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Aktuell kommuninformation
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Årsredovisning 2020 Stenungsundshem AB och
ombudsinstruktioner
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
tillkommer.

KS 2021/171
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Årsredovisning 2020 Stenungsunds Energi och
Miljö AB och ombudsinstruktioner
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
tillkommer.
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av Lisbeth Svensson (L)
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Allmänpolitisk debatt
Tema: Barn och utbildning.
Debatten startar med ett 3 minuters övergripande
inlägg från varje parti. Därefter följer fri debatt
med inlägg om max 2 minuter och repliker om
max 1 minut.
För att få inlägg från så många partier som möjligt
har respektive parti förtur oavsett antalet anmälda
talare.
Oberoende får ingen talartid som parti utan deltar
endast i den fria debatten.
Presidiet meddelar sluttid för debatten innan start.
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2021-02-17

Maria Härström
Ekonom

Dnr KS 2021/171

Till kommunfullmäktige

Årsredovisning 2020 Stenungsundshem AB och
ombudsinstruktioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s
bolagsstämma följande instruktioner:




Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsundshem AB fastställs
Vinsten balanseras enligt upprättat förslag
Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet

Sammanfattning av ärendet
Stenungsundshem AB:s förslag till årsredovisning för 2020 har inkommit till kommunen.
Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Stenungsundshem AB:s finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsundshem AB:s
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s
bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-17
Årsredovisning 2020 för Stenungsundshem AB inklusive revisionsberättelse, auktoriserad
revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen.

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Erica Bjärsved
Ekonomichef
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Till kommunfullmäktige

Årsredovisning 2020 Stenungsunds Energi och Miljö AB och
ombudsinstruktioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi & Miljö
AB:s bolagsstämma följande instruktioner:




Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsunds Energi och Miljö AB
fastställs
Vinsten balanseras enligt upprättat förslag
Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till årsredovisning för 2020 har inkommit till
kommunen.
Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Stenungsund Energi och Miljö AB:s finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsunds Energi och Miljö AB:s
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö
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Tjänsteskrivelse
2021-02-17

Dnr KS 2021/170

AB:s bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-17
Årsredovisning 2020 för Stenungsunds Energi och Miljö AB inklusive revisionsberättelse,
auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen.

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg
Kommundirektör

Erica Bjärsved
Ekonomichef
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Vår identitet – Trygg & hållbar värme.
Ambitionen hos Stenungsunds Energi är att ha
nära kontakt och ge bra service till nöjda
kunder. Det är något vi arbetar för varje dag.

delaktigt pris och som dessutom är hållbar och
ger nytta för miljön. Genom att välja fjärrvärme
för uppvärmning av sin fastighet bidrar våra
kunder till ett miljösmart arbete som gör nytta
för alla. Tänk att få vara en del av det…

Vårt kontor är öppet alla vardagar och vi finns
alltid på telefon dessa tider. Dessutom finns det
alltid minst en tekniker som ser till att
fjärrvärmen produceras och levereras till våra
kunder.

Fjärrvärmen i Stenungsund är värme för ett
hållbart samhälle nu och i framtiden!

Många villakunder och större fastighetsägare
tecknar serviceavtal med oss. Då besöker vi
fastigheten en gång varje år för att se så att
fjärrvärmecentralen fungerar som den ska. Vid
besöket kan justeringar utifrån kundens behov
och mindre renoveringsarbeten utföras samt
rekommendationer om förbättringsåtgärder
lämnas.
Vi vill fylla en viktig funktion i våra kunders liv,
ge dem trygg och enkel värme till ett för-

Vår hemsida & Mina sidor
För enkelhetens skull finns vår hemsida fylld
Sedan Mina sidor lanserades kan kunderna se
med information om fjärrvärme, om oss och om
det mesta som rör deras fjärrvärme – när de vill.
allt vi erbjuder, från leverans av
Allt från avtal, fakturor och protokoll från
fjärrvärme till möjligheten att koppla
servicebesök till kunduppgifter och
Hemsida
in poolvärme samt tips och råd om
givetvis fjärrvärmeförbrukningen. För
villacentraler. Läs om nyheter som rör
den intresserade går det att ta ut listor
för hög
vår verksamhet lokalt och fjärrvärme
och jämföra förbrukning under specifika
tillgänglighet tidsintervall. Den här typen av
globalt eller fyll i ett kontaktformulär
för att ge feedback eller komma med
information och öppenhet är något som
förslag till vår verksamhet eller som ett
uppskattas av kunderna, allt från mindre
första steg till att ansluta till vår fjärrvärme.
villakunder till större fastighetsbolag.

Vårt lokala engagemang
Vi stöttar ett flertal organisationer som verkar
lokalt och alla utför viktiga och beundransvärda
insatser inom betydelsefulla områden.

mervärden. Organisationer som arbetar för
gemenskap och mångfald och höjer våra
medborgares hälsa finns med bland våra
samarbetspartners. Ingen kan göra allt, men
alla kan göra något och tillsammans bygger vi en
starkare och hållbarare värld.

Vi arbetar socialt hållbart med en helhetssyn för
att ge bättre förutsättningar och hjälp till ett
brett spektrum av organisationer som skapar

2
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VD har ordet
Sedan i början av mars har covid-19 pandemin
påverkat oss alla och vi har fått vänja oss vid att
analysera och hantera risker vi tidigare inte
trodde fanns. Nya rutiner och förhållningssätt
har arbetats fram för att säkerställa hälsa och
säkerhet för både medarbetare, entreprenörer
och kunder. Pandemins påverkan på
verksamheten har än så länge varit lindrig, vi har
haft låga sjuktal bland personalen, god tillgång
till energi och inga kreditförluster som kan
kopplas till detta.

Stenungsund tillhör en stark tillväxtregion som
kräver en väl fungerande infrastruktur.
Expansionen och byggnationen i Stenungsund
innebär
kontinuerligt
investeringar
i
fjärrvärmenätet och arbete med att ansluta nya
kunder. En stor del av tillväxten sker i
kommunens södra delar och för vår del togs ett
stort steg i utvecklingen genom investeringen i
ny ledning i Stora Höga som gav oss möjlighet
att ansluta sex flerfamiljshus.
Framför oss har vi fortsatt utmaningar när det
gäller produktionskapaciteten i Stora Höga och
vi fortsätter utreda möjligheten att förlägga en
överföringsledning från Stenungsund.

Stenungsunds Energi bidrar till det hållbara
samhället i Stenungsund. Vi kan summera året
med ett gott ekonomiskt resultat, detta trots att
en betydligt högre medeltemperatur än ett
normalår inneburit en lägre energiförsäljning.
Sjunkande priser för inlevererad energi,
minskade avskrivningar och nya anslutningar till
nätet har i motsats till detta bidragit positivt.
Totalt har 35 nya anläggningar anslutits och den
abonnerade effekten ökade med 6,5 % vilket vi
är mycket glada och stolta över.

Under året har all driftspersonal utbildats och
blivit certifierade pannoperatörer enligt
kommande nationella krav. Detta tillsammans
med en nyinstallerad panna innebär en ökad
produktionssäkerhet och vi ser tryggt på
framtiden.
Taxan som nu är den tredje lägsta i landet har
legat stilla de senaste 11 åren och även i
budgetarbetet för 2021 och i vår plan för 20222023 ser det positivt ut, ur ett kundperspektiv.

Fjärrvärmen står för
uppvärmningen
av
cirka hälften av landets
”Fjärrvärme är
byggnader och är det
det absolut
absolut bästa valet när
bästa valet…”
det gäller att tillvarata
våra resurser på ett
klimatsmart sätt. Det är
därför glädjande att regeringen
nu till slut fattat beslut om att införa mer
teknikneutrala energikrav i byggreglerna som i
betydligt mindre grad styr valet av
uppvärmningsform än tidigare. Beslutet
innebär nya viktningsfaktorer som är mer
fördelaktiga för fjärrvärme än tidigare.

Med dessa ord vill jag också passa på att tacka
kunder, samarbetspartners, personal och
styrelse för ett mycket framgångsrikt år!
/Erland Astorsson

Det är också glädjande att EU-kommissionen
beslutat att skattebefrielsen för energi- och
koldioxidskatt för biogas för uppvärmning
förlängs med tio år till och med den 31
december 2030. För vår del innebär det att vi
nu långsiktigt kan fortsätta köpa biogas istället
för naturgas till vår egen värmeproduktion på
värmeverket. Med detta stödjer vi en utveckling
och produktion av fossilfri biogas.
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Miljö
Vi arbetar aktivt för att minska verksamhetens
miljöpåverkan. Vår miljöpolicy och miljöledningssystem hjälper oss i rätt riktning.
Årligen upprättas mål och handlingsplan inom

miljö och vi följer upp och utvärderar
resultaten. All personal är delaktig i miljöarbetet och gör medvetna val för hållbara
lösningar.

