
18

x
12
12

66

44

36

42
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Noter
405 Vallda boende med särskild service
Boende om 12 platser för att verkställa biståndsbeslut.
413 Boende med särskild service, barn
Gruppbostad för barn, 4 platser, för att verkställa biståndsbeslut.
414 Boende med särskild service Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya
område. Samordnas med projekt 807 vård- och omsorgsboende Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

507 Boende med särskild service
Boende om 12 platser i Särö för att verkställa biståndsbeslut.
508 a–i Boende med särskild service
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar i syfte att
verkställa biståndsbeslut.

502 Kvarteret Aranäs boende med särskild service
Boende om 12 platser för att verkställa biståndsbeslut.

510 Ordinärt boende
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika
skäl. Kommunen ombesörjer endast förmedling, ej byggnation eller annan anskaffning.

504 Boende med särskild service Björkris
Boende om 10 platser för att verkställa biståndsbeslut.

511 Boende med särskild service
Boende om 18 platser för att verkställa biståndsbeslut.

505 Bostäder SBF och referensboende
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kommuninvånare som har starkt behov av en bostad och inte
på egen hand har förmåga att lösa sin situation. Kommunen
ombesörjer endast förmedling, ej byggnation eller annan
anskaffning.

512 Samlokalisering daglig verksamhet Kyrkskolan
Flera olika lokaler som är idag daglig verksamhet kommer
att avvecklas. Verksamheterna ska samlokaliseras till Kyrkskolan som då blir en större lokal för daglig verksamhet.
513 Drogfritt boende
Bemannat boende inriktat mot missbruk och psykisk ohälsa.
12 platser för att verkställa biståndsbeslut.

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 115 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2027 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 300 elever,
dvs ca 185 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för att
klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.
Lokaltyp och beskrivning
600

Utökning i befintliga byggnader

602

Samlokalisering Mobilen och Transport-programmet

2023

2024

2025

2026

33

21

48

35

2027

x

Noter
600 Utökning i befintliga lokaler
Utökningen kommer främst verkställas genom förändrat
utbildnings- och arbetssätt samt schemaläggning.

48

Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025

602 Samlokalisering Mobilen och Transportprogrammet
Som följd av exploateringsprojekt på kvarteret Liljan
kommer gymnasieverksamheten Mobilen att samlokalisera
med Transportprogrammet som idag återfinns på Marios
gata i Varla.

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Lokaltyp och beskrivning

2023

2024

805

Ekhaga vård- och omsorgsboende

807

Anneberg vård- och omsorgsboende

-26

808

Bukärrsgården vård- och omsorgsboende avveckling

809

Hemtjänstlokal Hede flytt

811

VOB Reservkraft (10 st)

812

Hemtjänst Vallda Anpassning/renovering

813

Administrativ lokal Omsorgenshus avveckling

814

Sjöállen 9F, ersättningslokal

x

815

Hemtjänst Sjöallén avveckling

x

2025

2026

2027

40
80
x

x
x
x
x

Noter
805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Tillbyggnad av boendet. Avveckling av 26 lägenheter samt
nybyggnation av 40 nya lägenheter.
807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter i kommunen. Samordnas med projekt 414 BMSS Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

812 Hemtjänst Vallda Anpassning/renovering
Idag saknas adekvat omklädningsutrymme samt utrymme
för cirkulationstvätt vilket strider både mot arbetsmiljölagen och Hälso- och sjukvårdslagen. En anpassning av
befintliga hemtjänstlokalerna kommer äga rum i syfte att
uppnå lagkraven.

808 Bukärrsgården avveckling
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör.

813 Administrativ lokal Omsorgenshus avveckling
Hyresavtalet som hemtjänsten har på Omsorgens hus löper
ut år 2026. Det är högst osäkert om detta förlängs därför
kan en avveckling genom hyresuppsägning äga rum.

809 Hemtjänstlokal Hede flytt
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård- och
omsorgsboende.

814 Sjöállen 9F, ersättningslokal
På grund av myndighetskrav kan hemtjänsten inte sitta kvar
på Sjöallén 9F. Nya lokaler måste därför anskaffas.

811 Reservkraft
För att uppfylla lagkrav och patientsäkerhet måste flertalet
befintliga vård- och omsorgsboenden kompletteras med
reservkraft.

815 Hemtjänst Sjöállen avveckling
På grund av myndighetskrav kan hemtjänsten inte sitta kvar
på Sjöallén 9F. Därför måste befintlig verksamhet flyttas
och lokalen på Sjöallén 9F avvecklas genom rivning.
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Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT.
Lokaltyp och beskrivning

2023

Övriga lokaler

2024

2025

2026

Lokaltyp och beskrivning

2027

2023

1405

Anpassning myndighetskrav Elof Lindälv

x

131

Arena

1500

Kapareskolans kök ombyggnad

x

1202

x

1501

Fjordskolan mottagningskök

Tillfälliga lösningar eller oförutsedda
händelser

1502

Iseråsskolan mottagningskök

1406

Duveheds omlastningscentral

x

1503

Datahall

1408

Skyddsrum Kv. Liljan

1504

Toalettbyggnad Åsa camping

x

1410

Engångsdriftskostnader allmänt

1505

Toalettbyggnad Åsa Gårda Brygga

x

1411

Räddningstjänst

1506

Ombyggnad/Förändring av ”hemkök” på förskolor

x

1507

Bostadsmodul Tölöberg avveckling

x

1508

Personalbyggnad Klovsten avveckling

x

1509

Bostad mm Gustafs väg, rivning

x

1510

Bostad Kallhällevägen rivning

x

1511

Toalettbyggnad Hanhals badplats

1512

Toalettbyggnad Vallda Sandö

1513

Iseråsskolan paviljong avveckling och flytt

1514

Datahall 2

Noter
1405 Anpassning myndighetskrav Elof Lindälv
Anpassning av byggnad i syfte att erhålla permanent
bygglovstillstånd.
1500 Kapareskolans kök ombyggnad
Ombyggnad- och utbyggnad av mottagningskök och matsal
som reinvestering och utökning av kapacitet i kök och
matsal.
1501 Fjordskolan mottagningskök
Samlokalisering av Fjordskolans 3 ”leveransställen” till ett
mottagningskök

x
x
x

x

x

x

2026

2027

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Noter

x
x
x
x
1506 Ombyggnad/Förändring av ”hemkök” på förskolor
Befintliga kök på flertalet förskolor måste anpassas utifrån
arbetsmiljösynpunkt men även livsmedelshantering
1507 Bostadsmodul Tölöberg avveckling
Avvecklas då hyreskontrakt löper ut och arrendeavtal sägs
upp.

131 Arena
Arenahall med kommersiella lokaler som placeras söder om
Kungsbacka Sportcenter.
1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller för hantering av oförutsedda
behov som uppstår under planeringsperioden.
1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastningsstation ny plats i Duvehed.

1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum
måste ersättas.
1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering
som kan uppstå vid främst ombyggnationer av befintliga
lokaler.
1411 Räddningstjänst
Som följd av exploateringen i Sydöstra centrum måste räddningstjänsten omlokaliseras.

1508 Personalbyggnad Klovsten avveckling
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd
1509 Bostad mm Gustafs väg, rivning
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd
1510 Bostad Kallhällevägen rivning
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd
1511 Toalettbyggnad Hanhals badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1503 Datahall
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens
verksamhetssystem.

1512 Toalettbyggnad Vallda Sandö
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1504 Toalettbyggnad Åsa camping
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1513 Iseråsskolan paviljong avveckling och flytt
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresavtalet löper ut.

1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1514 Datahall 2
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens
verksamhetssystem.
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2025

x

1502 Iseråsskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som
uppnått tekniskt slutdatum. Samordnas med projekt 335
Iseråsskolan
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-08-16

§ 256
Dnr 2022-00502
Uppstart av projekt i lokalplan - Ölmevalla skola och idrottshall
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projektet Ölmevallaskola och idrottshall.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2023 finns medel avsatta för Ölmevallaskola och
idrottshall, löpnummer 336 och 143.
Behovet av utbildningsplatser i Åsa är stort och nämnden för Förskola & Grundskola
har beslutat om utökning med 500 elevplatser. Lösningen är att tillskapa en ny skola,
Ölmevallaskolan, som behöver vara färdigställd till höstterminen 2026. På samma
fastighet planeras för fullmåttsidrottshall vilken nämnden för Kultur & Fritid har
beslutat om.
Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 3 år 2022. Projektet är inplanerat att
vara färdigställt under år 2026 i lokalplan för perioden 2023–2027 och har
löpnummer 143 och 336.
Detaljplanearbete pågår vilket innebär att projektet behöver löpa parallellt med
detaljplanen för att uppnå tidpunkten för färdigställande. Projektets tidplan
förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft under kvartal 1 år 2024 vilket det
planeras för.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2023, plan 2024–2025. Projekt som överstiger 15 miljoner
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29
Kommunbudget 2023, lokalplan för perioden 2023–2027 s. 44-51
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-06-29
Diarienummer

KS 2022-00502

Uppstart av projekt i lokalplan - Ölmevalla skola och idrottshall
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projektet Ölmevallaskola och idrottshall.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2023 finns medel avsatta för Ölmevallaskola och idrottshall,
löpnummer 336 och 143.
Behovet av utbildningsplatser i Åsa är stort och nämnden för Förskola & Grundskola har beslutat om
utökning med 500 elevplatser. Lösningen är att tillskapa en ny skola, Ölmevallaskolan, som behöver
vara färdigställd till höstterminen 2026. På samma fastighet planeras för fullmåttsidrottshall vilken
nämnden för Kultur & Fritid har beslutat om.
Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 3 år 2022. Projektet är inplanerat att vara färdigställt
under år 2026 i lokalplan för perioden 2023–2027 och har löpnummer 143 och 336.
Detaljplanearbete pågår vilket innebär att projektet behöver löpa parallellt med detaljplanen för att
uppnå tidpunkten för färdigställande. Projektets tidplan förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft
under kvartal 1 år 2024 vilket det planeras för.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i beslutad
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29
Kommunbudget 2023, lokalplan för perioden 2023–2027 s. 44-51
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service, nämnden för Förskola &
Grundskola och nämnden Kultur & Fritid.
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadskontoret
Maria Carlsson
maria.carlsson@kungsbacka.se
0300–83 41 28
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler
och boenden.
Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över
tiden.
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens
lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till
en lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen som utgör del
av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäktige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplaneringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och
processen ska användas för behov som löses genom investeringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genomförandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att
omsätta behov till färdiga lokaler.
Lokalplanering
Behov

Insamling
& utredning

Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och
service och därmed kunna frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för
hela kommunen.
Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt nedanstående principer:
• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjningsprocessens olika steg för effektiv hantering.
• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade
Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1. L
 okalbehov som inte är lagstyrd verksamhet och lokalbehov som utgörs av
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler
har lägst prioritet.
2. L
 okalbehov på grund av ny exploatering
har medel prioritet.
3. L
 okalbehov som beror på strukturomvandlingar och som ger minskade
driftskostnader samt lokalbehov på
grund av volymutökningar inom befintliga områden har högst prioritet.
• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig
kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samutnyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att lokaler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.
• Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om
verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov.
• Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga
fastigheter, och väljas om det råder osäkerhet om verksamhetens framtida innehåll och/eller omfattning och
med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel
saknas för egna investeringar.
• Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett
tätt samarbete med berörda förvaltningar.

Lokalbehov 2023–2027
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostadsoch lokalbehov för perioden 2023–2027. Nämndernas
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna
av Förvaltningen för Service avseende både investeringsutgifter samt driftskostnader. Lokalplanen bereds utifrån
ett planerings- och genomförandeperspektiv samt med
utgångspunkt i ovan nämnda principer.
Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsvarande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk.

Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boenden tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan
justera mellan olika lokalprojekt under året.
Projekt i lokalplanen får omsättas till projekt och startas
upp om de understiger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska
igångsättning beslutas av kommunstyrelsen. Inhyrda behov
där hyran motsvarar en investering på 15 miljoner eller mer
kräver också beslut av kommunstyrelsen.
I samband med kommunens investering i nya lokaler
avsätts 1 procent av byggnadens byggutgift till konstnärlig
utsmyckning. Med byggutgift avses den del av projektkostnaden som omfattar uppförande av en byggnad exklusive
markförvärv, projektering, markarbeten, installationer
och byggherrekostnader. Nämnden för Kultur & Fritid
får ansvaret att upphandla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. Ett särskilt belopp avsätts som kan
fördelas olika mellan de lokaler som byggs. Det innebär att
det inte alltid blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per
lokal utan det kan variera mellan olika lokaler men det blir
alltid max 1 procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.
Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm)
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastighetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i
varje enskilt projekt.

Genomförande
Förstudie

Projektering Genomförande

Avslut

Behovsfas
Foto: Amanda Liljevall, Kungsbacka kommun
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Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen innefattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under
2023 innebär investeringar på 441 miljoner kronor. Under 2024 planerar vi investera 395 miljoner kronor i nya lokaler.
Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner kronor
Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

441

395

814

934

412

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden,
belopp i miljoner kronor

Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.
Lokaltyp och beskrivning
207

Fjärås Må förskola

226

Anneberg förskola (del av samverkanshus)

227

Kolla förskola

227 a

Kolla förskola infrastruktur

230

Skårby utbildningslokaler etapp 1

231

Skårby utbildningslokaler etapp 2

233

Klockaregården förskola

234

Klockaregården förskola avveckling paviljong
Stockalids förskola

62

48

30

64

67

236

Åsa förskola

I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror och inredning.

237

Åsa förskola (Stora Loket) avveckling

238

Villa Emilia förskola avveckling

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler.

239

Förskola centrum

332

Björkrisskolan paviljong avveckling

335

Iserås skola

140

Iserås fullmåttshall

2024

2025

2026

2027

136

Skårby fullmått idrottshall

138

Frillesås ridhus

x

336

Ölmevallaskolan

139

Toalettbyggnad Stättared

x

143

Ölmevalla idrottshall (fullmått)

140

Iserås fullmåttshall

337

Åsa skola och folkbibliotek

142

Naturum Fjärås Bräcka

338

Kvarteret Liljan skola

339

Kvarteret Liljan idrottssal

143

Ölmevalla idrottshall (fullmått)

114

Fjärås fritidscenter omplanering

137

Elektronen avveckling

x

x
x
x

-160
120
80
-80
x
120
-100
200
x
500
x
x
500
x

340

Klinnekärrs förskola avveckling

x

341

Fjordskolans paviljong avveckling och flytt

342

Utbildningspaviljong avveckling

343

Utbildningspaviljong och hus anpassning

x

344

Utbildningspaviljong avveckling

x

345

Tingberget paviljong avveckling och flytt

1202 a

Internationella engelska skolan, skolpeng

x

312

Åsaskolan matsal och klassrum

x

136 Skårby fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 231 Skårby utbildningslokal.
138 Frillesås ridhus
Behov av en ny anläggning i Frillesås.

142 Naturum Fjärås Bräcka
Utbyggnad och anpassning av köks- och personalytor utifrån
arbetsmiljöperspektiv.
143 Ölmevalla idrottshall (fullmått)
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 336 Åsa nya skola.

139 Toalettbyggnad Stättared
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

114 Fjärås fritidscenter
Samlokalisering av närbibliotek ifrån Smedingeskolan till
Fjärås simhall.

140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.

137 Elektronen avveckling
I samband med exploatering på kvarteren Gjutaren och
Liljan avvecklas befintliga byggnader genom rivning.
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x

Noter
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180
x

Plan 2027

2023

620

x

Plan 2026

Noter
207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas.
226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414
Anneberg boende med särskild service.

2027

160

Skårby fullmått idrottshall

Plan 2025

2026

x

Trollelyckan förskola avveckling

Plan 2024

2025

120

232

Budget 2023

2024

120

136

235

Lokaltyp och beskrivning

2023

x
-100
x

-100

227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger
behov av förskola med 160 platser.
227 a Kolla förskola infrastruktur
Infrastruktur i form av tillfartsväg, VA och fjärrvärme där
Kolla förskola blir ensam kostnadsbärare.
230 Skårby utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 136 Skårby fullmåtts idrottshall
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231 Skårby utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 230 Skårby utbildningslokal etapp 1
136 Skårby fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts
idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 231 Skårby
utbildningslokal.
232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut.
233 Klockaregårdens förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljongförskola.	
234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås
står färdig.
235 Stockalids förskola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas
236 Åsa förskola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
projekt 237 Åsa förskola avveckling
237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig
238 Villa Emilia avveckling
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresavtalet löper ut.
239 Förskola centrum
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. Nya utbildningsplatser måste därför byggas.
332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Skårby utbildningslokal
etapp 1 avvecklas tillfällig skolpaviljong på Björkrisskolan.
335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastigheten har
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya
lokaler. Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts
idrottshall.
140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.	

46

Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025

INVESTERING OCH EXPLOATERING
336 Ölmevallaskolan
Åsa är föremål för exploatering av nytt bostadsområden
och befolkningstillväxt. Nya utbildningsplatser måste därför
byggas. Samordning med projekt 143 Åsa nya fullmåttsidrottshall.

345 Tingberget paviljong avveckling och flytt
I samband med att Kvarteret Liljans utbildningslokaler byggs
kommer det att uppstå en överkapacitet på Tingbergsskolan. Detta medför att befintlig inhyrd paviljong kan avvecklas. Objektet är fortsatt under utredning.

143 Ölmevalla idrottshall (fullmått)
I samband med en ny skola planeras ny fullmått idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 334 Åsa nya skola

1202 a Internationella engelska skolan, skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grundskola till Internationella engelska skolan enligt tilldelningsmodell för privata utförare inom skolverksamheten och
fritidshemsverksamheten.

337 Åsa skola och folkbibliotek
P.g.a. underkapacitet på Åsa Gårdsskolan avseende elevantal kommer en successiv flytt ske av högstadiet till
Åsaskolan. Detta kommer innebära anpassningar av lokaler
för skolverksamhet och folkbibliotek på Åsaskolan och Åsa
Gårdsskolan. Planering pågår och för närvarande ej beslut
om grad av anpassningar.
338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 339 Liljans idrottssal och 1408 skyddsrum kv.
Liljan.
339 Kvarteret Liljan idrottssal
I samband med en ny skola planeras ny skolidrottssal som
tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov.
Samordning sker med projekt 338 Kvarteret Liljan skola
340 Klinnekärrs förskola avveckling
Förskolebyggnad avvecklas på grund av myndighetskrav.
341 Fjordskolan paviljong avveckling och flytt
I samband med att Iseråsskolan anpassas genom ny- och
ombyggnad kommer dess upptagningsområde förändras
så att fler elever kommer att gå på Iseråsskolan. Därmed
kommer Fjordskolan att avlastas.
342 Utbildningspaviljong avveckling
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadieelever flyttas ifrån Hedeskolan dit. Detta innebär att
ett färre antal elever kommer att gå på Hedeskolan vilket
medför att befintlig inhyrd skolpaviljong kan avvecklas.
343 Utbildningspaviljong och husanpassning
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadieelever flyttas ifrån Älvsåkersskolan dit. Detta innebär att ett
färre antal elever kommer att gå på Älvsåkerskolan vilket
sannolikt medför att befintliga lokaler kan behöva anpassas
till viss del. Planering pågår.
344 Utbildningspaviljong avveckling
I samband med att Skårbyskolan byggs kommer högstadieelever flyttas ifrån Björkrisskolan dit. Detta innebär att ett
färre antal elever kommer att gå på Björkrisskolan vilket
medför att befintlig lokal kan behöva anpassas för kvarvarande verksamhet. Planering pågår.

312 Åsaskolan matsal och klassrum
Matsalen utökas på Åsaskolan i syfte att ta emot högstadieelever hösten 2022 och hösten 2023. Likaså byggs lokaler
om till ämnessalar för hemkunskapsundervisning.

Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Boenden med särskild service är för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska och- eller socialpsykiatriska
funktionsnedsättningar. Boenden består av enheter om ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser. Utformning av boende med
särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 stycken gruppbostad och 6
stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.
Lokaltyp och beskrivning
405

Vallda BMSS

2023

2024

2025

2026

413

Boende med särskild service, barn

414

Anneberg Boende med särskild service
(del av samverkanshus)

502

Kvarteret Aranäs boende med särskild
service

504

Björkris boende med särskild service

505

Bostäder SBF och referensboende

507

Boende med särskild service

12

508 a

Boende med särskild service

12

508 b

Anneberg boende med särskild service

508 c

Boende med särskild service

508 d

Boende med särskild service

2

508 e

Boende med särskild service

12

508 f

Boende med särskild service

6

4
12
12
10
10

10

10

10

12
8

508 g

Boende med särskild service

12

508 h

Boende med särskild service

6

508 i

Boende med särskild service

2

510

Ordinärt boende

511

Boende med särskild service

512

Samlokalisering daglig verksamhet
Kyrkskolan

513

Drogfritt boende
Summa boendeplatser och lägenheter

2027

12

2

2

2

2
18

x
12
12

66

44

36

42
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Noter
405 Vallda boende med särskild service
Boende om 12 platser för att verkställa biståndsbeslut.
413 Boende med särskild service, barn
Gruppbostad för barn, 4 platser, för att verkställa biståndsbeslut.
414 Boende med särskild service Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya
område. Samordnas med projekt 807 vård- och omsorgsboende Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

507 Boende med särskild service
Boende om 12 platser i Särö för att verkställa biståndsbeslut.
508 a–i Boende med särskild service
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar i syfte att
verkställa biståndsbeslut.

502 Kvarteret Aranäs boende med särskild service
Boende om 12 platser för att verkställa biståndsbeslut.

510 Ordinärt boende
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika
skäl. Kommunen ombesörjer endast förmedling, ej byggnation eller annan anskaffning.

504 Boende med särskild service Björkris
Boende om 10 platser för att verkställa biståndsbeslut.

511 Boende med särskild service
Boende om 18 platser för att verkställa biståndsbeslut.

505 Bostäder SBF och referensboende
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kommuninvånare som har starkt behov av en bostad och inte
på egen hand har förmåga att lösa sin situation. Kommunen
ombesörjer endast förmedling, ej byggnation eller annan
anskaffning.

512 Samlokalisering daglig verksamhet Kyrkskolan
Flera olika lokaler som är idag daglig verksamhet kommer
att avvecklas. Verksamheterna ska samlokaliseras till Kyrkskolan som då blir en större lokal för daglig verksamhet.
513 Drogfritt boende
Bemannat boende inriktat mot missbruk och psykisk ohälsa.
12 platser för att verkställa biståndsbeslut.

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 115 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2027 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 300 elever,
dvs ca 185 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för att
klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.
Lokaltyp och beskrivning
600

Utökning i befintliga byggnader

602

Samlokalisering Mobilen och Transport-programmet

2023

2024

2025

2026

33

21

48

35

2027

x

Noter
600 Utökning i befintliga lokaler
Utökningen kommer främst verkställas genom förändrat
utbildnings- och arbetssätt samt schemaläggning.
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602 Samlokalisering Mobilen och Transportprogrammet
Som följd av exploateringsprojekt på kvarteret Liljan
kommer gymnasieverksamheten Mobilen att samlokalisera
med Transportprogrammet som idag återfinns på Marios
gata i Varla.

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Lokaltyp och beskrivning

2023

2024

805

Ekhaga vård- och omsorgsboende

807

Anneberg vård- och omsorgsboende

-26

808

Bukärrsgården vård- och omsorgsboende avveckling

809

Hemtjänstlokal Hede flytt

811

VOB Reservkraft (10 st)

812

Hemtjänst Vallda Anpassning/renovering

813

Administrativ lokal Omsorgenshus avveckling

814

Sjöállen 9F, ersättningslokal

x

815

Hemtjänst Sjöallén avveckling

x

2025

2026

2027

40
80
x

x
x
x
x

Noter
805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Tillbyggnad av boendet. Avveckling av 26 lägenheter samt
nybyggnation av 40 nya lägenheter.
807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter i kommunen. Samordnas med projekt 414 BMSS Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

812 Hemtjänst Vallda Anpassning/renovering
Idag saknas adekvat omklädningsutrymme samt utrymme
för cirkulationstvätt vilket strider både mot arbetsmiljölagen och Hälso- och sjukvårdslagen. En anpassning av
befintliga hemtjänstlokalerna kommer äga rum i syfte att
uppnå lagkraven.

808 Bukärrsgården avveckling
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör.

813 Administrativ lokal Omsorgenshus avveckling
Hyresavtalet som hemtjänsten har på Omsorgens hus löper
ut år 2026. Det är högst osäkert om detta förlängs därför
kan en avveckling genom hyresuppsägning äga rum.

809 Hemtjänstlokal Hede flytt
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård- och
omsorgsboende.

814 Sjöállen 9F, ersättningslokal
På grund av myndighetskrav kan hemtjänsten inte sitta kvar
på Sjöallén 9F. Nya lokaler måste därför anskaffas.

811 Reservkraft
För att uppfylla lagkrav och patientsäkerhet måste flertalet
befintliga vård- och omsorgsboenden kompletteras med
reservkraft.

815 Hemtjänst Sjöállen avveckling
På grund av myndighetskrav kan hemtjänsten inte sitta kvar
på Sjöallén 9F. Därför måste befintlig verksamhet flyttas
och lokalen på Sjöallén 9F avvecklas genom rivning.
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Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT.
Lokaltyp och beskrivning

2023

Övriga lokaler

2024

2025

2026

Lokaltyp och beskrivning

2027

2023

1405

Anpassning myndighetskrav Elof Lindälv

x

131

Arena

1500

Kapareskolans kök ombyggnad

x

1202

x

1501

Fjordskolan mottagningskök

Tillfälliga lösningar eller oförutsedda
händelser

1502

Iseråsskolan mottagningskök

1406

Duveheds omlastningscentral

x

1503

Datahall

1408

Skyddsrum Kv. Liljan

1504

Toalettbyggnad Åsa camping

x

1410

Engångsdriftskostnader allmänt

1505

Toalettbyggnad Åsa Gårda Brygga

x

1411

Räddningstjänst

1506

Ombyggnad/Förändring av ”hemkök” på förskolor

x

1507

Bostadsmodul Tölöberg avveckling

x

1508

Personalbyggnad Klovsten avveckling

x

1509

Bostad mm Gustafs väg, rivning

x

1510

Bostad Kallhällevägen rivning

x

1511

Toalettbyggnad Hanhals badplats

1512

Toalettbyggnad Vallda Sandö

1513

Iseråsskolan paviljong avveckling och flytt

1514

Datahall 2

Noter
1405 Anpassning myndighetskrav Elof Lindälv
Anpassning av byggnad i syfte att erhålla permanent
bygglovstillstånd.
1500 Kapareskolans kök ombyggnad
Ombyggnad- och utbyggnad av mottagningskök och matsal
som reinvestering och utökning av kapacitet i kök och
matsal.
1501 Fjordskolan mottagningskök
Samlokalisering av Fjordskolans 3 ”leveransställen” till ett
mottagningskök

x
x
x

x

x

x

2026

2027

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Noter

x
x
x
x
1506 Ombyggnad/Förändring av ”hemkök” på förskolor
Befintliga kök på flertalet förskolor måste anpassas utifrån
arbetsmiljösynpunkt men även livsmedelshantering
1507 Bostadsmodul Tölöberg avveckling
Avvecklas då hyreskontrakt löper ut och arrendeavtal sägs
upp.

131 Arena
Arenahall med kommersiella lokaler som placeras söder om
Kungsbacka Sportcenter.
1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller för hantering av oförutsedda
behov som uppstår under planeringsperioden.
1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastningsstation ny plats i Duvehed.

1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum
måste ersättas.
1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering
som kan uppstå vid främst ombyggnationer av befintliga
lokaler.
1411 Räddningstjänst
Som följd av exploateringen i Sydöstra centrum måste räddningstjänsten omlokaliseras.

1508 Personalbyggnad Klovsten avveckling
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd
1509 Bostad mm Gustafs väg, rivning
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd
1510 Bostad Kallhällevägen rivning
Avvecklas då byggnaden har nått sin tekniska livslängd
1511 Toalettbyggnad Hanhals badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1503 Datahall
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens
verksamhetssystem.

1512 Toalettbyggnad Vallda Sandö
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1504 Toalettbyggnad Åsa camping
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1513 Iseråsskolan paviljong avveckling och flytt
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresavtalet löper ut.

1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1514 Datahall 2
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens
verksamhetssystem.
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2025

x

1502 Iseråsskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som
uppnått tekniskt slutdatum. Samordnas med projekt 335
Iseråsskolan
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Initiativärende KS 220830
Förbättrad dialog med företagarna i Kungsbacka för ett bra företagsklimat
Utan företagarna stannar Sverige!
Småföretagen är oerhört viktiga för Sverige och Kungsbacka. De skapar arbetstillfällen och bidrar till
välfärden. Skatteintäkterna som kommunen får in från småföretagare och deras anställda är
avgörande för att kunna finansiera välfärden och kommunens service till invånarna.
Företagandet är så viktigt för det lokala samhället och kan även vara en väg in på arbetsmarknaden
för dem som annars kan ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
Kungsbackas företagsklimat har visserligen blivit bättre, enligt Svenskt Näringslivs senaste
undersökning av Kungsbackas företagsklimat, där man har gått upp 20 placeringar. Det lokala
företagsklimatet rankas som nummer 99 av 290 i Sverige 2021.
Det sammanfattade omdömet av företagsklimatet i Kungsbacka ligger sämre jämförelsevis med
landet och något vi måste fortsatt arbeta med för att förändra och förbättra.
Kungsbacka kommun kan bättre än så!
Några av de förslag som företagarna själva föreslår som förbättrande åtgärder, utöver bland annat
snabbare handläggning, minskad brottslighet och ökad trygghet, är en bättre dialog mellan
kommunen och företagarna samt en bättre förståelse för företagande hos kommunens
beslutsfattare.
Vi i Sverigedemokraterna är alltså övertygade om att Kungsbacka kan göra bättre för
företagsklimatet i kommunen. Genom en förbättrad dialog, där fler av kommunens beslutande
politiker kan vara delaktiga och fler därmed får en ökad förståelse för företagare i allmänhet och för
företagarna i Kungsbacka i synnerhet, deras förutsättningar och deras behov.
Vi föreslår därför kommunstyrelsen besluta att
-

Föra direkta dialoger mellan kommunens företagare och kommunstyrelsen
(inte bara utskottet)

-

Bjuda in kommunens företagare till kommunstyrelsens möten

-

Ha en stående punkt på kommunstyrelsens dagordning för inbjudna företag

Carita Boulwèn (SD)
Susanne Andersson (SD)
Stefan Jägnert (SD)
Stefan Vilumsons (SD)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2022-08-16

§ 257
Dnr 2022-00391
Ansökan om planbesked för Särö 1:35
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att påbörja ett planarbete
inom Särö 1:35 i Särö.
Beslutsmotivering
Genom detaljplan S88 som vann laga kraft 1981 har kommunen tagit ställning till att
fastigheten inte är lämplig att bebygga. Kommunen gör fortfarande samma
bedömning.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Särö 1:35 har den 2 maj 2022 ansökt om planbesked för att
genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av ett enbostadshus inom
fastigheten.
Fastigheten är belägen inom detaljplan S88 som vann laga kraft 1981-03-12. Den
aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostadsändamål
men omfattas helt av prickad mark vilket innebär att marken inte får bebyggas.
Vid detaljplanens framtagande gjordes bedömningen att området inom vilken
fastigheten Särö 1:35 ligger inte skulle göras möjlig för ny bebyggelse utan beläggas
med prickad mark. Syftet var att värna landskapsmässiga och andra miljökvaliteter
inom området.
Fastighetsägaren hänvisar i sin ansökan till liknande förutsättningar på Särön där
kommunen genom detaljplan möjliggjort för bostadsbebyggelse på platser där
tidigare detaljplan hindrat detta.
Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten inom utvecklingsorten för Särö
men inte inom centrumzon. Det är i centrumzonen som ny bebyggelse i huvudsak
ska koncentreras för att vi ska få ett hållbart samhälle med väl fungerande service
och infrastruktur.
Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, för friluftsliv, för
högexploaterad kust samt för kulturmiljövård.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-27
Orienteringskarta, 2022-07-27
Ansökan om planbesked, 2022-05-02

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2022-08-16

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-07-27
Diarienummer

KS 2022-00391

Planbesked för Särö 1:35

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att påbörja ett planarbete inom Särö 1:35 i
Särö.
Beslutsmotivering
Genom detaljplan S88 som vann laga kraft 1981 har kommunen tagit ställning till att fastigheten inte
är lämplig att bebygga. Kommunen gör fortfarande samma bedömning.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Särö 1:35 har den 2 maj 2022 ansökt om planbesked för att genom en ny
detaljplan möjliggöra för byggnation av ett enbostadshus inom fastigheten.
Fastigheten är belägen inom detaljplan S88 som vann laga kraft 1981-03-12. Den aktuella fastigheten
är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostadsändamål men omfattas helt av prickad mark
vilket innebär att marken inte får bebyggas.
Vid detaljplanens framtagande gjordes bedömningen att området inom vilken fastigheten Särö 1:35
ligger inte skulle göras möjlig för ny bebyggelse utan beläggas med prickad mark. Syftet var att värna
landskapsmässiga och andra miljökvaliteter inom området.
Fastighetsägaren hänvisar i sin ansökan till liknande förutsättningar på Särön där kommunen genom
detaljplan möjliggjort för bostadsbebyggelse på platser där tidigare detaljplan hindrat detta.
Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten inom utvecklingsorten för Särö men inte inom
centrumzon. Det är i centrumzonen som ny bebyggelse i huvudsak ska koncentreras för att vi ska få ett
hållbart samhälle med väl fungerande service och infrastruktur.
Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, för friluftsliv, för högexploaterad kust samt
för kulturmiljövård.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-27
Samhällsbyggnadskontoret
Stina Wikström
0300-834024
Planarkitekt
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Stadshuset, Storgatan 37
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Orienteringskarta, 2022-07-27
Ansökan om planbesked, 2022-05-02
Beslutet skickas till
Sökanden
Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Särö 1:35 har den 2 maj 2022 ansökt om planbesked för att genom en ny
detaljplan möjliggöra för byggnation av ett enbostadshus.
Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten inom utvecklingsorten för Särö men inte inom
centrumzon. Det är i centrumzonen som ny bebyggelse i huvudsak ska koncentreras för att vi ska få ett
hållbart samhälle med väl fungerande service och infrastruktur.
Fastigheten är belägen på Söröhalvön cirka tre kilometer sydväst om Särö centrum. Fastigheten
omfattar cirka 2800 kvadratmeter, utgörs av en förhållandevis brant bevuxen slänt och är idag
obebyggd. Det bostadshus som tidigare låg inom fastigheten Särö 1:35 styckades av år 1956 till en
egen fastighet, Särö 1:445. Båda fastigheterna är belägna inom detaljplan S88 som vann laga kraft
1981-03-11. Den i ansökan aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för
bostadsändamål men omfattas helt av prickad mark vilket innebär att marken inte får bebyggas.
Vid detaljplanens framtagande gjordes bedömningen att stora områden på Särön inte skulle göras
möjlig för ny bebyggelse utan beläggas med prickad mark. Syftet var att värna landskapsmässiga och
andra miljökvaliteter inom området. Av plankartan kan utläsas att dessa områden i huvudsak utgörs av
höjdområden, varav Särö 1:35 är en del. Samhällsbyggnadskontoret gör samma bedömning idag.
Fastighetsägaren hänvisar i sin ansökan till liknande förutsättningar på Särön där kommunen genom
detaljplan möjliggjort för bostadsbebyggelse på platser där tidigare detaljplan hindrat detta.
Samhällsbyggnadskontoret kan konstatera att det vid ett tidigare tillfälle tillskapats en ny byggrätt
genom planändring av detaljplan S88. Övriga planändringar som gjorts inom S88 har endast
omfördelat byggrätt, inte tillskapat någon ny. Utöver detta pågår just nu en prövning av ny detaljplan
för två nya byggrätter för enbostadshus inom Särö 1:440.
Lantmäteriet klassar fastigheten som en småhusenhet men med ett värde under 1000 kronor eftersom
den saknar byggrätt. Om den hade varit klassad som en småhusenhet med byggrätt hade värdet varit
markant högre. Inom området som omfattas av detaljplan S88 finns ytterligare elva fastigheter med
likande förutsättningar, dvs att de tillkommit före 1981 och saknar byggrätt genom detaljplan S88.
Enligt en naturvärdesinventering gjord av kommunen är fastigheten Särö 1:35 en del av ett
sammanhängande område i naturvärdesklass 1, det vill säga det högsta naturvärdet. Motiveringen
nämner särskilt att träden, som domineras av ek och tall, är gamla - många flera hundra år.
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Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Inom det området gäller, förutom att
natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda regler för fritidsbebyggelse och vissa
typer av industrianläggningar.
Fastigheten omfattas också av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland). Här ska
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av
vad som kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra ingrepp i miljön inom området. Detta
riksintresse utgör dock inte något hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala
näringslivet.
Fastigheten omfattas även av riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalken kap 3 § 6, och ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön vilken beskrivs närmare i kommunens
kulturmiljöprogram. I länsstyrelsens dokumentation från 1989-01-30 framhålls särskilt ”Uppförande
av nya byggnader bör prövas restriktivt. De stora tomterna så långt möjligt bevaras. Vegetationen
bibehållas och vårdas.” Påtaglig skada på kulturmiljön kan uppstå om en åtgärd kan mer än obetydligt
skada de kulturvärden som utgör grunden för riksintresset.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

Ansöka om planbesked
Ärendenummer: #15695 | Inskickat av: VIKTOR FALK | 2022-05-01 19:50

1. Kontaktuppgifter
Jag är medveten om att en avgift tas ut både vid ja och nej till fortsatt planering.

Är du som ansöker privatperson eller representerar du ett företag?
Privatperson

Dina kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn

c/o
Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Notifieringar
E-post

Kungsbacka kommun | Stadshuset, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka | 0300-83 40 00
Organisationsnummer: 212000-1256 | info@kungsbacka.se | kungsbacka.se
Ärendenummer: #15695 | Inskickat av: VIKTOR FALK | Datum: 2022-05-01 19:50
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Ska fakturan skickas till din adress?
Ja

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?
Ja

2. Fastighet
För vilken eller vilka fastigheter ansöker du om planbesked?
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Särö 1:35

Särö Backe 10

Markera fastigheten eller fastigheterna du ansöker om planbesked för
Du kan välja att bifoga en situationskarta med tydliga markeringar istället för att markera
fastigheten eller fastigheterna på denna kartan.

Fastighetsbeteckning: KUNGSBACKA SÄRÖ 1:35

Kungsbacka kommun | Stadshuset, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka | 0300-83 40 00
Organisationsnummer: 212000-1256 | info@kungsbacka.se | kungsbacka.se
Ärendenummer: #15695 | Inskickat av: VIKTOR FALK | Datum: 2022-05-01 19:50
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Beskriv kortfattat varför du ansöker om planbesked.
Du kan också välja att ladda upp en separat beskrivning som en bilaga på nästa sida i e-tjänsten.
Ändamålet är att bygga ett enbostadshus på platsen, jag bifogar mer information i bilagor.