Utsläpp till luft
Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljö
och människors hälsa är den förbränning av
fossila bränslen som sker vid störningar i
restvärmeleveransen.

av olja ger dessutom utsläpp av svaveldioxid.
Dessa utsläpp påverkar miljön genom global
uppvärmning och orsakar försurning och
övergödning av mark och vatten. Utsläppen
bidrar även till bildandet av marknära ozon
vilket har en skadlig effekt på både miljö och
hälsa. Partiklar i utomhusluft är hälsoskadliga
genom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar
samt sjukdomar i luftvägarna.

Under 2020 bestod 95 procent av fjärrvärmen
från Stenungsunds Energi av restvärme.
Restvärme är den energi som blir över från
industriella processer. Stenungsunds Energis
största värmekälla är alltså energi som, om den
inte togs tillvara hade gått förlorad genom
utsläpp till vatten och luft. Resterande
energibehov täcks genom förbränning av
naturgas och eldningsolja 1.
Total mängd energi som tillfördes för
produktion av fjärrvärme under året var
90,5 GWh.
Det fossila bränsle som i första hand
används vid behov av eldning i
varmvattenpannorna är naturgas.
Förbränningen av naturgas och olja ger
utsläpp till luft av koldioxid,
kväveoxider,
lättflyktiga
kolväten
(NMVOC) och partiklar. Förbränningen

Stenungsunds Energi ingår i EU:s system för
handel med utsläppsrätter, EU ETS. Årligen
rapporteras verksamhetens koldioxidutsläpp till
Naturvårdsverket och EU ETS.

Produktion & Utsläpp

2020

2019

2018

2017

Andel restvärme %
Pannornas verkningsgrad %
Tilldelning av utsläppsrätter
Utsläpp C0₂ ton
Utsläpp NOx kg
Utsläpp SO₂ kg
Utsläpp NMVOC kg
Partiklar kg
Mät- och kulvertförluster %

94,6
84
243
202
179
1,2
3,6
0,50
18,1

95,0
92
307
630
551
3,9
11,2
1,55
18,1

94,3
91
0
933
818
0,5
16,4
0,04
17,5

99,2
91
221
117
102
0,4
2,0
0,03
17,6

Policy för miljö
Stenungsunds Energis ambition är att leverera
prisvärd och miljöanpassad fjärrvärme. För att

förverkliga vår ambition finns en miljöpolicy
som är väl förankrad hos personalen.

Stenungsunds Energis miljöpolicy innebär att:
•
•
•
•
•

personalen fortlöpande ska utbildas och involveras rörande miljöfrågor.
krav ska ställas på produkter och leverantörer i samband med upphandling och inköp.
genom ett systematiskt miljöarbete ska Stenungsunds Energi sträva efter att förebygga eller
minska den samlade miljöbelastningen.
miljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att den leder till ständiga förbättringar.
företaget ska följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som
verksamheten berörs av.
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Miljöledningssystem
Miljöarbetet följs upp och utvärderas för
ständiga förbättringar med hjälp av vårt
miljöledningssystem. Sedan år 2005 är
Stenungsunds Energi miljödiplomerat enligt
Göteborgs Stads kriterier i det nationella
miljöledningssystemet Miljödiplom – Svensk
Miljöbas. Vårt diplom är ett bevis på att vi lever
upp till kraven och arbetar långsiktigt och
metodiskt med miljöfrågor både vad gäller
dokumentation och praktiskt miljöarbete.

Miljöförbättringar som skett är bland annat
minskad elförbrukning, minskad pappersförbrukning och minskad användning av fossilt
drivmedel till våra fordon.
All personal vidareutbildas årligen inom ämnet
miljö och vi har gjort flera förbättringar för att
minska vårt avtryck. Det handlar om kunskap
och en vilja att förändra, allt från stora till små
handlingar för att minska avtrycken på miljön.

Miljöledningssystemet är ett viktigt verktyg som
medfört ökad kunskap och ökat intresse för
miljöfrågor bland personalen.

Hälsa & Säkerhet
Hälsa och säkerhet går hand i hand och är
mycket viktiga pusselbitar för en hållbar
verksamhet. Vi verkar för en god och
stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av
säkerhet, arbetsglädje och delaktighet. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar till en
fysiskt, psykiskt och socialt sund och
utvecklande arbetsplats för alla medarbetare,
där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad
ohälsa förebyggs.
Regelbundet utförs riskbedömningar och
skyddsronder inom verksamheten och de ger
en bra överblick och kontroll av arbetsmiljön,
säkerheten och brandskyddet. Anmärkningar
åtgärdas omgående eller förs in i handlingsplanen. Personalen genomför regelbundet
utbildningar för att leva upp till lagkrav och
säkerställa hög säkerhet på arbetsplatsen.
Årligt besök hos företagshälsovård, friskvårdsbidrag, motion och friskvård på arbetstid samt
gemensamma personalaktiviteter främjar
hälsan bland personalen. Under året har vi
genomfört nästan 350 träningspass och
tillryggalagt mer än 150 mil i vår gemensamma
friskvård på arbetstid och i hälsoutmaningarna.
Vårt hälsofrämjande arbete medför låg
sjukfrånvaro och hög kvalitet i arbetet.
Sjukfrånvaron för året var 0,96 (0,77) %.
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Teknik & Drift
Fjärrvärmeproduktion
Under 2020 har det producerats 89,1 (92,0)
GWh fjärrvärme. Andelen restvärme uppgick
till 94,6 (95,0) %.

Fördelning av värmekällor

trots att Borealis krackeranläggning stått stilla
stor del av året på grund av skador efter
branden i maj.
Den höga årsmedeltemperaturen gjorde dock
att efterfrågan på värme blev lägre och den
totala produktionen stannade därför på 95 % av
den budgeterade.

GWh

Restvärme från Perstorp Oxo

47,3 (46,7)

Restvärme från Borealis

37,1 (40,7)

Prima värme från Borealis

4,0 (1,8)

Naturgas i egna pannor

0,8 (2,8)

Debiterad energi blev 73,0 (75,4) GWh.
Differensen mellan producerad energi och
debiterad energi är mät- och kulvertförluster.
Förlusterna uppgick till 18,1 (18,1) %. För att
minska förlusterna pågår det ständigt förbättringsåtgärder i både drift- och kulvertsystem.

Under året har produktionen hos våra
restvärmeleverantörer legat på en hög nivå

Producerad energi (MWh)
12000
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Restvärme
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Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Naturgas / Olja

Energistatistik (MWh)

2020

2019

2018

2017

Pannproducerad
Restvärme Perstorp
Restvärme Borealis
Prima värme Borealis
Producerad energi
Verkningsgrad restvärme
Debiterad energi
Mät- & Kulvertförluster

812
47 253
37 059
4 013
89 137
94,59 %
72 959
18,15 %

2 794
46 740
40 712
1803
92 049
95,01 %
75 361
18,13 %

4 100
37 674
50 620
1245
93 639
94,29 %
77 270
17,48 %

522
48 405
42 993
189
92 109
99,23 %
75 928
17,57 %

Kunder

2020

2019

2018

2017

Antal anläggningar
Abonnerad effekt (kW)
Nya anläggningar

1 395
42 821
35
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1 360
40 194
27

1 333
39 868
14

1 319
40 072
7

Teknik

Det lokala fjärrvärmenätet i Stora Höga byggdes
ut med 550 meter ny ledning för att möjliggöra
värmeförsörjning av sex nya hyreshus med
totalt 74 lägenheter i Getskär.

Anslutning av de nya flerfamiljshusen på
Solgårdsterassen har fortsatt under året. Nya
ledningar har byggts och ca 200 meter befintlig
ledning har flyttats för att ge plats för ytterligare
hus. Fem flerfamiljshus kopplades till vårt nät i
detta projekt och samtidigt har det förberetts
för fyra kommande anslutningar.

Under sommaren utfördes flera större underhållsarbete på vårt fjärrvärmenät. Under
planerade underhållsstopp byttes ett tiotal
markventiler ut vid både Kopper och
Näbbabergstigen.

På Solbacken och Hövändarvägen norr om
Strandnorum har de nybyggda villorna kopplats
till nätet allt eftersom de färdigställts. 34 av 41
hus är nu byggda och värms upp av oss.

På Perstorp Oxo renoverades en av våra tre
produktionsvärmeväxlare och på värmeverket
på Hantverkaregatan har en av de äldsta
pannorna bytts ut.

Totalt anslöts 35 nya anläggningar till vårt nät
under året, fördelat på villor, flerfamiljshus och
industrifastigheter.

Arbetet med teknisk service hos kund har på
grund av pågående pandemi delvis pausats. 171
servicebesök utfördes av våra tekniker, de flesta
i villor. Utöver detta valde ett tiotal villaägare
oss som leverantör när deras fjärrvärmecentraler var dags att byta ut.

Fiberutbyggnaden har också fortsatt och
ytterligare kommunala verksamhetslokaler har
anslutits.

Utveckling 2021
Ledningsdragning och anslutningar av de nya
flerfamiljshusen på Solgårdsterassen fortsätter
under året. Ytterligare större fastigheter att
ansluta är bland annat nytt hyreshus på
Nyborgsvägen och två nya skolor på Hallerna.