Vad beskriver bäst din ansökan?
Bostäder

3. Bilagor
Vill du bifoga en situationskarta?
Nej, jag har markerat i kartan i e-tjänsten

Bifogar du en beskrivning om varför du ansöker om planbesked?
Ja

Beskrivning
SA&#776;RO&#776; 1_35.pdf (41 KB)
13-SLA&#776;-2110.pdf (1,63 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Kungsbacka kommun | Stadshuset, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka | 0300-83 40 00
Organisationsnummer: 212000-1256 | info@kungsbacka.se | kungsbacka.se
Ärendenummer: #15695 | Inskickat av: VIKTOR FALK | Datum: 2022-05-01 19:50
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Ansökan gäller ändring av detaljplan för att möjliggöra ett enbostadshus inom Särö 1:35.
Adress: Särö Backe 10, 429 43 Särö.
Kommun: Kungsbacka
Fastigheten ingår i byggplan för området s88, fastställd 1981-03-12 bestående av en
villatomt avsedd för att bygga friliggande småhus enligt detaljplan.
Fastigheten består om 2834 kvm samt två byggnader men begränsas av att tomten består
av prickad mark.
Fastigheten är en av få tomter som klassas som obebyggda och som ingår i byggplan för
området.
Fastigheten har havsutsikt från stora delar av fastigheten samt utsikt över Särö Golf Club
samt Särö Kyrka åt de andra hållet.
Omgivande närområde består av bostadsbebyggelse och är befolkat dygnet om.
Fastigheten behöver ses på plats för att kunna göra en korrekt bedömning, de föreligger tre
”naturliga” platser på tomten som kan möjliggöra ett enbostadshus och som klarar avstånd
till berörda grannar.
Tomten har genom åren ändrats och består inte längre av något grönområde, de två
byggnader på tomten är uppförda cirka 1940-1950 och byggnaderna har använts som
sommarstuga. Kommunen klassar byggnaderna som garage (inrättad som stuga) och en
komplementbyggnad.
Fastigheten ligger inom översiktsplan för området och klarar kommunens krav om avstånd
till kommunikation, busshållplats finns inom cirka 350 meter vid Särö kyrka.
Kommunalt vatten och avlopp finns vid tomtgräns.
Parkering utgörs på den egna fastigheten och ingår i Särö GA:5 vägförening, vägen förvaltas
av Särö Vägförening och planområdet ansluter till väg Särö Backe.
Fastigheten uppfyller kommunens parkeringspolicy vid bygglovsgivning, området berörs inte
av strandskydd.
Jag vill göra en aktualitetsprövning med denna ansökan för att bygga ett enbostadshus, de
har hänt mycket sedan detaljplanen antogs 1981, idag är året 2022.
Möjligheterna är mycket stora på denna trevligt belägna tomt och idag finns kompetens god
nog för att bygga hus på ett sätt som inte gick tidigare avseende miljöpåverkan med ny
förbättrad teknik som möjliggör att byggnader smälter in på annat sätt än tidigare.
Avstyckning
Fastigheten Särö 1:35 var tidigare betydligt större än idag, fastigheten (1:35) styckades av
1956 med en yta samt kombinerat ”lägenhet med växthus” utgick till Särö 1:445. Jag bifogar
en bild från kartan över avstyckningen.
Jag citerar avstyckningen nedan från lantmäteriets akt D-nr 343/54 upprättad 1955 av Per
Magnusson, Lantmätare.
” Det till avstyckning föreslagna området skulle enligt sakägarnas begäran omfatta västra
delen av Särö 1:35.
Med de avstyckade området skulle därutöver icke följa rätt till eller delaktigt i
stamfastighetens ägor, tillydenheter, rättigheter eller förmåner.
Servitutsavtal undertecknades av ägare till Särö 1:11, 1397 och 1:399 att för all framtid rätt
för Särö 1:35 att nyttja väg litt b och c p våra fastigheter fram till allmän väg.
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Avstyckningen berör ett område av gammal trädgård och bebyggt med kombinerat
bostads-växthus samt uthus om cirka 0.18 hektar.
Såväl de avstyckade området som återstoden är avsedda att begagas som
bostadsfastigheter för fritidsändamål och är var för sig till omfång och beskaffenhet sådana
att de bildar fastigheter, som äro varaktigt lämpade för avsett ändamål.
Inom den del av Särö, där området är beläget föreligger tätbebyggelse. Dock synes områdes
avstyckade ej medföra, att områdets ändamålsenligt bebyggande försvåras eller lämplig
planläggning av området motverkas.”
Man bör anta att lantmäteriet vid avstyckningen inte avstyckade ett område från
stamfastigheten (1:35) som sedan skulle omöjliggöra att 1:35 kan bebyggas,på
stamfastigheten 1:35 fanns både innan och efter avstyckningen en byggnad.
Fastigheten kom senare att antas inom byggplan för området.
Länsstyrelsen och lantmäteriet borde således undersöka möjligheterna till att bebygga
fastigheten på ett sätt som är förenligt med avstyckningen.
Området ön Särö har genom åren förändrats kring nya byggrätter, avstyckningar samt
godkännande av garage till enbostadshus.
De föreligger flera exempel av detta, exempelvis på Särö 1:11 samt Särö 1:466 som båda är
närliggande fastigheter till Särö 1:35.
Fastigheterna har genom ändring av detaljplan erhållit byggrätt.
Särö 1:11 var inlagd som parkmark och tillhörde inte byggplanen, men fick godkänd
legalisering till enbostadshus 2019 genom ändring av detaljplan.
Samma gäller fastighet Särö 1:466 som består av prickad mark bestående av stuga/garage
på platsen vid tidpunkten detaljplanen s,88 fastställdes.
Särö 1:466 erhöll godkänd ändring av detaljplan år 1997 med motivering att stugan skulle
kunna återuppföras vid brand.
Min fastighet har precis som ovan nämnda ett garage inritat i detaljplanen vid tidpunkten s88
fastställdes på platsen inrättad som ”stuga”.
Jag anser därmed att jag har rätt att både pröva en detaljplaneändring för enbostadshus på
fastigheten men även den befintliga stugan med denna ansökan.
Jag har sett att ni vid tidigare bedömningar gällande ändring av detaljplan ansett att andra
boendeformer i området än villor är ett positivt inslag, exempelvis lägenheter, parhus,
bostäder för äldre etc.
Jag hävdar bestämt att Särö 1:35 är avsedd för friliggande småhus och därmed bör
behandlas som sådan oavsett att området domineras av större villor.
Jag som privatperson anser att i första hand skall enbostadshus prioriteras, alternativt ett
enbostadshus där man kan dela av fastigheten till lägenheter som skulle kunna ”tillmötesgå”
kommunen med fler bostäder.
De tre punkter på fastigheten som jag ritar in som möjlig lokalisering för ett hus är alla
passande av fler anledningar, avstånd till berörda grannar uppnås, dels är grannfastigheten
Särö 1:444 beläget betydligt högre än där platsen prövas och kommer därmed inte ”störas”
gällande insyn, platsen kan heller inte anses direkt utmärkande då Särö 1:444 har ett
enbostadshus beläget mycket högre än den placering jag påvisar, således smälter platsen in
med omgivningen.
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Den andra fastigheten som blir berörd är Särö 1:445, genom att lokalisera huset några meter
snett bakåt på en höjd, kommer inte 1:445 påverkas av någon större insyn, ingen av
grannfastigheterna kommer heller få en stor negativ påverkan såsom reducerat ljusinsläpp
eller sämre havsutsikt.
Genom att placera ett enbostadshus på de platser som föreslagits kommer miljön
säkerställas och inte förvanskas, tekniken har utvecklats väldigt snabbt senaste åren och de
går numera att bygga hus på ett sätt som utgör minimal ingrepp av natur och miljö.
De sker i skrivande stund en planprocess på fastighet Särö 1:440 bestående av ett
enbostadshus på prickad mark beläget inom detaljplan s88, fastigheten erhåller en byggrätt.
Ägaren till 1:440 har ansökt om ändring av detaljplan för att möjliggöra två nya avstyckningar
samt två ytterligare byggrätter.
Om detta går igenom har man således godkänt två nya fastigheter, två nya byggrätter
respektive två avstyckningar på en och samma ursprungs tomt.
När detaljplanen fastställdes bestod Särö 1:440 av en byggrätt, en fastighet som dessutom
angränsar mot naturreservat nordanskog.
Om de finns en sådan flexibilitet att pröva nya enbostadshus angränsande mot ett
naturreservat borde således Särö 1:35 med lätthet kunna erhålla en byggrätt för ett
enbostadshus då fastigheten ingått i byggplan sedan 1981 för området och varken är en
”nybildad” fastighet och ej angränsar mot tidigare nämnt ett naturreservat.
Vidare kan man anse att kommunen borde föredra att låta obebyggda tomter som ingår i
byggplanen bebyggas framför att nya fastigheter bildas.
Jag vill även nämna att de är flera personer boende i området som visat stort intresse och
nyfikenhet vad som skall komma att ske med min fastighet samt visat intresse att förvärva
Särö 1:35.
Vid detta samtal har de som gjort förfrågningar uteslutande rådgivit mig personligen att söka
en ändring av detaljplan för enbostadshus framför att göra densamma för lägenheter, detta
för att Säröns villabebyggelse skall vara intakt.
Avslutningsvis vill jag säga att jag som lagfaren ägare torde ha lika goda möjligheter att få en
godkänd ändring av detaljplan för enbostadshus i lika hög grad som om jag skulle ingått ett
avtal med en exploatör med detaljplan avsedda för lägenheter.
Med de sagt ser jag fram emot att inleda planprocess för Särö 1:35.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2022-08-16

§ 258
Dnr 2022-00406
Ansökan om planbesked Sintorp 3:6
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom planläggning inom Sintorp 3:6 i Frillesås.
Beslutsmotivering
Området som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan utanför
utvecklingsområde och därmed inom ett område där kommunen inte planerar aktivt
för utveckling av bostäder och samhällsservice.
Området utgörs idag av brukad åkermark. Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad i
miljöbalken och får bara bebyggas om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen. Inom områden som inte pekats ut som utvecklingsområde i
kommunens översiktsplan anser kommunen att ny bebyggelse inte är av ett väsentligt
samhällsintresse. Det saknas därför skäl att ta jordbruksmarken i anspråk så som
ansökan avser.
Planering för bostäder i nära anslutning till ett verksamhetsområde bedöms inte
lämpligt.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Sintorp 3:6 har den 9 maj 2022 via ombud ansökt om
planbesked för att, genom en ny detaljplan, möjliggöra för att bygga 29 villor.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.
Enligt kommunens översiktsplan, ligger den aktuella fastigheten i ett område där
kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice.
Fastigheten ligger utanför utvecklingsområde och i nära anslutning till område för
verksamheter. Verksamhetsområdet pågår det detaljplanearbete för.
Enligt översiktsplanen och Vision 2030s målsättningar ska kommunen förtätas i
lägen med närhet till kollektivtrafik och service. Avståndet från den aktuella
fastigheten till närmaste busshållplats är cirka 1,6 km. Enligt riktlinjer är cirka 400
meter ett lämpligt avstånd till kollektivtrafik. Avståndet från den aktuella fastigheten
till närmaste centrumområde är cirka 2,5 km. Fastighetens avstånd från
kollektivtrafik och service bedöms därmed för stort.
Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Inom det området
gäller, förutom att natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda
regler för fritidsbebyggelse och vissa typer av industrianläggningar.
Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland).
Här ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
beaktas vid bedömning av vad som kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2022-08-16

ingrepp i miljön inom området. Detta riksintresse utgör dock inte något hinder för
utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-27
Karta, Sintorp 3:6, 2022-07-27
Ansökan om planbesked, 2022-05-09
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-07-27
Diarienummer

KS 2022-00406

Planbesked för Sintorp 3:6 i Frillesås

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
planläggning inom Sintorp 3:6 i Frillesås.
Beslutsmotivering
Området som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan utanför utvecklingsområde och
därmed inom ett område där kommunen inte planerar aktivt för utveckling av bostäder och
samhällsservice.
Området utgörs idag av brukad åkermark. Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad i miljöbalken och
får bara bebyggas om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Inom områden som
inte pekats ut som utvecklingsområde i kommunens översiktsplan anser kommunen att ny bebyggelse
inte är av ett väsentligt samhällsintresse. Det saknas därför skäl att ta jordbruksmarken i anspråk så
som ansökan avser.
Planering för bostäder i nära anslutning till ett verksamhetsområde bedöms inte lämpligt.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Sintorp 3:6 har den 9 maj 2022 via ombud ansökt om planbesked för att, genom
en ny detaljplan, möjliggöra för uppförandet av 29 villor.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.
Enligt kommunens översiktsplan, ligger den aktuella fastigheten i ett område där kommunen inte aktivt
planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice. Fastigheten ligger utanför
utvecklingsområde och i nära anslutning till område för verksamheter. Verksamhetsområdet pågår det
detaljplanearbete för.
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Sofia Wiman
0300-834924

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-27
Karta, Sintorp 3:6, 2022-07-27
Ansökan om planbesked, 2022-05-09
Beslutet skickas till
Sökande
Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Sintorp 3:6 har den 9 maj 2022 via ombud ansökt om planbesked för att, genom
en ny detaljplan, möjliggöra för att bygga 29 villor.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.
Enligt kommunens översiktsplan, ligger den aktuella fastigheten i ett område där kommunen inte aktivt
planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice. Fastigheten ligger utanför
utvecklingsområde och i nära anslutning till område för verksamheter. Verksamhetsområdet pågår det
detaljplanearbete för.
Enligt översiktsplanen och Vision 2030s målsättningar ska kommunen förtätas i lägen med närhet till
kollektivtrafik och service. Avståndet från den aktuella fastigheten till närmaste busshållplats är cirka
1,6 km. Enligt riktlinjer är cirka 400 meter ett lämpligt avstånd till kollektivtrafik. Avståndet från den
aktuella fastigheten till närmaste centrumområde är cirka 2,5 km. Fastighetens avstånd från
kollektivtrafik och service bedöms därmed för stort.
Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Inom det området gäller, förutom att
natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda regler för fritidsbebyggelse och vissa
typer av industrianläggningar.
Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland). Här ska turismens
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av vad som
kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra ingrepp i miljön inom området. Detta riksintresse utgör
dock inte något hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Kungsbacka kommun <noreply@sjalvservice.kungsbacka.se>
den 9 maj 2022 09:05
Samhällsbyggnadskontoret
Nytt ärende Ansöka om planbesked (ärende nr. 16749)

Hej!
Ett nytt ärende, Ansöka om planbesked (ärende nr. 16749) har skickats in av Pierre Benny Mattias
Bengtsson
Klicka på länken nedan för att visa ärendet:
https://sjalvservice.kungsbacka.se/manage/flowinstanceadmin/overview/16749
Med vänlig hälsning
Kungsbacka kommun
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
www.facebook.com/kungsbackakommun
www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/

Åsa centrum ligger ca 6 km bort och till Åsa
pendelstation är det ca 8 km.

Från planområdet kna man cykla eller gå via
Ängavägen till en gång/cykeltunnel. Här kan
man säkert ta sig under Almedalsvägen och
vidare till skolan eller Frillesås centrum

Planområdet har direkt närhet till natur mot
både norr och väst. Med de högsta delarna
av fastigheten mot nordöst sluttar tomten
neråt mot sydväst vilket också ger goda
förutsättningar för utemiljöerna inom
planområdet.

Del av pågående detaljplan för
verksamhetsområde inom Frillesås-Rya 3:77
m. fl. I samband med det nya området
kompletteras Almedalsvägen med en rondell.
Detta blir också den tänkt infarten till
föreslaget planområde.

Landskapsbilden ger öppna vyer mot väst
och skyddande skogsbevuxna berg mot
motorvägen i öst.
De två höjderna norr och söder om
Almedalsvägen bildar in port in mot Frillesås.
Ett nytt område med bostäder skapa ett
välkomnande inslag. som kompletterar de
tillkommande verksamheterna.

Cirkel markerar gräns för 40 dB buller från
vindkraftverk. Inom det avståndet ska inte
bostäder placeras.
Den del av fastigheten som ligger inom
cirkeln är en möjlig yta för en solcellspark.

PLANOMRÅDET
SINTORP 3:6

PLACERING OCH OMGIVNING
Planområdet omfattar fastigheten Sintorp 3:6 som är ca 52 000
m2 stor. Planområdet utgörs idag av en delvis trädbeväxt kulle
samt en mer plan del med äng.
Fastigheten angränsar i norr till natur med kuperad skogsmark, i
öst mot befintliga verksamheter samt ett nytt verksamhetsområde
som håller på att detaljplaneläggas (Frillesås-Rya 3:77 m. fl). Mot
söder är det jordbruksmark och i väst angränsar fastigheten till
fyra villatomter.
FRILLESÅS SKOLA

Planområdet ligger ca 2,5 km norr om Frillesås centrum. I
centrala Frillesås, inom cykelavstånd från planområdet, ﬁnns
matvaruhandel, annan handel, skola, fritids, äldreboende,
bibliotek, kyrka och fritidsaktiviteter. Mellan fastigheten och
Frillesås centrum ﬁnns även ridskola samt rid- och körklubb.

ETT HÅLLBART BOSTADSOMRÅDE
FRILLESÅS TORG

Frillesås är en växande ort och med många nya arbetstillfällen i
samband med kommande verksamheter ﬁnns det ett stort
behov av ﬂer bostäder.
Med närhet till både service och natur ser vi en möjlighet att
skapa ett modernt bostadsområde med en hållbar grundsyn på
resursförbrukning och miljöpåverkan.

Skala: 1:10 000 (vid A3 liggande)
500 m

Sintorp 3:6 | ANSÖKAN OM PLANBESKED
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FLYGFOTO | SKALA 1:10 000 (A3)

DEN GEMENSAMMA PLATSEN
Centralt i det nya området skapas en gemensam plats. Detta är en
generös yta där områdets dagvatten kan samlas upp i en synlig
dagvattendamm. Utöver att vara en del av dagvattenfördröjningen
kan dammen även bidra till en ökad biologisk mångfald. I fortsatt
arbete är det också intressant att utreda om dagvattendammen kan
ha en funktion som bevattningsmagasin för omgivande trädgårdar.
Den gemensamma ytan är även tänkt att ha en kompletterande
funktion till det som ryms i det egna huset och trädgården. Lekyta för
barnen, ett gemensamt redskapsförråd och en yta för att träffas i
grannskapet eller ha kalas. Med en egen trädgård är behovet av ett
gemensamt växthus inte lika stort som när man bor i lägenhet.
Samlingsplatsen skulle därför kunna utgöras av en grönskande
pergola med siluetten av ett hus. Genom att hänga upp tältduk i
konstruktionen får man en väderskydd till festen men har samtidigt ett
enklare underhåll i vardagen.
Delar av den gemensamma ytan kan även sparas ut som en
blomsteräng. Tillsammans med blommande buskar och träd samt
insektshotell skapas en plats där pollinatörer trivs.

FÖRSLAGET

Delar av kullen i öst är för nära vindkraftverket för att bebyggas med
bostäder. Här finns en platå som utgör en bra plats för en mindre
solcellspark. Solläget är utmärkt på höjden samtidigt som sluttningen
innebär att panelerna inte kommer upplevas i landskapsbilden.
Markerad yta är ca 4000 m2.
E 331321

På fastigheten har vi föreslagit 29 st nya bostäder i
form av villor. De tio tomterna på sluttningen åt öst
har tomtstorlekar som varierar mellan ca 900-1100
m2 och övriga tomter är ca 850 m2 stora.
Byggnaderna på sluttningen nås via stickgator
medan husen på den lägre delen är placerade längs
den primära vägslingan, som med rundkörning även
möjliggör sophämtning utan vändplatser.
m
Husen är tänkta att byggas utifrån höga240
energikrav
160
samt med genomtänkta och miljövänliga materialval,
där trä är det dominerande materialet för både
stommar och fasader.

N 6357590

Bilder: Exempel på
dagvattendamm och
blomsteräng med frukträd.
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INSPIRATION

KOPPLING TILL ÄNGAVÄGEN FÖR
CYKEL OCH GÅNG

MÖJLIG SOLCELLSPARK

DAGVATTENDAMM

KULLE SKYMMER BEFINTLIG
VERKSAMHET

LEK

SAMLINGSPLATS/ PERGOLA
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VY FRÅN NORDÖST

VY FRÅN NORDÖST

VY FRÅN SYDVÄST

VY FRÅN SYDÖST

Sintorp 3:6 | ANSÖKAN OM PLANBESKED

FÖRSLAG INDELNING AV VILLATOMTER

2022-05-06

VYER FRÅN MODELL

VY FRÅN VÄST MOT PERGOLA OCH LEK

VY FRÅN ÖST MOT DAGVATTENDAMM

SITUATIONSPLAN 1:2000 (A3)

VY LÄNGS GATA I NORDVÄST

FLYGVY FRÅN SÖDER

Sintorp 3:6 | ANSÖKAN OM PLANBESKED
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VYER FRÅN MODELL

KARTA SINTORP 3:6
Skala 1:15000

750 m
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-08-16

§ 260
Dnr 2022-00532
Godkännande av principavtal med Sverigehuset i Forsgården 1 AB
avseende detaljplan för bostäder inom fastigheten Tölö 4:148 i
Kungsbacka
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner principavtal avseende detaljplan för bostäder inom
fastigheten Tölö 4:148 i Kungsbacka, undertecknat av Sverigehuset i Forsgården 1
AB 2022-07-05.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalen
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret fick den 2 december 2021 i uppdrag av
byggnadsnämndens arbetsutskott att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder
inom fastigheten Tölö 4:148. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 250
bostäder i form av småhus och flerbostadshus samt ett trygghetsboende. Inom
detaljplanen kommer kommunen att vara huvudman för allmän platsmark.
Syftet med principavtalet är att reglera samarbetet mellan Sverigehuset i Forsgården
1 AB och kommunen avseende detaljplanearbetet samt tydliggöra och reglera ansvar
och kostnader för genomförandeskedet av detaljplanen vad gäller bland annat
utbyggnaden av allmän plats marken.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-06-29
Principavtal, undertecknat av Sverigehuset i Forsgården 1 AB 2022-07-05
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-02 §499
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-06-29
Diarienummer

KS 2022-00532

Godkännande av principavtal med Sverigehuset i Forsgården 1 AB avseende
detaljplan för bostäder inom fastigheten Tölö 4:148 i Kungsbacka

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner principavtal avseende detaljplan för bostäder inom fastigheten Tölö
4:148 i Kungsbacka, undertecknat av Sverigehuset i Forsgården 1 AB 2022-07-05.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för
kommunens räkning underteckna avtalen
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret fick den 2 december 2021 i uppdrag av byggnadsnämndens arbetsutskott
att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder inom fastigheten Tölö 4:148. Detaljplanens syfte är
att möjliggöra för cirka 250 bostäder i form av småhus och flerbostadshus samt ett trygghetsboende.
Inom detaljplanen kommer kommunen att vara huvudman för allmän platsmark.
Syftet med principavtalet är att reglera samarbetet mellan Sverigehuset i Forsgården 1 AB och
kommunen avseende detaljplanearbetet samt tydliggöra och reglera ansvar och kostnader för
genomförandeskedet av detaljplanen vad gäller bland annat utbyggnaden av allmän plats marken.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-06-29
Principavtal, undertecknat av Sverigehuset i Forsgården 1 AB 2022-07-05
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-02 §499
Beslutet skickas till
Sverigehuset i Forsgården 1 AB

Kungsbacka kommun
Lisa Carlsson
Exploateringsingenjör

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Beskrivning av ärendet
Sverigehuset i Forsgården 1 AB äger fastigheten Tölö 4:148. Detaljplanen föreskriver kommunalt
huvudmannaskap för allmän plats där kommunen kommer bygga ut och förvalta allmänna platser.
När en ny detaljplaneprocess startas tecknas vanligtvis ett principavtal med exploatören när kommunen
kommer att vara huvudman för allmän platsmark. Principavtalet tydliggör och reglerar ansvar och
kostnader för genomförandeskedet av detaljplanen samt att exploatören ska överlåta mark
vederlagsfritt som planläggs som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.
Ett exploateringsavtal ska upprättas inför antagandet av detaljplanen där principavtalet följs upp samt
förtydligas efter de förutsättningar som har framkommit under detaljplaneprocessen

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilaga A

Del av Tölö 4:148
som inte planläggs nu

Väg utreds i samband
med bebyggelse i
Forsbergen

Gult inringat område = Planområde

Sign

9 (87)

§ 499

Dnr BN 2021-00025

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för bostäder med mera i Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 23 november 2021, som i stora drag
beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång.
Planområdet ligger i Tölö ängar, söder om Hällingsjövägen. Uppdraget innebär att ta fram en
detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder och lokaler för service. Detta stämmer
överens med kommunens översiktsplan (ÖP 06), fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad
(Föp09) och planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad.
Planprogram har upprättats och godkändes den 24 september 2019 av kommunstyrelsen. I
planprogrammet beskrivs hela Tölö ängar syd med cirka 400 bostäder i form av flerfamiljshus,
radhus, parhus och fristående villor. Inom området föreslås ett mindre grannskapstorg med enklare
kommersiell service så som närbutik, kiosk, café, gym eller liknande verksamheter. I denna
detaljplan ingår bostäder som har tillfart vid cirkulationsplatsen vid Tölö ängar 1 och vid
korsningen där Tölö ängar 2 har infartsväg, det vill säga cirka 250 bostäder. Planeringen av övriga
Tölö ängar syd kommer i ett senare skede när förbindelsen mellan Hedeleden och Forsvägen är
utredd och beslutad.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19
Projektbeställning Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148, 2021-11-18
Protokollsutdrag 2021-11-23 § 296
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet
bifaller det.
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen, Kommunstyrelsen

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-08-16

§ 261
Dnr 2022-00509
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för ändring av
huvudmannaskap inom del av detaljplan Ö54, Ö58 och öp85 i Åsa
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för dagvatten i Åsa.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan enligt projektbeställningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen för Teknik planerar en infrastrukturförändring av
dagvattenhanteringen i delar av Åsa genom utbyggnad av svackdike och ledningar.
Kommunen äger de fastigheter som är berörda av svackdiket men delar ingår idag i
en gemensamhetsanläggning, Åsa ga:8, förvaltad av Åsa samfällighetsförening.
Delar av planerad anläggning ligger också inom detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85 med
enskilt huvudmannaskap. För att kommunen ska kunna bygga ut svackdiken behöver
marken vara allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och
gemensamhetsanläggningen Åsa ga:8 omprövas i syfte att ta bort marken från
föreningens ansvar. För att en omprövning ska kunna ske måste huvudmannaskapet
ändras till kommunalt inom de delar av detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85 som berörs.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2017 att tillämpa kommunalt
huvudmannaskap för allmän plats som innehåller dagvattenanläggning i nya
detaljplaner i Åsa centrum. Enskilt huvudmannaskap ska tillämpas för övriga
allmänna platser i nya detaljplaner i Åsa centrum. Det detaljplanearbete som
projektbeställningen gäller följer kommunstyrelsens beslut från 2017.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-06
Översiktskarta, 2022-06-27
Projektbeställning, 2022-06-27
Kommunstyrelsen, 2017-03-14, §59
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-07-06
Diarienummer

KS 2022-00509

Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för ändring av
huvudmannaskap inom del av detaljplan Ö54, Ö58 och öp85 i Åsa

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för dagvatten i Åsa.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan enligt
projektbeställningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen för Teknik planerar en infrastrukturförändring av dagvattenhanteringen i delar av Åsa
genom utbyggnad av svackdike och ledningar. Kommunen äger de fastigheter som är berörda av
svackdiket men delar ingår idag i en gemensamhetsanläggning, Åsa ga:8, förvaltad av Åsa
samfällighetsförening.
Delar av planerad anläggning ligger också inom detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85 med enskilt
huvudmannaskap. För att kommunen ska kunna bygga ut svackdiken behöver marken vara allmän
plats med kommunalt huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningen Åsa ga:8 omprövas i syfte att
ta bort marken från föreningens ansvar. För att en omprövning ska kunna ske måste
huvudmannaskapet ändras till kommunalt inom de delar av detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85 som berörs.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2017 att tillämpa kommunalt huvudmannaskap för allmän
plats som innehåller dagvattenanläggning i nya detaljplaner i Åsa centrum. Enskilt huvudmannaskap
ska tillämpas för övriga allmänna platser i nya detaljplaner i Åsa centrum. Det detaljplanearbete som
projektbeställningen gäller följer kommunstyrelsens beslut från 2017.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-06
Översiktskarta, 2022-06-27
Projektbeställning, 2022-06-27
Kommunstyrelsen, 2017-03-14, §59
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Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Projektnamn
Detaljplan för ändrat huvudmannaskap till kommunalt inom del av detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85 i Åsa
Beställare
Namn och roll

E-postadress

Telefon

Emma Kjernald

emma.kjernald@kungsbacka.se

0300-837870

Status
Beställningen är

Datum

Färdigställd
Version
Datum

Författare

Version

2022-05-19

Stina Wikström

1.0

2022-06-27

Björn Vikström

1.1

Ändringsbeskrivning

Tillägg till hållbarhetsaspekter

OMFATTNING OCH RESULTAT

INLEDNING OCH BAKGRUND
Förvaltningen för Teknik planerar en infrastrukturförändring av dagvattenhanteringen i delar av Åsa
genom utbyggnad av svackdike och ledningar. Kommunen äger de fastigheter som är berörda av
svackdiket men delar ingår idag i en gemensamhetsanläggning, Åsa ga:8, förvaltad av Åsa
samfällighetsförening. Delar av planerad anläggning ligger också inom detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85
med enskilt huvudmannaskap. För att kommunen ska kunna bygga ut svackdiken behöver marken vara
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningen Åsa ga:8 omprövas i
syfte att ta bort marken från föreningens ansvar. För att en omprövning ska kunna ske måste
huvudmannaskapet ändras till kommunalt inom de delar av detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85 som berörs.
Denna ändring görs genom ett detaljplanearbete.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2017 att tillämpa kommunalt huvudmannaskap för allmän
plats som innehåller dagvattenanläggning i nya detaljplaner i Åsa centrum. Enskilt huvudmannaskap ska
tillämpas för övriga allmänna platser i nya detaljplaner i Åsa centrum. Det detaljplanearbete som
projektbeställningen gäller följer kommunstyrelsens beslut från 2017.
FÖRVÄNTAD NYTTA
Detaljplanearbetet ger kommunen möjlighet att anlägga och ta ansvar för drift och skötsel av svackdiken
för dagvatten i Åsa. Detta är till direkt nytta för fastighetsägare i Åsa då risken för översvämning i
samband med skyfall minskar.
HÅLLBARHETSASPEKTER
Kungsbacka kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

Webbplats

434 81 Kungsbacka

Stadshuset, Storgatan 37

0300-83 40 00

www.kungsbacka.se
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Den fysiska planeringen är ett viktigt instrument i arbetet med hållbar utveckling. Kommunens
översiktsplan har målsättningen att skapa en långsiktig och hållbar planering av hur mark och vatten
används. Hur den här detaljplanen förhåller sig till översiktsplanen och dess riktlinjer för användningen
av mark och vatten är därför av stor vikt.
Enligt översiktsplanen är Åsa en av de tre prioriterade utvecklingsorterna där större delen av
kommunens tillväxt kommer att ske.
Översiktsplanens strategi är att vi ska vara väl rustade för klimatförändringar. När vi planerar utveckling
behöver vi ta extra hänsyn vid utsatta områden med översvämningsrisk, exempelvis vid kusten. Vi ska
även arbeta aktivt med att anpassa samhället till klimatförändringar som bland annat kan leda till
översvämningar. Vi ska också aktivt bidra till minskad miljöpåverkan genom hållbara och smarta
samhällen. Öppna svackdiken som en del av den kommunala hanteringen av dagvatten ger utrymme,
fördröjer och renar dagvatten vilket stödjer översiktsplanens strategi. Det kan även leda till en
förbättring av badkvalitén inom slutrecipienten Vändelsöarkipelagen.
UPPDRAG
Detaljplanens uppdrag är att ändra
huvudmannaskapet till kommunalt inom de delar av
detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85 som berörs av
befintlig och planerad kommunal
dagvattenanläggning, med syftet att säkerställa
kommunens rätt att ta ansvar för skötsel och drift.
Prioritering

Utbyggnad av svackdiken i Åsa är angeläget och
genomförbarheten förutsätter kommunalt
huvudmannaskap inom de delar av detaljplan Ö54
och Öp85 som berörs av dagvattenanläggningen.
Därför är tiden högsta prioritet för
detaljplanearbetet.
PROJEKTETS LEVERANSER
Detaljplanen följer kommunens översiktsplan och
upprättas därför med standardförfarande. Projektet
kommer att ha följande leveranser:
1. Projektbeställning
2. Projektplan
verksamhetschefer
3. Plankostnadsavtal
4. Samrådshandlingar
5. Granskningshandlingar
6. Antagandehandlingar

BERÖRINGSPUNKTER

SBK/KS
Forum för
SBK
BN
BN
BN
Figur 1 Karta med områden markerade som berörs av
detaljplaner där huvudmannaskapet behöver ändras till
kommunalt.
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Detaljplaneprojektet berörs direkt av tidplanen för förvaltningen för Tekniks pågående projekt för
utbyggnad av dagvattenanläggningar i Åsa. Utbyggnaden planeras att starta våren 2024.
Delar av svackdiket planeras i ett läge där det idag finns en allé som omfattas av biotopskydd.
Detaljplanens syfte är att ändra huvudmannaskap för allmän plats, från enskilt till kommunalt, för att
möjliggöra en utbyggnad av svackdiken. Detaljplanens antagande förutsätter en dispens från
biotopskyddet. Länsstyrelsen har i beslut 2022-05-23 lämnat bifall med villkor, till ansökan om dispens
från biotopskydd.
AVGRÄNSNINGAR
Detaljplanearbetet kommer enbart att ändra huvudmannaskap för allmän plats inom de delar av
detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85 som berörs av dagvattenanläggningen. Detaljplanens utbredning kan
komma att ändras under projektets gång.
TIDPLAN
• Uppstart – Q2 2022
•

Samråd – Q3 2022

•

Granskning – Q3/Q4 2022

•

Antagande – Q1 2023

EKONOMI
KOMMUNALA KOSTNADER
Kommunen genom förvaltningen för Teknik får kostnader för utförande av dagvattenanläggningen och
för lantmäteriförrättning avseende omprövning av gemensamhetsanläggningen Åsa ga:8.
Kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för framtagandet av detaljplanen.
KOMMUNALA INTÄKTER
Teknik kan komma få intäkter vid anslutning till dagvatten.
DRIFTSKOSTNADER
Detaljplaneprojektet möjliggör för kommunen att ta ansvar för skötsel och drift av planerade och
befintliga svackdiken i Åsa, vilket också är syftet. Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, får
driftskostnader för anläggningen samt för drift och skötsel av parkmarken som ligger i anslutning till
svackdikena.

BESLUT OCH RAPPORTERING
RAPPORTERINGSRUTINER
Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till planchef via avstämningar.
Politiska avstämningar sker med BNAU i samband med samråd och granskning.
BESLUTSINSTANSER
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Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd, granskning och antagande för detaljplanen.
AVSLUT
ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft informeras förvaltningen för Teknik.
UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA
Ingen särskild utvärdering kommer att göras av detaljplaneprojektet.

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-03-14

§ 59
Kommunalt huvudmannaskap för Åsa
KS/2014:351 7.1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillämpa kommunalt huvudmannaskap för allmän
plats som innehåller dagvattenanläggning i nya detaljplaner i Åsa centrum.
Enskilt huvudmannaskap ska tillämpas för övriga allmänna platser i nya
detaljplaner i Åsa centrum.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 29 september 2015 förvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap för Åsa. Utredningsarbetet
visade bland annat att om dagvattenhanteringen inte byggs ut så kommer Åsa
inte att bli lämpligt för ny exploatering. Dagvattenhanteringen måste ses som en
helhet eftersom lösningarna är beroende av varandra, därför kan ansvaret för den
komplicerade dagvattenhanteringen inte läggas på någon som inte har kunskap
eller möjlighet att ta ett helhetsansvar. Det betyder att kommunen åtminstone
måste vara huvudman för de allmänna platser som är en del i den övergripande
dagvattenhanteringen.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 mars 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-03-07, § 83
Tjänsteskrivelse, 2017-03-01
Kommunstyrelsens beslut § 202 2015-09-29
Dagvattenutredning 2016-12-20
Presentation ”Huvudmannaskap i Åsa”, 2017-02-28
Yrkanden
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KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-03-14

Ulrika Landergren (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att tillämpa
kommunalt huvudmannaskap för all allmän plats inom nya detaljplaner i Åsa
centrum. Kommunen bygger ut, sköter drift och underhåll samt framtida
investeringar för all allmän plats.
Eva Borg (S), Emma Vildstrand (MP) och Johan Tolisson (S) yrkar bifall till
Ulrika Landergrens (L) yrkande.
Fredrik Hansson (C) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Proposition
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag och Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:
Ja-röst innebär bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst innebär bifall till Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 11 ja-röster och 4 nej-röster
bifaller arbetsutskottets förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Lisa Andersson (M)

X

Thure Sandén (M)

X

Anders Ekström (M)

X

Kalle Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

Nej-röst

X
Expedierat/bestyrkt

Avstår från att rösta

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-03-14

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Susanne Justesen (SD)

X

Emma Vildstrand (MP)

X

Roger Larsson (KB)

X

Hans Forsberg (M)

X

Anteckning
Elisabeth Lyckevall (S) och Britt Tönnberg (S) stödjer Ulrika Landergrens (L)
yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret; Samhällsplanering, Förvaltningen för Plan & Bygg;
Planavdelningen, Förvaltningen för Teknik.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
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2022-08-16

§ 253
Dnr 2022-00435
Svar på Miljödepartementets remiss av delbetänkandet Sveriges
globala klimatavtryck (SOU 2022:15)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-06-28, och översänder det som sitt
svar till Miljödepartementet
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på
Miljödepartementets remiss av delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck (SOU
2022:15).
Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska
klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar
konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Förslaget
innebär att Generationsmålet kompletteras med en bisats om konsumtion. Förslaget
till ny strecksats lyder att:
”Sverige senast 2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck och nås genom målen
för Sveriges territoriella utsläpp, konsumtionens klimatpåverkan och exportens
klimatnytta.”
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kompletteras även med två scenarier,
så kallade målbanor som syftar till nettonollutsläpp 2045. Beredningen föreslår också
ambitionshöjningar för den nationella flyg- och båttrafiken men framför allt inom
den offentliga upphandlingen där även beaktande av klimatmålen förs in i
upphandlingslagstiftningen. Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-28
Yttrande, 2022-06-28
Miljömålsberedningens delbetänkande - Sveriges globala klimatavtryck (SOU
2022:15)
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-06-28
Diarienummer

KS 2022-00435

Svar på Miljödepartementets remiss av delbetänkandet Sveriges globala klimatavtryck
(SOU 2022:15)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-06-28, och översänder det som sitt svar till
Miljödepartementet
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Miljödepartementets remiss av
delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15).
Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan
från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt
och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Förslaget innebär att Generationsmålet kompletteras med en
bisats om konsumtion. Förslaget till ny strecksats lyder att:
”Sverige senast 2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck och nås genom målen för Sveriges
territoriella utsläpp, konsumtionens klimatpåverkan och exportens klimatnytta.”
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kompletteras även med två scenarier, så kallade
målbanor som syftar till nettonollutsläpp 2045. Beredningen föreslår också ambitionshöjningar för den
nationella flyg- och båttrafiken men framför allt inom den offentliga upphandlingen där även
beaktande av klimatmålen förs in i upphandlingslagstiftningen. Förslagen föreslås träda i kraft 1
januari 2023.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-28
Yttrande, 2022-06-28
Miljömålsberedningens delbetänkande - Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15)
Beslutet skickas till
Miljödepartementet
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Sven Erik Bergström
0300-83 40 58
Specialist hållbarhet

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet
Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan
från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt
och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023.
Miljömålsberedningen föreslår en ny strecksats i Generationsmålet för Sveriges globala klimatavtryck
som visar på den nationella klimatpolitikens samlade effekt på de globala utsläppen. Förslaget till ny
strecksats lyder att
”Sverige senast 2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck och nås genom målen för Sveriges
territoriella utsläpp, konsumtionens klimatpåverkan och exportens klimatnytta.”
Generationsmålet i dag
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.”
Miljömålsberedningen föreslår två alternativa scenarier, kallade målbanor, för utsläppsminskningarna
fram till 2045. Huvudmålbanan förutsätter att Sverige och övriga länder i EU fullföljer sina åtaganden
inom klimatområdet. Utöver huvudmålbanan föreslår beredningen en alternativ målbana där Sverige
ska sträva efter en klimatpåverkan från konsumtion som är i linje med IPCC:s 1,5-gradersmål. I
uppfyllandet av dessa två målbanor föreslås att Sverige vid export ska kunna tillgodoräkna sig
mellanskillnaden i klimatutsläpp som ett negativt klimatutsläpp när man jämför den svenska
produktionen med motsvarande produktion i utlandet. Detta som i utredningen benämns Den
internationella klimatnyttan ska vara större än gapet mellan huvudmålbanan och nollutsläpp senast
2045.
Statistik
Utredarens bedömning är att det behövs statistik om exportens effekt på de globala utsläppen.
Miljömålsberedningen föreslår därför att SCB, tillsammans med Naturvårdsverket och i dialog med
exportaktörerna och akademin, utvärderar befintliga mått, tar fram ett vidareutvecklat mått på
klimatavtryck av svenska produkter som går till export jämfört med andra motsvarande produkter samt
tar fram en metod för att följa upp statistik om exportens effekt på de globala utsläppen.
Miljömålsberedningen föreslår vidare att SCB får i uppgift att årligen följa upp statistiken om
exportens effekt på de globala utsläppen.
Arbetet med scenarier och effektbedömningar om exportens klimateffekt behöver formaliseras.
Miljömålsberedningen föreslår därför att Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram en metod för att
beräkna utsläppsscenarier för exportens klimateffekt, regelbundet ta fram scenarier över exportens
klimateffekt samt utveckla metoder för att göra effektbedömningar på exportens klimateffekt.
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Flyget
Miljömålsberedningen föreslår att utsläpp från bunkring, dvs. det som tankas i Sverige, till
internationellt flyg inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål om att nå nettonollutsläpp
inom svenskt territorium senast 2045. Miljömålsberedningen föreslår även att koldioxidutsläpp från
inrikes flyg inkluderas i etappmålet för inrikes transporter till 2030.
Beredningen menar att ett nationellt mål för flyget inte ska vara mindre ambitiöst än vad branschen
själv har åtagit sig enligt flygbranschens färdplan till Fossilfritt Sverige, dvs. fossilfritt inrikes flyg till
2030, fossilfri bunkring till flyg – både inrikes och internationellt – till 2045 och ett mål för elflyg.
Branschen har beslutat om dessa mål under förutsättning att staten bistår med styrmedel och åtgärder
för att stödja utvecklingen.
Sverige ska inte minska flygets utsläpp så att utsläppen kan öka någon annanstans. Regleringen av
klimatpåverkan från internationellt flyg ska därför i första hand komma från Icao och EU. De
målsättningar och styrmedel som Icao tillhandahåller i dag är dock långt ifrån tillräckliga för att
placera internationellt flyg i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
Sjöfarten
Miljömålsberedningen föreslår att halva delen (50 procent) av utsläppen från fartyg på internationell
resa som anlöpt eller avgått svensk hamn inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål om
att nå nettonollutsläpp inom svenskt territorium senast 2045. Klimatpåverkan från bunkringen i
Sverige till internationell sjöfart har ökat snabbt sedan 1990-talet. Sjöfartens klimatpåverkan ska enligt
Miljömålsberedningen minska inom och utanför Sverige i den mån Sverige har rådighet.
Sverige ska inte införa och tillämpa styrmedel som riskerar att minska sjöfartens utsläpp i Sverige om
utsläppen därmed ökar någon annanstans. I första hand ska IMO och EU besluta om reglering av
klimatpåverkan från internationell sjöfart. De mål och styrmedel som IMO har beslutat i dag är dock
långt ifrån tillräckliga för att placera internationell sjöfart i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
Offentlig upphandling
Miljömålsberedningen lämnar flera förslag om hur det klimatpolitiska ramverket ska kunna få
genomslag i offentlig upphandling. Bland annat föreslår den en ny resultatindikator för den offentliga
upphandlingen, ett etappmål inom miljömålssystemet att utsläppen från offentligt upphandlade varor
och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt och en lagstadgad skyldighet för
alla upphandlande myndigheter och enheter att beakta de nationella klimatmålen i sin offentliga
upphandling.
Miljömålsberedningen föreslår även att relevanta myndigheter ska utveckla tillsyn, statistik och även
starta arbetet för att bygga upp en databas med livscykelanalyser och livscykelkostnader.
Dessutom föreslår beredningen en ny programutbildning för offentliga upphandlare med delar om
klimat, utsläpp från offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att minska utsläppen.
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Miljömålsberedningens kombination av förslag är ämnade att ge det klimatpolitiska ramverket större
genomslag i den offentliga upphandlingen men innebär samtidigt att det fortfarande är upp till varje
enskild kommun, region och statlig myndighet att utifrån sin position, ekonomi och lokala
förutsättningar avgöra vilka krav som ska ställas i den offentliga upphandlingen.
Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Förslagen stämmer väl överens med formuleringarna i Kungsbacka kommuns mål i klimatstrategi
2022. Målet som det formuleras i beredningens förslag fokuserar kring ett negativt globalt
klimatavtryck år 2045 medan kommunens mål är formulerat så att vi ska uppnå nettonollutsläpp år
2045 vilket Samhällsbyggnadskontoret menar beskriver samma målbild. Kommunen inkluderar redan
utsläppen från konsumtion i det långsiktiga målet till 2045 så därför är det välkommet om även de
nationella målen inkluderar konsumtion på ett tydligare sätt.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är mycket bra att utredaren föreslår en metod för att
beräkna utsläppscenarier och effektbedömningar. Det är positivt att utredningen flera gånger trycker på
att Sverige inte ska införa och tillämpa styrmedel som riskerar att minska utsläpp i Sverige samtidigt
som de ökar någon annanstans.
Mål och målbanor måste förklaras på ett pedagogiskt sätt. Skillnad mellan konsumtionsbaserade
utsläpp och territoriella (geografiska) utsläpp kan vara svårförklarade. Även begrepp som ”negativa
utsläpp” är svårt att kommunicera. Hur mål och målbanor hör ihop och förhåller sig till varandra kan
tydliggöras. Det är dessutom svårt att få en samlad bild av mål, målbanor och negativa utsläpp och
måluppfyllelse när dessa presenteras i olika diagram där dessutom målbanorna vid 2045 är långt ifrån
målet för nettonoll 2045. Exempel på klimatnytta från export skulle kunna vara modern svensk
ståltillverkning som alstrar mindre CO2 jämfört med konventionell framställning. Vid export av detta
stål kan Sverige tillgodoräkna sig mellanskillnaden i utsläpp som negativa utsläpp och på så sätt närma
sig målet nettonoll 2045.
Flyget och båttrafiken

Branschen har beslutat att inrikes flyg bör ingå i de nationella målen för flygtrafiken under
förutsättning att staten bistår med styrmedel och åtgärder för att stödja utvecklingen.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är logiskt att ett nationellt mål för flyget inte är mindre
ambitiöst än vad branschen själv har åtagit sig att göra.
Det skulle kunna finnas anledning att ifrågasätta tankning (bunkring) i Sverige av utrikes flyg.
Miljömålsberedningen har valt att föreslå nationella mål parallellt med det arbete som pågår
internationellt med utsläppsrätter. Detta kan upplevas som dubbelreglering. I en framtid där det finns
överenskommelser om en skärpning av systemet med utsläppsrätter behövs sannolikt inte nationella
målsättningar. Läget är dock akut och då finns det goda argument för att i alla fall tills vidare ha
nationella målsättningar tills internationella system kommer på plats och kan tillämpas.
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Offentlig upphandling

Konkretiserade etappmål och standardiserade livscykelanalyser är viktiga verktyg för att det ska vara
möjligt att nå det övergripande målet. Resultatindikator och tillsyn på området är en logisk konsekvens
när kravställningen blir obligatorisk, och kan vara en hjälp i arbetet framåt.
Förslaget om att skräddarsy en utbildning om klimat och hållbar konsumtion för upphandlare är
positivt. Det behövs en rejäl kunskapshöjning inom området. Samhällsbyggnadskontoret tror dock inte
att den kommer att kunna ersätta behovet av specialistkompetens inom hållbarhetsområdet kopplad till
inköpsorganisationen eftersom frågeställningarna ofta kan vara mycket komplexa i det faktiska
upphandlingsarbetet.
Samhällsbyggnadskontoret har i sin beredning av ärendet inhämtat synpunkter från
kommunledningskontoret och förvaltningen för Service som inarbetats i yttrandet.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2022-06-28

Miljödepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2022-00435

M2022/00841

Yttrande över Miljödepartementets remiss av delbetänkandet: Sveriges globala
klimatavtryck (SOU 2022:15)
Sammanfattande inställning
Kommunen anser att de författningsförslag och rekommendationer som utredningen lämnar i
betänkandet i huvudsak är bra och nödvändiga. Kungsbacka kommun inkluderar redan utsläppen från
konsumtion i sitt långsiktiga klimatmål för 2045. Det är därför välkommet att våra nationella mål
också inkluderar konsumtion på ett tydligare sätt.
Kommunen instämmer i utredningens förslag, med några kommentarer och förtydliganden som
redovisas under rubriken nedan.
Kommunens inställning i detalj
Mål och målbanor måste förklaras på ett pedagogiskt sätt. Skillnaden mellan konsumtionsbaserade
utsläpp och territoriella (geografiska) utsläpp kan vara svårförklarad. Även ett begrepp som ”negativa
utsläpp” är svårt att kommunicera. Även hur mål och målbanor hör ihop och förhåller sig till varandra
kan behöva tydliggöras. Det är dessutom svårt att få en samlad bild av mål, målbanor och negativa
utsläpp och måluppfyllelse när dessa presenteras i olika diagram där dessutom målbanorna vid 2045 är
långt ifrån målet för nettonoll 2045.
Kungsbacka kommun bedömer att konkretiserade etappmål och standardiserade livscykelanalyser är
viktiga verktyg för att det ska vara möjligt att nå det övergripande målet. Resultatindikator och tillsyn
på området är en logisk konsekvens när kravställningen blir obligatorisk, och kan vara en hjälp i
arbetet framåt.
Det är mycket bra att beredningen föreslår en metod för att beräkna utsläppscenarier och
effektbedömningar. För att dessa ska bli effektiva bör de kunna användas för att beräkna effekter och
skapa scenarier även på lokal nivå. Nationell statistik är ett trubbigt verktyg för oss kommuner att
använda.
Det är positivt att beredningen flera gånger trycker på att Sverige inte ska införa och tillämpa
styrmedel som riskerar att minska utsläpp i Sverige samtidigt som de ökar någon annanstans. Den
typen av export av utsläpp ger ingen effekt och riskerar att urholka allmänhetens förtroende för
klimatåtgärder.
Kommunen ställer sig även bakom beredningens förslag om nationella mål för flyg- och båttrafik även
om förslaget kan upplevas som dubbelreglering. I en avvägning bedömer dock kommunen att den
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föreslagna ambitionsnivån är rimlig tills man på internationell nivå har regleringar som motsvarande
våra nationella.
Det är utmärkt om det blir obligatoriskt att beakta klimatmålen vid offentlig upphandling. För
Kungsbackas del kommer det inte att innebära någon större förändring i praktiken, annat än att ge en
större legitimitet åt frågan. Förslaget kan dock få större konsekvenser i kommuner som har idag har
mindre resurser till sitt förfogande när det gäller att ställa och följa upp kvalificerade klimatkrav.
Förslaget om att skräddarsy en utbildning om klimat och hållbar konsumtion för upphandlare bedömer
Kungsbacka kommun är positivt. Det behövs en rejäl kunskapshöjning inom området. Kommunen tror
dock inte att den kommer att kunna ersätta behovet av specialistkompetens inom hållbarhetsområdet
kopplad till inköpsorganisationen eftersom frågeställningarna ofta kan vara mycket komplexa i det
faktiska upphandlingsarbetet.
Kungsbacka kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
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2022-08-16

§ 254
Dnr 2022-00325
Svar på Finansdepartementets remiss - Sänk tröskeln till en god bostad
(SOU 2022:14)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-06-29, och översänder det som sitt
svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på
Finansdepartementets remiss av utredningen Sänk tröskeln till en god bostad (SOU
2022:14).
Utredningen har på regeringens uppdrag dels utrett uppgiftsfördelningen mellan stat
och kommun inom bostadspolitiken dels vissa bostadspolitiska verktyg och lämnat
förslag som ökar verktygens effektivitet. Det övergripande syftet med utredningen är
att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Med detta avses
enligt direktivet att utifrån en gemensam problembeskrivning använda
bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en
bostad som svarar mot deras behov samtidigt som boendesegregationen motverkas
och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras. Utredningen
har sökt lösningar som kan bidra till en utveckling där fler utifrån egen förmåga
klarar att ordna en god bostad.
Utredningen har identifierat fyra tematiska områden vars utveckling på olika sätt har
en inverkan på hushållens boendesituation och möjligheter att förändra den:
-

Produktion och andra utbudsskapande åtgärder
Fördelning och förmedling
Konsumtion och efterfrågan
Förvaltning och renovering.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29
Yttrande, 2022-06-29
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-06-14, § 65
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 2022-06-27
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-23
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-06-16, § 99
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-06-01
Nämnden för Service 2022-06-16, § 63
Nämnden för Service yttrande, 2022-05-23
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-05-17
Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2022-08-16

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-06-29
Diarienummer

KS 2022-00325

Svar på Finansdepartementets remiss av utredningen Sänk tröskeln till en god bostad
(SOU 2022:14)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-06-29, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Finansdepartementets remiss av
utredningen Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14).
Utredningen har på regeringens uppdrag dels utrett uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun
inom bostadspolitiken dels vissa bostadspolitiska verktyg och lämnat förslag som ökar verktygens
effektivitet. Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt hållbar
bostadsförsörjning. Med detta avses enligt direktivet att utifrån en gemensam problembeskrivning
använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en bostad som
svarar mot deras behov samtidigt som boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för
jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras. Utredningen har sökt lösningar som kan bidra till en
utveckling där fler utifrån egen förmåga klarar att ordna en god bostad.
Utredningen har identifierat fyra tematiska områden vars utveckling på olika sätt har en inverkan på
hushållens boendesituation och möjligheter att förändra den:
 Produktion och andra utbudsskapande åtgärder
 Fördelning och förmedling
 Konsumtion och efterfrågan
 Förvaltning och renovering.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29
Yttrande, 2022-06-29
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-06-14, § 65
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 2022-06-27
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Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-23
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-06-16, § 99
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-06-01
Nämnden för Service 2022-06-16, § 63
Nämnden för Service yttrande, 2022-05-23
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-05-17
Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Beskrivning av ärendet
Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt hållbar
bostadsförsörjning. Med detta avses enligt direktivet att utifrån en gemensam problembeskrivning
använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en bostad som
svarar mot deras behov samtidigt som boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för
jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras. Utredningen har sökt lösningar som kan bidra till en
utveckling där fler utifrån egen förmåga klarar att ordna en god bostad. Utredningen anger att åtgärder
och verktyg för bostadsförsörjningen behöver utvecklas och anpassas för att möta utmaningarna. För
att sänka trösklarna och göra bostadsmarknaden mer inkluderande presenterar utredningen en rad
förslag för tydligare styrning och effektivare verktyg.
En ny lag med ett gemensamt mål
Enligt utredningen ska en ny samlad bostadsförsörjningslag betona det gemensamma ansvaret och
skapa förutsättningar för ett åtgärdsinriktat och målfokuserat arbete. I syfte att förtydliga det
gemensamma ansvaret för att bedriva en effektiv bostadspolitik föreslår utredningen ett gemensamt
mål för stat och kommun. Förslaget på nytt mål lyder:
 Målet för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. Arbetet
med bostadsförsörjningen ska särskilt främja jämlika uppväxtvillkor samt motverka
boendesegregation och hemlöshet. Bostadsmarknaden ska fungera inkluderande och möta
hushållens efterfrågan och behov. Regering och kommun ska var och en för sig och i samverkan
arbeta för att nå målet. Såväl kommersiella som idéburna bostadsaktörer ska ges förutsättningar att
bidra till måluppfyllelsen.
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Staten bör kliva fram
Utredningen föreslår att staten tar fram en nationell handlingsplan för bostadsförsörjningen. I
inledningen av varje mandatperiod ska regeringen till riksdagen redogöra för planerade åtgärder. Syftet
är att avkräva regeringen spelreglerna för kommande mandatperiod och att åstadkomma effektiva
åtgärder. Förslag på nya former för samverkan mellan regeringen och kommunerna läggs fram, bland
annat i form av ett nytt råd för bostadsförsörjning. Utredningen lägger även fram förslag med syfte att
statens mark, när så är lämpligt, snabbare och enklare kan ställas till förfogande för en kommun som
behöver den för bostadsförsörjningsändamål.
Kommunerna har en central roll
Utredningen föreslår en breddning av kommunens arbete med bostadsförsörjning genom kommunala
handlingsplaner för bostadsförsörjning med lokala mål. Syftet är att det nationella målet för
bostadsförsörjningen i bostadsförsörjningslagen ska uppnås genom effektiva åtgärder i samspel med
den kommunala självstyrelsen och med beaktan av varierade behov och förutsättningar. Det offentliga
markinnehavet kan och bör ses som ett verktyg av flera som kan användas för att styra utformning av
närmiljön, vad som byggs och för vem. Det är en potential som kan nyttjas bättre än i dag. I detta syfte
föreslås en tydligare koppling mellan kommunala riktlinjer för markanvisningar och handlingsplanen
för bostadsförsörjning. För att stärka de kommunala verktygen föreslås att Boverket ges i uppdrag att
ge metodstöd till kommunerna om hur olika verktyg kan användas för att uppnå social hållbarhet. Det
handlar om hyresgarantier, sociala kontrakt samt det kommunala markinnehavet.
Sänkta trösklar för att hyra en bostad
Utredningen föreslår en reglering av hyresvärdars tillträdeskrav med innebörden att kraven ska ha ett
berättigat syfte samt vara lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Förslagen läggs fram mot
bakgrund av att de omfattande krav som vissa hyresvärdar i dag ställer på blivande hyresgäster riskerar
att utestänga hushåll, huvudsakligen med grund i hur inkomstkraven är utformade och vilka
inkomstslag som godtas. Förslaget innebär att hyresvärdar behåller möjligheter att bestämma vem de
hyr ut till, men de behöver arbeta mer evidensbaserat vid utformningen av kraven och i högre
utsträckning se till individers situation.
Hyresgarantier för barnfamiljer
I syfte att förbättra förutsättningarna för barnfamiljer att kunna etablera sig på bostadsmarknaden
föreslås att alla kommuner ska tillhandahålla hyresgarantier till barnfamiljer som har behov av det för
att erhålla en permanent bostad. Garantierna finansieras genom ett statligt stöd till kommunerna. Till
skillnad från den garanti som gäller nu ska kommunerna kunna erhålla statligt stöd även för familjer i
behov av försörjningsstöd. Detta innebär en ansvarsförskjutning genom att staten tar ökat ansvar för
barnfamiljer vars bostadsbehov inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Lagen är utformad så att
modellen i framtiden, och vid behov, kan användas för bredare målgrupper.
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En mer aktiv och träffsäker kommunal bostadsförmedling
Utredningen bedömer att fördelning av hyresbostäder behöver ske med större inslag av selektivitet.
Nuvarande reglering tolkas av kommunala bostadsförmedlingar som att förmedling utifrån behov inte
är tillåtet. För att åstadkomma en mer aktiv och träffsäker förmedling föreslås att bostadsförmedlingar
får tydligare förutsättningar att kunna tillämpa reservationer och större utrymme för förturer.
Bättre förutsättningar för allmännyttan att producera och renovera bostäder
För att säkra en medvetenhet om att de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen utgör ett av
kommunens verktyg för att leva upp till sitt ansvar för bostadsförsörjningen föreslås att allbo-reglerna
(förslag på regler vid försäljning av kommunala bostäder – SOU 2000:104) förs in i den nya
bostadsförsörjningslagen, där de får ett större sammanhang och där målsättningen är tydliggjord.
Något som hämmar de allmännyttiga företagens möjligheter att utföra sitt uppdrag inom ramen för
bostadsförsörjningen är tillämpningen av EU:s upphandlingsregelverk i Sverige, som går längre än vad
direktivet kräver. Utredningen föreslår en förändring av lagen om offentlig upphandling som bedöms
medföra att dessa företag inte längre behöver följa de detaljerade reglerna i lagen vilket kommer
främja deras förutsättningar för nyproduktion och renoveringar. Förslaget ger bolagen bättre
möjligheter att leva upp till de mål som ställs upp av deras ägare och bedöms leda till färre avyttringar.
Stärk den idéburna bostadssektorn
Den idéburna bostadssektorns ställning i Sverige stärks av utredningens förslag. I huvudsak genom att
idéburna bostadsaktörer skrivs in i målet för bostadsförsörjningen, men också genom ett
verksamhetsbidrag till intresseorganisationer som främjar användardrivet idéburet bostadsbyggande.
Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Bostadsförmedling i Kungsbacka

Kungsbacka kommun har i dag en bostadsförmedling som hanteras av förvaltningen för Service, där
det finns ett tydligt regelverk och det är öppet att söka boende enligt de krav som står publicerade på
kommunens webbplats för bostadsförmedling. De som söker bostad sorteras efter sina köpoäng och
hyresvärden gör bedömning om personen uppfyllt kraven. Inom kommunen finns även en särskild
bostadsförsörjningskö som är till för de som inte själva kan ordna en bostad på grund av starka sociala
skäl. Individ & Familjeomsorg gör en utredning av individens situation, men det är alltid hyresvärden
som bestämmer om en hyresgäst får en bostad.
Nämnden för Service ser att uppdelningen mellan de olika köerna har skapat en tydlighet och
transparens i bostadsförmedlingen som varit nödvändig.
Kommentarer från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Utredningen föreslår att kommuner ska tillhandahålla hyresgarantier och att hyresgarantierna fokuseras
på barnfamiljer. Förslaget innebär att kravet på att den som söker bostad inte ska ha försörjningsstöd
tas bort, men att det läggs till att det enbart är hushåll med barn som kan komma i fråga för
hyresgaranti.
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Den statliga ersättningen föreslås också höjas från 5 000 kronor till 15 000 kronor. Dessutom föreslås
att en kommun ska vara skyldig att lämna hyresgarantier i sådana fall där statligt bidrag kommer att
utgå för garantin. Skälet till skyldighetsregeln är att skapa likvärdiga förutsättningar i hela landet. Mot
bakgrund av hur sparsamt befintligt stöd för hyresgarantier används är fortsatt frivillighet inte ett
alternativ enligt utredningens bedömning. För den målgrupp som Gymnasium & Arbetsmarknad
ansvarar för kommer förslaget innebära att betydligt fler kommer att omfattas av möjligheten till
hyresgaranti som ersätts av staten. Det kan leda till att fler får ett eget hyreskontrakt och det kommer i
sin tur att minska kostnaderna för bostad som nödbistånd. Förslaget innebär att de kompensatoriska
insatser som i dag krävs för barnfamiljer med långvarigt nödbistånd i form av bostad för att leva upp
till barnkonventionen kommer att minska och därmed kostnaderna för dessa. Kostnaderna för
administrativ handläggning, bland annat utökade rutiner och kontakter med hyresvärdar, kommer att
öka, men sannolikt inte i motsvarande omfattning.
En permanent stabil bostad påverkar välbefinnandet och tryggheten och därmed förmågan att bli
självförsörjande på ett positivt sätt. Många i målgruppen delar i dag sin tid och energi mellan att följa
sin arbetsmarknadsplan (plan för att få arbete så fort som möjligt) och sin boplan (plan för att hitta
bostad så fort som möjligt). Med detta förslag kommer fler i målgruppen att kunna fokusera fullt ut på
att bli självförsörjande enligt sin arbetsmarknadsplan och det skulle kunna leda till lägre kostnader för
ekonomiskt bistånd.
Samhällsbyggnadskontoret har vid beredandet av ärendet inhämtat synpunkter från nämnderna för
Service, Gymnasium & Arbetsmarknad och Individ & Familjeomsorg som är inarbetade i yttrandet.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2022-06-29

Finansdepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2022-00325

Fi2022/01157

Yttrande över Finansdepartementets remiss av utredningen: Sänk tröskeln till en god
bostad (SOU 2022:14)
Sammanfattande inställning
Kommunen anser att de författningsförslag och rekommendationer som utredningen lämnar i
betänkandet i huvudsak är bra och relevanta. Kommunen anser det positivt att utredningen identifierat
behov av bostadspolitiskt fokus i skärningspunkten mellan socialtjänstens arbete och den ordinarie
bostadsmarknaden. En förskjutning från insatser enligt socialtjänstlagen innebär ett ökat behov av
selektiva inslag på bostadsmarknaden samt ett behov av åtgärder som fungerar som en brygga mellan
socialtjänstens insatser och den ordinarie bostadsmarknaden.
Kommunen anser vidare att hänsyn till barns behov av trygghet och kontinuitet motiverar särskilda
åtgärder för barnfamiljer.
Kungsbacka kommun

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Datum

2022-06-14

§ 65
Dnr 2022-00099
Begäran om yttrande - Sänk tröskeln till en god bostad
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner yttrande daterat 2022-05-23
över Betänkandet av utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (SOU
2022:14) och översänder det som sitt svar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef föredrar ärendet. Kungsbacka kommun har
blivit inbjudna att lämna synpunkter som remissinstans för Betänkandet av
utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (SOU 2022:14).
Kommunstyrelsen har bett nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad om ett
yttrande.
Syftet med utredningen är att utreda förutsättningar för en socialt hållbar
bostadsförsörjning. En socialt hållbar bostadsförsörjning definieras enligt följande:
En socialt hållbar bostadsförsörjning handlar om att utifrån en gemensam
problembeskrivning använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll
möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som
boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och
levnadsvillkor förbättras.
De bostadspolitiska verktyg som enligt direktivet ska analyseras och vid behov
förändras är hyresgarantier, bostadsförmedlingar och förturer, allmännyttan,
markinnehav, kommunala stöd till enskilda för att skaffa eller inneha en bostad samt
frågor om hur den icke-spekulativa delen av bostadsmarknaden kan öka.
Målet för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda
bostäder. Arbetet med bostadsförsörjningen ska särskilt främja jämlika
uppväxtvillkor samt motverka boendesegregation och hemlöshet. Bostadsmarknaden
ska fungera inkluderande och möta hushållens efterfrågan och behov. Regeringen
och kommunerna ska var och en för sig och i samverkan arbeta för att nå målet.
Såväl kommersiella som idéburna bostadsaktörer ska ha goda förutsättningar att
bidra till måluppfyllelsen.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-23
Yttrande 2022-05-23 Betänkandet av utredningen om en socialt hållbar
bostadsförsörjning (SOU 2022:14)
Betänkandet av utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning SOU 2022:14

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-14

Beslutsgång
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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YTTRANDE
Nämnd
Datum

2022-06-27
Diarienummer

2022-00099

Yttrande över myndighetens remiss: Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)
Sammanfattande inställning
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad anser det positivt att utredningen identifierat behov av
bostadspolitiskt fokus i skärningspunkten mellan socialtjänstens arbete och den ordinarie
bostadsmarknaden. En förskjutning från insatser enligt socialtjänstlagen innebär ett ökat behov av
selektiva inslag på bostadsmarknaden samt ett behov av åtgärder som fungerar som en brygga mellan
socialtjänstens insatser och den ordinarie bostadsmarknaden. Hänsyn till barns behov av trygghet och
kontinuitet motiverar särskilda åtgärder för barnfamiljer.
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad yttrar sig enbart kring de förslag som direkt berör den
egna nämndens verksamhet. Övriga förslag som läggs fram kommer att påverka Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad indirekt, till exempel kommunal bostadsförmedling och förturer samt
allmännyttans sociala ansvar, men dessa besvaras av de direktberörda verksamheterna.
De förslag som direkt bedöms beröra nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet
beskrivs mer detaljerat nedan.
Nämndens ställningstagande i detalj
11.3.5 Kommuner ska tillhandahålla hyresgarantier och 11.3.6 Hyresgarantierna fokuseras på
barnfamiljer
Förslaget innebär att kravet på att den som söker bostad inte ska ha försörjningsstöd tas bort, men att
det läggs till att det enbart är hushåll med barn som kan komma i fråga för hyresgaranti. Den statliga
ersättningen föreslås också höjas från 5000 kronor till 15 000 kronor. Dessutom föreslås att en
kommun ska vara skyldig att lämna hyresgarantier i sådana fall där statligt bidrag kommer att utgå för
garantin. Skälet till skyldighetsregeln är att skapa likvärdiga förutsättningar i hela landet. Mot
bakgrund av hur sparsamt befintligt stöd för hyresgarantier används är fortsatt frivillighet inte ett
alternativ enligt utredningens bedömning.
För den målgrupp som Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för kommer förslaget innebära att
betydligt fler kommer att omfattas av möjligheten till hyresgaranti som ersätts av staten. Det kan leda
till att fler får ett eget hyreskontrakt och det kommer i sin tur att minska kostnaderna för bostad som
nödbistånd. Förslaget innebär att de kompensatoriska insatser som idag krävs för barnfamiljer med
Nämnd
nämnd@kungsbacka.se
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långvarigt nödbistånd i form av bostad för att leva upp till barnkonventionen kommer att minska och
därmed kostnaderna för dessa. Kostnaderna för administrativ handläggning, bland annat utökade
rutiner och kontakter med hyresvärdar, kommer att öka, men sannolikt inte i motsvarande omfattning.
En permanent stabil bostad påverkar välbefinnandet och tryggheten och därmed förmågan att bli
självförsörjande på ett positivt sätt. Många i målgruppen delar idag sin tid och energi mellan att följa
sin arbetsmarknadsplan (plan för att få arbete så fort som möjligt) och sin boplan (plan för att hitta
bostad så fort som möjligt). Med detta förslag kommer fler i målgruppen att kunna fokusera fullt ut på
att bli självförsörjande enligt sin arbetsmarknadsplan och det skulle kunna leda till lägre kostnader för
ekonomiskt bistånd.

Elin Hysén (L)
Ordförande,
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Markus Ternblad
Nämndsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-23

Diarienummer

GA 2022-00099

Begäran om yttrande - Sänk tröskeln till en god bostad
Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner yttrande daterat 2022-05-23 över Betänkandet
av utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (SOU 2022:14) och översänder det som sitt
svar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har blivit inbjudna att lämna synpunkter som remissinstans för Betänkandet av
utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (SOU 2022:14). Kommunstyrelsen har bett
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad om ett yttrande.
Syftet med utredningen är att utreda förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning. En socialt
hållbar bostadsförsörjning definieras enligt följande: En socialt hållbar bostadsförsörjning handlar om
att utifrån en gemensam problembeskrivning använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger
hushåll möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som
boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor
förbättras.
De bostadspolitiska verktyg som enligt direktivet ska analyseras och vid behov förändras är
hyresgarantier, bostadsförmedlingar och förturer, allmännyttan, markinnehav, kommunala stöd till
enskilda för att skaffa eller inneha en bostad samt frågor om hur den icke-spekulativa delen av
bostadsmarknaden kan öka.
Målet för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. Arbetet
med bostadsförsörjningen ska särskilt främja jämlika uppväxtvillkor samt motverka
boendesegregation och hemlöshet. Bostadsmarknaden ska fungera inkluderande och möta hushållens
efterfrågan och behov. Regeringen och kommunerna ska var och en för sig och i samverkan arbeta för
att nå målet. Såväl kommersiella som idéburna bostadsaktörer ska ha goda förutsättningar att bidra
till måluppfyllelsen.
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Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-23
Yttrande 2022-05-23 Betänkandet av utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (SOU
2022:14)
Betänkandet av utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning SOU 2022:14
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
De delar av utredningen som berör Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet sorterar under följande
rubriker: Kap. 5 Kommunala hyresgarantier och Kap. 6 Kommunalt stöd för att skaffa eller inneha en
bostad. Förslag som berör Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet berörs under rubrikerna 11.3.5
Kommuner ska tillhandahålla hyresgarantier och 11.3.6 Hyresgarantierna fokuseras på barnfamiljer.
Nedan sammanfattas de delar av ovan angivna kapitel i betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad
som bedöms påverka Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet.
Utredningen bedömer att hyresvärdars krav på blivande hyresgästers ekonomiska förhållanden utgör
en tröskel för bostadssökande hushåll. Kraven riskerar att utestänga hushåll med betalningsförmåga
och betalningsvilja från bostadsmarknaden och försvåra välfärdssystemens genomslagskraft när
inkomster från olika socialförsäkringar inte godtas. Att det finns en trend med lättade krav för delar av
beståndet är givetvis positivt. Men mot bakgrund av att utvecklingen är motsatt i andra delar av
beståndet och de höga krav som många hyresvärdar fortsatt tillämpar bedömer utredningen att
ytterligare åtgärder behövs. Inte minst för att motverka att kraven bidrar till ökad socioekonomisk
boendesegregation, med tyngdpunkt på allmännyttans bestånd. Tidigare vidtagna åtgärder och nu
gällande regleringar på området bedömer utredningen som otillräckliga.
Den finns ingen skyldighet för kommuner att erbjuda, eller en rättighet för enskilda att få, en garanti
för hyresbetalningar. Att erbjuda hyresgaranti är frivilligt för kommuner. Utredningen uppfattar att
kommuner som arbetar med borgensåtaganden för att hjälpa hushåll att etablera sig på
bostadsmarknaden arbetar pragmatiskt och lösningsinriktat givet de lokala förutsättningarna. Arbetet
med hyresgarantier vilar ofta på lokala samarbeten och överenskommelser mellan kommuner och
hyresvärdar. Sammantaget indikerar den låga användningen av systemet med hyresgarantier och de
kommunala arbetssätt som tillämpas att det finns behov av ett omtag i frågan.
En kommun ska vara skyldig att lämna hyresgarantier i sådana fall där statligt bidrag kommer att utgå
för garantin. Den nuvarande befogenhetsregeln görs därför om till en skyldighetsregel. För att
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skyldighetsregeln ska gälla måste, utöver vad som redan gäller enligt nuvarande kompetensregel,
bostaden vara belägen i kommunen och den eller de hyresgarantin avser vara bosatta i samma
kommun. Kommunens beslut om hyresgaranti ska enligt en särskild föreskrift inte få överklagas.
Skyldighetsregeln i bostadsförsörjningslagen kopplas till den redan befintliga förordningen (2007:623)
om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier, vilken föreslås reglera den närmare inriktningen på
målgrupperna. Kommuner kommer fortsatt kunna lämna hyresgarantier även i situationer där något
statligt bidrag inte utgår, vilket dock inte särskilt behöver framgå av den nya bostadsförsörjningslagen.
Enligt utredningen är hyresgarantier ett ändamålsenligt men underutnyttjat verktyg inom
bostadsförsörjningen. Skyldighetsregeln som föreslås är ny och baseras på en grundprincip att
kommunen ska lämna hyresgarantier i sådana fall där statligt bidrag kommer att utgå för garantin.
Skälet till skyldighetsregeln är att skapa likvärdiga förutsättningar i hela landet. Mot bakgrund av hur
sparsamt befintligt stöd för hyresgarantier används är fortsatt frivillighet inte ett alternativ enligt
utredningens bedömning.
Skyldighetsbestämmelsen medför inte någon ökad kompetens för kommunerna. Tvärtom ska regeln
tolkas som så att i de fall det saknas kommunal befogenhet enligt nu gällande kompetensregel om
kommunal hyresgaranti, föreligger heller inte någon kommunal skyldighet att lämna hyresgaranti.
Endast ett fåtal kommuner erbjuder någon form av stöd till enskilda hushåll för boendet utifrån
befogenhetslagen. Den vanligaste formen för hur befogenheten används är kommunalt bostadstillägg.
Utredningen har utrett hur kommuner använder befogenheten att lämna stöd till enskilda för att inneha
en permanentbostad enligt befogenhetslagen. Utredningen drar slutsatsen att kommunala bostadstillägg
huvudsakligen används riktat till grupper som redan omfattas av antingen socialtjänstlagen eller LSS.
Många kommuner känner inte till att de har en möjlighet att erbjuda ekonomiskt stöd till enskilda för
boendet utöver de möjligheter som socialtjänstlag samt LSS ger. Utredningen konstaterar att
kommuners befogenhet att lämna ekonomiskt stöd i syfte att minska enskildas kostnader för att skaffa
eller inneha en permanentbostad inte används i någon större utsträckning. Det verkar inte heller finnas
anledning att tro att detta kommer att ändras framöver.
Utredningen anser att ekonomiskt stöd till hushåll för att klara boendekostnader huvudsakligen bör
vara en statlig uppgift. Vidare anser utredningen att nuvarande regler som ger möjlighet för
kommunerna att komplettera sådant stöd bör kvarstå i materiellt oförändrad form. Det är emellertid
angeläget att regelverket blir mera känt för såväl kommunerna som för deras invånare samt även för
olika myndighetsföreträdare.

Cynthia Runefjärd,

Johan Burman

Förvaltningschef

Tf. biträdande förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

2022-06-16

§ 99
Dnr 2022-00098
Ny departementsremiss - Sänk tröskeln till en god bostad
Beslut
Nämnden för individ och familjeomsorg ställer sig positiva till
Departementsremissen – Sänk tröskeln till en god bostad.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 7 maj 2020 att tillkalla en särskild utredare för att
analysera och lämna förslag gällande den uppgiftsfördelning mellan stat och
kommun som funnits inom bostadspolitiken sedan 1940-talet samt ett antal
bostadspolitiska verktyg.
Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt
hållbar bostadsförsörjning som definieras enligt följande:
En socialt hållbar bostadsförsörjning handlar om att utifrån en gemensam
problembeskrivning använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll
möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som
boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och
levnadsvillkor förbättras.
Beslutsunderlag
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-01, där det föreslås att nämnden ställer
sig positiva till Departementsremissen – Sänk tröskeln till en god bostad.
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att ställa sig positiva till
Departementsremissen – Sänk tröskeln till en god bostad.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-06-01
Diarienummer

IF 2022-00098

Ny departementsremiss - Sänk tröskeln till en god bostad

Förslag till beslut
Nämnden för individ och familjeomsorg ställer sig positiva till Departementsremissen – Sänk tröskeln
till en god bostad.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 7 maj 2020 att tillkalla en särskild utredare för att analysera och lämna
förslag gällande den uppgiftsfördelning mellan stat och kommun som funnits inom bostadspolitiken
sedan 1940-talet samt ett antal bostadspolitiska verktyg.
Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt hållbar
bostadsförsörjning som definieras enligt följande:
En socialt hållbar bostadsförsörjning handlar om att utifrån en gemensam problembeskrivning
använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en bostad som
svarar mot deras behov samtidigt som boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för
jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-06-01
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarium

Lotta Nord

Märta Lycken

Bitr Förvaltningschef

Utvecklingschef

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg
Christian B Andersson
0300-837318
Utvecklingsledare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Service

Datum

1 (1)

2022-06-16

§ 63
Dnr 2022-00101
Begäran om yttrande - Sänk tröskeln till en god bostad
Beslut
Nämnden för Service antar yttrandet på remissen – Sänk tröskeln till en god bostad
(SOU 2022:14) och översänder det som sitt svar till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt att nämnden för Service avger yttrande över
Finansdepartementets remiss - Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14).
Utredningen har haft i uppdrag att analysera och överväga åtgärder som dels
tydliggör uppgiftsfördelningen inom bostadspolitiken, dels bidrar till att ett antal
bostadspolitiska verktyg är effektiva och ändamålsenliga. Det övergripande syftet
med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning.
Med detta avses enligt direktivet att utifrån en gemensam problembeskrivning
använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna
skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som boendesegregationen
motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras.
Utredningen har sökt lösningar som kan bidra till en utveckling där fler utifrån egen
förmåga klarar att ordna en god bostad.
Förvaltningen för Service har, utifrån nämnden för Service reglemente och uppdrag,
inte några synpunkter att lämna i detta yttrande.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-17
Nämnden för Service yttrande över remissen – Sänk tröskeln till en god bostad (SOU
2022:14)
(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande till nämnderna
(Finansdepartementet) - (Remissmissiv) - Sänk tröskeln till en god bostad
(Finansdepartementet) - (Betänkande) - Sänk tröskeln till en god bostad
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

YTTRANDE
Nämnd
Datum

2022-05-23
Diarienummer

SE 2022-00101

Nämnden för Service yttrande: Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)
Sammanfattande inställning
Nämnden för Service har utifrån gällande reglemente och uppdrag inte några synpunkter att lämna i
yttrandet över remissen - Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14).

Nämndens ställningstagande i detalj
Kungsbacka kommun har idag en Bostadsförmedling som hanteras av förvaltningen för Service, där
det finns ett tydligt regelverk och det är öppet att söka boende enligt de krav som står publicerade. De
som söker bostad sorteras efter sina köpoäng och hyresvärden gör bedömning om man uppfyllt kraven.
Inom kommunen finns även en Särskild bostadsförsörjningskö som är till för de som inte själva kan
ordna en bostad på grund av starka sociala skäl. Individ & Familjeomsorg gör en utredning av
individens situation, men det är alltid hyresvärden som bestämmer om en hyresgäst får en bostad.
Nämnden för Service ser att uppdelningen mellan de olika köerna har skapat en tydlighet och
transparens i bostadsförmedlingen som varit nödvändig.

Nämnd
nämnd@kungsbacka.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-17
Diarienummer

SE 2022-00101

Begäran om yttrande - Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

Förslag till beslut i nämnden för Service
Nämnden för Service antar yttrandet på remissen – Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)
och översänder det som sitt svar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt att nämnden för Service avger yttrande över Finansdepartementets remiss
- Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14).
Utredningen har haft i uppdrag att analysera och överväga åtgärder som dels tydliggör
uppgiftsfördelningen inom bostadspolitiken, dels bidrar till att ett antal bostadspolitiska verktyg är
effektiva och ändamålsenliga. Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för
en socialt hållbar bostadsförsörjning. Med detta avses enligt direktivet att utifrån en gemensam
problembeskrivning använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna
skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som boendesegregationen motverkas och
förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras. Utredningen har sökt lösningar
som kan bidra till en utveckling där fler utifrån egen förmåga klarar att ordna en god bostad.
Förvaltningen för Service har, utifrån nämnden för Service reglemente och uppdrag, inte några
synpunkter att lämna i detta yttrande.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-17
Nämnden för Service yttrande över remissen – Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)
(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande till nämnderna
Förvaltningen för Service
Namita Magnusson
0300 83 46 58
Nämndsekreterare
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(Finansdepartementet) - (Remissmissiv) - Sänk tröskeln till en god bostad
(Finansdepartementet) - (Betänkande) - Sänk tröskeln till en god bostad

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Lovisa Eld

Lena Salomonsson

Förvaltningschef

Verksamhetschef Personalförsörjning/Kundstöd

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (2)

Datum

2022-08-23

§ 265
Dnr 2022-00506
Svar på Länsstyrelsens remiss över ansökan om Natura 2000-tillstånd Vindkraftspark, Kattegatt Syd
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2022-08-23 och översänder det som sitt svar
till Länsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Vattenfall Vindkraft AB samt Vattenfall Vindnät AB har ansökt om tillstånd hos
Länsstyrelsen i Hallands län för att uppföra och driva en vindkraftspark i Kattegatt
Syd, i närheten av områden som är utpekade som Natura 2000-områden (Stora
Middelgrund och Röde Bank samt Lilla Middelgrund). Områdenas naturvärden
består i huvudsak av sandbankar, rev och mjukbottnar och den biologiska mångfald
som är knutna till dessa naturtyper. Områdena är även viktiga för tumlare och
sjöfågel.
Länsstyrelsen ska bedöma om uppförandet av vindkraftsparken kan antas påverka
växt- och djurliv i Natura 2000-områdena negativt i sådan utsträckning att den inte
kan ges tillstånd. En viktig del av bedömningen är bland annat hur naturvärdena
påverkas av grumling, buller och belysning. Sökanden menar i ansökan, med stöd i
de utredningar och modelleringar som man låtit genomföra, att vindkraftsparken
endast medför liten eller obetydlig negativ påverkan på Natura 2000-områdena om
man vidtar de skyddsåtgärder som föreslås.
Ärendet har tidigare varit på remiss hos berörda instanser och sökanden har givits
möjlighet att komplettera handlingarna samt yttra sig över inkomna synpunkter.
Länsstyrelsen har nu skickat ärendet på remiss igen med kompletteringar och
besvarade synpunkter och ombett remissinstanserna att denna gång tillstyrka eller
avstyrka ansökan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-08-15
Yttrande förslag från Lisa Andersson (M), 2022-08-23
Yttrande, 2022-08-15
Länsstyrelsen i Hallands läns begäran om yttrande över ansökan om Natura 2000tillstånd för uppförande och drift av vindkraftspark i Kattegatt Syd, 2022-06-14
Tillståndsansökan med svar på inkomna synpunkter, 2022-06-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Lisa Andersson (M) presenterar ett nytt förslag till yttrande och yrkar att
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta yttrande daterat 2022-08-23.
Thure Sandén och Monica Neptun yrkar bifall till ordförandens (M) yrkande.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-08-23

Fredrik Hansson (C) och Eva Borg (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets
förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets respektive eget yrkande. Ordföranden (M) prövar
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens (M) eget yrkande

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2022-08-23

Länsstyrelsen i Hallands län

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2022-00506

6050-2021

Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands läns remiss Ansökan om Natura 2000-tillstånd
för vindkraftspark i Kattegatt Syd
Kommunstyrelsens inställning
Kungsbacka kommun avstyrker ansökan om Natura 2000-tillstånd för uppförande och drift av
vindkraftspark i Kattegatt Syd.
Den planerade vindkraftsparken i Kattegatt Syd kommer att anläggas i direkt anslutning till två Natura
2000 områden där det finns hotade arter, unika miljöer samt värdefulla biotoper.
Kungsbacka kommun lyfte i ett tidigare yttrande upp ett antal frågeställningar som en anläggning av
denna typ riskerar påverka Natura 2000 områdena negativt med. Sökande har i denna komplettering
gett svar kring vilka konsekvenser som befaras och hur man ska minimera påverkan.
Dock finns det fortfarande en oro kring bland annat hur grumling och sedimentspålagringar egentligen
kommer att påverka bottenlivet på längre sikt då det saknas studier kring de långsiktiga effekterna på
marina ekosystem av havsbaserat vindkraftsverk.
Det samma gäller hur buller kommer påverka tumlare på lång sikt. I kompletteringen lyfts ett antal
försiktighetsåtgärder vilket är bra men det finns en osäkerhet i hur den faktiska påverkan kommer vara.
I stycke 3.1.14 svarar Vattenfall att man inte anser det rimligt att ha som utgångspunkt att
dimensionera försiktighetsåtgärder utifrån att beteendepåverkan helt ska kunna uteslutas.
En annan aspekt som framkommit kring vindkraftsverk är slitaget av rotorbladen och därmed
spridandet av mikroplaster. Hur dessa stora mängder mikroplaster kommer påverka bottenlivet har inte
undersökts.
Det framkommer av de många olika undersökningarna att det rimligen inte kommer ha betydande
påverkan på Natura 2000 områdena men Kungsbacka kommun anser att det redan vid mindre påverkan
är tillräckligt för att avstyrka ett tillstånd för etablering av en vindkraftspark i denna lokalisering. De
båda Natura 2000 områden har för värdefulla biotoper och arter så även med mindre påverkan riskeras
denna unika miljö förstöras.