Service på kundanläggningar fortsätter och
ytterligare fastighetsägare har beställt utbyte av
fjärrvärmecentraler.
Projektet med förläggning av fiberkanalisation
kommer att fortsätta.

Pelletspannan i Stora Höga kommer att behövas
bytas om inte arbetet med en överföringsledning från Stenungsund kommer igång.

Anslutning av de återstående sju nya villorna i
Strandnorum sker allteftersom de byggs och
anslutning av övriga nya och befintliga
fastigheter
pågår
mer
eller
mindre
kontinuerligt.

Inom planerat underhåll fortsätter arbetet med
utbyte av äldre markventiler och ytterligare två
produktionsvärmeväxlare på Perstorp Oxo skall
renoveras under hösten.
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,
SEK.

Stenungsunds Energi & Miljö AB (Stenungsunds
Energi) producerar och distribuerar fjärrvärme
inom Stenungsunds kommun. Verksamheten
sker i nära samarbete med Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. Bolaget övertog den 1 juli
2001 ansvaret för distribution och försäljning av
fjärrvärme från Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme.
Företagets säte är Stenungsund.

Förvaltningsberättelse
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Org. Nr
556601–1895). Styrelsen och VD för Stenungsund Energi & Miljö AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten 2020, vilket är
bolagets tjugonde räkenskapsår. Uppgifter
inom parentes avser verksamhetsåret 2019.

Flerårsjämförelse*
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Res. i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Kassalikviditet (%)
Justerat eget kapital

2020
57 258 332
17 615 780
30,77
153 551 219
42,96
26,70
12,09
135 91
65 965 053

2019

2018

44 820 839
5 328 074
11,89
153 167 246
34 ,03
10,22
4,24
62,78
52 124 641

46 096 302
4 945 631
10,72
153 216 428
31,05
10,83
4,16
71,34
47 577 423

2017
43 912 865
6 814 671
15,52
144 111 712
30,34
15,58
5,72
66,67
43 726 456

2016
43 773 475
6 881 348
15,72
147 255 972
26,08
19,25
5,86
91,99
38 416 104

*Definitioner av nyckeltal, se not 8.

Ägarförhållande

Miljötillstånd

Stenungsunds Energi & Miljö AB är helägt av
Stenungsunds kommun.

Bolaget bedriver en miljöfarlig verksamhet och
är därför tillståndspliktig enligt miljöbalken.
Tillståndet är utfärdat av Länsstyrelsen i Västra
Götaland och gäller för fjärrvärmecentralen på
fastighet Söbacken 1:174 i Stenungsunds
kommun.

Styrelsen
Styrelseledamöterna, som är utsedda av
Stenungsunds kommunfullmäktige är; LarsEbbe Pettersson (ordförande), Lennart
Svensson (vice ordförande), Mats Gjertz, Jesper
Lundblad och Kjell Stahre.

Investeringar
Årets investeringar har uppgått till 9 658 tkr
(9 205) tkr.

Personliga ersättare är Sanida Okanovic, Bertil
Ohlsson, Anna-Karin Vernberg, Ingemar
Hadartz och Ann-Marie Farkas.

Investeringarna består av:
• Utbyggnad av kulvertnät.
• Anslutning av nya fastigheter.
• Utbyte Panna 63

Erland Astorsson (VD) är föredragande i
styrelsen.

Resultat

Styrelsen har under året haft sex protokollförda
sammanträden.

Bolaget redovisar en soliditet för år 2020 om
42,96 (34,03) %.

Revisorer

Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om 17 600 (5 300) tkr.

Auktoriserad revisor har varit Hans Gavin, Ernst
& Young AB. Lekmannarevisorer har varit Hans
Gillenius och Pia Andell.

Försäljning av fjärrvärme till kunder uppgick till
57 258 (44 821) tkr. Kostnaden för råvaror är
15 694 (16 926) tkr.
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Risker

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Risker är ett naturligt inslag i all verksamhet och
företaget arbetar kontinuerligt med att
identifiera och bedöma risker verksamheten
utsätts för.
De största riskerna som föreligger bolagets
verksamhet är:
• Produktionsförändringar hos Perstorp Oxo
och Borealis Polyeten kan påverka inleveransen av restvärme i vårt nät negativt.
• Ökat världsmarknadspris på naturgas påverkar prissättning av både restvärme och
naturgas.
• Ett sjunkande elpris gynnar konkurrerande
uppvärmningsformer.
• Ett varmare klimat leder till mindre försäljning.
• Ökade räntenivåer.

• Covid -19 har haft lindrig påverkan på
verksamheten med obetydlig påverkan på
resultatet.
• Till följd av ändrade redovisningsprinciper
har anslutningsavgifter om 12,1 mkr hänförliga till tidigare räkenskapsår intäktsförts
under 2020, se not 2.
• Anslutning av flerfamiljshus i Stora Höga.
• Ny panna (10 MW) installerad på
värmeverket i Stenungsund.
• Stenungsunds Energi hade fortsatt det allra
lägsta priset i Västra Götaland och gick från
fjärde till tredje lägsta priset för fjärrvärme i
Sverige.
• Ingen prisjustering mot kund har skett under
året.

Eget kapital
Belopp vid årets ingång enligt
fastställd balansräkning
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital Reservfond Årets resultat Fritt eget kapital
200 000

5 000

0

23 960

200 000

5 000

0

23 960

Resultatdisposition
Medel att disponera:
Balanserat resultat
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning

23 960
23 960
23 960
23 960

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i Kronor

2020
Not

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter

2

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Räntekostnader till Stenungsunds kommun
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat

Årets resultat
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3,4

2019

jan-dec

jan-dec

57 258 332
1 985 668
59 244 000

44 820 840
1 982 205
46 803 045

-15 694 373
-11 404 532
-6 424 844
-6 959 386
-216 015
-40 699 150

-16 926 444
-9 547 830
-6 284 167
-7 337 201
-234 568
-40 330 210

18 544 850

6 472 834

15 818
-189
-944 700
-929 071

14 718
-278
-1 159 200
-1 144 760

17 615 780

5 328 074

-17 608 667
-17 608 667

-5 321 881
-5 321 881

7 114

6 193

-7 114

-6 193

0

0

Balansräkning
Tillgångar
Belopp i Kronor
Not

2020-12-31

2019-12-31

5
6
7

5 433 376
136 488 855
716 999
0
142 639 230

5 850 606
133 544 660
544 370
0
139 939 636

142 639 230

139 939 636

641 013
641 013

680 206
680 206

5 081 960
4 278 971
470 590
439 455
10 270 976

5 919 604
4 735 489
1 474 723
417 588
12 547 404

0
0

0
0

10 911 989

13 227 610

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier
Pågående materiella nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos Stenungsunds kommun
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fodringar
Kassa och Bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

153 551 219 153 167 246
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Balansräkning
Eget kapital, avsättningar och skulder
Belopp i Kronor
Not

2020-12-31

2019-12-31

Aktiekapital

200 000

200 000

Reservfond

5000

5000

205 000

205 000

Balanserat resultat

23 960

23 960

Summa fritt eget kapital

23 960

23 960

228 960

228 960

Ackumulerade överavskrivningar

83 633 707

66 025 040

Summa obeskattade reserver

83 633 707

66 025 040

Skuld till ägaren Stenungsunds kommun

62 000 000

67 000 000

Summa långfristiga skulder

62 000 000

67 000 000

4 431 359

6 312 197

882 977

890 439

2 374 216

12 710 610

7 688 552

19 913 246

Eget kapital
Bundet eget kapital

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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2

153 551 219 153 167 246

Kassaflödesanalys
Belopp i Kronor

2020

2019

Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

2

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta mm
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

18 544 850

6 472 834

6 959 386

7 337 201

15 818

14 718

-944 889

-1 159 478

-7 114

-8 493

24 568 051

12 656 781

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fodringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

2

Kassaflöde från den löpande verksamheten

39 193

-7 554

-465 330

701 763

520 905

678 389

-1 880 838

-82 178

-10 352 239

-286 585

12 429 741

13 660 616

Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark

5

0

0

Förvärv av maskiner och tekniska anläggningar

6

-9 250 157

-9 002 814

Förvärv av inventarier
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

7

-408 823

-202 636

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-9 658 980

-9 205 450

Finansieringsverksamheten
Amortering långfristiga lån

-5 000 000

-5 000 000

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

-2 229 239
3 766 452

-544 834
4 311 285

1 537 213

3 766 451

Likvida medel vid årets slut (Inklusive koncernkonto)
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovissningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider
Inventarier
Byggnader och mark
Bygge Perstorp
Borealis utrustning
Teknik utrustning
Styrsystem
Ställverk

Antal år
5 år
25 år
10 år
10 år
10 år
10 år
15 år

Fiberkanalisation
Naturgas
Reservkraftaggregat
Panna 15 MW
Kulvertnät
Borealis PE3

Antal år
20 år
10 år
20 år
20 år
50 år
15 år

Noter till resultaträkningen
Not 2 Ändrad redovisningsprincip
Från och med detta räkenskapsår intäktsförs samtliga anslutningsavgifter vid slutförd installation. Tidigare år
har anslutningsavgifter periodiserats som en förutbetald intäkt och löst upp över tillgångens nyttjandeperiod.
Den ändrade redovisningsprincipen har inneburit att anslutningsavgifter om 12 109 tkr hänförliga till tidigare
räkenskapsår intäktsförts under 2020. Jämförelsetalen har i enlighet med BFNAR 2016:10 inte räknats om.