Lisa Andersson

Nämndens namn
kommun@kungsbacka.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-08-15
Diarienummer

KS 2022-00506

Svar på Länsstyrelsens remiss över ansökan om Natura 2000-tillstånd Vindkraftspark, Kattegatt Syd
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2022-08-15 och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen
i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Vattenfall Vindkraft AB samt Vattenfall Vindnät AB har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen i
Hallands län för att uppföra och driva en vindkraftspark i Kattegatt Syd, i närheten av områden som är
utpekade som Natura 2000-områden (Stora Middelgrund och Röde Bank samt Lilla Middelgrund).
Områdenas naturvärden består i huvudsak av sandbankar, rev och mjukbottnar och den biologiska
mångfald som är knutna till dessa naturtyper. Områdena är även viktiga för tumlare och sjöfågel.
Länsstyrelsen ska bedöma om uppförandet av vindkraftsparken kan antas påverka växt- och djurliv i
Natura 2000-områdena negativt i sådan utsträckning att den inte kan ges tillstånd. En viktig del av
bedömningen är bland annat hur naturvärdena påverkas av grumling, buller och belysning. Sökanden
menar i ansökan, med stöd i de utredningar och modelleringar som man låtit genomföra, att
vindkraftsparken endast medför liten eller obetydlig negativ påverkan på Natura 2000-områdena om
man vidtar de skyddsåtgärder som föreslås.
Ärendet har tidigare varit på remiss hos berörda instanser och sökanden har givits möjlighet att
komplettera handlingarna samt yttra sig över inkomna synpunkter. Länsstyrelsen har nu skickat
ärendet på remiss igen med kompletteringar och besvarade synpunkter och ombett remissinstanserna
att denna gång tillstyrka eller avstyrka ansökan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-08-15
Förslag till yttrande, 2022-08-15
Länsstyrelsen i Hallands läns begäran om yttrande över ansökan om Natura 2000-tillstånd för
uppförande och drift av vindkraftspark i Kattegatt Syd, 2022-06-14
Tillståndsansökan med svar på inkomna synpunkter, 2022-06-14

Kommunstyrelsens förvaltning
Mårten Västerdal
Samhällsplanerare
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beskrivning av ärendet
Kungsbacka kommun har tidigare givits möjlighet att yttra sig över ansökan. Kommunen har vid detta
tillfälle anfört att:
1. Sökanden även borde söka tillstånd för påverkan på Natura 2000-området Morups bank för
nedläggning av kablar.
2. Att ansökan bör kompletteras med fotomontage av landskapsbilden.
3. Att nya inventeringar av artsammansättning och biotoper inom området för vindkraftsparken
behövs.
Sökanden har besvarat dessa synpunkter med att den aktuella Natura 2000-prövningen bara är en av
flera pågående tillståndsprocesser och att de frågor som Kungsbacka kommun lyfter ligger inom ramen
för andra tillståndsprocesser än den som nu är aktuell. samhällsbyggnadskontoret anser att de
synpunkter och invändningar som lyfts av andra remissinstanser har besvarats av sökanden på ett
trovärdigt sätt och noterar att sökanden har utfört ett gediget utredningsarbete som understödjer
slutsatsen att vindkraftsparken inte kommer att ge upphov till betydande negativ påverkan på Natura
2000-områdena.
Samhällsbyggnadskontoret har därmed inga invändningar mot att Natura 2000-tillstånd för
vindkraftsparken medges och anser det därför rimligt att tillstyrka ansökan. Förvaltningen vill dock
understryka att detta inte är ett ställningstagande för uppförandet av vindkraftsparken som sådan utan
att yttrandet endast avser Natura 2000-prövningen.

Malin Aronsson

Viktoria Fagerlund

Kommundirektör

Avdelningschef Hållbar Utveckling

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2022-08-15

Länsstyrelsen i Hallands län

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2022-00506

6050-2021

Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands läns remiss Ansökan om Natura 2000-tillstånd
för vindkraftspark i Kattegatt Syd
Kommunstyrelsens inställning
Kungsbacka kommun tillstyrker ansökan om Natura 2000-tillstånd för uppförande och drift av
vindkraftspark i Kattegatt Syd.

Nämndens namn
kommun@kungsbacka.se
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Remiss
Datum
2022-06-13

Diarienummer
6050-2021

Enligt sändlista

Begäran om yttrande
Sökande
Vattenfall Vindkraft AB, org.nr. 556731–7987, samt Vattenfall Vindnät
Sverige AB, org.nr. 556743-8147
Verksamhet eller anläggningstyp
Ansökan om Natura 2000-tillstånd till uppförande och drift av en
vindkraftspark inklusive utläggande av för vindkraftsparken erforderliga
kablar och ledningar inom det område som framgår av karta jämte
koordinater i bilaga A till ansökan, samt Natura 2000-tillstånd för
utläggande och bibehållande av exportkablar till vindkraftparken inom
sträckning från verksamhetsområdet som framgår av bilaga A.
Fastighet
Kattegatt Syd i Sveriges ekonomiska zon i Kattegatt utanför
Hallandskusten

Ansökan om Natura 2000-tillstånd har tidigare översänts till Sändlista
del 1 i samband med Länsstyrelsen Hallands förfrågan om eventuellt
behov av komplettering av ansökningshandlingarna. Kompletterande
ansökningshandlingar har kommit in.
Remissen avser ställningstagande (tillstyrkande/avstyrkande) och
synpunkter i sakfrågan avseende ansökan i dess helhet.
Yttrande ska skickas till halland@lansstyrelsen.se senast den 2
september 2022. Ange diarienummer 521-6050-2021.

Miljöhandläggare

Bifogas
Aktbilaga 43 (till Sändlista del 1)
Samtliga ansökningshandlingar aktbilaga 1 och 43 (till Sändlista del
2)
Aktbilaga 39-40 med shapefil till Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se,
till GEO-SE geo-se@lm.se, samt till Gill Hermansson Wolff,
fysplan@mil.se

Sändlista del 1
Halmstads kommun, kommunstyrelsen@halmstad.se
Laholms kommun, kommun@laholm.se
Postadress:301 86 Halmstad

Telefon: 010-224 30 00

E-post: halland@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/halland

Till
Länsstyrelsen i Hallands län
via e-post: halland@lansstyrelsen.se

Stockholm den 8 april 2022

Komplettering av ansökan
Länsstyrelsens i Hallands län ärende dnr 521-6050-2021 angående ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för uppförande och drift av
vindkraftparken Kattegatt Syd i Sveriges ekonomiska zon
Länsstyrelsens Hallands län (nedan ”länsstyrelsen”) föreläggande 2022-02-17 åberopas.
Vattenfall Vindkraft AB (nedan ”Vattenfall Vindkraft”) och Vattenfall Vindnät Sverige AB (nedan ”Vattenfall Vindnät”) (båda bolagen även gemensamt benämnda som ”Vattenfall” eller ”bolagen”), har tagit del av yttranden från Havs- och Vattenmyndigheten (nedan ”HaV”), Helsingborgs kommuns miljöförvaltning, Helsingborgs kommuns stadsbyggnadsförvaltning, Kungsbacka kommun, Länsstyrelsen Skåne län, Transportstyrelsen, Varbergs kommun, Försvarsmakten, Länsstyrelsen Västra Götalands län och Naturvårdsverket med diverse begäran om komplettering av aktuell ansökan. Därtill har Länsstyrelsen förelagt bolagen att komplettera ansökan.
Falkenbergs kommun, Kustbevakningen, Luftfartsverket, Myndigheten för samhällskap och beredskap, Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket anser inte att handlingarna behöver kompletteras. Energimyndigheten, Laholms kommun och Trafikverket har avstått från att
yttra sig över handlingarnas eventuella kompletteringsbehov.
Vattenfall får med anledning av inkomna yttranden anföra följande.

1
1.1

Sammanfattning av komplettering av ansökan och frågorna i ärendet, undersökningar från 2021, samt fortsatt handläggning av ärendet – kungörelse
Sammanfattning

Vattenfall har tagit del av och noga analyserat respektive myndighets kompletteringsbegäran
samt därefter, med biträde från anlitade experter, kompletterat ansökan enligt nedan och bifogat.
STOCKHOLM • KUNGSGATAN 44, 3 TR. • 111 35 STOCKHOLM
GÖTEBORG • EKELUNDSGATAN 4, Box 2137 • 403 13 GÖTEBORG
TELEFON: 08-662 79 40 / 031-700 99 10
Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB • Org.nr. 556678-0945
info@froberg-lundholm.se • www.froberg-lundholm.se
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Denna komplettering utgörs primärt av förtydliganden och utvecklade beskrivningar av de bedömningar som presenterats i miljökonsekvensbedömningen med underbilagor, bilaga D till ansökan. Kompletteringen har tagits fram med inkomna frågor och synpunkter som utgångspunkt.
Härutöver ges kompletterande underlag in med anledning av genomförda fågelinventeringar under vintern 2020/2021, se Ottvall Consulting AB, Fågelinventering i Kattegatt vid den planerade
vindkraftparken Kattegatt Syd, vintern 2021/2022, Bilaga A, samt data från den C-POD-övervakning som genomförts under 2021, se Rapport Aarhus Universitet, februari 2022, Harbour
porpoise at Kattegatt Syd Offshore Windfarm Site from monitoring in December 2020-December
2021, Bilaga B. Resultatet av dessa inventeringar har analyserats och presenteras översiktligt
nedan i bl.a. avsnitt 2.5 respektive avsnitt 2.3. Resultaten föranleder inte någon justering i sak av
utförda konsekvensbedömningar ifråga om projektets påverkan på fåglar, tumlare eller bevarandevärdena inom berörda Natura 2000-områden.
Sammantaget vidhålls bedömningen i ansökan och MKB:n att projektet inte riskerar att påverka
förutsättningarna att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för de berörda naturtyperna, habitaten och arterna inom Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och Röde bank.
1.2

En prövning av vindkraftparken via två pågående tillståndsprocesser

Vattenfall Vindkraft har, utöver nu aktuell ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken
(nedan ”Natura 2000-prövningen”), ansökt om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon för uppförande och drift av vindkraftparken Kattegatt Syd. Ansökan lämnades
in till regeringen (miljödepartementet). Handläggningen av ärendet har därefter, via ett regeringsbeslut den 20 oktober 2021, delegerats till länsstyrelsen med uppdrag för länsstyrelsen att handlägga ärendet samt redovisa förslag till beslut den 22 oktober 2022 till regeringen.
Även ansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon har varit ute på s.k. kompletteringsremiss och Vattenfall Vindkraft avser att inom kort komplettera ansökan enligt lagen om Sveriges
ekonomiska zon med anledning av inkomna kompletteringsyttranden. Sådana kompletteringsfrågor och kommentarer rörande ansökan om Sveriges ekonomiska zon som snarare hör till Natura
2000-prövningen kommer dock att besvaras redan inom ramen för den här kompletteringen. Det
är framför allt frågeställningar som rör tumlare, se avsnitt 2.3.
På motsvarande sätt kommer vissa frågor som tagits upp inom ramen för den här prövningen att
besvaras i den kommande kompletteringen av ansökan om Sveriges ekonomiska zon, se exempelvis avsnitt 2.1.2-2.2.2. Detta för att koncentrera frågorna till relevant prövning i syfte att undvika dubbelregleringar mellan de olika tillstånden.
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Bolagen noterar att denna syn på prövningens avgränsning i huvudsak motsvaras av länsstyrelsens förelägganden i såväl aktuellt ärende som i ärendet för ansökan om konstruktion och drift
av parken enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.
1.3

Genomförda bottenundersökningar 2021 – för prövning enligt ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon

Vattenfall får framhålla att bolaget utöver fågelinventeringar och C-POD-övervakning under sensommaren/hösten 2021 även har genomfört omfattande bottenundersökningar inom verksamhetsområdet. Då nämnda undersökningar framförallt är av relevans för prövningen av ansökan
enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon kommer resultaten således att redovisas i ärendet för
den prövningen.
Undersökningarna, som innefattat habitatundersökningar (dropvideo), sedimentprovtagning
(provtagning av sediment för bottenfauna, partikelstorlek samt för föroreningsinnehåll) och sjömätning (multistråligt ekolod, sidoseende sonar samt magnetometri), innebär att Vattenfall har
kunnat komplettera tidigare bedömningsunderlag med långt mer detaljerade data om bl.a. känsliga bottenhabitat och sedimentförhållanden inom verksamhetsområdet. Data från undersökningarna, som har en för ändamålet mycket hög upplösning, innebär att det är möjligt att ytterligare
verifiera och utveckla redan gjord konsekvensbedömning med avseende på exempelvis påverkan
på bottenfauna eller risk för spridning av föroreningar inom det direkt berörda verksamhetsområdet.
1.4

Kompletteringsyttrandets upplägg

Vattenfall bemöter myndigheternas kompletteringsbegäran ämnesvis, se avsnitt 2 nedan. Respektive myndighets kompletteringsfråga återges i rubrikerna. Undantag från denna uppdelning
gäller emellertid för Länsstyrelsens Hallands län föreläggande, som bemöts i avsnitt 3, och där
rubriceringen följer respektive kompletteringsfrågepunkt i länsstyrelsens föreläggande. Härvid
sker ibland hänvisning till övriga delar av kompletteringen, vilket är en naturlig följd av att länsstyrelsen sammanfattat de mest centrala kompletteringssynpunkterna från övriga remissmyndigheter.
1.5

Fråga om kungörelse

Vattenfall anser sammantaget i ljuset av det ovanstående samt nedanstående komplettering att
aktuell ansökan nu ska kungöras. Om det enligt länsstyrelsen kvarstår någon fråga trots ovanstående komplettering hemställer Vattenfall om ett specifikt möte för att diskutera dessa frågor inför
en kungörelse.
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2

Bemötande av remissmyndigheternas kompletteringsbegäran

2.1

Ansökans omfattning och avgränsning

2.1.1
2.1.1.1

Exportkabel
Kungsbacka kommun anser att bolagen ska söka tillstånd även för Natura 2000-området Morups Bank, om den tidigare tänkta kabelkorridoren som angränsade till området
kvarstår

Tillståndsprövning av Kattegatt Syd inklusive exportkabel in till det svenska fastlandet faller in
under ett antal olika lagstiftningar; (i) lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, (ii) lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln, (iii) miljöbalken och (iv) ellagen (1997:857). En anledning
därtill är att projektet (vindkraftparken och exportkablar) befinner sig såväl inom svenskt sjöterritorium som svensk ekonomisk zon.
Utöver att tillståndsprövning av Kattegatt Syd sker enligt ovanstående lagar skiljer sig även prövningsmyndigheterna åt. Aktuell ansökan prövas av länsstyrelsen, ansökan enligt såväl lagen om
Sveriges ekonomiska zon som kontinentalsockellagen prövas av regeringen (låt vara att regeringen delegerat handläggningen av förstnämnda ansökan till länsstyrelsen), och en ansökan enligt miljöbalken av mark- och miljödomstolen. Energimarknadsinspektionen prövar vidare koncessionen enligt ellagen. Det saknas bestämmelser kring kumulation i nämnda lagar för att möjliggöra att en prövningsmyndighet ska kunna pröva projektet samlat.
Ett vindkraftprojekt i Sveriges ekonomiska zon är således oundvikligen underkastad en uppdelad
prövning enligt olika lagstiftningar och vid olika prövningsmyndigheter. Uppdelningen är dels
beroende på en legal avgränsning mellan de olika lagstiftningarna, dels på en geografisk avgränsning. I sistnämnda hänseende är aktuell ansökan och prövning fokuserad till prövningen i relation
till Natura 2000-områdena i svensk ekonomisk zon, dvs. Lilla Middelgrund respektive Stora
Middelgrund och Röde bank. Mer specifikt vindkraftparken, det interna kabelnätverket samt exportkabeln i den utsträckning anläggandet och bibehållandet av den riskerar att bidra till en påverkan inom aktuella Natura 2000-områden i den ekonomiska zonen. Resterande kabelsträckning
i svenskt sjöterritorium kommer bland annat prövas av mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken, i vilken eventuell påverkan på Morups Bank kommer att bedömas och vid behov prövas.
Detta innebär sammantaget att Vattenfall i nu aktuell prövning inte söker tillstånd för potentiell
påverkan (om relevant) på Morups bank, dvs. avseende Natura 2000-områden i svenskt sjöterritorium.
Det ska i sammanhanget noteras att en ansökan rörande nedläggande och bibehållande av exportkablar enligt miljöbalken i svenskt sjöterritorium är avhängig Affärsverket svenska kraftnäts ar-
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bete med att bygga ut transmissionsnätet i svenskt sjöterritorium. Det kan således vara Affärsverket svenska kraftnät som i sin prövning av detta utläggande prövar transmissionsnätet i relation till nämnda Natura 2000-område.
2.1.1.2

Länsstyrelsen Västra Götalands län anser att påverkan från exportkabeln på Natura
2000-områdena ska redovisas

Vad gäller exportkabelns nedläggande och potentiella påverkan på de skyddade intressena i Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund respektive Stora Middelgrund och Röde bank har sådan
bedömning gjorts inom ramen för miljöbedömningen. Påverkan förväntas primärt i form av
grumling och sedimentpålagring i anläggningsfasen; påverkan från exportkabeln samt övriga anläggningsåtgärder inom verksamhetsområdet ingår i den sedimentmodellering som tagits fram
och som legat till grund för konsekvensbedömningen. Vattenfall har låtit komplettera miljöbedömningen med en utvecklad redovisning av konsekvensbedömningen i relation till Natura 2000områdena hänförlig till anläggande av exportkabeln, se WSP:s PM Komplettering av MKB, Gällande konsekvenser för Natura 2000 med avseende på grumling och sedimentation, konnektivitet,
invasiva arter och kumulativa konsekvenser, Bilaga C avsnitt 5.1. Slutsatsen kvarstår, dvs. att
konsekvenser för bevarandevärden i Lilla Middelgrund till följd av en eventuell sedimentpålagring och grumling från anläggande av exportkabeln är obetydliga och ännu mindre i Stora
Middelgrund och Röde bank.
2.1.1.3

Transportstyrelsen efterfrågar en nautisk riskanalys beträffande sjökabeldragningen

Vad gäller Transportstyrelsens fråga rörande den nautiska riskanalysen för sjökabeldragningen
är det en fråga för tillståndsprövningen av nedläggandet av sjökablarna enligt kontinentalsockellagen. Denna ansökan planeras att lämnas in under 2023 enligt nuvarande tidsplan men kan påverkas av Affärsverket svenska kraftnäts arbete med att bygga ut transmissionsnätet i svenskt
sjöterritorium.
2.1.2

Frågor som rätteligen bör prövas enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon – Länsstyrelsen Västra Götalands län anser att det krävs fortsatta utredningar och inventeringar avseende förekomst av och påverkan på fladdermöss och rovfåglar. Varbergs kommun saknar en påverkansanalys för den lokala fiskenäringen som tar hänsyn till bortfall av kommersiellt kräftfiske inom området för den planerade vindkraftparken och HaV anser att Vattenfall ska beskriva den kumulativa påverkan på yrkesfisket samt hur regleringen av fiske ska införas juridiskt. Transportstyrelsen framför ett antal kompletteringskrav rörande den nautiska riskanalysen i förhållande till
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vindkraftparken. Kungsbacka kommun önskar fotomontage över hur landskapsbilden påverkas av vindkraftsparken i klara väderförhållanden för alla vyer och i mörker
med högintensiv vit belysning.

Vattenfall noterar myndigheternas frågor och begäran om komplettering. Nämnda frågor kommer att besvaras i ärendet rörande ansökan om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftparken enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Frågorna kommer därför inte närmare behandlas
i detta kompletteringsyttrande.
2.1.3

Eventuella kompensationsåtgärder – Helsingborgs kommuns miljöförvaltning och
stadsbyggnadsförvaltning anser att underlaget bör utvecklas rörande kompensationsåtgärder för eventuell förlust av det marina livet och negativ påverkan på Natura
2000-värdena.

Vattenfall kan konstatera att genomförd miljöbedömning, med underliggande expertrapporter,
visar att det inte kommer att uppstå någon sådan påverkan på de intressen som skyddas i närliggande Natura 2000-områden som motiverar att utredning kring eventuella kompensationsåtgärder tas fram, jfr. 7 kap. 29 § miljöbalken.
2.2
2.2.1

Potentiell påverkan på bottensamhälle
HaV anser att ansökan behöver kompletteras med förtydligande kring vad sedimentpålagring och grumling under anläggningsskedet innebär för de naturtyper och arter
som potentiellt kan påverkas.

Frågan har utretts och miljöbedömts i befintlig MKB (se avsnitt 7.4.2, figur 7 samt underbilaga
E10, avsnitt 11, respektive E4 i vilken Aarhus Universitet, NIRAS och Medins Havs och Vattenkonsulter miljöbedömt aktuella frågor). Bedömningarna har baserats på det s.k. värsta fall-scenariot för grumling (enligt utförd sedimentmodellering motsvaras detta för Kattegatt Syd av en
layout med 15 MW monopile-fundament där flera fundament kommer att pålas ner i botten) och
slutsatsen är att effekten av grumling och sedimentpålagring för sandbankar och mjukbotten
inom verksamhetsområdet sammantaget bedöms bli försumbar. En utvecklad beskrivning av påverkan på relevanta naturtyper och arter inom verksamhetsområdet kommer att redovisas i kompletteringen av ansökan om lagen om Sveriges ekonomiska zon.
Såvitt gäller konsekvenser av grumling och sedimentpålagring inom relevanta Natura 2000-områden, se bilaga C avsnitt 2.
2.2.2

HaV anser att ansökan behöver kompletteras med ytterligare marinbiologiska undersökningar av de delar av havsbotten som kan bli aktuella för anläggande av fundament m.m. Kungsbacka kommun anser att nya inventeringar av artsammansättningar och biotoper behövs i berörda områden. Länsstyrelsen Västra Götalands län
anser att de undersökningar som Länsstyrelsen i Halland har gjort behöver förtätas
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där vindkraftverken är tänkta att placeras för att belysa påverkan på Natura-naturtyper och dess undertyper inom anläggningsområdet.

Vad avser frågorna om behov av ytterligare inventeringar är dessa frågor inte av direkt betydelse
för aktuell Natura 2000-prövning utan avser påverkan på skyddsvärda naturtyper inom vindkraftsparken. Dessa frågor kommer således att behandlas vid komplettering av ansökan om tillstånd
enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (se avsnitt 1.2).
2.2.3

HaV saknar redogörelse av hur eventuell ljuspåverkan från arbetsfartyg och arbetsplattformar påverkar arter och naturtyper inom området (påverkan på bottensamhälle).

Så som angetts i den tekniska beskrivningen kommer arbetsfartyg och arbetsplattformar att befinna sig inom området för vindkraftparken vid konstruktion och drift av vindkraftparken. Vad
gäller en eventuell ljuspåverkan från dessa fartyg ned i vattnet kommer endast den övre vattenmassan att kunna påverkas. Någon påverkan på bottensamhället kommer således inte att uppstå,
varken inom området för vindkraftparken eller inom aktuella Natura 2000-områden.
Det är inte klart om HaV:s begäran om komplettering även avser potentiell ljuspåverkan i relation
till fåglar. Om så är fallet kan följande noteras.
Starkt ljussken kan locka till sig nattflyttande fåglar (se kapitel 7.6 i MKB:n avseende påverkan
på nattflyttande fåglar kopplat till hindersbelysning under driftskedet). Kattegatt Syd ligger dock
mellan två vältrafikerade farleder och i storleksordningen 100 fartyg passerar området varje
dygn. Området är därmed redan i nuläget ljuspåverkat och det ytterligare ljus som tillkommer
från arbetsplattformar och arbetsfartyg bedöms därmed inte medföra någon risk för ytterligare
påverkan på sjöfåglar.
2.2.4

HaV anser att projektets påverkan på havskräftan bör inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen Västra Götalands län anser att det bör framgå hur fundamenten ska utformas för att kunna ta ställning till om hummer och krabba ska
kunna öka vid de nedre delarna av fundamenten

Frågan om potentiell påverkan på havskräfta inom Natura 2000-områdena beskrivs i bilaga C,
avsnitt 2.2.1.
Bedömning av potentiell påverkan på arterna inom verksamhetsområdet, dvs. utanför respektive
Natura 2000-område, kommer däremot att redovisas i ärendet rörande ansökan enligt lagen om
Sveriges ekonomiska zon.
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2.2.5

HaV och Länsstyrelsen Västra Götalands län anser att det bör finnas förslag till ytterligare skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att minska grumlings- och sedimentationspåverkan.

Genomförd sedimentmodellering för anläggningsskedet i projektet visar att det inte finns risk för
någon relevant grumlings- och sedimentationspåverkan inom respektive Natura 2000-område.
Se fördjupad redovisning av bedömning i bilaga C, avsnitt 2. Bedömningen är således att grumlings- och sedimentationspåverkan inte kommer att medföra annat än en som mest obetydlig
påverkan inom de skyddade områdena. Några ytterligare skyddsåtgärder eller försiktighetsmått
är således inte motiverade av hänsyn till Natura 2000-skyddet.
2.3
2.3.1

Påverkan på tumlare
HaV anser att Vattenfall tydligt måste kunna visa att verksamheten inte strider mot
uppsatta bevarandemål vilket bl.a. innefattar att tumlare inte ska skrämmas bort av
undervattensbuller.

Vad Vattenfall ytterst har att visa för att ett Natura 2000-tillstånd ska kunna meddelas är att
påverkan på tumlare inom respektive Natura 2000-område inte är sådan att tumlare kommer att
utsättas för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av tumlare i området,
jfr 7 kap. 28 b § miljöbalken.
Bevarandemålet för tumlare inom respektive Natura 2000-område är att det ska vara ett område
där ett livskraftigt bestånd av tumlare ska kunna utöva sina naturliga beteenden, som exempelvis
födosök, parning, kalvning och digivning, utan att störas av antropogena verksamheter, samt att
tumlare ska kunna simma fritt utan att riskera att fastna i fiskeredskap eller skrämmas bort/stressas av undervattensbuller. Målen enligt bevarandeplanen syftar till att underlätta förvaltning av
området.
Av utredningarna till ansökan och i aktuell komplettering framgår att projektets undervattensbuller med potentiell risk för en beteendepåverkan inom mindre delar av respektive Natura 2000område är tillfällig och inte bedöms leda till en störning som kan försvåra bevarandet av tumlare
i respektive område. Bedömningen som bygger på platsspecifika analyser har gjorts av ledande
experter på tumlare vid Aarhus Universitet. Nämnda påverkan inom respektive område kommer
vidare endast att uppkomma vid pålning av vindkraftfundament i verksamhetsområdets norra
respektive södra delar. Villkorsförslag 2 och 3 har upprättats för att säkerställa att som mest 20
procent av respektive Natura 2000-område kommer att kunna påverkas av ljudnivåer som kan ge
upphov till en beteendepåverkan hos tumlare. Tumlare inom området för beteendepåverkande
undervattensbuller kan således förflytta sig till andra delar av Natura 2000-områdena (som minst
80 procent av områdets yta idag).
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Mot denna bakgrund står klart att verksamheten inte riskerar att påverka tumlarnas status inom
respektive Natura 2000-område negativt och därmed inte riskerar artens bevarandestatus. Det ska
vidare framhållas att tumlare inom Bälthavspopulationen rör sig över hela Kattegatt (se ansökans
bilaga E10 avsnitt 1.2.1), dvs. att de naturligt rör sig till områden även utanför de aktuella Natura
2000-områdena.
2.3.2

HaV anför att den typ av beteendestörningar som uppträder kan påverka tumlares
bevarandestatus negativt och även att en störning som enbart kan drabba ett begränsat antal individer av tumlare ändå kan ha en betydelse för hela populationen
och hänvisar till ett tidigare avgörande av Mark- och miljööverdomstolen (M 696014). HaV framför att återkommande incidenter med störning leder till en påfrestning
på individen som inte kan ägna sig helt åt sitt naturliga beteende som tex födosök
och kommunikation och att alla avvikelser från normalbeteende kan leda till ökad
mortalitet eller försämrad reproduktionsframgång.

Se ovan avsnitt 2.3.1 rörande tumlarens bevarandestatus och respektive Natura 2000-områdes
bevarandemål med avseende på tumlare.
Bedömning av vad den beteendepåverkan som uppstår under konstruktionsskedet medför för
tumlarnas bevarandestatus beskrivs i bilaga E10 till ansökan. En teoretisk bortträngning under
anläggningsarbetena om maximalt 20 procent av Natura 2000-områdenas respektive areal bedöms enligt Aarhus Universitet, såväl på kort som lång sikt, vara utan betydelse för de eventuella
tumlare som kan komma att beröras inom Natura 2000 områdena. Slutsatsen från Aarhus Universitet baseras på en sammanvägd bedömning av (i) storleken av det påverkade området (dvs.
tumlare som teoretiskt kan komma att påverkas), (ii) varaktigheten av störningen och (iii) tillgången till alternativa födosöksområden.
Den samlade bedömningen är att etableringen av vindkraftparken Kattegatt Syd har en liten negativ konsekvens för tumlare i anläggningsskedet. Vad gäller konsekvensen i driftskedet bedöms
denna vara obetydlig. Se avsnitt 7.8 i MKB:n.
Med det ovanstående som utgångspunkt får Vattenfall anföra följande med anledning av HaV:s
slutsatser om konsekvenser för bevarandestatusen till följd av beteendestörningar.
En mer ingående bedömning av hur tumlare påverkas vid denna typ av beteendepåverkan och
påverkan inom särskilt skyddade områden har tagits fram av forskarna vid Aarhus Universitet
(Kyhn, L.A. & Tougaard, J. 2021). Rapporten belyser konsekvenser av beteendepåverkan vid
Kattegatt Syds systerprojekt inom Stora Middelgrund, och samma resonemang är relevant för
påverkan på tumlare inom Natura 2000-området Lilla Middelgrund. I rapporten framhåller forskarna att tumlare nyttjar stora områden i Kattegatt och endast ett fåtal individer har observerats
uppehålla sig inom särskilda områden och då endast under en relativt kort tidsperiod. Vidare att
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bekräftelse på att tumlare använder stora områden har visats vid satellitspårning av tumlare. Enligt Aarhus Universitet är det därmed osannolikt att en specifik del av Bälthavspopulationen permanent uppehåller sig inom Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank, vilket även
gäller för Lilla Middelgrund och för verksamhetsområdet. Det kommer således sannolikt inte
vara samma individer som påverkas av upprepad störning, utan snarare olika individer som kan
påverkas (Kyhn, L.A. & Tougaard, J. 20211). För att analysera vad en eventuell beteendepåverkan som medför att tumlare tillfälligt väljer att röra sig bort från delar av Natura 2000-områdena
(som mest 20 procent av Natura 2000-området) får för konsekvenser är det relevant att titta på
antal tumlare i närområdet till dessa områden (Kyhn, L.A. & Tougaard, J. 2021). Data från övervakning av tumlare under åren 2019–2020 visar att varken områdena Stora Middelgrund och
Röde bank eller Lilla Middelgrund har en högre täthet än kringliggande områden, det vill säga
tumlarnas födosöksmöjlighet är inte sämre utanför Natura 2000-områdena än innanför dessa områdens gränser. För de individer som tillfälligt rör sig bort från det bullerpåverkade området bedömer därmed Aarhus Universitet att det inte kommer att påverka deras födosöksmöjligheter på
ett relevant sätt. Det är således inte en korrekt slutsats utifrån studiens resultat som dras av HaV
genom hänvisning till en artikel av Gallagher et al 2021, att ”[a]lla avvikelser från normalbeteende kan leda till ökad mortalitet eller reproduktionsframgång”. Huruvida detta blir konsekvensen beror snarare på specifika förutsättningar och omfattning av förväntade avvikelser. I det aktuella fallet bedömer specialisterna vid Aarhus Universitet att den tillfälliga påverkan på individnivå inte påverkar förutsättningarna för ett framgångsrikt födosök eller reproduktion.
Beträffande hänvisningen till ett avgörande från Mark- och miljööverdomstolen rörande en vindkraftpark benämnd Kattegatt Offshore samt skrivningen att en tumlares långa generationsväxlingstid och låga reproduktionstakt gör att varje störning på individnivå måste tillmätas vikt även
för populationens bevarandestatus, vill bolagen framhålla att utredningar samt villkorsförslag har
utformats i syfte att säkerställa att enskilda individer av tumlare vare sig utsätts för en permanent
eller tillfällig skada samt ej heller en beteendepåverkan på annat sätt än att tumlare kan välja att
röra sig till annan del av Natura 2000-områdena (som minst 80 procent av områdena). Det ska
vidare framhållas att domstolen i målet diskuterar och fastställer en tysk standard kring undervattensljud och att domstolen finner att ett villkor kring detta tyska koncept tillsammans med s.k.
skrämmor samt mjuk igångsättning medför att tillstånd kan meddelas. Vattenfall har för Kattegatt
Syd föreslagit bullervillkor som är strängare och mer begränsande för projektet än exempelvis
denna "tyska standard”; vid den tyska standarden ses störningseffekter upp till cirka 10 km från

1

Kyhn, L.A. Tougaard, J, 30 november 2021, Answers to questions from the Swedish authority Havs- och
Vattenmyndigheten concerning the EIA “Stora Middelgrund Offshore Windfarm. Effects of underwater
noise on marine mammals during the installation phase”
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pålningsarbeten (Rose et al 2019)2, men med de villkorsförslag som Vattenfall lämnat kommer
en potentiell beteendestörningseffekt kunna uppkomma på som mest 5,5 kilometers avstånd från
bullerkällan (dvs. pålningen).
Det kan slutligen framhållas att en rättstillämpning som helt förbjuder potentiell beteendepåverkan på tumlarindivider skulle omöjliggöra all mänsklig aktivitet i Kattegatt (militär, yrkesfiske,
sjöfartstrafik, m.m.). En sådan tillämpning blir, inte minst i ljuset av att populationen är livskraftig och består av upp till 20 000 individer tumlare, orimlig.
2.3.3

HaV har framfört tveksamhet kring Vattenfalls tillämpning av de brittiska riktlinjerna
(JNCC).

Motivering till användandet av JNCC:s riktlinjer har tagits fram av Aarhus Universitet i rapporten
Answers to questions from the Swedish authorities Havs och Vattenmyndighten concerning the
EIA “Stora Middelgrund Offshore Windfarm. Effects of underwater noise on marine mammals
during the installation phase (Kyhn, L.A. & Tougaard, J. 2021). Rapporten lämnades in som en
del av Vattenfalls kompletteringar av bolagets Natura 2000-ansökan för Kattegatt Syds systerprojekt Stora Middelgrund (se länsstyrelsens ärende nr 521-3406-2021). Nedan sammanfattas
universitetets slutsatser.
I frånvaro av svenska riktlinjer för bedömning av vad som kan anses vara en acceptabel störning
av tumlare inom Natura 2000-områden, har Aarhus Universitet gjort en internationell jämförelse
mellan olika vägledningar och riktlinjer och kommit fram till att JNCC:s riktlinjer är den i dagsläget enda relevanta och användbara vägledningen för bedömning av bullerstörning i Natura
2000-områden där tumlare är skyddade. JNCC:s riktlinjer bedöms av Aarhus Universitet också
utgöra ett konservativt förhållningssätt. Aarhus Universitet har därför valt att basera den konsekvensbedömning som tagits fram inför tillståndsansökan (bilaga E10 till MKB:n) på JNCC:s
riktlinjer och förslag på villkor i tillståndsansökan baseras även dessa på nämnda riktlinjer.
JNCC:s vägledning anger att riktlinjerna i vägledningen är tillämpliga på alla projekt som kan
medföra en betydande bullerpåverkan på tumlare, även i ett kumulativt perspektiv (se sid. 2,
JNCC 2020). Vidare anger JNCC att de råd som presenteras i vägledningen har utvecklats under
flera år i samråd med projektutvecklare, tillsynsmyndigheter och organisationer. Strategin rörande momentan respektive säsongsbetonad områdespåverkan (20 resp. 10 procent av Natura
2000-områden) ger klarhet i de gränser som projektutvecklare bör arbeta inom (sid. 9, JNCC
2020). Trots att JNCC:s vägledning skrevs för walesiska, nordirländska och engelska vatten är
2

https://www.researchgate.net/profile/Georg-Nehls/publication/334429664_Effects_of_noise_mitigated_offshore_pile_driving_on_harbour_porpoise_abundance_in_the_German_Bight_2014-2016_Gescha2/links/5d28a35692851cf4407e6873/Effects-of-noise-mitigated-offshore-pile-driving-on-harbourporpoise-abundance-in-the-German-Bight-2014-2016-Gescha2.pdf
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tillvägagångssättet lämpligt även för svenska och danska vatten, eftersom djurens beteendereaktioner och effekter av dessa kan förväntas vara desamma i båda geografiska regionerna. De eventuella beteendeeffekter som utvärderas med dessa riktlinjer förväntas således vara likartade i
olika områden för samma art (Kyhn, L.A. & Tougaard, J. 2021).
JNCC:s vägledning med riktlinjer till skydd för tumlare tar utgångspunkt i vedertagna standarder
för bevarande av populationen över tid, med bakgrund i vad som beskrivs som försiktiga bevarandemål inom ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic,
North East Atlantic, Irish and North Seas), det vill säga återhämtning och/eller bevarande av
populationens bärkapacitet till ≥ 80% (sid. 5, JNCC, 2020). Även om vägledningen utvecklades
för bedömning av påverkan på Natura 2000-områden i Nordsjön tar vägledningen avstamp i
bärkapacitet för samtliga populationer som omfattas av ASCOBANS. ASCOBANS omfattar
även Bälthavspopulationen, som rör sig i området för det aktuella projektet (Kyhn, L.A. & Tougaard, J. 2021). Den utgår vidare från att det finns ett direkt proportionellt förhållande mellan
habitatförlust och populationens bärkapacitet. Under antagandet att antalet individer är jämnt
fördelade inom habitatet skulle en förlust av 1 procent av ett habitat också minska populationens
bärkapacitet med 1 procent. För att uppnå målet om att bevara 80 procent av populationens bärkapacitet, bör därför inte en bullerstörning, som kan ge beteendepåverkan på tumlare, påverka mer
än 20 procent av området vid något tillfälle.
Enligt JNCC:s vägledning med riktlinjer till skydd för tumlare får därutöver under en säsong som
genomsnitt inte mer än 10 procent av ett område påverkas av buller på en nivå som kan ge anledning till beteendepåverkan. För Kattegatt Syd har Aarhus Universitet dock föreslagit och Vattenfall accepterat en mer restriktiv tolkning, där detta genomsnitt beräknas för perioden från
första till sista pålning av parkens fundament (Kyhn, L.A. & Tougaard, J. 2021). JNCC använder
i sina riktlinjer två perioder för denna beräkning, april – september och oktober – mars, vilket
skett mot bakgrund i att det i Storbritannien finns Natura 2000-områden där skyddet av tumlare
är begränsat till endast en av dessa perioder. Att göra beräkningen över hela installationsperioden
för fundamenten (pålning) oavsett säsong för Kattegatt Syd är klokt och i enlighet med bedömningen att tumlarna kring vindparkområdet är känsliga för störning under hela året. Samtidigt
utesluter det möjligheten att en hög störningsnivå ”späs ut” om installationsfasen vid Kattegatt
Syd bara överlappar med en liten del av dessa i JNCC:s riktlinjer angivna halvårsperioder. Detta
får därmed anses vara en korrekt anpassning till svenska och danska förutsättningar att tumlarpopulationens specifika känslighetsperioder i Kattegatt får styra hur villkorsförslaget har utformats.
I ljuset av ovanstående och stödet i JNCC:s vägledning jämte riktlinjer kan konstateras att det
finns en solid vetenskaplig bedömning att, med aktuella villkorsförslag avseende tumlare, Natura
2000-områdenas funktion som födosöks- och uppväxtområde för tumlare kommer att säkerställas
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samt att projektet inte kommer att medföra en störning på tumlare som på ett betydande sätt kan
försvåra bevarandet av arten inom respektive område, jfr. 7 kap. 28 b § miljöbalken. Härvid kan
noteras att Vattenfall under lång tid arbetat tillsammans med Aarhus Universitet i dessa frågor,
däribland i bolagets vindkraftprojekt vid Svenska Kriegers flak och på Stora Middelgrund.
Vattenfall får avslutningsvis framhålla att bullernivån i villkorsförslag 2 inte är baserad på en
allmän bullerstandard utan att det är ett platsspecifikt villkor, som tar i beaktande vad som krävs
för att säkerställa att undervattensbuller inte ska innebära en risk för en beteendepåverkan inom
ett område som överskrider 20 procent av ett enskilt Natura 2000-område vid varje tillfälle.
2.3.4

Länsstyrelsen Skåne län efterfrågar redovisning av vad genomförda/pågående inventeringarna av tumlare i området visar.