Not 3 Medelantal anställda
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar
relaterade till en normal arbetstid.
Medelantalet anställda har varit
varav kvinnor
varav män

Not 4 Personal

2020

2019

8
3
5

8
3
5

2020

2019

0,96 %

0,77 %

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för samtliga anställda
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
har utgått med följande belopp:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa

4 589 284
524 043
1 311 517
6 424 844

4 423 956
474 617
1 385 594
6 284 167

Noter till balansräkningen
Not 5 Byggnader och mark

2020

2019

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Summa anskaffningsvärde

10 440 806
0
10 440 806

10 440 806
0
10 440 806

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa avskrivningar

-4 590 200
-417 230
-5 007 430

-4 172 974
-417 226
-4 590 200

5 433 376

5 850 606

Utgående redovisat värde byggnader och mark
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Not 6 Maskiner och tekniska anläggningar

2020

2019

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Summa anskaffningsvärde

221 912 189
9 250 157
231 162 346

212 909 375
9 002 814
221 912 189

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa avskrivningar

-88 367 529
-6 305 962
-94 673 491

-81 637 229
-6 730 300
-88 367 529

Utgående redovisat värde maskiner och tekniska anläggningar

136 488 855

133 544 660

Not 7 Inventarier

2020

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Summa anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa avskrivningar
Utgående redovisat värde inventarier

2019

2 066 136
408 823
2 474 960

1 863 500
202 636
2 066 136

-1 521 767
-236 194
-1 757 961

-1 332 092
-189 675
-1 521 767

716 999

544 369

Övriga noter
Not 8 Definition av nyckeltal
Justerat eget kapital i procent till balansomslutning.
Soliditet
Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital*100
Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat +Finansiella intäkter/Balansomslutning*100
Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder.

Stenungsund 2021-02-18
Lars-Ebbe Pettersson, Styrelseordf.
Lennart Svensson, Vice styrelseordf.
Mats Gjertz
Jesper Lundblad
Kjell Stahre
Erland Astorsson, VD
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Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-02-23
Ernst & Young AB
Hans Gavin, Auktoriserad revisor
Vår granskningsrapport har avgivits 2021-02-23
Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer
Hans Gillenius
Pia Andell

Revisionsberättelse
Revisorns ansvar

Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag,
org.nr 556601–1895.

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenungsunds
Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2020. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 8-15 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Stenungsunds Energi och Miljö ABs finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
•
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
•
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.
•
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
•
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
•
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
den andra informationen. Den andra informationen innefattar
inte åresredovisningen och vår revisionsberättelse avseende
denna.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att avveckla verksamheten.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden

Revisorns ansvar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Stenungsunds Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2020
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

•

•

Grund för uttalanden

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt gärder som
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Göteborg den 23/2 2021
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, org.nr 556601–1895
Till kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun för kännedom
Vi har granskat bolagets verksamhet under 2020. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen,
kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Uttalande
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.
Stenungsund den 23/2 2021
Hans Gillenius
Pia Andell
Av kommunfullmäktige utsedda
lekmannarevisorer
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”Varje år används runt om i
världen mycket mer resurser än
vad planeten har att ge. Tack vare
utbyggd fjärrvärme kan vi i
Sverige ta vara på det som annars
går till spillo, till exempel
skogsavfall och värme från
avfallsförbränning och industrier.
Fjärrvärme
hushåller
med
gemensamma resurser för att
slippa låna av kommande
generationer.

All uppvärmning påverkar miljön.
Genom framställning av värme i
stora anläggningar med höga krav
på säkerhet, verkningsgrad och
effektiv rening, som förser hela
samhällen med värme, blir
påverkan på miljön betydligt
mindre än om var och en haft
egen uppvärmning. Det blir alltså
mindre utsläpp och mindre
energiförluster genom att gå
samman och använda fjärrvärme
som energikälla.”
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-08

§ 45

Dnr: KS 2013/916

Antagande av detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum på
del av Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och med föreslagna justeringar
upprätta antagandehandlingar i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för detaljplan för bostäder, äldreboende och
centrum på del av Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden
Jäv
Jan Rudén (S) och Helena Nävergårdh (M) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund
av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort kring Hasselhöjden
med bostäder, äldreboende och centrumverksamhet. Totalt kan minst 330 bostäder och 80
äldrebostäder anordnas. Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Detaljplanen har skickats ut på en andra granskning mellan den 16 oktober 2020 och 16
november 2020. Inkomna yttranden har utöver redaktionella ändringar föranlett att mindre
justeringar till detaljplanen genomförts. Det som justerats är bland annat ledningsrättsområde
för befintliga fjärrvärmeledningar och vissa byggrätter har smalnats av för att ge mer utsikt
och mindre skuggning. Sex yttranden från privatpersoner och ett yttrande från
bostadsrättsförening har bedömts inte fått sina yttranden tillgodosedda till fullo. Yttrandena
berör bland annat, skuggning, utsikt, ytor för lek och rekreation samt trafik. De som delgivit
dessa yttranden kommer att få information om antagandet och information om vart antagande
handlingarna kan granskas och hur antagandet av detaljplanen kan överklagas.
Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget uppfyller med genomförda justeringar och
rådfrågade myndigheters inkomna yttranden under granskningen, de krav som idag ställs på
en detaljplan.
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-08

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-28
Granskningsutlåtande 2021-01-18
Plankarta 2021-01-18
Illustrationskarta 2021-01-18
Perspektiv från norr 2020-12-21
Perspektiv från söder 2020-12-21
Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-03-04
Till planen hör vidare ett brett utredningsmaterial som kan lämnas ut på förfrågan.
Beslut skickas till
peter.nilsson@stenungsund.se
jessica.andersson2@stenungsund.se
ted.larnhem@stenungsundshem.se
thomas.dahl@stenungsundshem.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-12-28

Peter Nilsson
Planarkitekt

Dnr KS 2013/916

Till kommunfullmäktige

Antagande av detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum på
del av Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och med föreslagna justeringar
upprätta antagandehandlingar i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för detaljplan för bostäder, äldreboende och
centrum på del av Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort kring Hasselhöjden
med bostäder, äldreboende och centrumverksamhet. Totalt kan minst 330 bostäder och 80
äldrebostäder anordnas. Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Detaljplanen har skickats ut på en andra granskning mellan den 16 oktober 2020 och 16
november 2020. Inkomna yttranden har utöver redaktionella ändringar föranlett att mindre
justeringar till detaljplanen genomförts. Det som justerats är bland annat ledningsrättsområde
för befintliga fjärrvärmeledningar och vissa byggrätter har smalnats av för att ge mer utsikt
och mindre skuggning. Sex yttranden från privatpersoner och ett yttrande från
bostadsrättsförening har bedömts inte fått sina yttranden tillgodosedda till fullo. Yttrandena
berör bland annat, skuggning, utsikt, ytor för lek och rekreation samt trafik. De som delgivit
dessa yttranden kommer att få information om antagandet och information om vart antagande
handlingarna kan granskas och hur antagandet av detaljplanen kan överklagas.
Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget uppfyller med genomförda justeringar och
rådfrågade myndigheters inkomna yttranden under granskningen, de krav som idag ställs på
en detaljplan.
Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort kring Hasselhöjden
med bostäder, äldreboende och centrumverksamhet. Totalt kan minst 330 bostäder och 80
äldrebostäder anordnas. Detaljplanen möjliggör även utökad byggrätt motsvarande två
våningars påbyggnad för lokalerna där det idag bedrivs kommunal vuxenutbildningen inom
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2020-12-28

Dnr KS 2013/916

område för centrumändamål, som därmed även kan nyttjas för annat än utbildning när behov
uppstår. Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Kommunen är
huvudman för allmän platsmark.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 februari 2011 att bevilja ansökan om planbesked
för detaljplanen och att prövning genom detaljplan medges. Detaljplanen skall föregås av
program (målbildsarbete). Den 25 april 2014 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att bevilja
planbesked och planstart för äldreboende inom samma detaljplaneområde. Samtidigt slogs
dessa två planer ihop till detta ärende. Sedan dess har planarbete pågått med bland annat
framtagande av målbild. Detaljplanen har skickats ut på samråd och den 12 december 2017
beslutade samhällsbyggnadsutskottet att godkänna samrådsredogörelsen
granskningshandlingarna samt skicka ut planförslaget på granskning.
Detaljplanen har skickats ut på en andra granskning mellan 16 oktober 2020 och 16 november
2020. Inkomna yttranden har utöver redaktionella ändringar föranlett att mindre justeringar
till detaljplanen genomförts. Det som justerats är bland annat ledningsrättsområde för
befintliga fjärrvärmeledningar och vissa byggrätter har smalnats av för att ge mer utsikt och
mindre skuggning. Sex yttranden från privatpersoner och ett yttrande från
bostadsrättsförening har bedömts inte fått sina yttranden tillgodosedda till fullo. Yttrandena
berör bland annat, skuggning, utsikt, ytor för lek och rekreation samt trafik. De som delgivit
dessa yttranden kommer att få information om antagandet och information om vart antagande
handlingarna kan granskas och hur antagandet av detaljplanen kan överklagas.
Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget uppfyller med genomförda justeringar och
rådfrågade myndigheters inkomna yttranden under granskningen, de krav som idag ställs på
en detaljplan.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för detaljplanearbetet regleras i plankostnadsavtal.
Detaljplanens genomförande medför behov av utbyggnad av infrastruktur, arkeologiska
utgrävningar, markinköp och möjlighet till markförsäljning och liknande. Kostnader för
genomförandet av detaljplanen regleras i exploateringsavtal inför antagandet av detaljplanen
samt i kommande marköverlåtelseavtal i samband med markanvisning efter detaljplanens laga
kraft.
Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys är gjord och resultatet har varit en del i framtagandet av
planförslaget. I och med det nya granskningsförslaget har bland annat en tryggare
kommunikation för barn till fots eller till cykel skapats. Framförallt på befintligt stråk från
bostad till skola och lekmiljöer. Den nya justerade placeringen av vissa byggrätter har också
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skapat förutsättningar för säkrare miljö kring naturområdet Hasselhöjden i och med att fler rör
sig på ett större område och att byggnader med fönster och entréer tillåts möte gata, natur och
gång- och cykelstråk.
Juridiska bedömningar
Inga nya juridiska bedömningar är genomförda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-28
Granskningsutlåtande 2021-01-18
Plankarta 2021-01-18
Illustrationskarta 2021-01-18
Perspektiv från norr 2020-12-21
Perspektiv från söder 2020-12-21
Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-03-04
Till planen hör vidare ett brett utredningsmaterial som kan lämnas ut på förfrågan.
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef

Beslut skickas till
peter.nilsson@stenungsund.se
jessica.andersson2@stenungsund.se
ted.larnhem@stenungsundshem.se
thomas.dahl@stenungsundshem.se
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1 (22)
Dnr 2018/311

Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum
på del av Kopper 2:1 med flera
Stenungsund, Stenungsunds kommun

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtandet är upprättat 2021-01-18.

Hur har granskningen bedrivits?
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för en andra granskning under perioden 2020-10-16 till och med 202011-16. Förslaget skickades ut till Länsstyrelsen, berörda myndigheter, kommunala instanser, sakägare och
övriga berörda enligt särskild utsändningslista och fastighetsförteckning. Förslaget har även varit
tillgängligt på kommunens hemsida och varit uppsatt i kommunhuset, Strandvägen 15, Stenungsund och i
Kulturhuset Fregattens entré, Fregatten 2, Stenungsund.
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och bygglagen (2010:900) .
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Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum på del av Kopper 2:1 m. fl.
Granskningsutlåtande 2021-01-18

Dnr 2013/916

Inkomna synpunkter och kommentarer
Under den andra granskningen inkom 16 yttrande. Yttranden från Länsstyrelsen redovisas i sin helhet.
Samtliga övriga yttranden sammanfattas och kommenteras nedan. Inkomna yttranden kan lämnas ut i sin
helhet på begäran.

Granskning 2
Statliga myndigheter, bolag och organ med flera
1
2
3
4
5
6
7
8

2020-11-13
2020-11-13
2020-11-03
2020-11-09
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-12
2020-11-16

9
10
11
12
13

2020-11-16
2020-11-17
2020-11-06
2020-11-16
2020-11-16

14
15
16

2020-11-15
2020-11-16
2020-11-16

Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Länsstyrelsen Västra Götalands Län - komplettering
Trafikverket
Statens geotekniska institut
Lantmäteriet
Polisen
Svenska Kraftnät
Vattenfall Eldistribution AB

Organisationer, företag och regionala-/kommunala verksamheter
Mark och Exploatering, Stenungsunds kommun
Teknik VA, Stenungsunds kommun
Stenungsunds Energi & Miljö AB
Bohusläns Museum
Stenungsunds Naturskyddsförening

Privatpersoner
Privatpersoner 1
Privatpersoner 2
Privatpersoner 2

(ref. 6)
(ref. 14)
(ref. 15)
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Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum på del av Kopper 2:1 m. fl.
Granskningsutlåtande 2021-01-18

Dnr 2013/916

Statliga myndigheter, bolag och organ med flera
1.

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Yttrande

Granskningsyttrande över detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del av
Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2020-10-16 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900)
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av
Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör människors hälsa och säkerhet med avseende på
blocknedfall måste bearbetas innan antagande av planförslaget.
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2020-11-09, som bifogats
i sin helhet. SGI konstaterar att de inte kan hitta någon bedömning om stabiliteten avseende
block i den slänt som finns i området markerat med planbestämmelsen Natur på plankartan
strax över den nya förlängda Hällebäcksvägen. Kommunen behöver förtydliga sin
bedömning i detta avseende och eventuella nödvändiga åtgärder/restriktioner ska säkerställas
i planförslaget.
Länsstyrelsen befarar dock inte att:
 riksintresse kommer att skadas påtagligt
 mellankommunal samordning blir olämplig
 miljökvalitetsnormer(MKN) inte följs
 strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
Synpunkter på granskningsförslaget
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2020-11-03 som bifogas i sin helhet.
Trafikverket skriver i sitt yttrande att ”detaljplanens genomförande inte kommer påverka
belastningen på den statliga infrastrukturen nämnvärt”.
Ärendet har beslutats av chef för Plan- och byggfunktionen, Nina Kiani-Janson efter
föredragande av planhandläggare Saeid Erfan. I den slutliga handläggningen har Annika
Lundahl från Miljöskyddsavdelningen medverkat.
Nina Kiani-Janson
Saeid Erfan
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Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket daterat 2020-11-03 samt kopia av
yttrande från SGI daterat 2020-11-09
Kopia (utan bilaga) till:
Trafikverket, SIG
Länsstyrelsen/
Miljöskyddsavdelningen, Annika Lundahl
Funktionschef, Plan- och bygg, Nina Kiani Janson
Kommentar

Blocknedfall har bedömts i samarbete och dialog mellan kommunen, Länsstyrelsen
och Statens geotekniska institut. Planbeskrivningen har uppdaterats med text om
denna bedömning.

2.

Länsstyrelsen Västra Götalands Län - komplettering

Yttrande

Länsstyrelsen bedömer att fyra fornlämningar berörs av planförslaget; två gravar i form av
stensättningar (L1969:8678 och L1969:8846), ett grav- och boplatsområde (L2019:6553)
och en skärvstenshög (L1969:8763). Då en planerade exploateringen innebär ingrepp i
fornlämningen krävs tillstånd enligt 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (KML).
Med hänsyn till fornlämningarnas art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett sådant
tillstånd kommer att förenas med villkor om arkeologisk undersökning av de delar av gravoch boplatsområdet som Länsstyrelsen har valt ut samt av skärvstenshögen. Efter genomförd
undersökning ska båda fornlämningarna bedömas vara undersökta och borttagna, och
därmed kommer de inte längre att ha något kvarstående lagskydd.
De två stensättningarna kan bevaras inom naturmark. Då den planerade exploateringen
innebär ingrepp i lagskyddat fornlämningsområde krävs separat tillstånd enligt 2 kap 12 §
KML. Tillståndet kommer att villkoras med särskilda skyddsåtgärder för att förhindra risk
för skada på fornlämningarna.

Kommentar

Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har uppdaterats med
förtydligande gällande fornlämningarna.
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3.

Trafikverket

Yttrande

Trafikverket tycker det är positivt att Stenungsunds kommun har kompletterat
planhandlingarna med en trafikalstringsberäkning och en redovisning av vilka
korsningspunkter med den statliga infrastrukturen som kommer att belastas med
mer trafikpåverkan. Trafikalstringsberäkningen visar att belastningen på
korsningarna vid maxtimman ökar mellan 1,7 och 4,1 procent. Trafikverket
bedömer därmed att detaljplanens genomförande inte kommer att påverka
belastningen på den statliga infrastrukturen nämnvärt. Det är dock viktigt att den
tillkommande trafik som detaljplanen medför tas med som en förutsättning i
framtida detaljplaner.

4.

Statens geotekniska institut, SGI

Yttrande

SGI har tidigare i granskningsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan.
Yttrandet är daterat 2018-03-13, dnr, 5.2-1609-0537. I tidigare yttrande
uppmärksammade SGI att skyddsåtgärder beträffande blocknedfall säkerställs i
planen.
Bergtekning:
I planen ligger ”nya förlängda Hällebäcksvägen”. Norr om denna finns ett
höjdparti i Naturmark med en brant slänt ner mot den planerade vägen. SGI kan
inte finna någon bedömning av stabiliteten avseende blocknedfall i denna slänt i
planhandlingarna och anser därför att det behöver tydliggöras om en sådan
bedömning är gjord, men inte redovisats. Saknas bedömningen behöver en sådan
göras.
SGI ser från geotekniks synvinkel att planläggningen är möjlig förutsatt att
ovanståendesynpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller
restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen.