Vattenfall har som angetts i ansökan låtit genomföra inventering av tumlare inom verksamhetsområdet under åren 2021–2022. Resultatet har sammanställts av Aarhus Universitet, se bilaga B.
Inventeringen baseras på fem s.k. C-POD-stationer utspridda inom verksamhetsområdet och visar på en förekomst av tumlare inom området på samma nivå som konstaterats vid de närmaste
nationella inventeringsstationerna. Data från året visar på flest ”träffar” under perioden mars-maj
och augusti-september, en period med lägre aktivitet under juni-juli samt minst aktivitet under
vintermånaderna, även om det förekommer viss variation mellan de C-POD-stationerna. Den
sista noteringen med minst aktivitet under vintermånaderna avviker från vad som tidigare registrerats vid den nationella övervakningsstationen vid Lilla Middelgrund, där en markant topp
noterades just under vintermånaderna. Vid tidpunkten för rapporteringen för Kattegatt Syds inventering var resultaten från den nationella stationen ännu inte tillgängliga för det aktuella året
(2021-2022), och det går därför inte att göra en direkt jämförelse.
Inventeringen bekräftar slutsatser i MKB:n samt tidigare slutsatser och bilaga E10 till MKB:n,
att det förekommer tumlare inom området, att tumlarna samtidigt förekommer inom Natura 2000området Stora Middelgrund och Röde bank samt att förekomst av tumlare i Kattegatt enligt flertalet studier tycks variera mellan år, under året och mellan områden. Som angetts i ansökan rör
sig tumlarna inom Bälthavspopulationen över stora områden, dvs. inte endast begränsat till utpekade Natura 2000-områden eller till verksamhetsområdet för Kattegatt Syd.
Det ska i sammanhanget framhållas att Aarhus Universitet i sin kompletterande rapport (bilaga
B) vidhåller sina tidigare bedömningar och rekommendationer och någon justering av den redan
gjorda konsekvensbedömningen har således inte gjorts. Det kan vidare noteras att Vattenfall via
C-POD stationerna kommer att fortsätta samla in data även under 2022 som kommer att sammanställas och analyseras av Aarhus Universitet.
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2.3.5

HaV efterfrågar en redovisning av osäkerheten i uppskattningen av avstånden/områdena för beteendepåverkan samt, såsom det får förstås, en tydligare redogörelse
för vad osäkerheten innebär för bedömningen.

Det finns många parametrar som ingår vid bedömning av omgivningspåverkan vad avser undervattensljud vid pålningsarbeten i projektet. Aarhus Universitet och Niras A/S har i nämnda bedömning haft ett konservativt synsätt för att få fram ett s.k. värsta fall i potentiell omgivningspåverkan. I denna del vill Vattenfall framhålla följande.
Spridningen av undervattensljud vid pålning (vilka kan medföra en beteendepåverkan på tumlare) beror på flertalet platsspecifika miljöförutsättningar, såsom djup, motstånd i de djupare sedimentlagren, stratifieringar av vattenmassan och ojämnheter i både bottenstrukturen och vattenytan (vågor). Det utstrålade ljudet beror även på storleken på fundamentet (monopilen) och vilken typ av slaghammare som används. Modelleringen av utstrålat källjud använder sig av ett
”worst case” vad gäller den utstrålade källnivån, baserat på samtliga tillgängliga data för installationsproceduren (t.ex. hammarenergi och största storlek på monopile) och tillgänglig information om platsspecifika miljöförhållanden. För att säkerställa att modelleringen inte underskattar
bullerspridningen har även en marginal om 2 dB lagts till källnivån.
Beträffande användande av undervattensljudreducerande teknik bygger den ljudreducerande effekten av aktuell dämpningsteknik på data hämtade från Bellmann et al 2020.3 I rapporten sammanställs resultaten från faktiska mätningar genomförda vid ett mycket stort antal pålningar där
nämnda ljuddämpningstekniker använts vid anläggande av tyska vindkraftparker, inklusive användandet av s.k. double big bubble curtain (DBBC) och s.k. hydro sound damper (HSD). Detta
utgör i dagsläget det mest omfattande dokumenterade erfarenhetsunderlaget på området. Idag
saknas dock dokumentation för effektiviteten av DBBC och HSD för den storlek på fundament
som avses uppföras inom Kattegatt Syd. Samtidigt utgör Bellmann et al 2020 en sammanfattning
över användande av teknikerna vid olika vindkraftparker med olika geofysiska och oceanografiska förutsättningar och resultaten innefattar tidigare och mindre effektiva versioner av nämnda
bullerreducerande system. Utifrån den ständigt pågående teknikutvecklingen på området har Niras A/S för systerprojektet Stora Middelgrund gjort bedömningen att det är en rimlig utgångspunkt att tekniken kommer att kunna fungera på den nivå som antagits i modelleringen.4

3

Bellmann MA, Brinkmann J, May A, Wendt T, Gerlach S, Remmers P. 2020. Underwater noise during
the impulse pile-driving procedure: Influencing factors on pile-driving noise and technical possibilities to
comply with noise mitigation values. Report to the Federal Maritime and Hydrographic Agency. In. Oldenburg, Germany.
4
Stora Middelgrund Offshore Windfarm. Effects of underwater noise on marine mammals during the installation phase, Appendix 1 Sound propagation modelling (Aarhus Universitet och Niras. 2021). Rapporten togs fram för Kattegatts Syds systerprojekt Stora Middelgrund. Niras har även utfört bullermodelleringen för Kattegatt Syd med användandet av samma ingångsvärden vad gäller bullerdämpning varför
antagandet är direkt överförbart på Kattegatt Syd.
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Utförda bedömningar utgår från den period på året när spridning av undervattensljud är som
störst. Undervattensljud sprids betydligt längre på vintern till följd av den skiktade vattenmassan
och mars är den månad när ljudutbredningen kan förväntas bli som störst; ingen pålning kommer
emellertid att utföras under perioden januari - maj i enlighet med villkorsförslag om säsongsrestriktion till förmån för bland annat lekande fisk. Om pålning genomförs under hösten och särskilt
sommaren kommer således ljudutbredningen, och därmed områdena för beteendepåverkan, att
vara mindre genom att bolaget föreslår samma gränsvärden för pålning under hela året och villkorsförslaget baserats på decembermodelleringen. Med andra ord är villkorsförslaget utformat
enligt ett s.k. värsta fall som säkerställer en konservativ och säker bedömning. Nämnda försiktighet i bedömningen innebär således att den areala påverkan (momentant max 20 procent av
respektive Natura 2000-område samt under en säsong 10 procent) kommer att vara mindre än
angivna arealer i villkorsförslaget.
2.3.6

HaV efterfrågar en tydligare redovisning av hur försiktighetsprincipen tillämpats vid
formuleringen av villkorsförslag med beaktande av den osäkerhet som finns kring
den faktiska dämpningsnivån av buller.

Vattenfalls villkorsförslag rörande undervattensljudnivåer vid pålning har rekommenderats av
experterna vid Aarhus Universitet mot bakgrund av JNCC:s vägledning till skydd för tumlare.
Det är en unik reglering som innebär ett krav att hålla sig under en bestämd bullernivå med en
maximal areal påverkan inom respektive Natura 2000-område, snarare än att använda en specifik
bullerreducerande teknik. Det är verksamhetsutövaren som står risken för den osäkerhet som kan
finnas kring effektiviteten av den bullerreducerande tekniken, dvs. skulle föreslagna gränsvärden
inte kunna hållas saknas möjlighet att utföra pålning. Den osäkerhet som finns rörande den dämpningsnivå som uppnås vid modellering vid användande av bullerreducerande system (DBBC och
HSD) saknar således betydelse för tillämpningen av försiktighetsprincipen i förhållande till aktuella villkorsförslag.
2.3.7

HaV anser att eventuella bieffekter på tumlare av till exempel ett ökat garn- eller
burfiske i området bör beskrivas.

Inga bieffekter på tumlare bedöms uppkomma till följd av ändrade fiskemetoder inom området.
Gällande yrkesfisket planeras inga formella begränsningar under parkens drift och trålning av
havskräfta bedöms kunna fortsätta inom stora delar av vindkraftparken. Burfiske har av yrkesfiskeorganisationer bedömts som ointressant i området på grund av de övervägande mjuka bottnarna vilka medför att burarna sjunker ner i sedimentet. Det garnfiske som bedrivs i Halland
bedrivs generellt närmare kusten samt delvis även inom grundare utsjöområden så som utsjöbankarna. Antagandet om ett ökat garn- eller burfiske i området är således inget som stödjs av den
gjorda miljöbedömningen eller av de yrkesfiskeorganisationer som deltagit i samråd. En analys
av vindkraftparkens påverkan på yrkesfisket återfinns i bilaga E13 till MKB:n.
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2.3.8

HaV anser att Vattenfall behöver visa hur verksamheten kommer att påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormen E.2 samt att art- och habitatdirektivet kräver ett
införande av ett strikt skyddssystem inom hela tumlarens utbredningsområde, varvid
bevarandeåtgärder även kan behövas utanför de skyddsvärda områdena.

Frågor om påverkan på miljökvalitetsnormer ska bedömas inom ramen för prövningen av ansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. I korthet kan dock noteras att verksamheten inte
bedöms påverka möjligheten att nå eller upprätthålla god miljöstatus för miljökvalitetsnormen
E.2 i Nordsjön. Se avsnitt 11.3 i MKB:n för en mer utförlig beskrivning av normen och bullerpåverkan till följd av projektet.
Vad avser frågan om artskydd har inom ramen för ansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska
zon ett omfattande underlag tagits fram för att ge en komplett bild av projektets miljöpåverkan,
inklusive potentiell påverkan på skyddade arter. Verksamheten har härvid utformats och anpassats samt villkorsförslag upprättats för att minimera risk för skada på tumlare (soft start) och för
att begränsa utbredningen av undervattensbuller som kan ha en beteendepåverkan på sådana
eventuella tumlare som uppehåller sig i närområdet.
2.3.9

HaV anser att en 2 km buffertzon mot Stora Middelgrund och Röde Bank för undervattensbuller, som föreslås i villkorsförslaget, är alltför kort.

Vattenfalls villkorsförslag innebär inte att det föreslås en 2 km buffertzon mot Stora Middelgrund
och Röde bank.
Vattenfalls förslag till villkor i aktuell ansökan rörande undervattensbuller (villkorsförslag 2)
innebär förenklat att bolaget kommer att vidta åtgärder vid pålningsarbeten så att undervattensljudnivåerna hålls inom specifika gränser etablerade för ett avstånd om 750 meter från pålningslokalen. Dessa undervattensljudnivåer kommer att säkerställa att en beteendepåverkan inom Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde bank respektive Lilla Middelgrund inte vid
något tillfälle kan förväntas uppkomma inom en area som överstiger 20 procent av respektive
områdes totala areal. Gränsvärdena är platsspecifika och relaterar till respektive Natura 2000
område. Om pålningsarbeten befinner sig närmare än två km från Natura 2000-området Stora
Middelgrund ska undervattensljudet inte överstiga enkel puls 108,7 dB tumlare viktat e 1μPa2s
på ett avstånd av 750 meter från ljudkällan, vilket säkerställer att ett område där risk för beteendepåverkan kan uppkomma inte överstiger 20 procent av det Natura 2000-områdets areal. Övriga
delar av verksamhetsområdet omfattas av det platsspecifika gränsvärdet för Lilla Middelgrund,
vars syfte är att säkerställa att området som kan omfattas av beteendestörning inom Lilla Middelgrund inte överstiger 20 procent.

Page 16 of 48

17(48)

Den 2 km långa avståndszonen mot Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank
som ingår i villkorsförslaget avgränsar alltså den del av vindkraftsparken i vilken ytterligare bullerreducerande åtgärder kan krävas om pålning sker vintertid när ljudspridningen är som störst.
(Under sommarperioden när förutsättningarna för ljudspridningen är som minst gynnsamma, innebär villkoret tvärtom att som mest omkring fem procent av Natura 2000-områdena, norr och
söder om Kattegatt Syd, kan komma att påverkas av ljudnivåer som kan orsaka beteendepåverkan, och det bara när pålning sker vid de allra närmaste vindkraftfundamenten.)
2.3.10 HaV har i yttrande över ansökan enligt lag om Sveriges ekonomiska zon påtalat att
kombinationen (HSD-DBBC) lyfts fram som det bästa alternativet men att underlaget
visar att det finns andra kombinationer som ger en högre dämpning. Vidare påtalas
att det av bolaget föreslagna målet för beteendepåverkan (max 20 procent) inte kan
nås vid användande av HSD-DBBC.

Kombinationen HSD-DBBC är av Aarhus Universitet ansetts vara den i dagsläget bästa tillgängliga tekniken för bullerreduktion när det rör sig om tumlare. Det är korrekt att Bellmann (2020)
angiver att kombinationen IHC-DBBC kan uppnå högre ljudreduktion, men detta är bara när man
ser till det rapporterade bredbandsljudet – bilden är annorlunda för de frekvenser som ligger inom
tumlarens hörselförmåga, där HSD är mera effektiv.
Vid pålning <2 km från Natura 2000 området Stora Middelgrund och Röde bank, om pålningen
utförs under vintern, kan precis som HaV påpekar, ytterligare bullerdämpning med ett fåtal dB
komma att krävas i jämförelse med den bullerdämpning som antagits vid bullermodelleringen.
Om pålningen utförs under annan period än under vintern, där ljudets spridning är mindre, visar
modelleringen att gränsvärdet kan innehållas med HSD-DBBC.
Det bör också återigen framhållas att Vattenfall i villkorsförslaget inte låser sig vid en viss bullerdämpande teknik, utan att villkoret är teknikneutralt och säkerställer att projektet kommer att
hålla sig under föreslagna gränsvärden. Det pågår en omfattande och snabb teknologiutveckling
kring bland annat möjligheterna till reduktion av undervattensljud vid pålning för vindkraftsfundament. Vattenfall tar en aktiv del i denna utveckling genom att främja dialog med leverantörer
samt via deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt där nya tekniska lösningar testas. Detta
arbete omfattar såväl tystare sätt att driva ner fundamenten i havsbottnen som effektivare sätt att
reducera de vid pålningen genererade undervattensljuden (såsom nyttjande av DBBC och HSD).
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2.3.11 HaV anser att bolaget bör presentera fler alternativ för att förhindra beteendepåverkan i Natura 2000 områdena under anläggning, där beteendepåverkan som undflyendereaktioner inte uppkommer inom de båda Natura 2000-områdena t.ex. genom
alternativa anläggningsmetoder, ytterligare dämpningsteknik, begränsning av fundament, tidsrestriktioner eller en buffertzon,

Ansökan omfattar möjligheten att anlägga vindkraftparken med olika fundamentstekniker. Bilaga E10 till MKB:n redovisar konsekvenser för tumlare och Natura 2000-områdena vid anläggning med monopilefundament samt gravitationsfundament. Projektets miljöbedömning har vad
avser potentiell påverkan från undervattensbuller utgått från ett s.k. värsta fall, dvs. att hela vindkraftparken kommer att uppföras med monopiles som pålas ned i havsbotten samt att så sker
under december månad, dvs. den månad av den tillgängliga perioden för pålning när ljudutbredningen under vatten är som störst, m.m. Trots detta är bedömningen att påverkan på tumlare vid
anläggande av vindkraftparken vid val av denna typ av fundament är liten och att påverkan på
Natura 2000-områdena är acceptabel (se avsnitt 7.8.2 i MKB:n). Projektet bedöms inte medföra
någon betydande störning på tumlare och ingen påverkan på förutsättningen att nå artens bevarandemål eller störning som försvårar bevarandet av arten i Natura 2000-områdena bedöms uppkomma på kort eller lång sikt (se bl.a. avsnitt 9.3.2 i MKB:n).
Om HaV emellertid menar att all potentiell beteendepåverkan på tumlare inom respektive Natura
2000-område innebär en otillåten påverkan (vilket saknar stöd i Natura 2000-bestämmelserna)
och därmed måste undvikas, uppskattas att drygt 60 procent av den potentiella vindkraftsproduktionen riskerar att falla bort. Detta genom att närmaste verk till respektive Natura 2000-område i ett s.k. värsta fall (när ljudutbredningen är som störst) kan komma att behöva placeras på
ett avstånd om cirka 5,5 km från gränsen till respektive Natura 2000-område för att säkerställa
att ingen beteendepåverkan ska uppstå inom området vid pålning under vintermånaderna från
respektive områdesgräns varvid ett alternativ med en vindkraftpark om 80 verk skulle behöva
reduceras till cirka 50 verk. Det här är inte rimligt i ljuset av den begränsade beteendepåverkan
på tumlare vid pålning som bedöms uppkomma med de villkor som föreslagits.
Vad gäller införande av en buffertzon, får framhållas att en 1 km buffertzon mot Natura 2000områdena har lagts till efter samråd och miljöbedömning. Aarhus universitet bedömer att denna
bullerzon, i kombination med föreslagna villkor för buller, säkerställer att påverkan på Natura
2000-områdena är acceptabel och utan betydelse för arten. Såvitt gäller dämpningsteknik har
nuvarande bedömningar utgått ifrån idag kommersiellt tillgängliga tekniker. Med anledning av
HaV:s fråga har dock en teknisk promemoria, Bilaga D, tagits fram avseende tyst teknik (flytande
fundament) och bullerdämpningsteknik som för närvarande är under utveckling. De dämpningstekniker som presenteras i bilagan kan dock inte idag sägas vara kommersiellt tillgängliga.
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Vad slutligen gäller tidsrestriktioner innebär lämnade villkorsförslag att restriktioner föreslås till
förmån för torskens reproduktionsperiod. Utifrån miljöbedömningen och slutsatserna från Aarhus Universitet anser Vattenfall inte att det är motiverat att härutöver föreslå ytterligare tidsrestriktioner. Se vidare avsnitt 2.3.12 samt avsnitt 3.1.21 nedan.
Slutligen kan noteras att frågan om ytterligare skyddsåtgärder inte är en kompletteringsfråga utan
en fråga för prövningen i sak.
2.3.12 HaV anser att villkoren bör kompletteras med i) vilken kontrollmetod som ska användas, ii) tidsrestriktioner vid känsliga perioder, iii) skrivningar om restriktioner även vid
borrning.

Kontrollmetod
Villkorsförslag 2 kommer att löpande kontrolleras genom ljudmätningar på ett avstånd av 750 m
från de platser där pålning sker.
För att säkerställa att villkorsförslag 3 efterlevs kommer projektets anläggningsplan för fundamentsinstallationsfasen på förhand modelleras för att säkerställa det maximala dagliga området
med potentiell beteendestörning vartefter planen anpassas så att inte mer än 10 procent av Natura
2000-områdena påverkas av störning under den samlade fundamentsinstallationsfasen. Tillsynsmyndigheten kommer under installationsfasen att regelbundet informeras om anläggningsarbetens framskridande, tillsammans med planerade kontrollmätningar, och kommer därmed ges
möjlighet att kontrollera efterlevnaden av villkor 3.
Den detaljerade kontrollen av villkorsförslag 2 respektive 3 kommer att läggas fast i ett kontrollprogram som kommer att tas fram i samråd med bl.a. länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet innan anläggningsarbetena påbörjas, se villkorsförslag 6.
Tidsrestriktioner vid känsliga perioder
Forskare vid Aarhus Universitet har i bilaga E10 till MKB:n) angett att känsligheten hos tumlare
inte är säsongsberoende. Arten är t.ex. inte mer känslig under sommarperioden när kalvning kan
ske i Kattegatt och aktuellt område. Anledningen till detta är att en tumlarkalv är helt beroende
av sin mor under sina första tio månaderna. Under dessa tio månader blir kalven långsamt oberoende. När kalven är ungefär tio månader gammal simmar den fortfarande med sin mor och har
ett korrelerat dygnsdykmönster, men det är inte känt om själva dykningarna synkroniseras. Vid
elva månaders ålder är moderns och kalvens dykmönster mindre korrelerat, och det är sannolikt runt denna tid som kalven dyker självständigt och så småningom bryter sig loss. Före denna
ålder är det osäkert om kalvar kan överleva på egen hand, men chansen att överleva ökar sannolikt med kalvens ålder. Tillgänglig kunskap visar att den mest kritiska perioden i en kalvs liv
sannolikt är när den separerar från modern efter ungefär ett år, vilket bekräftas av att det är denna
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åldersklass som främst fångas som bifångster i fiskeredskap. Resonemanget ovan om att tumlarnas känslighet inte är säsongsberoende utvecklas av Aarhus Universitet i en rapport som togs
fram för vindkraftsprojektet Stora Middelgrund, eftersom projekten ligger nära varandra samt att
båda projekten berör Bälthavspopulationen är resonemang rörande Bälthavspopulationens känslighet under olika säsonger direkt överförbara.5 I denna rapport framhålls att den utspridda kalvningsperioden (från april till oktober) och variationen i tid för när en kalv separerar från sin moder
innebär att det är svårt att skilja ut en specifik säsong där de är som mest känsliga för störningar.
Det är således inte vetenskapligt relevant att framhäva att sommaren är extra känslig för tumlare.
Innebörden av slutsatsen från Aarhus Universitet är att störningarna bör hållas på tillräckligt låga
nivåer oavsett under vilken period på året pålning bedrivs. Detta för att säkerställa att hondjur
med kalvar, som kan förekomma i närområdet oavsett tid på året, inte påverkas negativt. Enligt
rapport från Aarhus Universitet kan detta säkerställas genom att följa JNCC:s rekommendationer
om den maximala och genomsnittliga areal där störning kan ske inom Natura 2000-områdena
under en anläggningsfas oavsett tidpunkt på året (se även avsnitt 3.1.21).
Skrivningar om restriktioner även vid borrning
Vattenfall får med anledning av HaV:s fråga rörande restriktioner även vid borrning framhålla
att undervattensljud vid borrning understiger nivåerna som uppkommer vid pålning. Se bilaga
E10 till MKB:n. Villkoret reglerar således den s.k. värsta situation som kan uppkomma i relation
till undervattensljud, dvs. pålning.
2.3.13 HaV påtalar att ljudnivåer som kan medföra tillfällig (TTS) eller permanent hörselnedsättning (PTS) beräknas uppkomma om de föreslagna skyddsåtgärderna inte
har den funktion som förväntas.

För att gränsvärdena i föreslagna villkor för undervattensbuller ska kunna innehållas krävs att
bullerdämpande teknik tillämpas och att den valda tekniken har en god bullerbegränsande funktion. Om tekniken inte har förväntad funktion innebär villkoren att verksamheten inte kan genomföras med mindre än att Vattenfall bryter mot villkor i tillståndet.
I bilaga E10 till MKB:n beskrivs bullerpåverkan vid pålning med enkel bubbelgardin. Användande av en enkel bubbelgardin (dvs. en teknik som är mindre effektiv än de som Vattenfall
kommer att använda i vid pålningsarbeten, dvs. HSD samt DBBC eller motsvarande) i modelleringen innebär en konservativ bedömning på potentiell omgivningspåverkan. Risk för permanent
hörselskada (s.k. PTS) med en enkel bubbelgardin bedöms enligt modellering (konservativ)
kunna uppkomma för tumlare som befinner sig närmare än 25 meter från pålningen samt vad
avser risk för tillfällig hörselskada (s.k. TTS) närmare än 50–90 m. Det bedöms som osannolikt
5

Se fotnot 1 ovan.
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att tumlare skulle befinna sig inom dessa avstånd på grund av närvaron av arbetsfartyg. Om en
tumlare likväl skulle befinns sig närmare än 90 m, bedömer Aarhus Universitet att inducerad
TTS är försumbar (minimal och snabbt övergående).
Härutöver är det värt att poängtera att villkorsförslag rörande mjuk uppstart även föreslås varför
tumlare förväntas förflytta sig från området för pålning innan skadliga bullernivåer uppstår. Någon reell risk för PTS och TTS bedöms således inte föreligga.
2.4
2.4.1

Potentiell påverkan på fisk
Länsstyrelsen Skåne län efterfrågar fler studier på buller och vibrationer i närheten
av planerade fundament, beskrivning av hur områden utanför vindkraftparken förväntas att påverkas samt ett förtydligande av parkens positiva effekter. Även Länsstyrelsen Västra Götalands län efterfrågar ett förtydligande om driftsfasens positiva
påverkan på fisken då bedömningen görs att trålning kan fortgå i området.

Vattenfall har i bilaga E6 till ansökan bland annat redovisat befintliga studier rörande buller och
vibrationer kring vindkraftfundament i förhållande till fisk. Se avsnitt 4.2, 5.2, 6.2 och 6.3 i bilaga E6 till ansökan vartill hänvisas. Resultaten, som både baseras på svenska och internationella
studier, indikerar att fiskar generellt inte skräms bort från vindkraftverk i drift och att effekterna
från bullret därmed skulle vara underordnade de positiva effekterna av det förändrade habitatet.
Detta gäller även i direkt närhet till fundamenten där driftljudet är som högst.
Vindkraftparkens förväntade positiva effekter för fisk under driftskedet är framförallt kopplade
till den reveffekt som kan uppstå kring fundament och tillhörande erosionsskydd. Större delen av
området för Kattegatt Syd utgörs av en relativt homogen mjukbotten med dominans av mjukbottenlevande organismer med mindre inslag av rev och sublittorala sandbankar.
Det är allmänt vedertaget att en varierad bottenmiljö med olika typer av habitat ökar förutsättningarna för en hög biologisk mångfald. Tillförseln av fundament och erosionsskydd kommer
därmed att tillföra nya habitat som det i dagsläget är ont om i området och med detta öka möjligheten för vissa hårdbottenlevande arter att etablera sig kring dessa strukturer. I bilaga E6 till
ansökan (underlagsrapport ekologisk fiskstudie, avsnitt 5.3 och 6.3) redovisas studier som visar
att fiskarter attraheras till strukturer såsom fundament och erosionsskydd vilka kan bidra till en
ökad tillgång till föda och skydd. Studierna visar på en ökad täthet av fiskarter som torsk, rötsimpa, stensnultra, svart smörbult, tånglake och ål. Som beskrivs i MKB:n (sid. 94, bilaga D till
ansökan) är havskatt också en av de arter som kan gynnas av utökade hårdbottenhabitat.
Huruvida denna typ av nya hårdbottenstrukturer även totalt sett ökar den biologiska produktiviteten, eller om det är så att individer av vissa arter i närområdet snarare attraheras och därmed
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koncentreras kring dessa strukturer, diskuteras fortfarande inom forskarvärlden och utförda studier är inte entydiga och en rad platsspecifika förutsättningar avgör hur stora effekterna är. Inte
desto mindre görs bedömningen för Kattegatt Syd att de nya strukturerna som vindkraftparken
medför ökar variationen på habitaten vilket är värdefullt för flera arter. För havskatt, torsk och
ett flertal andra fiskarter bedöms därmed effekten av de nya hårdbottensubstraten som positiv.
Förlusten av ytor av mjukbottenhabitat till följd av etableringen av vindkraftparken i området
bedöms samtidigt som obetydlig, dels då denna typ av habitat är starkt dominerande i området
för den planerade verksamheten, dels då den samlade ytan som de nya hårdbottenstrukturerna
kommer att utgöra är förhållandevis liten i förhållande till hela områdets areal. Den bottenyta
som beräknas tas i anspråk för erosionsskydd och fundament är mellan 0,04–0,42 km2 beroende
på vilken fundamenttyp som används, vilket utgör omkring 0,03–0,34 procent av den totala bottenarean inom Kattegatt Syd).
I detta sammanhang kan tilläggas att ingen kvantifiering eller gradering av positiva konsekvenser
gjorts inom ramen för MKB:n. Utifrån ovanstående resonemang (kopplad till platsspecifika förutsättningar som är svåra att förutse), skulle ett försök av kvantifiering av den positiva effekten
på fisk under drift till följd av tillförda hårdbottenhabitat som bäst motsvara en kvalificerad gissning. Ett försiktigt antagande är dock att reveffekten begränsas till närheten till fundamenten
(lokal nivå), eller inom parken och att en eventuell spill-over effekt utanför parkens gränser inte
är att förvänta. Det ska dock noteras att fundamenten, samt dess direkta närområde, kommer att
ligga inom en säkerhetszon med radie om 50 meter från turbinens mittpunkt inom vilken aktiviteter som bottentrålning och navigering inte kommer att tillåtas. Därmed kommer de hårdbottenhabitat som skapas inte exploateras för fritids- eller yrkesfiske vilket innebär ett skydd för fisken
i dessa områden.
Tillförseln av hårdbottenstrukturer kan även potentiellt öka konnektiviteten mellan Natura 2000områdena, och därmed länka samman Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och Stora
Middelgrund och Röde Bank, vilket kan få positiva effekter på biologisk mångfald och grön
infrastruktur i havet. Vad gäller positiva effekter för fisk under driftskedet kopplat till en ökad
konnektivitet mellan områdena Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund är detta beskrivet i
bilaga E.3 till ansökan (kumulativa effekter, avsnitt 8.3) och fördjupas vidare i bifogat PM (se
bilaga C, avsnitt 3).
2.4.2

HaV anser att det behövs en beskrivning av projektets potentiella långsiktiga påverkan på artssamansättning och interaktion mellan arter med avseende på den förändrade botten och ljudmiljön i driftskedet.

Artsammansättningen för fisk skiljer sig beroende på habitat. Fisksamhället på Stora och Lilla
Middelgrund liknar varandra med förekomst av både vanligt förekommande arter och rödlistade
arter. I bilaga E6 till ansökan redovisas vilka fiskarter som förekommer i området samt vilken
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påverkan en förändrad bottenmiljö kan förväntas ha på dessa. Inom området för den planerade
vindkraftparken som domineras av mjuka och sandiga bottnar finns hårdbottenhabitat främst i
den nordvästra delen av verksamhetsområdet. Fisksamhället domineras av arter som är associerade till mjukbotten och pelagiska arter. Eftersom etablering av fundament och erosionsskydd
gör att den totala ytan med hårdbottenhabitat ökar väntas även en ökad biomassa av fiskarter som
är knutna till hårdbottenmiljöer. De arter som förväntas öka kring fundamenten och i närhet till
dem är arter som redan finns vid befintliga hårda strukturer inom området och i närområdet.
Artsammansättningen av fisk på mjukbottnarna inom vindkraftparken väntas inte förändras eftersom de ytor som upptas av de nya strukturerna är små och utspridda och mjukbottenhabitaten
kommer att vara fortsatt sammanhängande.
2.4.3

Länsstyrelsen Skåne län efterfrågar en beskrivning av möjligheten att tillskapa biogena rev kring fundamenten.

Bortsett från den reveffekt som beskrivits avser Vattenfall att arbeta aktivt med att förbättra förutsättningarna för att de nya strukturerna ska bli attraktiva habitat för marina organismer. Detta
görs som ett led i Vattenfalls hållbarhetsstrategi med en ambition att kunna tillämpa en naturinkluderad design för vindkraftparken Kattegatt Syd (se bilaga C till ansökan, s.12). Vilka typer
av projektanpassningar som är möjliga beror dock på vilken typ av fundament som används för
projektet. Vid val av monopilefundament, som är den vanligast förekommande fundamentstypen
idag, finns möjlighet att utforma så kallade ”torskhotell”. Vid en sådan design utformas håligheter i monopilefundament med stenar av olika storlek som finns tillgängliga inuti fundamenten
och som kan nås av fiskar och andra organismer och på så sätt gynna den biologiska mångfalden.
Vattenfall har idag ett pågående pilotprojekt med denna typ av naturinkluderande design och
uppföljning av resultat från detta projekt kommer att ske. När Kattegatt Syd projekteras kommer
det därmed att finnas större kunskap om naturinkluderande design.
Det finns förutsättningar att efter det att parken är uppförd följa upp ovanstående frågor om reveffekt, påverkan från etableringen av naturinkluderad design, m.m. Det är emellertid för tidigt
att redan nu planera sådana uppföljningar, i synnerhet eftersom frågorna kanske redan är besvarade och dokumenterade från andra vindkraftsetableringar vid tidpunkten för Kattegatt Syds anläggande. Behovet av en dylik uppföljning kommer att utvärderas mot bakgrund av det allmänna
kunskapsläget inför anläggningsfasen.
2.4.4

Länsstyrelsen Skåne län önskar kompletterande beskrivning av spridningsmönster
för yngel och i vilken utsträckning yngel kan fly undan om de finns kvar i området
när pålning inleds.

Frågan om spridningsmönster för yngel och påverkan vid pålning beskrivs ytterligare i bilaga C
avsnitt 3.4–3.5, vartill hänvisas.
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2.5
2.5.1

Påverkan på fåglar
Naturvårdsverket anser att det behövs en utvecklad redogörelse över de långsiktiga
miljöförändringar som ägt rum i Kattegatt och hur det påverkar dynamiken i sjöfågelbestånden samt vilka effekter verksamheten kan medföra vid en återhämtning av
arterna i området.

När det gäller den långsiktiga dynamiken i sjöfågelbestånd och arternas möjligheter till återhämtning kan fågelarterna sillgrissla, tordmule, storlom, smålom, sjöorre, ejder, tretåig mås och alfågel vara relevanta.
Tretåig mås finns med i bevarandeplanen för Natura 2000-området Lilla Middelgrund medan
sillgrissla och tordmule finns upptagna i bevarandeplanen för både Lilla Middelgrund och Stora
Middelgrund och Röde bank. Storlom, smålom, sjöorre, alfågel och ejder utgör alla typiska arter
för Natura 2000-naturtypen 1110 Sandbankar som finns med i bevarandeplanen för Natura 2000områdena Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank.
För populationstrend samt förekomst och påverkan på storlom/smålom hänvisas till avsnitt 2.5.4
nedan.
Vad gäller förekomsten av alkor (sillgrissla och tordmule) i Kattegatt är dynamiken i fågelbeståndet komplex eftersom studier visat att de alkor som finns i Kattegatt kommer från skilda
kolonier med varierande populationstrender. När det finns dokumenterade ökningar såväl som
minskningar i kolonier i olika havsområden är det inte uppenbart att det bör vara en påtaglig
skillnad i antalet alkor som uppträder i Kattegatt idag jämfört med för 30 år sedan och de konservativa tätheter som används för bedömning av undanträngningseffekter i bilaga A kan därför
ses som rimliga.
Under de fågelinventeringar som utförts för Kattegatt Syd observerades varierande antal tretåig
mås mellan olika inventeringstillfällen. De inventeringstillfällen där fler tretåiga måsar observerats är i första hand associerade med hårdare vindar som medfört att fler vinddrivna fåglar såsom
tretåig mås noterats (se bilaga E7 till ansökan samt bilaga A till denna komplettering). Arten har
då framför allt noterats norr om Kattegatt Syd på Lilla Middelgrund och Fladen. Som framgår av
bilaga E7 till MKB:n har förekomsten av tretåig mås under vintern minskat i yttre Kattegatt (se
även bilaga A). Den nedåtgående populationstrenden är främst relaterad till fiskeverksamhet
samt högre ytvattentemperatur. Även om antalet individer av tretåig mås skulle öka igen i Kattegatt på vintern kvarstår bedömningen att påverkan på tretåig mås är försumbar eftersom de är
vinddrivna och har inte sin naturliga förekomst i Kattegatt (se bilaga E7 samt komplettering
WSP).
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Alfågel och sjöorre har stabila populationstrender medan beståndet av ejder minskat betydligt de
senaste årtiondena (Naturvårdsverket, 20086). Alfågeln övervintrar främst vid grundområden och
utsjöbankar i Egentliga Östersjön (Artdatabanken, 20227) och förekommer endast tillfälligt och
sparsamt under migrationstid i Kattegatt. Både ejder och sjöorre övervintrar visserligen i Kattegatt men inte i utsjöområdet kring Kattegatt Syd. Ejdern är en väldigt kustbunden art och övervintrar i de relativt grunda områden i danska farvattnen, framförallt runt öarna och längs Jyllands
östra kust och även sjöorren övervintrar främst i den danska delen av Kattegatt.6 Ingen av arterna
bedöms därmed beröras av etablering av Kattegatt Syd oavsett populationsutveckling. Därmed
kvarstår bedömningen att påverkan på dessa sjöfågelarter är försumbar.
Vattenfall får slutligen anmärka att sökanden har att förhålla sig till och bedöma konsekvenserna
av den förväntade verksamheten i förhållande till ett antaget nollalternativ; en verksamhetsutövare kan inte förväntas inom ramen för en tillståndsprövning utreda eller mer utförligt redogöra
för effekter av pågående och övergripande miljöförändringar och påverkan på vissa arter till följd
av sådana förändringar.
2.5.2

Naturvårdsverket önskar även en komplettering med de ytterligare inventeringar
som planerats att genomföras under vintersäsongen 2021/22. Länsstyrelsen Västra
Götalands län anser att ansökan i förhållande till alkor bör kompletteras med båtinventeringar, förslagsvis under vintern (2021/2022) samt att underlag om alkorna bör
baseras på flera år än de redovisade för att upptäcka om antalet fåglar kan skilja sig
åt mycket mellan olika år.

Vattenfall har via Ottvall Consulting AB genomfört ytterligare inventering av fåglar, från både
båt samt flyg, inom verksamhetsområdet och dess närområde under vintern 2021/2022. Resultatet har sammanställts i en rapport från Ottvall Consulting AB, se Bilaga A. Generellt noterades
vid dessa inventeringar något lägre, men likartade antal alkor än vid tidigare inventeringar. I
januari 2022 noterades dock ett stort antal alkor i Kattegatt, med likartade tätheter både inom
verksamhetsområdet och i övriga djupare områden utanför verksamhetsområdet.
De inventeringar som utförts visar att alkorna inte är knutna till något specifikt område utan rör
sig över mycket stora ytor för födosök. Inventeringen bekräftar tidigare slutsatser i Bilaga E7 till
MKB:n, med det tillägget att under kortare perioder kan tätheter av alkor vara högre i Kattegatt generellt.
2.5.3

6
7

Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att fortsatta undersökningar bör genomföras av undanträngningseffekter på alkor. Länsstyrelsen har vidare angett att det

Naturvårdsverket. 2008. Rapport 5813 - Populationstrender för fågelarter som häckar i Sverige.
Artdatabanken. 2022. Artfakta. https://artfakta.se/artbestamning [hämtad 2022-03-21]

Page 25 of 48

26(48)

bör utvecklas hur stor påverkan vindkraftsparken har på de alkor som bedöms störas
(trängas undan) vintertid samt även annan tid på året, även i långsiktigt perspektiv.

En fördjupad redovisning av förekomst under olika delar av året och bedömning av undanträngningseffekter, inklusive kumulativa effekter, redovisas i bilaga A respektive bilaga C, avsnitt 3.2.
Både tordmule och sillgrissla rör sig över stora områden under vintersäsongen och är inte koncentrerade till utsjöbankar eller specifika områden. Om undanträngning uppstår kommer berörda
alkor leta upp andra områden inom sitt habitat i Kattegatt för födosök. Projektet Kattegatt Syd
påverkar som mest alkorna på en mycket liten del av det totala övervintringsområdet i Kattegatt.
Konsekvensen kopplat till detta för förekomsten av övervintrande alkor i Kattegatt bedöms därmed som obetydlig både på lång och kort sikt (se vidare bilaga C, avsnitt 5.2.2).
Undanträngningen av alkor baseras på ett konservativt antagande om arternas förekomst i området (se bilaga E7 till MKB:n samt bilaga C). Det konservativa antagandet är baserat på alkornas
förekomst i området under den tid på året då förekomsten är som högst i Kattegatt, vintern. Under
resten av året förekommer alkor i begränsat antal i havsområdet och det är därmed vintersäsongen
som är relevant för bedömning av konsekvenser för fåglarna.
Såvitt gäller kunskapsläget om undanträngning för alkor visar gjorda studier att observationerna
varierar från olika grad av undanträngning, till ingen undanträngningseffekt, till positiva effekter
på täthet av fåglar. Det är därmed inte möjligt att dra säkra slutsatser om huruvida undanträngningseffekter alls kommer att uppstå och i så fall i vilken omfattning till följd av etableringen av
Kattegatt Syd. Det är däremot möjligt att med en hög grad av säkerhet bedöma vad som utgör ett
maximalt scenario för undanträngning. De studerade vindkraftsparkerna har dock haft en avsevärt högre täthet av vindkraftverk och studier tyder på att just täthet av verk är en viktig parameter
för graden av undanträngning.
Bedömningarna i ansökan och dess miljökonsekvensbeskrivning har utgått från ett s.k. värsta
scenario i vilket bedömts att en viss andel alkor kan komma att undvika vindkraftsparken och
dess närområde. Det är dock troligt att undanträngningen kommer att bli mindre eftersom vindkraftverken kommer att placeras jämförelsevis glest.
2.5.4

Naturvårdsverket anser att bolagen behöver närmare redogöra för slutsatsen att påverkan på storlom och smålom inte bedöms uppkomma och om exempelvis val av
inventeringsmetod kan ha påverkat i vilken omfattning storlom och smålom påträffats vid inventeringar i området.