Kommentar

Blocknedfall har bedömts i samarbete och dialog mellan kommunen, Länsstyrelsen
och Statens geotekniska institut. Planbeskrivningen har uppdaterats med text om
denna bedömning.
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Lantmäteriet

Yttrande

Delar av planen som bör förbättras:

Dnr 2013/916



U-område för befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar (1415-91/23.1)
saknas. Det är lämpligt att plankartan kompletteras med u-område



I plankartan finns en bestämmelse om startbesked för byggnation, a2,
”Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän markens
lämplighet genom avhjälpande åtgärder avseende förorenad mark.”
Lantmäteriet tolkar denna bestämmelse som en vidare utredning ska göras
efter att planen vunnit laga kraft, för att få startbesked. Alla utredningar
som behövs för att säkerställa att marken är lämplig för den användningen
som redovisats i planen, ska göras i planprocessen



Beskrivning av hur x-område ska genomföras och skötas saknas.

Delar av planen som skulle kunna förbättras:

Kommentar



Bestämmelser om bebyggandets omfattning är ej relaterade till särskilt
område. Exempelvis e1 – största byggnadsarea är 2800 m2 relateras till
hela egenskapsområdet. Enligt Boverkets rekommendation bör det tydligt
framgå om bestämmelsen ska relateras till exempel fastighet eller
användningsområde.



Planen anger olika arealangivelser och för att tydliggöra bestämmelserna
kan dess skillnader beskrivas med exempelvis en beskrivande bild.

Plankartan har kompletterats med u-område för befintliga ledningsrätter.
Planbestämmelse a2 avser den flytt av kvarlämnade förorenade jordmassor som
identifierats i utredning och saneringsarbeten som beskrivs i planbeskrivningen.
Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har justerats med en tydligare
beskrivning kring detta.
X-området i detaljplanen har tagits bort. Det är en rest från tidigare planarbete som
tas bort från plankartan.
Planområdet omfattar befintlig struktur och avses inte vidare indelas i olika
fastigheter. Planbestämmelserna är inte specificerade på användningsområden för
att tillåta utbyggnad av exempelvis komplementbyggnader utan att det inverkar på
befintlig och tillkommande övrig byggrätt. Bestämmelsen är vald för att få en
flexibilitet i planen och förutsättningar har bedömts som mest lämpligt till hela
egenskapsområdena. Ingen ändring har genomförts i plankartan.
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6.

Polisen

Yttrande

Gällande säkerhetsaspekterna ur en polisiär synvinkel är det viktigt att de miljöer
som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet. I
området bör även framkomligheten för utryckningsfordon möjliggöras.

Kommentar

Planförslagets planerade exploatering medför fler ögon på gatan och gång- och
cykelbanor på platser som idag kan upplevas som otrygga. Planförslagets nya
angöringsväg medför utökad framkomlighet för utryckningsfordon.

7.

Svenska Kraftnät

Yttrande

Svenska kraftnät har inga synpunkter på förslaget.

8.

Vattenfall Eldistribution AB

Yttrande

Vattenfall Eldistribution AB har inget ytterligare att tillägga eller erinra i rubricerat
ärende.

Organisationer, företag och regionala-/kommunala verksamheter
9.

Mark och Exploatering, Stenungsunds kommun

Yttrande

Exploatering har inget erinra upprättat granskningsförslag.

10.

Teknik VA, Stenungsunds kommun

Yttrande

Kommunens dricksvattenförsörjning är ansträngd. Förvaltningen ser möjligheter
att kunna leverera kommunalt anslutet vatten och avlopp 2024.
VA-utredningen gällande dagvatten bör ses över gällande befintligt dagvattennät
och dagvattenflöde med en återkomsttid på 10 år.
Förvaltning har även lämnat specifika punkter där planbeskrivningen och
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genomförandebeskrivning bör justeras och kompletteras.
Kommentar

Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har uppdaterats enligt
synpunkter.
VA-utredning gällande dagvatten har uppdaterats och justerats enligt synpunkter.

11.

Stenungsunds Energi & Miljö AB

Yttrande

Fjärrvärmeledningar med ledig kapacitet finns inom området för att ansluta
aktuella byggnader.

12.

Bohusläns Museum

Yttrande

Kulturhistorisk bakgrund
Planområdet ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller inom
något Riksintresse för kulturmiljövården.
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Inom planområdet finns fornlämningar. Ett grav- och boplatsområde L2010:6553
och två stensättningar L1968:8678 och L1969:8848. En arkeologisk utredning
utfördes inom planområdet 2016 (Västarvet, Lödöse museum 2016:31) och
arkeologisk förundersökning utfördes 2019 av L1969:8763 (Norum 146:1),
L1959:4046 (Norum 353)., L 1959:4047 (Norum 354) (Bohusläns museum
2020:07). Lämningarna är idag sammanförda till en Fornlämning L2019:6553
(Fornreg 2020-10-19).
Bohusläns museum finner att den planerade exploatering innebär ingrepp i
fornlämning L2019:6553. Ingrepp i fornlämning kräver tillstånd från Länsstyrelsen
enligt 2 kap. 12 § KML vilket framgår på sidan 12f i planhandlingarna. Tillstånd
förenas med villkor av arkeologisk undersökning.
De två stensättningarna inom området kommer ligga inom ett område som avsatts
som naturmark. Dock vill Bohusläns museum att till varje fornlämning hör ett
fornlämningsområde som har samma lagskydd som en fornlämning. Tillstånd
krävs för ingrepp i ett fornlämningsområde. Hur stort ett fornlämningsområde bör
vara beslutas av Länsstyrelsen beroende på lämningens art och betydelse.
Vi vill också framföra att fornlämningarna bör markeras på plan- och
illustrationskartan.
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Sammanfattning
Bohusläns museum anser att ni bör ha fortsatt kontakt med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet inför planerad exploatering.
Kommentar

Plan- och illustrationskartorna uppdateras med markering av fornlämningarna.

13.

Stenungsunds Naturskyddsförening

Yttrande

Vi ser positivt på att ni uppmärksammar värdet av att behålla så mycket som
möjligt av befintliga naturområden i närmiljön. Vi ser även positivt på att
planeringen har fokus på att möjliggöra hållbara resor genom att området får bra
gång och cykelvägar samt bra kollektivtrafik.
Stenungsund har skrivit på målet som Västra Götaland har att minska utsläppen av
växthusgaser med 80% fram till 2030 från 1990 (hittills är minskningen ca 15%).
Även om målet troligen gäller utsläpp inom kommunen är det viktigt att minskade
växtgasutsläpp genomsyrar alla beslut om målet ska nås. Vi vill därför poängtera
hur val av byggmaterial och installation av solceller kan bidra till att minska
utsläppen av växthusgaser.
Att minska koldioxidutsläppen är viktigt för vårt klimat. Cirka en femtedel av
världens utsläpp är knuta till byggandet. Stål och cement hör till de mest
energislukande industrierna. I Sverige släpper byggsektorn årligen ut 10 miljoner
ton koldioxid, det är lika mycket som all biltrafik. Materialval och
återanvändningen av material spelar stor roll för utsläppen. Skog binder koldioxid
meden den växer och bindningstiden förlängs när virket blir byggmaterial och
byggs in i hus. När städer skall förtätas sparar det mycket tid att bygga med trä och
möjligheterna att bygga höghus i trä är numera helt möjligt och lönsamt. Att
återanvända trä vid byggande är också viktigt att beakta.
Vi vill att husen i så stor utsträckning som möjligt ska byggas i trä och att om
möjligt återanvändning av byggnadsmaterial skall göras.
Vi vill också att det skall installeras så mycket solceller som möjligt på varje hus.
Hus kan på detta sätt bli självförsörjande när det gäller elförbrukningen. Vid varje
parkeringsplats med ladd-stolpe kan ett elfordon lagra mer energi än vad bilen
behöver och därmed bli ett energilager som man kan använda vid energitoppar.

Kommentar

Med nuvarande lagstiftning finns inte möjligheten att i en detaljplan ställa krav på
att vissa material ska användas för byggnation. På samma sätt kan inte krav
gällande solceller anges. Däremot har vi utformat planbestämmelser som medger
möjligheten för tak med lutning och bjälklagshöjder som fungerar även för
träbyggnader.
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Kommunen kommer även markanvisa vissa byggrätter och kan i den processen
ställa krav eller utvärdera inkomna förslag efter exempelvis dessa kriterier.

14.