När det gäller förekomst av lommar finns en lång rad studier som bekräftar att lommarna nästan
uteslutande noteras kustnära längs både den danska och svenska kusten, men i princip saknas
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helt inom det aktuella området för Kattegatt Syd och övriga områden längre från kusterna. Inventering av Skov et. al 20198, som täckte den danska kusten, inkl. Kattegatt Syd visade tydliga
koncentrationer av lommar i Laholmsbukten och Skälderviken, ett område precis intill Anholts
nordöstra punkt samt de allra sydligaste områdena av Kattegatt norr om danska Själland. För
områden långt från kusten var tätheten av lom mycket låg. Vid inventeringar utförda runt Anholt
(Krag Petersen & Sterup 20199 samt DHI 2009 som grundas i både inventeringar 2000–2008
samt historiska data), noterades lommarna främst nära den danska kusten samt en koncentration
just vid Anholts östra udde. Öster om Anholt var förekomsten av lom låg. De kustnära förekomsterna bekräftas även i Ottvall och Ottosson 202010 samt Nilsson 202011, som visar att utsjöområdet kring de båda vindkraftparkerna Kattegatt Syd och Stora Middelgrund samt övriga områden
längre ut i Kattegatt inte används av rastande lommar, utan observeras närmare kusten i Laholmsbukten och Skälderviken där det är känt sedan tidigare att flera tusen lommar kan uppträda på
våren.
För projekt Kattegatt Syd har sju inventeringar från flyg gjorts i september 2020-maj 2021. Utöver detta har båtinventeringar gjorts under två vintersäsonger (vintern 2020/2021 samt
2021/2022) liksom även två flygningar för digital flygbildstolkning under vintern 2020/2021.
Under vintern 2022 gjordes också en kompletterande flyginventering i samarbete med projekt
Stora Middelgrund över ett större område som täckte in såväl de båda vindkraftparkerna som
närliggande Natura 2000-områden. Under samtliga inventeringar har få eller inga lommar observerats. De omfattande inventeringar som utförts för vindkraftparken Stora Middelgrund visar
även de att området inte nyttjas av lommar.
Mot bakgrund av att lommar inte observerats alls eller mycket fåtaligt under samtliga inventeringar som gjorts i området, görs bedömningen att utsjöområdet kring Kattegatt Syd inte har
något värde för arterna. Risken för påverkan av vindkraftspark Kattegatt Syd på dessa arter bedöms därmed som försumbar.
Det finns inte heller några indikationer på att det berörda området historiskt har nyttjats av lommar vintertid. I DHI:s studie för Anholt Offshore (DHI 200912), förekommer utbredningskartor
för åren 2000–2008 och även dessa visar samma mönster som mer sentida inventeringar, med de
8

Skov, Mortensen, Tuhuteru. 2019. Site selection for offshore wind farms in Danish waters. Investigations
of bird distribution and abundance.
9
Krag Petersen & Sterup. 2019: Bird distributions in parts of the Danish North Sea and in Kattegat, autumn
2019.
10
Ottvall & Ottosson 2020. Fågelinventering 22 april 2020 på Stora Middelgrund och Röde Bank. Fokus
på smålom, storlom, sjöorre och svärta (Richard Ottvall & Ulf Ottosson).
11
Nilsson L. 2020. Fåglar i NV Skånes havsområde i relation till en vindkraftspark på Stora Middelgrund.
12
DHI. 2009. Anholt Offshore Wind Farm
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kustnära koncentrationerna. Skov m.fl. 201113 visar på populationsförändringar för sjöfågel och
för smålommen redovisas en långsam nedgång av övervintrande smålommar i Kattegatt från
1987 till 2003, men därefter har numerären ökat långsamt. Det finns inget som tyder på att denna
minskning och senare ökning har medfört någon påverkan på antalet fåglar i Kattegatt Syd.
De inventeringar som gjorts inom projekt Kattegatt Syd omfattar tre olika metoder: inventering
med båt; flyg; samt digital flygbildstolkning. De tre metoderna har olika styrkor och svagheter
(se bilaga G) och som framgår av bilaga E7 och bilaga E8 till MKB:n har lommar observerats
mycket fåtaligt eller inte alls vid samtliga inventeringar. Digital flygbildstolkning är en ny metodik för Sverige men används som standard i ett flertal andra europeiska länder (bland annat
Danmark och Storbritannien). Metodiken är överlägsen såväl båt- och flyginventeringar gällande
såväl antalet fåglar som observeras som säkerhet i artbestämning av dessa. Inventeringar med
flyg anses generellt vara en bra metod för inventering av storlom och smålom (t.ex. O’Brien m.fl.
201214, Heinänen m.fl. 202015) men i jämförelsen mellan de tre metoderna är det digital flygbildstolkning som är den metod som bedöms vara bäst för att identifiera svårupptäckta arter så
som lommar. Vattenfall har använt sig av samtliga vedertagna inventeringsmetoder för sjöfågel
i utsjömiljöer som finns att tillgå och gör bedömningen att detta ger en god bild av fågelpopulationerna i området. Risken för att förekomsten av storlom och smålom underskattats bedöms därmed som mycket liten.
2.6
2.6.1

Invasiva arter
Helsingborgs kommuns miljöförvaltning anser att bolagen bör utreda risken för att
fundamenten kan bli refuger för invasiva arter och redogöra för hur bolagen ska arbeta förebyggande i detta hänseende.

Vattenfall har via WSP utvecklat miljöbedömningen i aktuell fråga. Se bilaga C, avsnitt 4.
Sammanfattningsvis bedöms risken för att fundamenten ska bidra till en ökad spridning av invasiva arter i Kattegatt som obetydlig eftersom ett stort antal strukturer som erbjuder hårda substrat
i skvalpzonen redan i dagsläget förekommer utspridda i Kattegatt.

13

Skov mfl. 2011. Waterbird Populations and Pressures in the Baltic Sea.
O'Brien, S.H., Webb, A., Brewer, M.J. & Reid, J.B. 2012. Use of kernel density estimation and maximum curvature to set Marine Protected Area boundaries: Identifying a Special Protection Area for wintering red-throated divers in the UK. Biological Conservation 156:15-21.
15
Heinänen, S., Zydelis, R., Kleinschmidt, B., Dorsch, M., Burger, C., Morkunas, J., Quillfeldt, P. &
Nehls, G. 2020. Satellite telemetry and digital aerial surveys show strong displacement of red-throated
divers (Gavia stellata) from offshore wind farms. Marine Environmental Research 160:104989
14
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2.7
2.7.1

Konnektivitet
HaV anser att lokaliseringen kan bidra till en fragmentering av de skyddade områdena vilket bör beskrivas mer utförligt. Helsingborg kommuns miljöförvaltning och
stadsbyggnadsförvaltning samt Länsstyrelsen Västra Götalands län anser att underlaget bör förtydligas avseende hur verksamheten kan påverka konnektiviteten,
för såväl fåglar som marina djur som rör sig mellan områden.

Vad gäller frågan om konnektivitet och fragmentering har Vattenfall låtit WSP utveckla miljöbedömningen, se bilaga C, avsnitt 3.
Sammanfattningsvis bedöms risken för fragmentering av de skyddade områdena som obetydlig
eftersom de mjukbottenytor som omvandlas till hårdbotten (fundamenten och erosionsskydd) är
mycket små i relation till områdets totala yta, att förändringar av strömhastighet och riktning
bedöms bli obetydliga och därmed inte hindrar larvspridning.
Konnektiviteten för fiskar och marina däggdjur bedöms inte påverkas eftersom de inte förväntas
undvika parkområdet under drift.
Gällande konnektivitet för alkor kan inte Natura 2000-områdena anses utgöra specifikt viktiga
områden mellan vilka alkorna rör sig och fåglarna är inte heller begränsade till att använda parkområdet för sina förflyttningar. Kattegatt Syd bedöms leda till obetydliga konsekvenser då alkor
förväntas flyga igenom parken då avstånden mellan verken är stort. Kollisionsrisken bedöms
samtidigt som liten då alkorna flyger lågt (under rotorbladen).
Sjöfåglar använder främst kustområden vid sträck. Skulle vissa sträckande sjöfåglar ändå passera
vindkraftparken bedöms konsekvensen bli obetydlig eftersom det endast medför en något längre
flygsträcka om de väljer att flyga runt parken. Även sjöfåglar förväntas dock flyga igenom parken
vid sträck, och flyger generellt lågt (under rotorbladen).
2.8
2.8.1

Kumulativa effekter
HaV anser att kumulativt driftbuller samt kumulativa effekter av grumling och sedimentpålagring från tillkommande vindkraftparker bör redovisas. Helsingborgs kommuns miljöförvaltning, Naturvårdsverket, Varbergs kommun samt Länsstyrelsen
Skåne län anser alla att närmare redogörelse krävs för kumulativa effekter från
andra vindparker generellt och för berörda djurgrupper samt hur effekterna kan minimeras. Länsstyrelsen Västra Götaland önskar att påverkan förtydligas i förhållande
till ett scenario där fler vindkraftsparker byggs till havs längs hela den svenska västkusten från norra Bohuslän ner till Falsterbo.

En bedömning av kumulativa effekter, inklusive i förhållande till Natura 2000-områden har tagits
fram och redovisas i kap. 17 i MKB:n, en fördjupad bedömning av kumulativa effekter på Natura
2000-områden finns också i bilaga E3 till ansökan.
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Enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen kan den kumulativa bedömningen inkludera andra projekt som meddelats tillstånd (eller som har anmälts och som därefter påbörjats).
Det rör sig således inte om att även bedöma projekt som befinner sig på planerings- eller prövningsstadie eller eventuella framtidsscenarier såsom anläggande av vindkraftparker längs hela
kusten från norra Bohuslän ner till Falsterbo. Oaktat detta, och mot bakgrund av myndigheternas
uttryckliga begäran härom, har Vattenfall låtit WSP komplettera den kumulativa bedömningen i
MKB:n med en utvecklad beskrivning av de kumulativa effekterna på Natura 2000-områdena
från vindkraftsparkerna Stora Middelgrund, Kattegatt Syd och del av Galatea-Galene (efter begäran härom från Länsstyrelsen Hallands län), se bilaga C, avsnitt 5. En dylik bedömning av
eventuella kumulativa effekter i förhållande till Galene blir dock oundvikligen osäker eftersom
den dels måste göras utifrån sådana offentligt tillgängliga uppgifter om det planerade projektet,
dels mot bakgrund av att Galene kanske inte blir anlagd om inte den andra delen benämnd Galatea
blir anlagd. Sammanfattningsvis görs dock följande bedömning.
§

Grumling och sedimentpålagring bedöms för berörda artgrupper i Lilla Middelgrund blir
obetydliga även om Galene anläggs under samma period som Kattegatt Syd. För Stora
Middelgrund bedöms de kumulativa konsekvenserna bli små, varav Kattegatt Syd bidrar
obetydligt till konsekvenserna.

§

Gällande driftbuller bedöms kumulativa konsekvenser i närliggande Natura 2000-områden bli obetydliga även om Galene anläggs.

§

För buller i anläggningsskedet bedöms påverkan på tumlare i Stora Middelgrund och
Röde bank som acceptabel enligt JNCC:s riktlinjer med beaktande av befintliga villkorsförslag för Kattegatt Syd och Stora Middelgrund. För Lilla Middelgrund bedöms påverkan från Kattegatt Syd som acceptabel enligt JNCC:s riktlinjer. För Galene har inte
JNCC:s riktlinjer tillämpats och Galene tycks inte planera för någon distans mot Lilla
Middelgrund. Det kan därmed inte uteslutas att det skulle kunna uppstå en bullerpåverkan som är oacceptabel enligt JNCC:s riktlinjer till följd av etableringen av Galene.
Denna situation skulle innebära att projektet inte kan anläggas samtidigt, även om Kattegatt Syd i sig skulle kunna efterleva riktlinjerna från JNCC.

Mot bakgrund av bedömningen av kumulativa effekter har det inte ansetts att det finns skäl att
föreslå några ytterligare skyddsåtgärder för att minimera den kumulativa påverkan, utöver det
villkorsförslag som innebär att det kumulativa undervattensbullret i anläggningsfasen begränsas
till en acceptabel nivå inom Stora Middelgrund. I den mån projektet Galene kan komma att realiseras kan det behöva övervägas om ett eventuellt Natura 2000-tillstånd till Galene behöver förenas med ett villkor som innebär att pålning inte får ske samtidigt som inom Kattegatt Syd.
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2.8.2

Länsstyrelsen Skåne län anser att bolagen bör redovisa den kumulativa effekten på
ål av elektromagnetiska fält från alla tillståndsgivna kablar och anläggningar i Kattegatt, Öresund och södra Östersjön.

Vattenfall får inledningsvis anmärka att aktuell fråga inte är en fråga för prövning av ansökan
om tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna.
Kumulativa effekter på ål har emellertid likväl beskrivits i framtagen komplettering relaterat till
ett flertal undervattenskablar i Östersjön och Kattegatt. En konservativ bedömning är att om en
ål passerar tio kablar på väg mot Sargassohavet kan en potentiell fördröjning uppgå till fem timmar (förutsatt att kablarna inte är nedgrävda, varvid en fördröjning troligen uteblir helt). Betydelsen av en eventuell fördröjning på fem timmar relaterat till den långa vandringen som tar
mellan ett till tre år bedöms vara obetydlig och det är därmed Vattenfalls bedömning att den
kumulativa effekten av nämnda kablar saknar betydelse, se vidare bilaga C, avsnitt 5.
2.9
2.9.1

Geofysiska och geotekniska undersökningar
HaV anser att de förberedande geoundersökningarna inför anläggandet bör ingå i
miljökonsekvensbeskrivningen.

Tillstånd för konstruktionsförberedande undersökningar enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln kommer att sökas separat inför etablering av Kattegatt Syd. Vattenfall har dock låtit WSP
ta fram ett kompletterande PM avseende undersökningarnas bedömda påverkan på miljön i närliggande Natura 2000-området (bilaga E). Eventuell påverkan in i Natura 2000-områdena bedöms endast kunna uppkomma till följd av bullerspridning vid seismiska undersökningar via s.k.
sparker och s.k. sub bottom profiler (SBP) vilka eventuellt kan påverka beteendet för tumlare
inom en viss räckvidd från undersökningarna. Eventuella beteendeförändringar bedöms dock bli
mycket begränsade eftersom bullerspridning in i Natura 2000-områdena endast sker inom en
mycket begränsad del av respektive Natura 2000-område samt under en mycket kort tidsperiod.
Påverkan till följd av undersökningarna bedöms därmed vara så begränsad att dessa inte bedöms
kunna påverka miljön inom något av de närliggande Natura 2000-områdena på ett betydande sätt,
varken ensamt eller kumulativt. De konstruktionsförberedande åtgärderna bedöms därmed inte
kunna medföra en sådan påverkan på miljön inom Natura 2000-områdena att dessa, ensamt, föranleder en skyldighet att inhämta ett Natura 2000-tillstånd.
Eftersom undersökningarna utgör en integrerad del av projektet omfattas de dock likväl av nu
aktuell ansökan och miljöbedömning.
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2.10 Övrigt
2.10.1 Försvarsmakten efterfrågar kompletterande shapefiler för ansökningsområdet.

Vattenfall har den 16 december 2021 skickat efterfrågade filer till länsstyrelsen som i sin tur
vidarebefordrat dessa till Försvarsmakten.

3

Länsstyrelsens Hallands län kompletteringsföreläggande

Som angetts ovan redovisar och bemöter Vattenfall myndighetens föreläggandepunkter löpande
i rubriceringen nedan; föreläggandepunkt 1 återfinns i avsnitt 4.1.1, punkten 2 i 4.1.2, osv. Om
frågan redan besvarats ovan sker hänvisning till relevant avsnitt.
3.1
3.1.1

Länsstyrelsens kompletteringsfrågor
Ansökans huvudhandling – Förtydliga yrkandet kring Natura 2000-tillstånd som
anger att tillstånd söks för utläggande och bibehållande av exportkablar till vindkraftparken ”som framgår av bilaga A” när bilaga A saknar redovisning av exportkablar
samt om ansökan även gäller i relation till Natura 2000-områden i svenskt sjöterritorium.

Ansökan omfattar uppförande och drift av havsvindparken Kattegatt Syd, inkluderande det interna kabelnätverket och exportkablar samt konstruktionsförberedande undersökningar. I relation
till länsstyrelsens fråga omfattas även anläggandet och bibehållandet av exportkablarna, som kan
komma att anläggas inom område som är gråmarkerat på den andra bilden i bilaga A till ansökan,
i den utsträckning anläggandet och bibehållandet kan komma att påverka respektive Natura 2000område i den ekonomiska zonen.
I dagsläget kan således exportkablar komma att anläggas inom denna ”korridor” som är gråmarkerad i bilaga A till ansökan. Natura 2000-bedömningen i MKB:n omfattar projektets samlade
påverkan på aktuella områden och därmed även anläggande och bibehållande av exportkablar i
den utsträckning de påverkar Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde bank samt
Lilla Middelgrund. Potentiell påverkan från anläggningsarbeten vid nedläggande av exportkablar
är mindre än den grumlingspåverkan som kan uppkomma vid borrning av havsbotten inför pålning, se avsnitt 9 i MKB:n. På så vis möjliggörs en samlad prövning av projektets samlade påverkan på de aktuella Natura 2000-områdena. Bolagen vill härigenom också säkerställa att det
inte råder någon osäkerhet om huruvida nedläggandet av exportkablar har ingått i Natura 2000prövningen eller ej.
Eventuell påverkan från nedläggande och bibehållande av exportkablar i svenskt sjöterritorium
kommer att behandlas och prövas inom ramen för ansökan om vattenverksamhet enligt miljöbalken. Som angetts i ansökan kommer denna tillståndsprövning att åtminstone en tid till invänta
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det uppdrag Affärsverket svenska kraftnät mottagit från regeringen att förlägga stamnätet ut i
svenskt sjöterritorium för att förenkla uppförande och drift av havsbaserad vind.
3.1.2

Naturtyper och bottensamhället – komplettera ansökan med ett mer heltäckande
kartunderlag för de delar av botten som kan bli aktuella för fysiska ingrepp, särskilt
där Natura 2000-naturtyper och höga naturvärden finns. Visa hur enskilda vindkraftverk samt kabelkorridorer och därmed sammanhängande anläggningar kan placeras med hänsyn till bubbelrev samt samtliga Natura 2000- och Ospar/Helcom-habitat.

Vindkraftparken är med god marginal placerad utanför Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde bank respektive Lilla Middelgrund. Någon indirekt påverkan på Natura 2000områdena vid en eventuell förekomst av nämnda naturtyper inom vindkraftområdet riskerar därmed inte uppkomma. Aktuell fråga behandlas således i Vattenfall Vindkrafts komplettering av
ansökan om konstruktion och drift av vindkraftparken enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.
3.1.3

Naturtyper och bottensamhället – komplettera med ytterligare marinbiologiska
undersökningar av havsbotten för de delar av botten som kan bli aktuella för fundament, transformatorstation samt där kablar kan komma att förläggas.

Se bemötande ovan; frågan kommer att behandlas i Vattenfall Vindkrafts komplettering av ansökan om konstruktion och drift av vindkraftparken enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.
3.1.4

Naturtyper och bottensamhället – komplettera med ett resonemang om ökad konnektivitet även kan medföra negativa effekter när arter som kanske inte hör hemma
i det ena området får lättare att sprida sig dit.

För en utvecklad redogörelse för konsekvensbedömningen med avseende på konnektivitet m.m.,
se bilaga C, avsnitt 4.
3.1.5

Naturtyper och bottensamhället – utred risken för att fundament i utsjön kan bli refuger för invasiva arter och hur detta kan motverkas.

Se avsnitt 2.6 ovan.
3.1.6

Naturtyper och bottensamhället – redovisa vad sedimentpålagring och grumling
kommer att innebära för de naturtyper och arter som är bottenlevande (bentiska)
och som påverkas inom Natura 2000-områdena enligt grumlingsmodelleringen. Redovisa även kumulativa effekter av grumling och sedimentpålagring från planerade
vindkraftparker i närheten, såsom vindpark Stora Middelgrund och vindpark GalateaGalene.

Vattenfall har låtit WSP komplettera redovisningen av påverkan till följd av grumling och sedimentation inklusive den kumulativa bedömningen i Natura 2000-områdena, se bilaga C avsnitt
2 och 5.1 samt avsnitt 2.2 ovan.
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3.1.7

Naturtyper och bottensamhället – undersök om det är möjligt att använda fler eller
andra skyddsåtgärder såsom t.ex. silt-gardiner för att minska grumling i närheten av
rev och andra känsliga naturtyper/arter under anläggningsfasen.

Genomförd sedimentmodellering för anläggningsskedet i projektet visar att det inte finns risk för
någon relevant grumlings- och sedimentationspåverkan inom respektive Natura 2000-område, se
bilaga C, avsnitt 2. Frågor relaterade till grumlings- och sedimentationspåverkan inom vindkraftområdet kommer att besvaras inom ramen för kompletteringen av ansökan om tillstånd enligt lag
om Sveriges ekonomiska zon.
3.1.8

Naturtyper och bottensamhället – redogör för om exportkabeln kommer att påverka
Natura 2000-områden på något sätt.

En utvecklad redovisning av exportkabelns bedömda påverkan på Natura 2000-områdena har
tagits fram av WSP, se bilaga C avsnitt 5.1, vartill hänvisas.
3.1.9

Marina däggdjur – sökanden har angett perioden för pålning till mellan den 1 juni
och den 31 december. Redovisa konsekvenserna för tumlarna av pålning under
sommarperioden.

Den genomförda konsekvensbedömningen utgår ifrån att pålning kan komma att ske vid den
tidpunkt när ljudutbredningen är som mest omfattande, dvs. ett värsta scenario med avseende på
undervattensbuller. Forskarna vid Aarhus Universitet bedömer att tumlarna är lika känslig året
runt, dvs. någon skillnad i känslighet beroende på säsong anses inte föreligga. Den enda väsentliga skillnaden vid en konsekvensbedömning specifikt avseende sommarperioden är alltså att
ljudutbredningen under den aktuella perioden kommer att vara betydligt mindre och därmed att
det bullerpåverkade området skulle minska. Vid pålning under sommaren kommer endast 2,8
procent av Lilla Middelgrund att påverkas av ljudnivåer som kan medföra beteendereaktioner
hos tumlare, motsvarande siffra för Stora Middelgrund är 5,3 procent. Tumlarna förväntas då
röra sig bort från dessa mindre delområden. Inom resterande ytor av Natura 2000 områdena (motsvarande 97 respektive 95 procent) bedöms ingen påverkan uppkomma på tumlare. För vidare
resonemang om konsekvenser för tumlare, som även omfattar pålning under sommaren, se bl.a.
avsnitt 2.3.2 samt Aarhus rapport Bilaga E10 till ansökan.
3.1.10 Marina däggdjur – redovisa tydligare hur sökanden utgått från försiktighetsprincipen
vid formuleringen av villkorsförslag i beaktande av den osäkerhet som finns kring
skyddsåtgärdernas dämpningsnivå.

Se avsnitt 2.3.5.
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3.1.11 Marina däggdjur – beskriv mer utförligt om lokaliseringen kan bidra till en fragmentisering av de skyddade områdena.

Kattegatt Syd väntas inte leda till fragmentering av de skyddade områdena eftersom dels varken
de två närmaste Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och bank eller
verksamhetsområdet för Kattegatt Syd är av särskild betydelse för tumlarpopulationer i Kattegatt
utan att de rör sig över mycket stora områden i Kattegatt, dels förekomsten av tumlare i parkområdet inte väntas påverkas under driftskedet; se vidare bilaga C, avsnitt 3.
3.1.12 Marina däggdjur – redovisa ett scenario, exempelvis genom en buffertzon eller alternativa fundament, där beteendepåverkan som undflyendereaktioner inte uppkommer inom de båda Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde Bank samt
Lilla Middelgrund när vindkraftparken anläggs.

Se avsnitt 2.3.11.
3.1.13 Marina däggdjur – redovisa hur verksamheten kommer att påverka möjligheten att
följa Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön
(HVMFS 2012:18), avseende miljökvalitetsnormen E.2 Mänsklig verksamhet ska
inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina miljöer under tidsperioder då djuren är
känsliga för störning.

Se avsnitt 2.3.8 ovan.
3.1.14 Marina däggdjur – redovisa fler alternativ för att förhindra beteendepåverkan på tumlare till följd av pålning, tex genom alternativa anläggningsmetoder, ytterligare dämpningsteknik, buffertzoner, begränsning av fundament eller tidsrestriktioner.

Vattenfall anser inte att det är en rimlig utgångspunkt att vid dimensionering av skyddsåtgärder
utgå ifrån att beteendepåverkan ska kunna uteslutas helt. Såvitt avser möjlighet att genom buffertzoner helt ta bort risken för bullerstörning inom de skyddade områdena, se avsnitt 2.3.11
ovan. Såvitt gäller tidsrestriktioner hänvisas till avsnitt 2.3.12 och såvitt gäller dämpningsteknik
till bilaga D.
3.1.15 Marina däggdjur – redovisa möjligheterna att anpassa tidsperioden för anläggningsarbeten (pålning) ytterligare för att skydda tumlare under den för arten särskilt känsliga parnings- och uppväxtperioden, utöver vad sökanden planerar (1 januari-31
maj).

Se avsnitt 2.3.12 och 3.1.21.
3.1.16 Marina däggdjur – redogör för hur de föreslagna villkoren 2 och 3 (för undervattensbuller) ska kunna innehållas och kontrolleras när anläggandet sker.

Se avsnitt 2.3.12.
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3.1.17 Marina däggdjur – redovisa hur uppsatta bevarandemål för tumlare i bevarandeplanen för Natura 2000-området inte ska påverkas av verksamheten. Bevarandemålen
anger att tumlare kan utöva sina naturliga beteenden som t.ex. födosök, parning,
kalvning och digivning utan att störas av antropogena verksamheter och skrämmas
bort/stressas av undervattensbuller.

Se avsnitt 2.3.1.
3.1.18 Marina däggdjur – det finns en osäkerhet i uppskattningen av avståndet för beteendepåverkan vid pålning på tumlaren eftersom ett stort antal osäkra faktorer spelar
in. Detta medför att den slutgiltiga uppskattningen av påverkansavståndet/området
blir svårbedömd. Beskriv tydligare denna osäkerhet och vad den kan medföra.

Se avsnitt 2.3.5.
3.1.19 Marina däggdjur – redovisa om den föreslagna tekniken för ljuddämpning kan ge
den effekt som bolaget vill uppnå genom att redovisa resultat från genomförda projekt i andra länder.

Se avsnitt 2.3.11.
3.1.20 Marina däggdjur – redovisa skyddsåtgärder för varje månad vid pålningsarbete för
att visa ljudspridningen vid olika tidpunkter. Maj är den bästa månaden och februari
den sämsta månaden för undervattensbuller enligt ansökan.

Resultatet av modelleringar med olika typer av bullerbegränsande åtgärder vid olika tider på året
redovisas i bilaga E10 till ansökan, se sid. 48 och framåt. Eftersom ingen pålning kommer att ske
under februari eller maj redovisas område för bullerpåverkan under månaderna juli respektive
december. För potentiella områden med beteendepåverkan inom Natura 2000 med de gränsvärden som föreslås, se figurer nedan. I bilaga E10 till ansökan, appendix 1 (ljudspridningsmodelllering) framgår att ljudutbredningen under juli även är representativt för perioden juni-augusti.
Ljudutbredningen i december kan representera perioden september-december, men ljudemissionen överskattas då sannolikt under tidig till sen höst. Det kan inte anses motiverat att komplettera med modelleringar månadsvis.
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Utsnitt av kartor från Appendix 1 i Bilaga E10 till MKB. Kartorna visar område med beteendepåverkan inom Lilla Middelgrund vid pålning med dubbla bubbelgardiner samt hydrosound damper
under december (t.v. worst case) samt juli (t.h.)

Utsnitt av kartor från Appendix 1 i Bilaga E10 till MKB. Kartorna visar område med beteendepåverkan inom Stora Middelgrund vid pålning. T.v. under december med dubbla bubbelgardiner,
hydrosound damper samt ytterligare 2 dB dämpning i enlighet med gränsvärden i villkorsförslag
(worst case). T.v. under juli med dubbla bubbelgardiner samt hydrosound damper.
3.1.21 Marina däggdjur – komplettera med ett jämförande exempel med pålning vid den tid
på året som innebär minst påverkan på tumlare. Redovisa för- och nackdelar mellan
arter beroende på val av tidsperiod.

Miljökonsekvenser på naturmiljön under anläggningsskedet bedöms vara begränsade till fisk,
marina däggdjur och bottensamhällen (se vidare bilaga D, MKB, till ansökan för en grundlig
genomgång). Vad gäller fisk bedöms framför allt torsk utgöra en känslig art eftersom en hög
partikelhalt i vattnet enligt tillgänglig vetenskaplig litteratur kan medföra negativa effekter på
torskägg och larver. Undflyendebeteende kopplat till pålningsljud bedöms även kunna påverka
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reproduktionsframgång för arten om pålningen sker under känsliga perioder. Kombinerat med
att en mindre del av det planerade verksamhetsområdet har högt värde för torsk under perioden
när lek och/eller ägg och larver från torsk kan förekomma i vattenmassan, januari-maj, se vidare
MKB) görs bedömningen att det finns behov för tidsrestriktioner för att skydda arten. Vattenfall
har därmed föreslagit tidsrestriktioner för grumlande aktiviteter samt pålning under hela den
period som potentiellt kan var känslig för torsklek.
Vad gäller påverkan på bottensamhällen bedöms inte tidsrestriktioner motiverade eftersom
miljökonsekvenserna sammantaget bedömts som små till obetydliga för samtliga habitat samt ej
heller bedöms vara säsongsrelaterade. Inga tidsrestriktioner kopplade till bottensamhällen är
därmed vetenskapligt motiverade för den planerade verksamheten. Detsamma gäller för marina
däggdjur där tumlare är den styrande (mest känsliga) arten.
Vid bedömning av vad som medför ”minst påverkan” på tumlare finns flera parametrar att ta
hänsyn till, dvs. tumlarnas eventuella känslighet under olika säsonger, antalet tumlare som kan
antas störas under olika säsonger vilket i sin tur kommer att bero på hur många tumlare som finns
inom påverkansområdet och ljudets utbredning under olika säsonger, dvs. påverkansområdets
storlek. Frågan är således mycket svår att besvara och mot bakgrund av att ledande forskare rörande tumlare vid Aarhus Universitet anser att tumlarna är lika känsliga året runt är motfrågan
om det är en relevant fråga att ställa. Vattenfall får emellertid framhålla följande.
Vad gäller ljudets utbredning är denna som störst under vintern. Genom att bolaget föreslår
samma gränsvärden för pålning under hela året och ljudutbredningen är mindre under sommaren
blir resultatet att ett betydligt mindre område kan komma att utsättas för ljudnivåer som kan
orsaka påverkan under sommaren (4,5 gånger mindre spridning i juni-augusti i jämförelse med
december), se kartutsnitt i avsnitt 3.1.20 ovan.
Befintliga data visar att även tumlarnas förekomst varierar (om än med små variationer) under
olika månader under denna period. Genomförd C-POD övervakning under 2021 indikerar att
förekomsten av tumlare inom verksamhetsområdet kan vara som lägst under november-februari,
följt av perioden juni-juli. Befintliga data för Lilla Middelgrund tyder dock på att Lilla Middelgrund har högst förekomst under vintern. Att påstå att sommarmånaderna skulle vara en period
med högre känslighet eller en period med högre täthet av tumlare saknar därmed grund.
Utifrån det ovanstående är länsstyrelsens fråga inte möjlig att besvara. Vidare måste beaktas att
installationsfasen bedöms pågå under cirka sex månader, under vilken period ljudutbredningen
kommer att variera (beroende på de naturliga skiftningarna i miljön), med en succesiv ökning av
ljudutbredningen från september. Härvid vill Vattenfall även framhålla, vilket framgår av bilaga
B, att det är osannolikt att ytterligare anpassning av tidsperioden för pålning kommer att minska
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påverkan för tumlare på ett relevant sätt. De bedömningar som finns i Bilaga E10 till MKB:n
grundas på konservativt antagande om tumlarnas förekomst samt den period som ljudutbredningen är som störst.
Införandet av eventuella ytterligare tidsrestriktioner för anläggningsskedet innebär att anläggningstiden förlängs, vilket i sig innebär att anläggningsrelaterad miljöpåverkan förlängs över
flera år. Omfattande tidsrestriktioner får också stora praktiska och ekonomiska konsekvenser och
kan äventyra projektets genomförande. Införandet av tidsrestriktioner måste därmed svara mot
en vetenskapligt välgrundad motivering och att resultatet av begränsningen är betydelsefull och
ger den nödvändiga minskning av projektets miljöpåverkan som krävs för att verksamheten ska
vara miljömässigt godtagbar. Utöver redan föreslagna tidsrestriktioner ser inte Vattenfall några
indikationer på att ytterligare tidsrestriktioner skulle vara verkningsfulla.
Sammantaget är det inte möjligt att identifiera en period på året när påverkan på tumlare är
mindre. Konsekvensbedömningen grundas därför på ett konservativt antagande om tumlarnas
förekomst samt den period som ljudutbredningen är som störst.
3.1.22 Marina däggdjur – Kattegatt Offshore i Falkenberg har bland annat ett villkor enligt
den tyska standarden. Redovisa vad värden enligt den tyska standarden innebär för
tumlarna och bedömningen av störningen jämfört med de värden sökanden föreslår.
Redovisa hur sökanden ser på ett villkor enligt den tyska standarden enligt nedan.
Tekniska lösningar och metodval ska användas som alstrar så låga ljudemissioner
som möjligt från ljudkällan. Ljudnivåerna under vatten får inte överstiga något av
följande värden:- SEL 160 dB re 1 μPa2 vid ett avstånd på 750 meter från ljudkällan- SPL peak-peak 190 dB re 1 μPa vid ett avstånd på 750 meter från ljudkällan.
Bolaget ska säkerställa att tumlare inte finns inom en radie av 750 meter från
bullrande aktiviteter, som ger upphov till ljudnivåer över SEL 160 dB re 1 μPa2 s,
under hela anläggnings- och avvecklingsfaserna.

Se avsnitt 2.3.2.
3.1.23 Översättning – redovisa bilaga E10 (Effects of pile driving, gravity foundations and
sediment spill on marine mammals) med svensk text. Det gäller även bilaga E5 (Sediment dispersal in- stallation activities), bilaga E8 Aerial digital bird survey reports
och bilaga E15(Hydro- dynamic pressure).

Översättning av Aarhus universitets rapport, bilaga E10 (med tillhörande underlagsrapport från
Niras) återfinns i Bilaga E.
Länsstyrelsen i Halland har även efterfrågat en översättning av ytterligare ett antal handlingar.
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Sedimentmodelleringen (bilaga E5 till MKB:n) utgör ett tekniskt underlag för de miljöbedömningar som WSP, Medins Havs- och vattenkonsulter AB, Aarhus Universitet, m.fl. gjort. Bedömningarna baseras på det scenario som enligt modellen orsakar mest grumling och sedimentpålagring. Konsekvensbedömningarna har gjorts av oberoende konsulter som på vetenskaplig
grund gjort en fördjupad effekt- och konsekvensbedömning av sedimentmodellens resultat som
redovisats på svenska.
I MKB:n kapitel 5 (påverkansfaktorer) finns en omfattande beskrivning av resultatet från sedimentmodelleringen med kartor som illustrerar grumling och sedimentpålagring.
I bilaga E4 till MKB:n beskriver Medins Havs- och vattenkonsulter AB vidare grundligt resultatet från sedimentmodelleringen samt hur grumling och sedimentpålagring påverkar bottenmiljöerna såväl inom parkområdet som inom de närliggande Natura 2000-områdena. Vattenfall har
även, till följd av inkomna synpunkter om behov på kompletteringar, låtit WSP ta fram ett PM
med fördjupade bedömningar av påverkan på naturtyper och arter kopplat till grumling och sedimentpålagring i närliggande Natura 2000-områden (se bilaga C, avsnitt 2). Resultaten från sedimentmodelleringen redovisas vidare av Aarhus Universitet i bilaga E10 (underlagsrapport marina däggdjur). I kapitel 11 i denna bilaga gör forskare vid Aarhus Universitet en omfattande
genomgång av grumlingsnivåer för de olika scenarierna med monopiles och gravitationsfundament och en bedömning av relaterade effekter och konsekvenser för marina däggdjur. Rapporten
är översatt till svenska och biläggs kompletteringsyttrandet (bilaga E). Även i bilaga E3 till
MKB:n, under påverkansfaktorer (kapitel 3), beskrivs grumlingsnivåer och sedimentpålagring
inom närliggande Natura 2000-områden och en omfattande beskrivning av påverkan på naturtyper och arter återfinns i kapitel 8. Med anledning av den grundliga genomgång av resultatet från
sedimentmodelleringen i andra dokument som bifogats ansökan, samt att indata till modellen
kommer från Vattenfall (och information i den tekniska beskrivningen och MKB:n) bedömer
Vattenfall att en översättning av sedimentmodelleringen, bilaga E5 inte är nödvändig samt ej
heller rimlig eftersom relevanta delar redovisas på svenska i ovan nämnda dokument.
Den digitala flyginventeringen av fåglar (bilaga E8) gjordes som ett komplement till traditionella
metoder för inventering av fåglar till havs. Resultatet från båt- och flyginventeringar återfinns på
svenska i bilaga E7. Anledningen till att Vattenfall valde att även genomföra digitala inventeringar simultant med mer traditionella metoder var att möjliggöra en jämförelse mellan de olika
metoderna. Den digitala tekniken är relativt oprövad i Sverige, medan den används frekvent i
många andra länder. Det finns många fördelar med att använda digital flyginventering till havs
vilka Vattenfall ville göra myndigheterna uppmärksamma på för att ge möjlighet till användandet
av tekniken i framtida projekt. Vattenfall har låtit WSP utvärdera resultaten från de olika inventeringarna, se bilaga G. Detta PM är på svenska och beskriver resultatet från den digitala analysen
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tillsammans med de olika inventeringsmetodikerna samt för och nackdelar med respektive metodik. Med anledning av detta bedömer Vattenfall att en översättning av bilaga E7 inte är nödvändig eftersom relevanta delar redan redovisas på svenska i nämnt kompletteringsdokument.
Modellen av hydrologiska förhållanden (bilaga E15) är främst ett tekniskt underlag för de bedömningar av effekter och konsekvenser som gjorts av Vattenfall anlitade, oberoende konsulter.
I många fall biläggs inte modelleringen av hydrologiska förhållanden ansökan i sin helhet utan
används endast som ett tekniskt underlag. Oceanografiska förhållanden beskrivs i MKB:n (kapitel 7.3). I samma kapitel återfinns även bedömning av effekter på oceanografiska förhållanden
utifrån resultatet från modelleringen i bilaga E15. Relevanta delar av bilaga E15 finns därmed
redan översatta i MKB:n. Resterande delar av bilagan utgörs främst av beskrivning av tekniska
parametrar samt av den standardiserade metodik som använts. Utöver beskrivningarna i kapitel
7.3 används modellen även för bedömning av effekter och konsekvenser för olika miljöaspekter.
Till följd av inkomna synpunkter om behov av kompletteringar har Vattenfall även låtit WSP
göra en utökad bedömning av hur förändrade hydrografiska förhållanden kring vindkraftparken
påverkar spridning av yngel och ägg (bilaga C, avsnitt 3.4–3.5).
Sammantaget hemställer Vattenfall, med hänvisning till vad som anförts ovan, att länsstyrelsen
nöjer sig med att bolagen endast översätter Aarhus Universitets rapport (med tillhörande bullermodellering från Niras). För övriga bilagor bedömer Vattenfall att relevanta delar av dessa redan
finns på svenska andra inskickade ansökningshandlingar.
3.1.24 Marina däggdjur – redovisa resultat från genomförda projekt, nationellt och internationellt, med dämpningen dubbel-stor-bubbelgardin (DBBC) tillsammans med hydrosound damper (HSD) (och då om möjligt med den storlek på verk som förväntas
användas).

Se avsnitt 2.3.11.
3.1.25 Marina däggdjur – redovisa hur ofta och under hur lång tid servicefartyg kommer att
besöka vindkraftparken i driftskedet. Redovisa hur stor andel av det totala driftbullret
från vindkraftsparken som servicefartygen utgör. Ange vilken sorts ljud servicefartygen avger vad gäller frekvens och ljudnivå.

Aktuell fråga avser service av vindkraftparken när den är uppförd samt i drift. Det torde inte vara
en fråga för aktuell Natura 2000-prövning utan en fråga för prövningen av ansökan om konstruktion och drift av vindkraftparken enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.
Den befintliga kunskapen visar att tumlare kan komma att förflytta sig bort från anläggningsfartyg när de befinner sig på ett avstånd på några få hundra meter. Ett enskilt fartyg kan enligt
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försiktighetsprincipen anses orsaka ett störningsavstånd på 500 meter och därmed orsaka störning inom en area av 0.8 km2. Mindre servicefartyg kommer att trafikera vindkraftparken dagligen under driftskedet för transport av teknisk personal för underhåll av vindkraftparken. Utöver
detta kommer större fartyg att krävas vid mer omfattande underhållsarbeten så som utbyte av
större komponenter. Denna typ av underhåll förväntas krävas cirka 130 gånger under vindkraftparkens driftskede. Utifrån detta är ett konservativt antagande att högst ett till två servicefartyg
av olika storlek befinner sig inom vindkraftparken samtidigt. Bullerpåverkan från dessa fartyg
kommer att beröra en mycket liten andel av vindparksområdet och en marginell del (om ens
någon) av de närliggande Natura 2000-områdena. Samtidigt bedöms ljudnivån i hög grad försvinna i bakgrundsljudet från fartygstrafiken i kringliggande farleder.
Det kan vidare noteras, att befintliga studierna av förekomsten av tumlare i vindkraftsparker i
driftfasen reellt ser på den totala påverkan från driftljudet från vindkraftverken och den tillhörandeaktiviteten från servicefartyg. Baserat på denna bakgrund, samt baserat på ny forskning kring
driftsljud från stora vindkraftverk, är det Aarhus Universitets samlade bedömning att vindkraftsparkens eventuella påverkan på tumlare i driftskedet kommer att vara obetydlig.
3.1.26 Marina däggdjur – redovisa inventering av tumlare under minst tre år i området, eller
visa att det går att göra en studie på något annat sätt som ger ett lika bra underlag.
Motivera i så fall hur bolaget kan göra bedömningen av påverkan på tumlare utan
en längre studie på minst tre år. Ange om den inventering som redovisas är komplett
då bolaget inte säkerställt att mätutrustningen inte kan trålas bort.

Förekomst av tumlare i södra Kattegatt har studerats under de senaste 40 åren, se bilaga E10 till
MKB:n. De senaste 25 åren har fem fristående studier utförts och bidragit med kunskap om förekomst av tumlare i området runt Kattegatt Syd. De projektspecifika C-POD-undersökningar
som nu utförts bekräftar tidigare utförda studier om att tumlare förekommer i området och att
Kattegatt Syd utgör en mindre del av det stora habitat där tumlarna rör sig.
De studier som finns kring tumlarnas förekomst i området utgör ett robust underlag för bedömning av påverkan på arten. MKB:n bygger på den konsekvensbedömning som Aarhus Universitet
har tagit fram rörande projektets förväntade påverkan på tumlare och även vad som utgör en
acceptabel störning in i respektive Natura 2000-område. Konsekvensbedömningen har utgått
ifrån att det förekommer tumlare i det aktuella området och att tumlaren är lika känslig för störningar året runt.
Det är således inte riktigt att det krävs tre års inventering inom verksamhetsområdet för att kunna
göra en robust konsekvensbedömning.
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Se bilaga B angående resultatet av inventeringarna under 2021. I bilagan redogörs även för hur
påverkan på mätutrustningen till följd av trålning beaktats och hanterats vid analys av inhämtade
data.
3.1.27 Artskydd – komplettera miljökonsekvensbeskrivningen med ett underlag för bedömning av om det krävs dispens från artskyddsförordningen. Tumlaren är fridlyst enligt
4 § artskyddsförordningen.

Se avsnitt 2.3.8.
3.1.28 Kattegattorsk och fisksamhälle – Redovisa spridningsmönster för fiskyngel, om de
kläcks i området och om de driver iväg. Redovisa om det kan finnas fiskyngel kvar i
området när pålningen inleds (från den 1 juni) samt om de i så fall kan fly undan.