Privatpersoner 1 (ref. 6)

Yttrande

Person boende på Hällebäcksvägen 66 valde lägenheten på grund av kvällssol på
balkongen. Solen kommer till personen vid 16-17 tiden fram tills den går ner i
trädtopparna. Vilket är jättebra.
Personen har uppfattat det som att det ska byggas ett gårdshus, nr 4, som är på 6-7
våningar eller liknande mitt framför dess lägenhet. Personen förstår inte varför då
det kommer skymma hela kvällssolen och utsikten kommer bli rätt in i en annan
lägenhet eller i en vägg. Huset ska dessutom byggas på den enda platsen på gården
som solen skiner på och där lekplatsen är. Ska barnen/föräldrarna vara i skuggan?
Eller grilla i skuggan?
Flera bilder som är i förslaget har en sådan vidvinkel att det inte överensstämmer
med verkligheten. Ser ut som att det är milsvitt till nästa hus.
Personen säger med det bestämdaste NEJ till detta.
Går förslaget igenom så får verkligen ST-hem förmedla andra lägenheter för oss
som förlorar solen/utsikten och då ska det vara med bibehållen hyra. Självklart
perfekt att få en ny lägenhet i nya husen med kvällssol, men alla har inte råd med
så höga hyror. Dags att tänka ut en lösning för detta.

Kommentar

Yttranden är värdefulla för kommunen för att kunna fastställa och väga alla
intressen mot varandra och kunna tillskapa så bra kompromisser som möjligt.
Förslaget har förbättrats löpande efter inkomna yttranden under planprocessen.
Kommunen tar med sig vissa påpekanden i vidare utbyggnadsprocess och bemöter
vissa i nedan svar.
Tidigare fanns en rekommendation; Boverkets skrift "Solklart" från 1991 där det
beskrivs att en boendemiljö ska ha en genomsnittlig soltid på 4 till 5 timmar per
dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är att på någon av närmiljöns lekytor
och sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst 5 timmars sol mellan 09:00
och 17:00 under vårdagjämning (kring 20 mars). Båda dessa rekommendationer
bedöms uppnås i förslaget. Detta finns att läsa vidare i skuggstudien till
planhandlingarna. Under vårdagjämningen 20 mars skuggar inte tillkommande
föreslagen byggnation gården alls och 17:00 skuggar befintliga byggnader stora
delar av gården utan att tillkommande byggnation kastar någon skugga över
gården. Klockan 18:00-19:00 går solen ner och då skuggas gården redan av
befintliga byggnader. Liknande gäller för sommarsolståndet 20 juni där
tillkommande byggnader börja kasta skugga i ena hörnet efter klockan 18:00 och
vid solnedgång skuggar liknande som befintliga byggnader.
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Vårdagjämning 20 mars 15:00, gården skuggas enbast av befintliga byggnader.

Vårdagjämningen skuggning mot Hällebäcksvägen 66 klockan 17:00 och 18:00
där skuggningen redovisas med gul markering. Kring 18:00 skuggas i stort hela
fasaden/gården av befintliga byggnader utan tillkommande byggnad.

Sommarsolstånden skuggning mot Hällebäcksvägen 66 klockan 18:00 och 21:00
där skuggningen redovisas med gul markering, övriga skuggor är från befintliga
byggnader. Kring 22:00 skuggas hela fasaden/gården av befintliga byggnader.
Gällande bostäderna längst i norr i kvarteret så blir det mer skuggbildning än idag,
på olika platser på fasaden och balkongerna, mellan klockan 17:00 och 18:00 vid
vårdagjämning och 18:00 och 21:00 vid sommarsolståndet. Kommunen har bedömt
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att intresset av flera tillkommande bostäder väger tyngre än den påverkan som
skuggningen medför.

Perspektiv från fönster på våning två, Hällebäcksvägen 66. Perspektivet har en
vidd för att respresentera vad som syns när man står i ett fönster eller på en
balong och tittar åt häger och vänster.
Gällande nytillkomna gårdshus kommer det att bli viss påverkan på utsikt där en
fasad kommer tillkomma närmare befintliga byggnader. Att komplettera och
förtäta stadsområden är något som innebär kompromisser mot befintliga
förutsättningar. Det finns ett stort intresse av att kunna tillskapa bostäder i ett
etablerat område där en stor del av infrastrukturen redan är tillgänglig.
Ianspråktagande av ny mark, bilberoenden och investeringskostnad per bostad kan
då hållas nere. Idag har inte alla möjligheten att välja bostad utan måste stå i kö.
Att kunna få en bostad utan en allt för dyr hyra och behov av egen bil är en
nödvändighet för många personer i samhället som av olika anledningar inte kan
bära dessa kostnader. För att Stenungsund ska kunna erbjuda bostäder till
människor som bor och verkar i kommunen behövs bostäder som skapar underlag
för att vidhålla och utöka befintlig service och som skapar förutsättningar för
mindre miljöpåverkan men ändå tillskapar goda boendemiljöer. Enligt kommunens
och rådfrågade myndigheters bedömning under granskningen uppfyller
detaljplaneförslaget dessa krav.
Det kommer att bli viss påverkan på utsikt och en fasad kommer tillkomma
närmare befintliga byggnader. Efter granskning har gårdshusen studerats ytterligare
och omformats för att minska skuggpåverkan samt närhet till fasad. Byggrätten
smalnas av och skjuts ytterligare två meter bort från befintliga fasader. För att
tillskapa liknande möjligheter till bostäder eller tekniska installationer på vinden
har byggrätten höjts 0,7 meter. Detta ger samma eller bättre skuggförhållanden
samtidigt som fasaderna skjuts mer isär.
Angående byte av lägenhet och hur en sådan process kommer fungera är inte en
fråga som arbetet med detaljplanen har rådighet över utan kommer hanteras av
Stenungsundshem AB eller den aktör som bygger när nya bostäder byggs.
Angående byte av lägenhet och hur en sådan process kommer fungera är inte en
fråga som arbetet med detaljplanen har rådighet över utan kommer hanteras av
Stenungsundshem AB eller den aktör som bygger när nya bostäder byggs.
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15.
Yttrande

Dnr 2013/916

Privatpersoner 2 (ref. 14)
1. Omfattningen och utformningen harmonierar inte med befintlig bebyggelse
och de krav som kan ställas på att bevara och förstärka områdets karaktär.
2. Hög bebyggelse förfular området samt skymmer eftermiddag och
kvällssol.
3. Ökad insyn och begränsning av utsikten för de boende i Hällebäck.
4. Risk för känsla av instängdhet på gårdarna i Hällebäck.
5. Den dokumenterade ansträngda trafiksituationen i närområdet tillåter inte
den ökade trafikbelastningen.
6. Åtgärder av värde saknas för att komma tillrätta med trafiksituationen trots
påpekande både från Länsstyrelsen och från Trafikverket.
7. Ny gång-fartsväg uppfyller inte gängse riktlinjer för en säker trafikmiljö.
8. Biltrafik genom nya området ökar risken för trafikolyckor med lekande
barn.
9. Riskerna pga. Den ökade trafiken inom nya området för detaljplanen har
inte dokumenterats på ett tillfredställande sätt.
10. Planen tar inte hänsyn till identifierade viktiga platser. Att området kring
grusplanen inte bebyggs är avgörande för att skapa en god närmiljö för oss
boende i området.
11. Barns behov av ytor och grönområden för att uppmuntra till lek och rörelse
tillgodoses inte. Tvärtom begränsas barnens behov av god utomhusmiljö.
12. Skolfrågan har lämnats utan lösning då det är väl känt at Kristinedalskolan
inte kan byggas ut mer.
13. Det är viktigt att grundskoleelevernas behov av en skola i närområdet
tillgodoses och att de inte tvingas bussas till andra delar av kommunen.
14. Den samlade bedömningen är att detaljplanen inte uppfyller nationella och
kommunala krav vad gäller god bebyggelse och måste därför omarbetas
ytterligare innan den kan antas.

Kommentar

Yttranden är värdefulla för kommunen för att kunna fastställa och väga alla
intressen mot varandra och kunna tillskapa så bra kompromisser som möjligt.
Förslaget har förbättrats löpande efter inkomna yttranden under planprocessen.
Kommunen tar med sig vissa påpekanden i vidare utbyggnadsprocess och bemöter
vissa i nedan svar.
1. Tillkommande struktur har tillåtits bryta den befintliga strukturen för att
mötet mot den del av naturområdet som bevarats inte ska upplevas som
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strikt och privat samt att nya byggnader angränsar till nya och befintliga
gator, gång- och cykelvägar. Detta för att göra området mer tryggt mer fler
fönster och ögon och rörelser mot och kring platser där människor rör sig
inom området.
2. Tidigare fanns en rekommendation; Boverkets skrift "Solklart" från 1991
där det beskrivs att en boendemiljö ska ha en genomsnittlig soltid på 4 till
5 timmar per dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är att på någon
av närmiljöns lekytor och sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst
5 timmars sol mellan 09:00 och 17:00 under vårdagjämning (kring 20
mars). Båda dessa rekommendationer bedöms uppnås i förslaget. Detta
finns att läsa vidare i skuggstudien till planhandlingarna. Tillkommande
bebyggelse är placerad för att tillskapa så lite ny skuggbildning som
möjligt.
3. Efter granskning har gårdshusen studerats ytterligare och omformats för att
minska skuggpåverkan samt närhet till fasad. Byggrätten smalnas av och
skjuts ytterligare två meter bort från befintliga fasader. För att tillskapa
liknande möjligheter till bostäder eller tekniska installationer på vinden har
byggrätten höjts 0,7 meter. Detta ger samma eller bättre skuggförhållanden
samtidigt som fasaderna skjuts mer isär.
4. Se punkt 3. Alla upplever saker olika och enligt den praxis som idag finns
är utrymmena på gårdarna väldigt väl tilltagna både i avstånd och yta.
5.