I bilaga C avsnitt 3.4–3.5 beskrivs spridningsmönster för fiskyngel samt förväntade konsekvenser på torsk- och sillyngel och anläggningsskede. Det kan inte helt uteslutas att larver av torsk
eller sill som sprids med strömmarna förekommer i området när pålningen inleds även om förekomst av torsklarver i vattenmassan endast förväntas fram till slutet av maj. Ägg och pelagiska
larver har inte möjlighet att fly undan från pålning men dessa levnadsstadier är mindre känsliga
för pålningsljud än vuxen fisk även om skadliga ljudnivåer kan uppstå mycket lokalt kring pågående pålning. Mortalitet hos ägg och yngel av impulsiva ljud bedöms som obetydlig i förhållande till den naturligt höga mortaliteten.
3.1.29 Kattegattorsk och fisksamhälle – redovisa skyddsåtgärder för att minska grumling
och sedimentationens påverkan förutom de tidsrestriktioner för grumling till skydd
för fisk som föreslås januari-maj.

Som framgår av MKB:n (kapitel 7.5) är vuxen fisk är generellt relativt okänslig för grumling och
det krävs halter i storleksordningen >1000 mg/l för att de ska kunna ta fysisk skada vilket är långt
över de nivåer som bedöms kunna uppkomma under anläggningsarbetet för Kattegatt Syd. Vattenfall har låtit WSP utveckla bedömningen avseende påverkan på pelagiska ägg och larver,
bland annat kopplat till grumling (se bilaga C). Bedömningen är att påverkan på ägg och larver
kopplat till grumling och sedimentation blir försumbar. Även för naturtyper inom Natura-2000områdena bedöms att grumlings- och sedimentationspåverkan är försumbar och därmed riskerar
inte heller fisksamhället påverkas negativt genom habitatförlust. I och med detta anser Vattenfall
inte att några ytterligare skyddsåtgärder för att minska grumlings- och sedimentationens påverkan på fisksamhället är nödvändiga.
Aktuell fråga är vidare en fråga rörande bedömning av projektet i sak och bör inte vara föremål
för fråga om komplettering.
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3.1.30 Kattegattorsk och fisksamhälle – under driftsfasen uppkommer en delvis förändrad
bottenmiljö och en förändrad ljudmiljö. Detta kan potentiellt ändra artssamansättningen och interaktioner mellan arter. Beskriv denna långsiktiga påverkan relaterat
till beståndets känslighet.

Se avsnitt 2.4.2.
3.1.31 Kattegattorsk och fisksamhälle – havskräftan lever i/på mjukbottnen och det kan därför påverkas av ändringen av habitat till hårdbotten. Redovisa påverkan på havskräftan i miljökonsekvensbeskrivningen.

Se avsnitt 2.2.4 samt bilaga C, avsnitt 2.2.1.
3.1.32 Fåglar – komplettera med de ytterligare inventeringar av fåglar som bolaget planerat
att genomföra under vintersäsongen 2021/22.

Se bilaga A samt avsnitt 2.5.2 ovan.
3.1.33 Fåglar – komplettera med en utvecklad redogörelse som tar fasta på de långsiktiga
miljöförändringar som ägt rum i Kattegatt, hur det påverkar dynamiken i sjöfågelbestånden och vilka effekter verksamheten kan medföra vid en återhämtning av arterna i området.

Se avsnitt 2.5.1.
3.1.34 Fåglar – redogör närmare för den slutsats som dras att någon påverkan på storlom
och smålom inte bedöms uppkomma i detta fall. Redogör för om exempelvis val av
inventeringsmetod eller om arterna har minskat i antal över tid kan ha påverkat i
vilken omfattning dessa arter påträffats vid inventeringar i området.

Se avsnitt 2.5.4.
3.1.35 Fåglar – redogör närmare för bolagets avgränsning som har gjorts i utredningen om
kumulativa effekter där främst Kattegatt Syd och vindkraftsprojekt Stora Middelgrund
bedömts kunna medföra kumulativ påverkan på Natura 2000-områdena.

Se avsnitt 2.8.1.
3.1.36 Fåglar – utveckla och fördjupa undersökningen av hur stor påverkan vindkraftsparken har på de alkor som bedöms störas (trängas undan) vintertid samt även annan
tid på året. Redovisa den långsiktiga påverkan på sillgrisslors och tordmulars förekomst. Beskriv vad alkor, bland annat sillgrissla och tordmule, använder området till
under året.

Se avsnitt 2.5.3.
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3.1.37 Fåglar – komplettera med båtinventeringar av alkor under ytterligare en vinter.

Vattenfall har låtit genomföra ytterligare inventeringar vintern 2021/2022 avseende bland annat
verksamhetsområdet för Kattegatt Syd. Rapporten biläggs, bilaga A.
3.1.38 Fåglar – komplettera med den rådata som ligger till grund för bedömningarna av
påverkan på fåglar.

Vattenfall är generellt positivt inställd till att dela data från undersökningar, modelleringar m.m.
för ett bredare syfte inom t.ex. forskning samt för att öka den kollektiva kunskapen kring miljön
i stort. Så kan givetvis ske efter det att projektet meddelats tillstånd. Men om begäran avser rådata
som Ottvall Consulting AB, m.fl. använt sig av för upprättande av underlagen till MKB:n m.m.
får bolaget, mot bakgrund av rådande konkurrenssituation rörande verksamhetsområdet, neka till
att i detta skede ge in rådata avseende fåglar i ärendet. Respektive expertrapport rörande fåglar
kan bedömas utan nämnda rådata. Bolaget kan emellertid, om länsstyrelsen så begär, sätta samman ett möte mellan anlitade fågelexperter och företrädare för länsstyrelsen rörande aktuell fråga.
3.1.39 Fåglar – redovisa inventeringar av fåglar över flera säsonger, eller visa att det går
att göra en studie på något annat sätt som ger ett lika bra underlag. Motivera i så fall
hur bolaget kan göra bedömningen av påverkan på fåglar utan en längre studie på
minst tre år.

Beträffande underlaget rörande alkor och undersökningar under flera år måste framhållas att ansökan och dess miljökonsekvensbeskrivning baseras på forskares samlade kunskap och data rörande förekomst av alkor i verksamhetsområdet som tagits fram inom flertalet studier och inventeringar, i de närliggande Natura 2000-områdena samt Kattegatt i stort. Utöver de inventeringar
som utförts inom projektet Kattegatt Syd har flertalet ytterligare inventeringar i närområdet (och
i viss mån överlappande med verksamhetsområdet) använts för ge en god kunskapsgrund om
fåglarnas förekomst både inom området och i närområdet. Här kan bland annat nämnas de inventeringar som utförts inom Vattenfalls projekt Stora Middelgrund, länsstyrelsens och Naturvårdsverkets årliga flyginventeringar över både de yttre delarna Kattegatt och kustområden liksom
sammanställningar över äldre inventeringar (Durick et al 1994, Skov et al. 1995, m.fl.).
Den data projektet tagit fram under två säsonger bekräftar det som indikeras i den äldre data att
verksamhetsområdet inte är ett område av särskilt intresse för alkor i jämförelse med övriga områden i Kattegatt. Koncentrationer av alkor är inte större i verksamhetsområdet än för övriga
delar. Härvid kan beaktas att botten är relativt platt samt att de hydrodynamiska förhållandena
som medför att stora mängder pelagisk fisk (föda för alkor) koncentreras i området saknas. Ytterligare inventeringar bedöms inte ändra denna kunskapsbild.
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Sammantaget kan framhållas att det samlade underlaget för projektets MKB baseras på den samlade kunskapen som finns rörande sjöfågel för området, närområdet och Kattegatt i stort. Det är
tillräckligt för att bedöma projektets potentiella påverkan i sak.
3.1.40 Fåglar – redogör för om alkor eller andra fåglar undviker att flyga in i parken vid
sträck. Redogör för parkens barriäreffekt och utestängningseffekt samt sambandet
mellan de olika påverkansfaktorerna.

Vattenfall har låtit WSP utveckla resonemanget kring konnektivitet (samt barriäreffekter och
utestängningseffekter) och sträckande för alkor, se bilaga C avsnitt 3.2.
3.1.41 Kumulativa effekter – redovisa kumulativa effekter tillsammans med de planerade
vindkraftsparkerna Kattegatt Offshore, Stora Middelgrund och Galatea-Galene, där
störningar under byggperioden kan samverka. Redovisa även kumulativ påverkan
under driftfasen, samt hur de kumulativa effekterna kan minimeras.

Se avsnitt 2.8.1 samt bilaga C.
3.1.42 Kumulativa effekter – komplettera utredningen av kumulativ påverkan med verksamheter som redan pågår idag, såsom befintlig sjöfart. Redovisa kumulativa effekter
för de arter som finns i Natura-2000 området av undervattensljud från vindkraftverk
under driften samt befintligt undervattensljud ljud från pågående verksamheter
såsom sjöfart.

Kattegatt är redan idag ett bullerpåverkat havsområde med omfattande trafik och intensivt fiske.
Befintliga verksamheter så som sjöfart som förväntas fortgå i samma omfattning som idag utgör
därmed en del av nollalternativet. Befintligt buller från sjöfarten har därmed beaktats inom ramen
för konsekvensbedömningen av den ansökta verksamheten, vilket beskrivits i MKB:n.
Driftsbuller från vindkraftverk kommer att bidra till den sammanlagda ljudmiljön men bidraget
är litet jämfört med det befintliga bullret från fartygstrafik. För tumlare bedöms de kumulativa
konsekvenserna av driftbuller från Kattegatt Syd och andra planerade och befintliga vindkraftparker bli obetydligt, dels eftersom arten har dålig hörsel för frekvenser från driftljud, dels för att
Kattegatt redan är ett havsområde med en bullrig ljudmiljö och kumulativa effekter kopplat till
driftbuller från vindkraftverk bedöms endast medföra en marginell ökning av bullernivåerna. I
en studie på kumulativa effekter av driftljud från många fundament (Tougaard m.fl. 2020) dras
slutsatsen att driftbuller från vindkraftparker framförallt utgör ett signifikant bidrag till ljudmiljön i områden med lågt bakgrundsbuller och lite fartygstrafik.
Sälars hörsel omfattar frekvenser som alstras från vindkraftparker i drift. Studier på knubbsäl och
gråsäl tyder emellertid på att arterna inte undviker vindkraftparker i drift. Det är också möjligt
att driftbullret maskeras av befintligt fartygsbuller. Om sälar uppfattar driftbuller utöver fartygsbuller är det inte sannolikt att detta kumulativa buller skulle leda till att sälar undviker områdena.
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Eventuella kumulativa konsekvenser för säl till följd av befintligt fartygsbuller och driftbuller
förväntas därmed bli obetydliga.
För en utvecklade beskrivning av buller i driftskedet, se bilaga C avsnitt 5.
3.1.43 Alternativ lokalisering och alternativ utformning – redovisa de alternativ som valts
bort samt motiveringsgrunder till att välja bort alternativ till det valda huvudalternativet Kattegatt Syd. Redovisa vad det innebär för synergieffekterna om inte andra
vindkraftsparker i närområdet uppförs. Redovisa tydligt hur påverkan på naturmiljön
skiljer sig vid denna lokalisering jämfört med de övriga alternativen.

En sammanfattning av genomförda lokaliseringsutredningar finns i MKB:n, avsnitt 6.2. Eftersom
aktuell fråga framförallt rör lokaliseringsprövningen av projektet enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och kommer den således att behandlas i kompletteringen av den ansökan.
3.1.44 Alternativ lokalisering och alternativ utformning – komplettera ansökan med alternativet flytande fundament, med förmonterade vindkraftverk, som bogseras till sin plats
och förankras. Redovisa miljöaspekterna samt kostnaderna jämfört med andra typer
av fundament. I denna bedömning ska de tekniska, miljömässiga samt ekonomiska
förutsättningarna belysas. Denna sammanställning ska jämföras med föreslagen utformning.

En teknisk PM med redovisning av teknisk genomförbarhet samt ekonomiska aspekter redovisas
i bilaga D, underlaget har tagits fram som en del av redovisning av alternativa tekniker för minskad bullerpåverkan. Sammanfattningsvis är flytande fundament inte möjliga vid aktuellt verksamhetsområde, eftersom flytande teknik kräver djupare havsområden.
3.1.45 Kompensationsåtgärder – redovisa kompensationsåtgärder enligt 7 kap. 29 § miljöbalken.

Vattenfall konstaterar att utifrån genomförd miljöbedömning, med underliggande expertrapporter, kommer det inte att uppstå någon betydande påverkan på de intressen som skyddas i respektive Natura 2000-område, varför aktuell bestämmelse om kompensation, till vilken länsstyrelsen
hänvisar, inte är relevant. Vattenfall kommer därmed inte att föreslå några kompensationsåtgärder enligt 7 kap. 29 § miljöbalken.
3.1.46 Kontroll av verksamheten – komplettera med ett förslag på hur verksamheten ska
kontrolleras, framförallt de villkor som gäller undervattensbuller.

Se avsnitt 2.3.12.
Om länsstyrelsen redan i detta skede efterfrågar ett utkast till ett kontrollprogram får invändas att
ett sådant normalt tas fram efter det att tillstånd har meddelats i enlighet med villkorsförslag
härom. Se villkorsförslag 6.

Page 47 of 48

48(48)

4

Ärendets fortsatta handläggning – kungörelse

Som angetts inledningsvis anser Vattenfall att aktuell ansökan nu ska kungöras och om det enligt
länsstyrelsen kvarstår någon fråga trots ovanstående komplettering hemställer bolagen om ett
specifikt möte för att diskutera dessa frågor inför en kungörelse.
_______
VATTENFALL VINDKRAFT AB och VATTENFALL VINDNÄT SVERIGE AB, genom

Bilagor
A. Ottvall Consulting AB, Fågelinventering i Kattegatt vid den planerade vindkraftparken

Kattegatt Syd, vintern 2021/2022, 2022-03-21
B. Rapport Aarhus Universitet, februari 2022, Harbour porpoise at Kattegatt Syd Offshore

Windfarm Site from monitoring in December 2020-December 2021, A supplement to
the technical report Kattegat Syd Offshore Wind- farm – Effects of pile driving, gravity
foundations and sediment spill on marine mammals
C. WSP, Komplettering av MKB, Gällande konsekvenser för Natura 2000 med avseende

på grumling och sedimentation, konnektivitet, invasiva arter och kumulativa konsekvenser
D. Vattenfall, Tekniskt PM, Flytande fundament och alternativa bullerdämpningstekniker,

april 2022
E. WSP, PM, Konstruktionsförberedande undersökningar
F. Översättning bilaga E10 till MKB:n, Effects of pile driving, gravity foundations and se-

diment spill
G. WSP, 2022-01-10, Optisk och visuell flyginventering av fågel
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-06-14

§ 235
Dnr 2022-00456
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och LSS, kvartal 1 2022
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte
har verkställts tre månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2022-05-19, § 81
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-28
Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO,
jämförelse kvartal 1-4 2021/kvartal 1 2022
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

1 (1)

2022-05-19

§ 81
Dnr 2022-00089
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
kvartal 1 2022
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31.
Sammanfattning av ärendet
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i
samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje
kvartal.
Beslutsunderlag
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-28, där nämnden föreslås
att godkänna redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för
perioden 2022-01-01 till 2022-03-31.
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2022
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-3 2021, kvartal 1 2022
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av
ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2022-01-01 till 2022-0331.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-28
Diarienummer

IF 2022-00089

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 1 2022

Förslag till beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för
perioden 2022-01-01 till 2022-03-31.
Sammanfattning av ärendet
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006.
Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO.
Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med
rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-28
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2022
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-3 2021, kvartal 1 2022
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

1 (2)
Josefine Jönsson
0300-838345
Nämndsekreterare

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL
Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31 att 18
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Samtliga är
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson,
kontaktfamilj och öppenvårdsverksamhet. Av de gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande
kontaktperson och kontaktfamilj beror nio på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som
kan ta uppdrag. Tre beslut har verkställts under detta kvartal.
Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden
2022-01-01 till 2022-03-31.
Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden
2022-01-01 till 2022-03-31.
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL.
Sammandrag av redovisningen för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31 visar 18 beslut enligt lagen om
stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och fyra beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.
Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd, korttidsvistelse och avlösning i hemmet. Ett av de
inrapporterade besluten är från tidigare kvartalsrapportering, två beslut har verkställts under detta
kvartal.
I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse
samt bostad med särskild service är 16 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Sju beslut har
verkställts under detta kvartal och tre har avslutats.
Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Pandemin har även bidragit till att
verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden.

Lotta Nord
Tillförordnad förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-03
Diarienummer

IF 2022-00089

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1, 2022
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1
Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
17

Orsak

Varav verkställda/ avslutade
under kvartal 4

9 resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare
6 annat skäl
2 tackat nej

2 verkställda
10 ej verkställda
5 avslutade

Öppenvårdsverksamhet
SoL 4:1

1

1 annat skäl

1 verkställt

Summa beslut

18

18

18

Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
2, varav
1 nytt

Orsak

Varav verkställda/ avslutade
under kvartal 4

1 tackat nej
1 annat skäl

1 verkställt
1 ej verkställt

Korttidsvistelse i form av
läger enligt SoL 4:1

1, varav
1 nytt

1 tackat nej

1 ej verkställt

Avlösning i hemmet enligt
SoL 4:1

1, varav
1 nytt

1 tackat nej

1 verkställt

Summa beslut

4

4

4

Kontaktfamilj och
kontaktperson
SoL 4:1

Boendestöd enligt SoL 4:1
Kontaktperson enligt SoL
4:1
Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5 eller
5:7

1 (2)
Josefine Jönsson
0300-838345
Nämndsekreterare

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Insats

Antal
beslut/
nya
beslut

Orsak

Varav verkställda/avslutade
under kvartal 4

Ledsagarservice
LSS 9.3 §

5, varav
1 nytt

2 tackat nej
3 annat skäl, svårt att få kontakt

4 verkställda
1 avslutat

Kontaktperson
LSS 9.4 §

2

1 tackat nej
1 annat skäl

2 verkställda

Avlösarservice i hemmet
LSS 9.5 §

2

1 tackat nej
1 annat skäl

1 verkställt
1 ej verkställt

Korttidsvistelse
LSS 9.6 §

2, varav
1 nytt

1 annat skäl
1 tackat nej

2 ej verkställda

7

1 tackat nej
6 resursbrist, saknar lämpligt boende

6 ej verkställda
1 avslutat

18

18

18

Personlig assistans
LSS 9.2 §

Bostad med särskild
service LSS 9.8 §
Bostad med särskild
service LSS 9.9 §
Daglig verksamhet
LSS 9.10 §
Summa beslut

Lotta Nord
Tillförordnad förvaltningschef

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 2-4 2021 kvartal 1 2022
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal
beslut

Antal
Antal beslut Antal beslut beslut

Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

2021

2021

Kontaktfamilj och

14

kontaktperson SoL 4:1

varav 7 nya varav 6 nya

Öppenvårdsverksamhet

Kvartal 4

15

2021
20

2022
17

varav 9 nya

2021

2021

2021

2022

2021

2021

10 resursbrist14 resursbrist19 resursbrist 9 resursbrist

1 verkställt

4 verkställda

4 annat skäl 1 annat skäl 1 tackat nej

6 annat skäl

9 ej verkställda 11 ej verkställda

2 tackat nej

4 avslutade

2021
3 verkställda

2022
2 verkställda

17 ej verkställda 10 ej verkställda
5 avslutade

1

2 annat skäl 3 annat skäl 4 annat skäl 1 annat skäl

0

3 ej verkställda

18

16

18

24

18

16

18

24

18

Antal
Antal beslut Antal beslut beslut

Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

2

3
varav 3 nya

varav 1 nytt

Summa beslut

16

18

24

Bistånd

Antal
beslut
Kvartal 2

SoL 4:1

Kvartal 1

2021

4

Kvartal 4

2021
8

1 verkställt

3 avslutade

Kvartal 1

2021
7

1 ej verkställt

2022
2

2021

2021

2021

2022

5 annat skäl 6 annat skäl 5 annat skäl 1 tackat nej

2021
1 verkställt

2021

Boendestöd enligt

6

SoL 4:1

varav 3 nya varav 4 nya

varav 1 nytt varav 1 nytt 1 resursbrist 2 resursbrist 2 resursbrist 1 annat skäl

1 verkställt

1 avslutat

1 avslutat

Kontaktperson enligt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

6

2021

2022

6 verkställda

1 verkställt

1 ej verkställda

1 ej verkställt

0

0

0

0

0

0

0

1 annat skäl 1 tackat nej

0

0

1 avslutat

1 ej verkställt

0

0

1 tackat nej

0

0

0

1 verkställt

8

8

4

6

8

8

4

4 ej verkställda 6 ej verkställda

SoL 4:1
Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5
eller 5:7
Korttidsvistelse i form av
läger enligt SoL 4:1
Avlösning i hemmet enligt

varav 1 nytt
0

0

0

SoL 4:1
Summa beslut

1
varav 1 nytt

6

8

8

4

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal
beslut

Antal
Antal beslut Antal beslut beslut

Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

2021
Personlig assistans

Kvartal 4

2021

Kvartal 1

2021

2022

2021

2021
0

2021
0

2022

0

0

0

0

0

0

5

7

9

5

5 annat skäl 7 annat skäl 8 annat skäl 2 tackat nej

varav 4 nya

varav 3 nya

varav 1 nytt

2021

2021

2021

2022

0

0

0

0

2 verkställda

7 ej verkställda

4 verkställda

4 verkställda

4 ej verkställda

1 avslutat

enligt LSS 9:2
Ledsagarservice
enligt LSS 9:3

1 tackat nej

3 annat skäl

3 ej verkställda

1 avslutat
Kontaktperson

3

enligt LSS 9:4

varav 1 nytt varav 1 nytt

3

Avlösarservice i hemmet

4

enligt LSS 9:5

varav 1 nytt

4

2

2

3 annat skäl 3 annat skäl 2 annat skäl 1 tackat nej
1 annat skäl

3

2

varav 1 nytt

1 verkställt

1 verkställt

2 ej verkställda

2 verkställda

2 ej verkställda

1 verkställt

1 avslutat

1 ej verkställt

1 ej verkställt

1 ej verkställt

2 ej verkställda

3 ej verkställda 2 ej verkställda

2 tackat nej 1 tackat nej 3 annat skäl 1 tackat nej

1 verkställt

2 annat skäl 3 annat skäl

2 ej verkställda 1 avslutat

1 annat skäl

3 ej verkställda

1 avslutat
Korttidsvistelse

6

enligt LSS 9:6

varav 1 nytt

1

1

2

2 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej

Bostad med särskild service

1

1

1

0

1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 0

1 ej verkställt

1 ej verkställt

1 avslutat

0

Bostad med särskild service

11

9

7

7

6 tackat nej 7 tackat nej 6 tackat nej

1 tackat nej

3 verkställda

2 verkställda

7 ej verkställda

1 avslutat

enligt LSS 9:9

varav 3 nya

4 resursbrist 1 resursbrist 1 reursbrist

6 resursbrist

8 ej verkställda 7 ej verkställda

varav 1 nytt 4 annat skäl

1 tackat nej

4 verkställda

1 annat skäl

1 ej verkställt
1 avslutat

enligt LSS 9:8

varav 1 nytt

6 ej verkställda

1 annat skäl 1 annat skäl
Daglig verksamhet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

25

23

18

30

25

23

18

30

25

23

18

enligt LSS 9:10
Summa beslut

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1 2021 och kvartal 1 2022
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal
beslut

Antal beslut Orsak

Orsak

Verkställda Verkställda

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

2021
Kontaktfamilj och

9

kontaktperson SoL 4:1

varav 3 nya

Kvartal 1

2022

2021

2022

Kvartal 1

2021

2022

9 resursbrist 9 resursbrist 3 verkställda 2 verkställda

17

6 annat skäl 6 ej verkställda10 ej verkställda
2 tackat nej

5 avslutade

1

1

1 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställt 1 verkställt

Summa beslut

10

18

10

Bistånd

Antal
beslut
Kvartal 1

Öppenvårdsverksamhet
SoL 4:1

18

10

Antal beslut Orsak

Orsak

Verkställda Verkställda

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

2021
Boendestöd enligt

5

SoL 4:1

Kontaktperson enligt

Kvartal 1

2022
2

2021

2022

18

Kvartal 1

2021

2022

4 annat skäl 1 tackat nej 2 verkställda 1 verkställt

varav 1 nytt 1 tackat nej 1 annat skäl 3 ej verkställda1 ej verkställt

1

0

1 tackat nej 0

1 ej verkställt 0

0

0

0

0

0

0

1

0

1 tackat nej 0

1 ej verkställt

0

1 tackat nej 0

1 verkställt

SoL 4:1
Bostad med särskild

0

service enligt SoL 5:5
eller 5:7
Korttidsvistelse i form av
läger enligt SoL 4:1
Avlösning i hemmet enligt
SoL 4:1

varav 1 nytt
0

1
varav 1 nytt

Summa beslut

6

4

6

4

6

4

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal
beslut

Antal beslut Orsak

Orsak

Verkställda Verkställda

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

2021
Personlig assistans

Kvartal 1

2022

2021

2022
0

Kvartal 1

2021

0

0

0

0

Ledsagarservice

8

5

8 annat skäl 2 tackat nej 1 verkställt

enligt LSS 9:3

varav 5 nya varav 1 nytt

2022
0

enligt LSS 9:2
4 verkställda

3 annat skäl 5 ej verkställda1 avslutat
2 avslutade

Kontaktperson

5

enligt LSS 9:4

varav 2 nya

2

1 resursbrist 1 tackat nej 2 verkställda 2 verkställda
4 annat skäl 1 annat skäl 2 ej verkställda
1 avslutat

Avlösarservice i hemmet

5

enligt LSS 9:5

varav 2 nya

2

2 tackat nej 1 tackat nej 4 ej verkställda1 verkställt
1 resursbrist 1 annat skäl 1 avslutat

1 ej verkställt

2 annat skäl
Korttidsvistelse

0

enligt LSS 9:6

Bostad med särskild service

2

0

varav 1 nytt

1 tackat nej 0

2 ej verkställda

1 annat skäl

1

0

1 resursbrist 0

1 ej verkställt 0

Bostad med särskild service

10

7

1 tackat nej 1 tackat nej 2 verkställda 1 avslutat

enligt LSS 9:9

varav 2 nya

Daglig verksamhet

0

0

0

0

0

0

29

18

29

18

29

18

enligt LSS 9:8

9 resursbrist 6 resursbrist 8 ej verkställda6 ej verkställda

enligt LSS 9:10
Summa beslut

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-06-14

§ 236
Dnr 2021-00911
Revidering av reglemente för arkivmyndigheten
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Reglemente för arkivmyndigheten, daterat 2022-05-18.
Reglemente för arkivmyndigheten, antaget av kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45,
upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för framtagandet av de
kommungemensamma informationshanteringsplanerna för ledningsprocesser och
stödprocesser (tidigare benämning var dokumenthanteringsplaner).
Förändringen av reglementet syftar till att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för
hur information hanteras i kommunens nämnder. Målet med förändringen är att
förenkla administration på förvaltningsnivå. I dag fattas först ett beslut i
kommunstyrelsen om antagande av informationshanteringsplanerna och sedan
beslutas samma sak i samtliga nämnder. Förändringarna i reglementet skulle
innebära att det enbart behövs ett beslut i kommunstyrelsen för att anta en gemensam
klassificeringsstruktur eller informationshanteringsplan som gäller för kommunens
samtliga nämnder.
Informationshanteringsplanerna gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att
allmänna handlingar med stöd av dessa får destrueras. Gallring är en viktig del av att
förvalta information.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-08
Reglemente för arkivmyndigheten, 2021-05-18
Reglemente för arkivmyndigheten, antagen av kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-18
Diarienummer

KS 2021-00911

Antagande av reglemente för arkivmyndigheten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Reglemente för arkivmyndigheten, daterat 2022-05-18.
Reglemente för arkivmyndigheten, antaget av kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45, upphör samtidigt
att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för framtagandet av de kommungemensamma
informationshanteringsplanerna för ledningsprocesser och stödprocesser (tidigare benämning var
dokumenthanteringsplaner).
Förändringen av reglementet syftar till att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för hur information
hanteras i kommunens nämnder. Målet med förändringen är att förenkla administration på
förvaltningsnivå. I dag fattas först ett beslut i kommunstyrelsen om antagande av
informationshanteringsplanerna och sedan beslutas samma sak i samtliga nämnder. Förändringarna i
reglementet skulle innebära att det enbart behövs ett beslut i kommunstyrelsen för att anta en
gemensam klassificeringsstruktur eller informationshanteringsplan som gäller för kommunens samtliga
nämnder.
Informationshanteringsplanerna gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att allmänna handlingar med
stöd av dessa får destrueras. Gallring är en viktig del av att förvalta information.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-08
Reglemente för arkivmyndigheten, 2021-05-18
Reglemente för arkivmyndigheten, antagen av kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, bolag och stiftelser, kommunarkivet
Kommunledningskontoret
John Karlsson
Utvecklare

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Reglemente för
arkivmyndigheten
Utöver det som föreskrivs i arkivlagen och arkivförordningen, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

§ 2
Arkivmyndigheten ska enligt lag




utöva tillsyn över arkivvården hos kommunens nämnder, bolag och stiftelser,
förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter överenskommelse,
lämna råd och rekommendationer rörande hantering och vård av arkiv till kommunens nämnder,
bolag och stiftelser.

§ 3
Arkivmyndigheten ska därutöver även







besluta om obligatorisk klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan, tidigare kallad
dokumenthanteringsplan, med tillhörande gallringsbeslut för ledings- och stödprocesser för alla
kommunens nämnder.
allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och informationshantering.
upprätta kommunövergripande regler och anvisningar för en god arkivvård.
fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, som är tillgänglig
för flera myndigheter, ska bilda arkiv.
i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv och föreningsarkiv under förutsättning att ett
övertagande inte sker i strid med lagstiftningen.

Beslutad av:
Gäller från:
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning, Kansli
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se

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

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka, kungsbacka.se

Reglemente för arkivmyndigheten
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Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

Arkivmyndigheten ska enligt lag
•

utöva tillsyn över arkivvården hos kommunens nämnder, bolag och stiftelser,

•

förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter överenskommelse,

•

lämna råd och rekommendationer rörande hantering och vård av arkiv till kommunens nämnder,
bolag och stiftelser.

Arkivmyndigheten ska därutöver även
•
•
•
•

allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och informationshantering,
upprätta kommunövergripande regler och anvisningar för en god arkivvård,
fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, som är tillgänglig
för flera myndigheter, ska bilda arkiv,
i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv och föreningsarkiv under förutsättning att ett
övertagande inte sker i strid med lagstiftningen.

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-08-16

§ 246
Dnr 2022-00521
Revidering av reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, daterat
2022-06-27.
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, antaget av kommunfullmäktige
2020-10-06, § 123, upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
I en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som antogs av riksdagen den 21 juni 2022
tilldelas kommunen nya uppgifter.
Lagen innebär att kommunen och Polismyndigheten kommer att bli ansvariga för
tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter på försäljningsställen.
Det utökade ansvaret handlar främst om att ta emot anmälningar från
försäljningsställen och att bedriva tillsyn över desamma. Uppgifterna liknar det
ansvar som nämnden för Miljö & Hälsoskydd har i dag enligt lagen om tobak och
liknande produkter. De nya uppgifterna föreslås därmed tilldelas nämnden för Miljö
& Hälsoskydd och reglementet behöver därför revideras.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-27
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd med markerade ändringar, 2022-06-27
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd, förslag 2022-06-27
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, ordförandebeslut 2022-06-27
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-06-27
Diarienummer

KS 2022-00521

Revidering av reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, daterat 2022-06-27.
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, antaget av kommunfullmäktige 2020-10-06, § 123,
upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
I en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som antogs av riksdagen den 21 juni 2022 tilldelas
kommunen nya uppgifter.
Lagen innebär att kommunen och Polismyndigheten kommer att bli ansvariga för tillsyn av tobaksfria
nikotinprodukter på försäljningsställen.
Det utökade ansvaret handlar främst om att ta emot anmälningar från försäljningsställen och att
bedriva tillsyn över desamma. Uppgifterna liknar det ansvar som nämnden för Miljö & Hälsoskydd har
i dag enligt lagen om tobak och liknande produkter. De nya uppgifterna föreslås därmed tilldelas
nämnden för Miljö & Hälsoskydd och reglementet behöver därför revideras.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-27
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd med markerade ändringar, 2022-06-27
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd, förslag 2022-06-27
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, ordförandebeslut 2022-06-27
Beslutet skickas till
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Beskrivning av ärendet
Till följd av en växande marknad av tobaksfria nikotinprodukter där marknadsföring och
produktutformning i hög grad riktar sig till yngre, har regeringen i SOU 2021:22 tagit fram underlag
Kommunledningskontoret
Katarina Eiderbrant
0300-83 40 16
Specialist administration
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till en ny lag. Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter riktar sig främst emot snusliknande
produkter som i dag inte omfattas av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Länsstyrelsen har den 10 maj 2022 gått ut med information till samtliga kommuner i Västra Götaland
angående ett aktuellt lagförslag (prop. 2021/22:200) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att
kommunen och Polismyndigheten kommer att bli ansvariga för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter
på försäljningsställen. Mot den bakgrunden behöver kommunfullmäktige besluta om vilken nämnd
som ska ansvara för kommunens åtaganden enligt den nya lagen.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att kommunens ansvar och uppdrag
enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ges till nämnden för Miljö & Hälsoskydd, i egenskap av
kommunens tillsynsmyndighet för alkohol och tobak.
De föreslagna förändringarna i reglementet är följande: under rubriken delegering från fullmäktige,
läggs till att nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om
tobaksfria nikotinprodukter.
Enligt den nya lagen, som trädde i kraft 1 augusti 2022, ska kommunerna ta emot försäljningsanmälan
med egenkontrollprogram och anmälan om ändrade uppgifter. Kommunerna ska även bedriva tillsyn
över märkning av förpackningar, produktkrav och marknadsföring på fysiska försäljningsställen.
Kommunerna tilldelas vidare en rad befogenheter att införa sanktioner mot handlare, till exempel
förelägganden och förbud. Sammantaget får kommuner ett tillsynsansvar som liknar det ansvar som
nämnden för Miljö & Hälsoskydd har i dag enligt lagen om tobak och liknande produkter.
Revidering av nu gällande reglemente genomförs som en konsekvens av införandet av den nya lagen,
inte minst för att nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska kunna bedriva tillsyn operativt efter lagens
ikraftträdande.
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen
och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna i detta reglemente.

VERKSAMHETSOMRÅDE
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar därvid för prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på
kommunen enligt lagar, förordningar och föreskrifter som berör nämndens ansvarsområde såsom
miljöbalken samt lagar, förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av denna balk,
däribland ansvar för kommunens uppgifter rörande tillsynen över efterlevnaden av strandskyddet.
Nämnden ansvarar vidare för prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på kommun genom lag
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, lag om tobak & liknande produkter, lag om
handel med vissa receptfria läkemedel, livsmedelslagen m. fl.
Nämnden skall även medverka i planering där frågor om miljö- och hälsoskydd eller andra frågor
inom nämndens ansvarsområde berörs. Nämnden ska sålunda vara aktiv och delaktig i
samhällsplaneringen och bidra till bästa möjliga miljönytta.
Nämnden fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet som statlig tillsynsmyndighet har
överlåtit till nämnden och uppgifter som kommunen ansvarar för, vilka delegerats från
kommunfullmäktige.
Nämnden fullgör således kommunens uppgifter enligt:
-

Miljöbalken (1998:808) med de undantag som framgår av balken.
Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.
Livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel,
foder med flera.
Strålskyddslagen (2018:396) samt förordning och föreskrifter meddelade med stöd av
förordningen i ärenden om kosmetiska solarier.

När det i författningar i övrigt hänvisas till den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet, ansvarar nämnden för sådana uppgifter.

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör i övrigt kommunens uppgifter enligt följande lagar,
förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av följande lagar respektive förordningar:
- Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning & skyltning i tillsynsärenden
gällande nedskräpning och osnygga platser.
- Smittskyddslagen (2004:168) jämte livsmedelslagen (2006:804) i ärenden avseende smitta mot
människor.
- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kontroll och tillsyn av efterlevnad av lagen.
- Lag (2022-1257) om tobaksfria nikotinprodukter
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i kontroll av efterlevnad av lagen.
- Alkohollagen (2010:1622) om tillstånd till servering och tillsyn över viss försäljning.
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- Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer jämte förordning (EG 98/2013) i kontroll och
tillsyn av efterlevnad av lagen.

Beslutad av: Kommunfullmäktige 6 oktober 2020 § 123, KS
2019-00863, förslag till ändringar 2022-06-27
Ansvarig förvaltning: Bygg & Miljö
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt reglemente
för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

VERKSAMHETSOMRÅDE
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör kommunens uppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar därvid för prövning, tillsyn och
kontroll som ankommer på kommunen enligt lagar, förordningar och
föreskrifter som berör nämndens ansvarsområde såsom miljöbalken samt
lagar, förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av denna
balk, däribland ansvar för kommunens uppgifter rörande tillsynen över
efterlevnaden av strandskyddet.
Nämnden ansvarar vidare för prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på
kommun genom lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen,
lag om tobak & liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria
läkemedel, livsmedelslagen med flera.
Nämnden skall även medverka i planering där frågor om miljö- och
hälsoskydd eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.
Nämnden ska sålunda vara aktiv och delaktig i samhällsplaneringen och
bidra till bästa möjliga miljönytta.
Nämnden fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet som statlig
tillsynsmyndighet har överlåtit till nämnden och uppgifter som kommunen
ansvarar för, vilka delegerats från kommunfullmäktige. Nämnden fullgör
således kommunens uppgifter enligt:
-

Miljöbalken (1998:808) med de undantag som framgår av balken.

-

Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

-

Livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om
kontroll av livsmedel, foder med flera.

-

Strålskyddslagen (2018:396) samt förordning och föreskrifter
meddelade med stöd av förordningen i ärenden om kosmetiska
solarier.

När det i författningar i övrigt hänvisas till den nämnd som fullgör kommunens
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, ansvarar nämnden för sådana
uppgifter.

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
Kungsbacka kommun
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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör i övrigt kommunens uppgifter enligt
följande lagar, förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av
följande lagar respektive förordningar:
- Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning &
skyltning i tillsynsärenden gällande nedskräpning och osnygga platser.
- Smittskyddslagen (2004:168) jämte livsmedelslagen (2006:804) i ärenden
avseende smitta mot människor.
- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kontroll och tillsyn av
efterlevnad av lagen.
- Lag (2022-xxx) om tobaksfria nikotinprodukter
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i kontroll av
efterlevnad av lagen.
- Alkohollagen (2010:1622) om tillstånd till servering och tillsyn över viss
försäljning.
- Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer jämte förordning (EG
98/2013) i kontroll och tillsyn av efterlevnad av lagen.
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ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2022-06-27
Diarienummer

MH 2022-2857

Revidering av reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd med
anledning av Lag om tobaksfria nikotinprodukter
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun att besluta att
kommunens ansvar och uppdrag enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter åläggs nämnden för Miljö
& Hälsoskydd, i egenskap av kommunens tillsynsmyndighet för alkohol & tobak. Nämnden för Miljö
& Hälsoskydd föreslår sålunda kommunfullmäktige att revidera nämndens reglemente enligt följande;
under rubriken delegering från fullmäktige ska tilläggas att nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar
för kommunens uppgifter enligt Lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår vidare att beslut om revidering antas under förutsättning att
riksdagen beslutar att införa den nya lagen. Beslutet förväntas fattas den 21 juni 2022.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har den 10 maj 2022 gått ut med information till samtliga kommuner i Västra Götaland
angående ett aktuellt lagförslag (prop. 2021/22:200) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen förväntas
beslutas av Sveriges riksdag den 21 juni 2022 och kommer, för det fall den går igenom, att börja gälla
från och med den 1 augusti 2022. Lagen innebär att kommunen och polismyndigheten kommer att bli
ansvariga för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter på försäljningsställen. Utifrån denna omständighet
behöver fullmäktige besluta om vilken nämnd som ska ansvara för kommunens åtaganden enligt den
nya lagen. Det utökade ansvaret handlar främst om att ta emot anmälningar från försäljningsställen &
att bedriva tillsyn över desamma. I dagsläget ligger ansvaret för tillsyn enligt alkohollag (2010:1622)
och lag (2018:2088) om tobak & liknande produkter på nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Föreslagen
revidering av reglementet innebär att ansvaret för att fullgöra kommunens uppgifter enligt föreslagen
lag om tobaksfria nikotinprodukter likväl läggs på nämnden för Miljö- och hälsoskydd. Ett reviderat
reglemente enligt förslag förtydligar sålunda ansvarsfördelningen inom kommunen och omhändertar
kommande lagstiftning.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd delegeringsförteckning: 1.2,
antagen av nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2021-12-09, § 158.
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Lagstiftning
Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan
ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Bakgrund
Till följd av en växande marknad av tobaksfria nikotinprodukter där marknadsföringen och produktutformningen i hög grad riktar sig till yngre, har regeringen i SOU 2021:22 tagit fram underlag till en
ny lag. Lag (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter riktar sig främst emot snusliknande produkter
som idag inte omfattas av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Enligt den nya lagen
som träder i kraft 1 augusti 2022 ska kommunerna ta emot försäljningsanmälan med egenkontrollprogram och anmälan om ändrade uppgifter. Kommunerna ska även bedriva tillsyn över märkning av
förpackningar, produktkrav och marknadsföring på fysiska försäljningsställen. Kommunerna tilldelas
vidare en rad befogenheter att införa sanktioner mot handlare, till exempel förelägganden och förbud.
Sammantaget får kommuner ett tillsynsansvar som liknar det ansvar som nämnden för Miljö & Hälsoskydd har idag enligt lagen om tobak och liknande produkter. Revidering av nu gällande reglemente
utgör sålunda en konsekvens av införandet av den nya lagen, inte minst för att nämnden för Miljö &
Hälsoskydd ska kunna bedriva tillsyn operativt efter lagens ikraftträdande.
Beslutsunderlag
Proposition 2021/22:200
SOU 2021/22:22
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Enligt fastställd delegering

Peter Söderberg
Ordförande för nämnden för Miljö & Hälsoskydd
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
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2022-08-16

§ 251
Dnr 2021-01086
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till
invånare som fyllt 70 år
Förslag till beslut i i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att åtgärden bedöms ha
begränsad påverkan på antal fallolyckor.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis
broddar för personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis
broddar skulle kunna minimera antalet fallolyckor. Agneta Ernegård (-) menar också
att många avlider i sviterna efter ett fall, att åtgärden skulle innebära besparingar för
vård av de som fallit samt att vissa i denna grupp inte har ekonomisk möjlighet att
köpa broddar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-04-21 § 24
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse 2022-02-15
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-03-16 § 31
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 64
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 405
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156
Motion från Agnetha Ernegård (-), 2021-11-03
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-06-23
Diarienummer

KS 2021-01086

Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till 70+
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att åtgärden bedöms ha begränsad
påverkan på antal fallolyckor.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis broddar för
personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis broddar skulle kunna
minimera antalet fallolyckor. Agneta Ernegård (-) menar också att många avlider i sviterna efter
ett fall, att åtgärden skulle innebära besparingar för vård av de som fallit samt att vissa i denna
grupp inte har ekonomisk möjlighet att köpa broddar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-04-21 § 24
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse 2022-02-15
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-03-16 § 31
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 64
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 405
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156
Motion från Agnetha Ernegård (-), 2021-11-03
Beslutet skickas till
Nämnden för Vård & Omsorg, Nämnden för Kultur & Fritid
Beskrivning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis broddar för
personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis broddar skulle kunna
minimera antalet fallolyckor. Agneta Ernegård (-) har i sin motivering till motionen bland annat
Kommunledningskontoret
Erik Stenkil
0300 83 81 10
Specialist ekonomi
Anna Rehnberg
0300-83 42 23
Kommunjurist
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angett att många avlider i sviterna efter ett fall, att åtgärden skulle innebära besparingar för vård
av de som fallit samt att vissa i denna grupp inte har ekonomisk möjlighet att köpa broddar.
Nämnderna för Vård & Omsorg och för Kultur & Fritid har yttrat sig över motionen och bedömt
att den ska avslås. Båda nämnderna grundar sitt ställningstagande på en omvärldsanalys av andra
kommuner, ekonomisk bedömning, statistik kring fallolyckor samt en juridisk bedömning.
Det framgår av nämndernas yttranden att både region Halland och kommuner i Västra
Götalandsregionen (VGR) har erbjudit äldre invånare gratis broddar. Mölndals stad är ett
exempel. Med motsvarande kostnad för broddar, per individ som är 70+ i Kungsbacka, blir den
beräknade kostnaden cirka en miljon kronor.
I yttrandena redogör nämnderna för en utredning av antal fallolyckor och dess orsaker. Rapporten
från 2014 anger att de flesta fallolyckor sker i den egna bostaden, sport- och idrottsmiljöer samt i
vård- och omsorgsboenden. Slutsatsen från både nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för
Kultur & Fritid är att de flesta fallolyckor har andra orsaker än vinterväglag och att effekten av
satsningen bedöms vara begränsad.
Nämnden för Kultur & Fritid redogör för ett samarbete med Region Halland vintern 2021–2022,
där utdelande av broddar skett på kommunens träffpunkter för seniorer. Kostnaden för broddarna,
cirka 30 000 kronor, har finansierats av Region Halland.
När det gäller den juridiska bedömningen har nämnderna bedömt att föreslagen satsning baserad
på en begränsad åldersgrupp kan komma att ifrågasättas ur ett likställighetsperspektiv och om det
finns sakliga skäl för att behandla kommunmedlemmar olika.
Kommunens möjligheter att genomföra förslaget
I kommunallagens andra kapitel finns de huvudsakliga bestämmelserna om kommuners
befogenheter samt vissa grundläggande kommunala principer (kommunal kompetens).
Den grundläggande bestämmelsen innebär att kommuner får ta hand om angelägenheter som har
ett allmänt intresse och är knutet till kommunens område eller invånare. Det ska vara lämpligt,
ändamålsenligt och skäligt att kommunen tar hand om angelägenheten.
Kommuner får engagera sig i åtgärder tillsammans med andra, till exempel regioner, om
allmänintresset och anknytningen till kommunen är uppfyllt. Möjligheten begränsas av att
åtgärden inte får vara sådan som är exklusivt förbehållen staten, annan kommun, region eller
annan. Huvudprincipen är vidare att engagemanget bör stå i proportion till det egna intresset.
I den grundläggande bestämmelsen om ett allmänt intresse finns även förbud mot att ge
understöd till enskilda, eftersom det i regel inte kan anses vara ett allmänt intresse att sådant
understöd ges. Undantag från förbudet finns i speciallagstiftning, bland annat socialtjänstlagen.
Likställighetsprincipen innebär att kommuner ska behandla sina medlemmar lika om det inte
finns sakliga skäl för annat. Den ger i princip inte utrymme för någon inkomstfördelande
verksamhet utan författningsstöd. Det har i praxis godtagits att grupper som generellt sett har
sämre ekonomisk förmåga (barn, värnpliktiga, pensionärer) till exempel kan få lägre avgifter för
kommunala tjänster.
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Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning
Det är ytterst en politisk bedömning och prioritering av hur kommunens resurser ska användas
och om genomförande av ett motionsförslag ska ske till en viss beräknad kostnad. Som framgår
ovan ska en sådan prioritering dock innehålla en bedömning av om kostnaden står i proportion till
nyttan för kommunen, för att inte riskera att beslutet kommer att strida mot den kommunala
kompetensen. I en sådan bedömning bör ingå om den eftersträvade effekten av åtgärden kan
uppnås på annat sätt inom befintlig ram för verksamheten, till exempel genom ett sådant
samarbete som nämnden för Kultur & Fritid och Region Halland haft under vintern 2021–2022.
Den kommunala kompetensen innebär en begränsning i möjligheten för kommunen att dela ut
gratis broddar till samtliga i en viss grupp kommuninvånare, utan att det finns starkare skäl för
allmänintresset för kommunen än som angetts. I likhet med nämnderna anser kommunstyrelsens
förvaltning att likställighetsprincipen inte lämnar något större utrymme för en saklig
särbehandling av hela gruppen kommunmedlemmar över 70 år.
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer även i övrigt i nämndernas bedömning av
förutsättningarna för att genomföra motionen. Kommunstyrelsens förvaltning gör därför
bedömningen att motionen bör avslås, utifrån det som redogjorts för i denna tjänsteskrivelse och
yttrandena från nämnderna för Vård & Omsorg och för Kultur & Fritid.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
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§ 24
Dnr 2022-00045
Begäran om yttrande - Motion om gratis broddar till invånare som fyllt
70 år (-)
Beslut
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till att utdelning av gratis broddar strider mot likställighetsprincipen,
medför en hög kostnad samt att utdelning av 320 par broddar skett 2021/2022 på
mötesplatser för seniorer i samarbete med Region Halland som var finansiär.
Intentionen med motionen är därmed delvis uppnådd i det korta perspektivet.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis
broddar för personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis
broddar skulle kunna minimera antalet fallolyckor.
Enheten Senior i Kungsbacka, under Kultur & Fritid, bedriver verksamhet på 18
träffpunkter med det uttalade syftet att möjliggöra för seniorer att bibehålla och/eller
utöka sin fysiska och psykiska hälsa. I det ingår att seniorerna ska beredas möjlighet
att umgås och dela upplevelser, att röra på sig och genomföra aktiviteter i egen regi.
Att dela ut broddar till besökarna innebär att de kan ta sig till och från träffpunkterna
och delta i de aktiviteter som erbjuds. Genom träffpunktverksamheten kan vi fördröja
tiden innan vårdbehov uppstår. Vi anser därför att det finns skäl att i detta fall göra
avsteg från likställighetsprincipen och dela ut broddar till just besökarna till
träffpunkterna.
Utdelning av 320 par broddar skedde 2021/2022 på mötesplatser för seniorer i
samarbete med Region Halland som var finansiär. De 320 paren broddar har täckt det
behov som fanns och de är distribuerade. Således är intentionen med motionen delvis
uppnådd i det korta perspektivet. Att fortsätta med detta på en årlig basis skulle
fortsatt kosta ca 30 tkr per år och extern finansiär kan möjliggöra en fortsättning
kommande år. I övrigt så instämmer vi med yttrandet från vård och omsorg i frågan.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Kultur & Fritid remissvar, 2022-03-15
Begäran om yttrande - Motion om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-),
2022-02-11
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens
förslag, och att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-15
Diarienummer

KFT 2022-00045

Remiss: Motion - Gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-)
Kultur & Fritidsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att
utdelning av gratis broddar strider mot likställighetsprincipen, medför en hög kostnad samt att
utdelning av 320 par broddar skett 2021/2022 på mötesplatser för seniorer i samarbete med Region
Halland som var finansiär. Intentionen med motionen är därmed delvis uppnådd i det korta
perspektivet.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis broddar för personer
som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis broddar skulle kunna minimera
antalet fallolyckor.
Enheten Senior i Kungsbacka, under Kultur & Fritid, bedriver verksamhet på 18 träffpunkter med det
uttalade syftet att möjliggöra för äldre att bibehålla och/eller utöka sin fysiska och psykiska hälsa. I det
ingår att seniorerna ska beredas möjlighet att umgås och dela upplevelser, att röra på sig och
genomföra aktiviteter i egen regi. Att dela ut broddar till besökarna innebär att de kan ta sig till och
från träffpunkterna och delta i de aktiviteter som erbjuds. Genom träffpunktverksamheten kan vi
fördröja tiden innan vårdbehov uppstår. Vi anser därför att det finns skäl att i detta fall göra avsteg från
likställighetsprincipen och dela ut broddar till just besökarna till träffpunkterna.
Utdelning av 320 par broddar skedde 2021/2022 på mötesplatser för seniorer i samarbete med Region
Halland som var finansiär. De 320 paren broddar har täckt det behov som fanns och de är
distribuerade. Således är intentionen med motionen delvis uppnådd i det korta perspektivet. Att
fortsätta med detta på en årlig basis skulle fortsatt kosta ca 30 tkr per år och extern finansiär kan
möjliggöra en fortsättning kommande år. I övrigt så instämmer vi med yttrandet från vård och omsorg
i frågan.

Förvaltningen för Kultur & Fritid
Ulrika Granfors
0300-83 40 98
Förvaltningschef
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Beslutsunderlag
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Region Hallands utdelning av broddar
Lokala nämnden i Kungsbacka, som är en del av Region Halland, har delat ut broddar vid två tillfällen.
Det första tillfället var vintern 2012/2013 i samarbete med dåvarande Äldreomsorgsförvaltningen. De
köpte in 900 broddar till en kostnad av 61 650 kr. Sammanfattningsvis fann de i utvärderingen att de
flesta hade bibehållit eller ökat sina aktiva utevistelser. Vissa hade minskat sina utevistelser, men det
berodde på att de var nyopererade eller hade fått försämrad fysisk förmåga. De flesta hade känt sig
tryggare med broddarna, men många hade haft svårt att ta på sig broddarna.
Lokala nämnden Kungsbacka beslutade även i december 2019 att avsätta 30 000 kr för att dela ut
broddar, som har räckt till att köpa in cirka 320 par broddar. Utdelningen har skjutits fram till februari
2022 på grund av pandemin.
Omvärldsanalys
Det finns andra kommuner som erbjuder gratis broddar till äldre. Mölndals Stad införde gratis broddar
till personer 70 år och äldre för första gången inför vintern 2021/2022. De köpte in 6 000 par broddar
till en kostnad av 615 000 kr. Vid kontakt med Mölndals Stad i slutet av januari så hade de hittills delat
ut 3 000 broddar tillsammans med information om fallprevention. De har fått ett positivt gensvar.
Ekonomisk bedömning
Om Kungsbacka köper in broddar på samma sätt som Mölndal har gjort blir inköpskostnaden runt
990. 000 kr. Enligt Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik från 2020 var cirka 12 900 personer i
Kungsbacka 70 år och äldre. Mölndals Stads motsvarande befolkning var cirka 8 000 personer. Det
innebär att Kungsbackas kostnader blir cirka 61 % högre förutsatt att Kungsbacka gör samma inköp
som Mölndal.
Med beaktande av likställighetsprincipen, som innebär att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika,
måste tillräckligt med broddar köpas in för att kommunen realistiskt ska kunna dela ut till alla som
omfattas av erbjudandet och vill ha. Det är därmed inte ett alternativ att endast köpa in 320 broddar.
Juridiskt ramverk
En central princip i kommunallagen är likställighetsprincipen, som innebär att kommunen ska
behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för olika behandling. De flesta
vägledande domar rörande likställighetsprincipen gäller taxor, vilket gör att det saknas vägledning i
aktuell fråga om broddar. Göteborg har bedömt att utdelandet av gratis broddar endast grundat på ålder
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kan komma att ifrågasättas. Stockholm bedömde att det strider mot likställighetsprincipen, och valde
därför att endast dela ut gratis broddar som ett bistånd enligt socialtjänstlagen till personer 75 år och
äldre med hemtjänst eller trygghetslarm. Det som dock står klart är att en förmån erbjuds till en
begränsad mängd medlemmar i kommunen, endast baserat på ålder. Fallolyckor kan bli allvarliga för
åldersgruppen, men majoriteten av åldersgruppens fallolyckor sker i hemmet, vård- och
omsorgsboende eller sjukhus. Därmed finns inte sakliga skäl för olika behandling, eftersom broddar
inte förebygger fallolyckor i hemmet, vård- och omsorgsboende eller sjukhus.
För att det ska vara möjligt att dela ut gratis broddar utan att bryta mot likställighetsprincipen krävs
stöd i lag. Det första alternativet är att dela ut gratis broddar med stöd i lag om kommunala
befogenheter. Enligt 2 kap. 7 § lag om kommunala befogenheter får kommunen utan föregående
individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som har fyllt 68 år. Av prop.
2005/06:115 framgår begreppet servicetjänster är svårt att definiera men de tjänster som avses är
tjänster eller uppgifter en yngre, frisk person kan utföra själv. Det andra alternativet är att dela ut som
bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Enligt bestämmelsen kan kommunen välja att erbjuda
bistånd utöver skälig levnadsnivå om det finns skäl för det. Beslut om att erbjuda bistånd utöver skälig
levnadsnivå måste fattas av kommunfullmäktige. Den enskilde behöver då ansöka om broddar.
Övriga aspekter
Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sker majoriteten av
fallolyckor i eller kring bostaden, i sport- och idrottsmiljöer samt i vård- och omsorgsboenden.
Rapporten beskriver att det är vanligast med halkning i medelåldern och att äldre människor främst
snubblar, snavar eller tappar balansen. Äldre människor skadas i bostaden, vård- och omsorgsboende
eller sjukhus. 1
Under 2021 har 3731 fallolyckor rapporterats in hos Vård & Omsorg, varav 99 fall har inträffat
utomhus. Åtta av fallen har skett under vintermånaderna, det vill säga januari, februari och december.
Fyra av fallen inträffade på altan och balkong. Fyra av fallen inträffade när den enskilde var ute. Ingen
av utredningarna beskriver att fallen skedde på grund av halka utan till exempel på grund av att den
enskilde har snubblat på kantsten eller blivit yr vid promenad med rollator. Att erbjuda gratis broddar
till personer 70 år och äldre skulle inte bidra till att minska fallolyckor hos Vård & Omsorgs målgrupp.
Slutsats
Då införandet av gratis broddar för personer 70 år och äldre inte förväntas minska antal fallolyckor i
Vård & Omsorgs verksamhet, samt att det strider mot likställighetsprincipen och medför en kostnad på
uppskattningsvis närmare en miljon, föreslår Vård & Omsorgsförvaltningen att motionen avslås.
Kultur & Fritidsförvaltningen bedömer att den riktade insats som gjordes till besökare till
träffpunkterna möjligen möjliggjort att fler får en känsla av trygghet vintertid och fortsätter att uppsöka
träffpunkterna året om vilket i sig är positivt för välmåendet. Det är i så fall av det skälet som vi gärna
1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fallolyckor: statistik och analys. 2014. https://rib.msb.se/filer/pdf/27442.pdf hämtad
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fortsätter samarbetet med Region Halland och inte förespråkar utdelning av broddar till alla, främst av
kostnadsskäl men även av de skäl som redogjorts för ovan under avsnittet om statistik.

Ulrika Granfors

Stefan Löfmark

Förvaltningschef

verksamhetschef Mötesplatser och Kulturskola
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2022-03-16

§ 31
Dnr 2021-00427
Remiss: Motion - Gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att gratis broddar inte
kommer minska antal fallolyckor i nämnden för Vård & Omsorgs verksamhet,
utdelning av gratis broddar strider mot likställighetsprincipen samt att det medför en
hög kostnad.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis
broddar för personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis
broddar skulle kunna minimera antalet fallolyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har remitterat motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Kultur &
Fritid för yttrande.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-22
Agnetha Ernegårds (-) motion om Gratis broddar till 70+, 2021-11-03
Beslutsgång
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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-22
Diarienummer

VO 2021-00427

Remiss: Motion - Gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-)
Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att gratis broddar inte kommer minska antal
fallolyckor i nämnden för Vård & Omsorgs verksamhet, utdelning av gratis broddar strider mot
likställighetsprincipen samt att det medför en hög kostnad.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis broddar för personer
som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis broddar skulle kunna minimera
antalet fallolyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till nämnden för Vård &
Omsorg och nämnden för Kultur & Fritid för yttrande.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-22
Agnetha Ernegårds (-) motion om Gratis broddar till 70+, 2021-11-03
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Region Hallands utdelning av broddar
Lokala nämnden i Kungsbacka, som är en del av Region Halland, har delat ut broddar vid två tillfällen.
Det första tillfället var vintern 2012/2013 i samarbete med dåvarande Äldreomsorgsförvaltningen. De
köpte in 900 broddar till en kostnad av 61 650 kr. Sammanfattningsvis fann de i utvärderingen att de
flesta hade bibehållit eller ökat sina aktiva utevistelser. Vissa hade minskat sina utevistelser, men det
berodde på att de var nyopererade eller hade fått försämrad fysisk förmåga. De flesta hade känt sig
tryggare med broddarna, men många hade haft svårt att ta på sig broddarna.

Förvaltningen för Vård & Omsorg
Emma Pettersson
0300-83 48 39
Nämndsekreterare
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Lokala nämnden Kungsbacka beslutade även i december 2019 att avsätta 30 000 kr för att dela ut
broddar, som har räckt till att köpa in cirka 320 par broddar. Utdelningen har skjutits fram till februari
2022 på grund av pandemin.
Omvärldsanalys
Det finns andra kommuner som erbjuder gratis broddar till äldre. Mölndals Stad införde gratis broddar
till personer 70 år och äldre för första gången inför vintern 2021/2022. De köpte in 6 000 par broddar
till en kostnad av 615 000 kr. Vid kontakt med Mölndals Stad i slutet av januari så hade de hittills delat
ut 3 000 broddar tillsammans med information om fallprevention.
Ekonomisk bedömning
Om Kungsbacka köper in broddar på samma sätt som Mölndal har gjort blir inköpskostnaden runt 990
000 kr. Enligt Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik från 2020 var cirka 12 900 personer i
Kungsbacka 70 år och äldre. Mölndals Stads motsvarande befolkning var cirka 8 000 personer. Det
innebär att Kungsbackas kostnader blir cirka 61 % högre förutsatt att Kungsbacka gör samma inköp
som Mölndal.
Med beaktande av likställighetsprincipen, som innebär att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika,
måste tillräckligt med broddar köpas in för att kommunen realistiskt ska kunna dela ut till alla som
omfattas av erbjudandet och vill ha. Det är därmed inte ett alternativ att endast köpa in 320 broddar.
Juridiskt ramverk
En central princip i kommunallagen är likställighetsprincipen, som innebär att kommunen ska
behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för olika behandling. De flesta
vägledande domar rörande likställighetsprincipen gäller taxor, vilket gör att det saknas vägledning i
aktuell fråga om broddar. Göteborg har bedömt att utdelandet av gratis broddar endast grundat på ålder
kan komma att ifrågasättas. Stockholm bedömde att det strider mot likställighetsprincipen, och valde
därför att endast dela ut gratis broddar som ett bistånd enligt socialtjänstlagen till personer 75 år och
äldre med hemtjänst eller trygghetslarm. Det som dock står klart är att en förmån erbjuds till en
begränsad mängd medlemmar i kommunen, endast baserat på ålder. Fallolyckor kan bli allvarliga för
åldersgruppen, men majoriteten av åldersgruppens fallolyckor sker i hemmet, vård- och
omsorgsboende eller sjukhus. Därmed finns inte sakliga skäl för olika behandling, eftersom broddar
inte förebygger fallolyckor i hemmet, vård- och omsorgsboende eller sjukhus.
För att det ska vara möjligt att dela ut gratis broddar utan att bryta mot likställighetsprincipen krävs
stöd i lag. Det första alternativet är att dela ut gratis broddar med stöd i lag om kommunala
befogenheter. Enligt 2 kap. 7 § lag om kommunala befogenheter får kommunen utan föregående
individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som har fyllt 68 år. Av prop.
2005/06:115 framgår begreppet servicetjänster är svårt att definiera men de tjänster som avses är
tjänster eller uppgifter en yngre, frisk person kan utföra själv. Det andra alternativet är att dela ut som
bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Enligt bestämmelsen kan kommunen välja att erbjuda
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bistånd utöver skälig levnadsnivå om det finns skäl för det. Beslut om att erbjuda bistånd utöver skälig
levnadsnivå måste fattas av kommunfullmäktige. Den enskilde behöver då ansöka om broddar.
Övriga aspekter
Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sker majoriteten av
fallolyckor i eller kring bostaden, i sport- och idrottsmiljöer samt i vård- och omsorgsboenden.
Rapporten beskriver att det är vanligast med halkning i medelåldern och att äldre människor främst
snubblar, snavar eller tappar balansen. Äldre människor skadas i bostaden, vård- och omsorgsboende
eller sjukhus. 1
Under 2021 har 3731 fallolyckor rapporterats in hos Vård & Omsorg, varav 99 fall har inträffat
utomhus. Åtta av fallen har skett under vintermånaderna, det vill säga januari, februari och december.
Fyra av fallen inträffade på altan och balkong. Fyra av fallen inträffade när den enskilde var ute. Ingen
av utredningarna beskriver att fallen skedde på grund av halka utan till exempel på grund av att den
enskilde har snubblat på kantsten eller blivit yr vid promenad med rollator. Att erbjuda gratis broddar
till personer 70 år och äldre skulle inte bidra till att minska fallolyckor hos Vård & Omsorgs målgrupp.
Vård & Omsorg står inför stora utmaningar. Andelen äldre ökar kraftigt de kommande åren vilket
kommer skapa ett ökat inflöde till våra verksamheter. Då fler personer kommer behöva insatser från
Vård & Omsorg kommer Vård & Omsorgs kostnader att öka. En stor del av nämndens verksamhet är
lagstyrd, vilket innebär att det finns begränsade möjligheter att skära ner på verksamheten. Det är
därför viktigt att Vård & Omsorg fokuserar på sitt kärnuppdrag. Att dela ut broddar ingår inte i
kärnuppdraget och skulle vara en ambitionshöjning.
Slutsats
Då införandet av gratis broddar för personer 70 år och äldre inte förväntas minska antal fallolyckor i
Vård & Omsorgs verksamhet, samt att det strider mot likställighetsprincipen och medför en kostnad på
uppskattningsvis närmare en miljon, föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Eva Apelvi

Emma Pettersson

Biträdande förvaltningschef

Nämndsekreterare/utredare

1
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-02-08

§ 64
Dnr 2021-01086
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till
invånare som fyllt 70 år (-)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur &
Fritid för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) skickade under hösten 2021 in en motion om att kommunen
ska erbjuda gratis broddar till invånare som fyllt 70 år.
Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen för yttrande till nämnden för
Vård & Omsorg den 30 november. Under förvaltningen för Vård & Omsorgs
beredning av ärendet har det framkommit att motionens förslag skulle behöva
belysas ur ett folkhälsoperspektiv. Folkhälsofrågor finns inom nämnden för Kultur &
Fritids ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 405
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156
Motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-),
2021-11-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen till Kultur & Fritid för yttrande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, eget
yrkande. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Fritid

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-11-30

§ 405
Dnr 2021-01086
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till
invånare som fyllt 70 år (-)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård &
Omsorg för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att kommunen ska erbjuda
gratis broddar till invånare som fyllt 70 år.
Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2021.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156
Motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-),
2021-11-03
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Vård & Omsorg

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2021-11-09

§ 156
Dnr 2021-01086
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till
invånare som fyllt 70 år (-)
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att kommunen ska erbjuda
gratis broddar till invånare som fyllt 70 år.
Beslutsunderlag
Motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-),
2021-11-03
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Motion
Gratis broddar till 70+

~Dnr....,e....e........o...o......e......

Med bakgrund av att många äldre skadas så 1I~a efter att ha ramat att de måste
läggas in på sjukhus, skulle detta kunna minimeras med att Kungsbacka
kommun erbjuder gratis broddar till invånare 70+.
Värst drabbade är äldre personer, och en av de största fallriskerna är halka.
Detta kan i värsta fall även leda till att man avlider i sviterna efter att ha fallit. 1
Sverige avlider ca 1000 personer årligen till följd av fallolyckor. Kungsbacka
kommun vill ju "ligga i framkant" och här skulle man med små medel kunna
spara intusentals kronor på vad det kostar att vårda de som faller varje år.
Dessutom skulle detta visa att man bryr sig om sina äldre invånare. För att ta
några exempel på kommuner i närområdet som ser det som en investering att
ge broddar till sina äldre är (end. artikel ti GP 30/10-21) Göteborgs, Mölndals
samt Öckerö kommun. I Halland är det ingen kommun som "öppnar sin
plånbok" till detta. Skrämmande!
Nu tänker kanske många av er att det är en ringa kostnad som var o en av
invånarna själva kan bekosta, men det finns de pensionärer som idag även i vår
"rika" kommun Kungsbacka lever som "fattigpensionärer". Kanske dags för ett
samarbete med regionen? Belastningen på våra sjukhus är ju redan stor och vi
behöver ju inte göra köerna till operationssalarna ännu längre. Färre fallolyckor
innebären besparing för regionen isjukvårds/rehab kostnader. Det ligger alltså
i regionens intresse att finansiera denna satsning tillsammans med
kommunen/erns.
Med hakgrund av ovanstående yrkar undertecknad:
- att kommunen beslutar att erbjuda kostnadsfria broddar till de som fyllt
70+ .

Kungsbacka 20211101

Agnet

Er

å rd

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-08-16

§ 252
Dnr 2021-00996
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel
på Kungsbacka Torg
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionens första och andra yrkande besvarade med
hänvisning till att detta redan möjliggörs genom Lokala ordningsföreskrifter för
torghandel, antagna av kommunfullmäktige 2016-06-16, § 106.
Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje yrkande och ger nämnden för Teknik i
uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen se över Lokala ordningsföreskrifter
för torghandel så att de möjliggör för tillfällig försäljning under en bestämd period.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som väcktes i kommunfullmäktige
den 9 november 2021. Motionären vill kommunfullmäktige ska besluta att det på
Kungsbacka torg ska tillåtas:
1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden
2. Torghandel minst varje helgfri fredag
3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handeln eller
annan aktivitet som skapar liv och rörelse i Innerstaden.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22
Nämnden för Teknik 2022-02-23, § 22
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 402
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 153
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg,
2021-10-18
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av kommunfullmäktige 2016-0616, § 106
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-06-22
Diarienummer

KS 2021-00996

Svar på motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka
torg
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionens första och andra yrkande besvarade med hänvisning till att detta
redan möjliggörs genom Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av kommunfullmäktige
2016-06-16, § 106.
Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje yrkande och ger nämnden för Teknik i uppdrag att i
samarbete med kommunstyrelsen se över Lokala ordningsföreskrifter för torghandel så att de
möjliggör för tillfällig försäljning under en bestämd period.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som väcktes i kommunfullmäktige den 9 november
2021. Motionären vill kommunfullmäktige ska besluta att det på Kungsbacka torg ska tillåtas:
1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden
2. Torghandel minst varje helgfri fredag
3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handeln eller annan aktivitet
som skapar liv och rörelse i Innerstaden.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22
Nämnden för Teknik 2022-02-23, § 22
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 402
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 153
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg, 2021-10-18
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av kommunfullmäktige 2016-06-16, § 106
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, nämnden för Teknik
Kommunledningskontoret
Jessica Blume
0300-83 44 90
Utvecklare

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beskrivning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som väcktes i kommunfullmäktige den 9 november
2021. Motionären vill att kommunen ska se över möjligheterna till utökad torghandel på Kungsbacka
torg.
Kungsbacka torg har en tradition av att vara ett handelstorg. Verksamheten på torget lever kvar och
sedermera utvecklats. Den första helgfria torsdagen i varje månad bedrivs en månadsmarknad. Under
pandemitiden har även ett koncept ”Goa knallar” bedrivit mindre marknad på torget vilket stärkt
innerstadens verksamheter.
I dag bedrivs månadsmarknader på samma vis som innan coronapademin. Då handel och
konsumtionsmönster förändras är det dock generellt en verksamhet som minskar. Knallen har i dag
startat en E-handelsbutik.
Kommunledningskontoret arbetar emellertid för att fortsatt skapa förutsättningar för de få knallar som
är kvar på torget. Kommunledningskontoret ser också att konceptet ”Goa knallar” gärna får fortsätta på
fredagar, dock har intresset hos grundarna förändrats efter pandemin. För att skapa förutsättningar för
en fortsatt torghandel inom ramen för konceptet Goa Knallar har kommunledningskontoret erbjudit
stöd i att stärka handeln genom till exempel marknadsföring.
Kommunledningskontorets bedömning är mot bakgrund av detta, att de förslag som motionären anger i
sitt första och andra yrkande redan möjliggörs genom regleringen i Lokala ordningsföreskrifter för
torghandel. Den bedömningen gör även nämnden för Teknik som har haft möjlighet att yttra sig över
motionens förslag.
Nämnden för Teknik bedömer att även motionens tredje yrkande, möjliggörs av befintligt regelverk.
Kommunledningskontoret ser dock att det här finns en begränsning i Lokala ordningsföreskrifter för
torghandel. Bland annat har det vid flera tillfällen inkommit förfrågningar om julgransförsäljning och
julbodar för tillfällig försäljning under några veckor i december månad, men det har inte varit möjligt
att genomföra på grund av begräsningar i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Utöver det har
det inkommit önskemål från olika foodtrucks som vill stå på torget och sälja mat övriga dagar i veckan
och på olika årstider, men även här finns begränsningar i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.
Tillfällig försäljning hänvisas i dagsläget till de speciella torgdagarna som är tisdag och fredag. Skulle
en försäljning under kortare tidsangivna perioder tillåtas är det dock viktigt att den utformas på ett
sådant sätt att det inte sker i konkurrens med fasta näringsidkare i anslutning till torget.
Kommunledningskontoret föreslår mot bakgrund av de begräsningar som Lokala ordningsföreskrifter
för torghandel innebär för torghandeln på Kungsbacka torg, att föreskrifterna uppdateras i syfte att
skapa förutsättningar för tillfällig försäljning under en bestämd period.
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

1 (2)

2022-02-23

§ 22
Dnr 2021-01162
Begäran om yttrande - Motion om marknad och torghandel på
Kungsbacka Torg (KB) KS 2021-00996
Beslut
Nämnden för Teknik föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med
hänvisning till att föreslagna aktiviteter enligt punkt 1, 2 och 3 är tillåtna enligt
Kungsbacka kommuns Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för
torghandel.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbackaborna, genom Roger Larsson, har till kommunfullmäktige lämnat en
motion och önskar att kommunen beslutar att det på Kungsbacka torg ska tillåtas:
1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden
2. Torghandel minst varje helgfri fredag
3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handel eller
annan aktivitet som skapar liv och rörelse i Innerstaden
Kommunstyrelsen har skickat motionen för yttrande till Teknik.
Enligt gällande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för
torghandel i Kungsbacka är marknad och torghandel tillåtna på torget enligt punkt 1
och 2. För punkt 3 som behandlar ”övriga helgfria dagar, är aktiviteter på torget
också tillåtna, men det tillkommer att utövaren ansöker om och erhåller polistillstånd
för offentlig plats, oavsett om det gäller handel eller andra former av evenemang.
I vilken omfattning torget nyttjas för handel eller evenemang styrs av efterfrågan.
Efterfrågan varierar över tid. Kommunen är behjälplig till utövaren av handel eller
annan aktivitet i vilka regler som gäller, och många gånger också med praktiska
anordningar på plats.
Teknik menar att nuvarande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna
för torghandel i Kungsbacka ska fortsätta gälla utan förändring.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2022-02-07 § 10
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24
Motion från Kungsbackaborna - Marknad och torghandel på Kungsbacka Torg
KSAU 2021-11-30 § 402
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2022-02-23

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-21
Diarienummer

TE 2021-01162

Begäran om yttrande - Motion om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg (KB)
KS 2021-00996

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att
föreslagna aktiviteter enligt punkt 1, 2 och 3 är tillåtna enligt Kungsbacka kommuns
Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbackaborna, genom Roger Larsson, har till kommunfullmäktige lämnat en motion och önskar att
kommunen beslutar att det på Kungsbacka torg ska tillåtas:
1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden
2. Torghandel minst varje helgfri fredag
3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handel eller annan
aktivitet som skapar liv och rörelse i Innerstaden
Kommunstyrelsen har skickat motionen för yttrande till Teknik.
Enligt gällande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Kungsbacka
är marknad och torghandel tillåtna på torget enligt punkt 1 och 2. För punkt 3 som behandlar ”övriga
helgfria dagar, är aktiviteter på torget också tillåtna, men det tillkommer att utövaren ansöker om och
erhåller polistillstånd för offentlig plats, oavsett om det gäller handel eller andra former av evenemang.
I vilken omfattning torget nyttjas för handel eller evenemang styrs av efterfrågan. Efterfrågan varierar
över tid. Kommunen är behjälplig till utövaren av handel eller annan aktivitet i vilka regler som gäller,
och många gånger också med praktiska anordningar på plats.
Teknik menar att nuvarande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i
Kungsbacka ska fortsätta gälla utan förändring.

Trafik & Utemiljö
Åsa Dykes
Enhetschef

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24
Motion från Kungsbackaborna - Marknad och torghandel på Kungsbacka Torg
KSAU 2021-11-30 § 402
Kungsbacka kommuns lokala ordningsföreskrifter, Regler på offentlig plats i Kungsbacka

Karl Lundgren

Åsa Dykes

Förvaltningschef

Enhetschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-11-30

§ 402
Dnr 2021-00996
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om marknad och
torghandel på Kungsbacka Torg
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Teknik för
yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att det på Kungsbackatorg ska
tillåtas marknad första helgfria torsdagen i varje månad, torghandel minst varje
helgfri fredag samt om det finns intresse, bör torget kunna utnyttjas alla övriga
helgfria vardagar för handel eller annan aktivitet som skapar liv och rörelse i
innerstaden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 153
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg,
2021-10-18
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2021-11-09

§ 153
Dnr 2021-00996
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om marknad och
torghandel på Kungsbacka Torg
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att det på Kungsbackatorg ska
tillåtas marknad första helgfria torsdagen i varje månad, torghandel minst varje
helgfri fredag samt om det finns intresse, bör torget kunna utnyttjas alla övriga
helgfria vardagar för handel eller annan aktivitet som skapar liv och rörelse i
innerstaden.
Beslutsunderlag
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg,
2021-10-18
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Kungsbackaborna
Motion ti~0 KF:s möte 2021-11-09

2021-10-18

Motion för snabbehandling
Betr. Kungsbacka Tory
Vårt torg har sedan medeltiden haft marknadsdag en gång i månaden. Första
helgfria torsdagen i varje månad har varit vikt för detta fram tills Covid-vågen
rullade in. Kommunen valde att stänga ner torghandeln med hänvisning till
trängselriskerna.
Efter en tid sjösatte några marknadsknallar tillsammans med innerstadsprofilen
Monika Hamrin ett nytt koncept. Under namnet "Goa Knallar på Torget"
började de med en noga reglerad och trängselkontrollerad torghandel varje
fredag. Kommunen hakade på och fredagshandeln blev snabbt ett stabilt och
välbesökt inslag i innerstaden.
När Kommunen nu har bestämt att återuppta den månatliga marknadsdagen
fr.o.m. 6 oktober, så har det spridits en viss oro bland många. Vad händer med
"Goa Knallar på Torget" och den omtyckta torghandeln på fredagar? För att
dämpa denna oro så önskar Kungsbackaborna att kommunen behandlar frågan
snabbt.
Kungsbackaborna önskar att kommunen beslutar:
att det på Kungsbackatorg skall tillåtas
1. Marknad 1: a helgfria torsdagen i varje månad.
2. Torghandel minst varje helgfri fredag
3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga
helgfria vardagar för handel eller annan aktivitet
.~o~n
ar liv och röre se i innerstaden

Roger Larsson
Kungsbackaborna (Kb)

Sida 1/5

Lokala ordningsföreskrifter för
torghandel
Kungsbacka kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1193:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§

Utöver vad som föreskrivs i bestämmelser om allmän ordning och
säkerhet för offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1193:1617) och i
kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller nedanstående för offentliga
platser i kommunen som upplåtits som allmänna försäljningsplatser för
torghandel.

2§

Föreskrifterna är tillämpliga på i kartbilaga A markerade offentliga
platser:
 område A: Kungsbacka torg, exklusive körytor, parkeringar och
uteserveringar,
 område B: Lindens torg, exklusive gång- och cykelvägar och
parkeringar,
 område C: Lindens torg inklusive parkeringar, Södra Torggatan
mellan Östergatan och Kyrkogatan samt Kungsbacka torg
inklusive Storgatan och Kyrkogatan men exklusive Södra
Torggatan.

Definition
3§

Torgvakt är en tjänsteman vid förvaltningen för Teknik i Kungsbacka
kommun som utsetts att ansvara för administration av torghandeln.

Sida 2/5
Tider och platser för försäljning
4§

-Torghandel får ske inom


område A alla helgfria tisdagar och fredagar klockan 08.00 –
18.00 (torgdag),



område B alla helgfria dagar utom första helgfria torsdagen i
varje månad klockan 08.00 – 18.00 (torgdag), samt



område C, första helgfria torsdagen i varje månad klockan 08.00
– 15.00 (marknadsdag).

-Varor och redskap ska vara bortförda senast två timmar efter
försäljningstidens slut. Försäljning får pågå under nedpackning av varor
och redskap.
- På begäran av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda
skäl föreligger får kommunstyrelsen besluta att försäljning i särskilt fall
ska ske vid andra tider än ovan angivna eller helt ställas in.
- Efter särskild ansökan får tillstånd medges för torghandel även på
måndagar, onsdagar, torsdagar och lördagar på Kungsbacka torg.

Fasta och tillfälliga försäljningsplatser
5§

Inom försäljningsområdet finns fasta och tillfälliga platser. En fast
försäljningsplats upplåts för ett kalenderår i sänder. En tillfällig
försäljningsplats upplåts endast för viss dag och anvisas av torgvakten.

Fördelning av försäljningsplatser
6§

Vid fördelning av försäljningsplatser gäller följande.
- Tillfälliga försäljningsplatser tilldelas försäljarna av torgvakten i den
ordning som de kommer till försäljningsplatsen. Vid marknadsdagar sker
tilldelningen i den ordning som försäljarna kommer till därtill anvisad
utlämningsplats. Fler än en försäljningsplats får tilldelas samma försäljare
när det kan ske med hänsyn till tillgång på platser.
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- Har innehavaren av fast försäljningsplats inte tagit platsen i anspråk
senast en halvtimma före försäljningstidens början eller meddelat
torgvakten att platsen kommer att utnyttjas senare under dagen, äger
torgvakten rätt att upplåta platsen som tillfällig försäljningsplats.

Överlåtelse av försäljningsplatser
7§

Innehavarens rätt att använda försäljningsplatsen får inte överlåtas på
någon annan.

Upplysningsskyldighet
8§

En innehavare av försäljningsplats ska genom en väl synlig skylt eller på
något annat sätt upplysa om innehavarens namn, postadress och
telefonnummer.

Förbud att försälja vissa varor
9§

Sprängmedel, skjutvapen och pyrotekniska varor samt pornografiska
varor eller övrigt varusortiment som kan väcka anstöt får inte säljas eller
annonseras inom torg- och marknadsplatserna.

Placering av varor, redskap och fordon
10 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik
utmed eller mellan försäljningsplatser.
Från en timma efter försäljningstidens början till en halvtimma före
försäljningstidens slut får fordon inte framföras inom
torg/marknadsområdet.
På Kungsbacka torg är det inte tillåtet ställa upp fordon eller släpvagn.
Torgvakt får efter särskild ansökan och prövning medge tillstånd för
uppställning av matbilar (food trucks).
Inom övriga delar av torg/marknadsområdet krävs tillstånd från torgvakt
för att ställa upp fordon eller släpvagn.
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Renhållning
11 § En innehavare av försäljningsplats är skyldig att efter försäljningstidens
slut samla ihop och själv föra bort avfall och annat skräp till anvisad
plats. Matavfall ska sorteras och lämnas i särskilda kärl. Innehavaren ska
se till att försäljningsplatsen hålls ren och snygg.

Avgift
12 § För användande av torgplats har Kungsbacka kommun rätt att ta ut avgift
enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
__________________

I anslutning till föreskrifterna lämnas följande information.

Överträdelse av föreskrift
Av 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1193:1617) framgår att den
som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som
kommunen meddelat för att upprätthålla den allmänna ordningen på
allmän plats döms till penningböter.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och
förverkande.

Försäljning av livsmedel
Av artikel 6 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004
av den 29 april 2004 om livsmedelshygien samt 7 och 10 §§
livsmedelslagen (SFS 2006:804) framgår att livsmedel får handhas eller
släppas ut på marknaden endast i anläggningar som registrerats hos
kontrollmyndighet.
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Av 11 och 12 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om
livsmedelshygien framgår att livsmedelsföretagaren skriftligen ska
anmäla sina anläggningar till kontrollmyndigheten så att dessa kan
registreras.
Mobila anläggningar ska uppfylla kraven i Europaparlamentets och
Rådets förordning 852/2004, bilaga II, kapitel III.

Bilaga: Karta

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2016-06-16 § 106
Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Teknik
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
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