På inrådan av Kommunens trafikavdelning har vägfrågorna i området setts
över med följd att bland annat infarten flyttas till nya läget.

6. Trafikverket/Länsstyrelsen är enligt inkomna yttrande nöjda med
kommunens arbete.
7. Se punkt 5 och 6 ovan.
8. Se punkt 5 och 6 ovan.
9. Se punkt 5 och 6 ovan.
10. De platser som är identifierade är så långt som möjligt på ett eller annat
sätt tagna om hand eller ersätts med andra möjligheter. Kommunen har
eftersträvat ett område med fler boende och bra möjligheter till rekreation
och lek. Kommunens bedömning är att förslaget uppfyller detta.
11. I jämförelse med ny bebyggelse som uppförs enligt dagens krav har
området tillåtits ha kvar mycket större del av befintliga gårdar i en väl
tilltagen storlek för lek än vad som är gällande minimikrav. Kommunen
bedömer det som en bra kompromiss, fler bostäder och ändå väl tilltagna
ytor.
12. Skolfrågan behandlas löpande av kommunen, inom planområdet har
behovet av ett äldreboende varit större än en ny skola. Planen möjliggör
plats för ett äldreboende med 80 lägenheter. Kommunen utreder löpande
frågor kring behovet av skolor och har bedömt att denna plan inte ska
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omfatta möjlighet till nybyggnation av skola.
13. Att exploatera på annan plats med ny infrastruktur och andra resvägar till
skola har inte bedömts som ett alternativ i denna detaljplan. Genom att
använda befintliga gång- och cykelvägar som blir mycket korta till
befintlig skola har detaljplanen skapat förutsättningar för en bra situation
för skolbarn.
14. Enligt kommunens och rådfrågade myndigheters bedömning under
granskningen uppfyller detaljplaneförslaget de krav som idag ställs på en
detaljplan.

16.
Yttrande

Privatpersoner 3 (ref. 15)
1. Trots fornlämningar och lagkrav för bevarande förläggs väg och hus
genom och på fornlämningsområde.
2. Vi som bor i området för en annan bedömning än Stenungsunds kommun
gör då man endast tilldelar två delar av området klass 4. Noteras också att
enligt det nya förslaget dras all trafik till den norra delen genom just de
område som klassats med visst naturvärde.
3. ”På samma sätt bör det finnas möjlighet att på antingen gården eller
terrass/balkong ha direkt solljus någonstans under hela dagen” är ett
nonchalant sätt att formulera att ”det blir ju sol någon gång på dagen
någonstans på gården”. Det är uppenbart att föreslagna byggnader kommer
inverka menligt på boendemiljön för de boende.
4. Vi som bor på norra sidan av Uppegårdsvägen kommer också att påverkas.
Under vintermånaderna kommer vintersolen inte att orka över punkthusen
som ligger längts norrut, vilket inverkar negativt på boendemiljön.
5. Planbeskrivningen medger att husens höjd inte fastställts, ”Ingen vidare
begränsning… höjd” det kan alltså bli hur högt som helst när det väl
kommer till utförandet, vilket är ett mycket osäkert läge för grannar och
boende.
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6. Frågan vart de boende eleverna ska gå i skola nonchaleras helt i
Planbeskrivningen.
7. Trafikverket har betydande invändningar mot att öka mängden trafik i
området och hotar med att överklaga om hänsyn inte tas till givna
synpunkter. Beräkningen av antalet fordonsrörelser är oklar när det fäller
tid, men om det handlar om 876 rörelser per dygn är det förstås en
betydande förändring mot nulägets noll fordonsrörelser.
8. Att dra trafik mellan husen är en trygg lösning som också medför visst
buller och försämrad luftkvalitet. ”Gångfart” och ”på gåendes villkor”
gäller inte buskörning är ett antagande, som mycket väl kan visa sig vara
fel när det kommer till verkligheten.
9. Formuleringen ”att nyttja befintliga strukturer” är inte sant i det här fallet.
”Nya Hällebäcksvägen” har fått sin beskrivning av just den anledningen att
den är ny.
10. Dragning av ”Nya Hällebäcksvägen” medför att all trafik dras i direkt
anslutning till befintliga ingångar till Uppegårdsvägen 96-100. Trafik till
området från den västra delen av Uppegårdsvägen passerar dessutom två
gånger (en gång på Uppegårdsvägen österut och en gång på nya
Hällebäcksvägen västerut) för att komma till området. Denna olägenhet
gäller också boende på andra sidan Uppegårdsvägen, framförallt trapphus
som ligger utmed gatan.

11. Planen innebär minst 300 bostäder i norra delen. Kollektivtrafik bör
byggas ut för att försörja det nya områdets invånare. Dragningen av
busslinje genom Hasselbacken vid Hasselgården genom Älvhemsvägen har
tidigare funnits, men mött stort motstånd från de boende där. Att återuppta
denna sträckning är troligen svår att genomföra.
12. Enligt planen kommer genomförandetiden att vara förhållandevis lång och
medför därmed byggtrafik och -verksamhet under en betydande tid av
många invånares boendetid.
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13. Med hänsyn till ovan beskrivna negativa konsekvenser konstaterar jag att
bebyggelsen av området helt enkelt är olämplig. Att bygga ett helt nytt
bostadsområde i befintlig natur och omgiven av andra bostäder medför
negativa konsekvenser under lång tid för de som nu bor i området.

Kommentar

Yttranden är värdefulla för kommunen för att kunna fastställa och väga alla
intressen mot varandra och kunna tillskapa så bra kompromisser som möjligt.
Förslaget har förbättrats löpande efter inkomna yttranden under planprocessen.
Kommunen tar med sig vissa påpekanden i vidare utbyggnadsprocess och bemöter
vissa i nedan svar.
1. Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen i olika steg utrett och grävt
ut fornlämningarna. Det finns rester av tidigare historia på många platser
och det är utgångsläget att försöka hitta platser och för att undvika
fornlämningar. I detta fall kommer i samråd med Länsstyrelsen
fornlämningar som berörs att grävas ut och skyddet delvis försvinna. På så
vis tas kunskapen om fornlämningarna om hand och exploateringen kan
fortgå.
2. Indelningen av klasser är ett uppdrag som görs av specialister på området
efter vedertagna modeller. Klassningen har främst med naturvärdena kring
ekosystemen att göra, där klass fyra är den lägsta klassen. Självklart
upplevs naturvärdena olika av olika människor. Området har stora värden
vilket bland annat Stenungsund Naturskyddsförening, yttrande 13 ovan,
påpekar. De ser ändå positivt på att kommunen lyckats spara så stor mängd
natur som planförslaget gör. Kommunen har utöver inventeringen mätt alla
stora träd för att leta efter Biotopskydd eller träd som på annat sätt klassas
som skyddsvärda. Eftersom ingen högre naturklass eller skydd identifierats
har kommunen valt att få tillstånd ett samlat naturområde men adderat fler
människor i rörelse och med ögon på befintliga gång- och cykelstråk. Detta
är enligt kommunen en bra kompromiss samtidigt som fler bostäder
tillskapas.
3. Tidigare fanns en rekommendation; Boverkets skrift "Solklart" från 1991
där det beskrivs att en boendemiljö ska ha en genomsnittlig soltid på 4 till
5 timmar per dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är att på någon
av närmiljöns lekytor och sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst
5 timmars sol mellan 09:00 och 17:00 under vårdagjämning (kring 20
mars). Båda dessa rekommendationer bedöms uppnås i förslaget.
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Nya punkthus till vänster, Uppegårdsvägen i mitten och där det är
grönt(tomt) aktuellt ställe för bild 1 yttrandet. Gul markering är hur
skuggorna faller Vintersolståndet 21 december 2021 klockan 14:00.
4. Det är svårt att i 3d-modellen få fram exakt hur ljuset faller under
vintersolståndet den 21 december eftersom det mesta tillför skuggor när
solen står så lågt. Men efter klockan 14:00 börjar byggnaderna att påverka
samma plats som bild 1 i yttrandet och vid denna tid skuggas platsen av
befintliga strukturer.
5. På sidan 31 i planbeskrivningen står ” Ingen vidare begränsning vid sidan
av användning, egenskapsgräns och byggnadshöjd har föreslagits i
planförslaget.” Med detta menas att bland annat utöver höjden har inga
andra utformningskrav ställts. Höjderna är hårt reglerade i plankartan till
fastställda plushöjder över havsnivån.
6. Skolfrågan behandlas löpande av kommunen, inom planområdet har
behovet för ett äldreboende varit större än en ny skola. Planen möjliggör
plats för ett äldreboende med 80 lägenheter. Kommunen utreder löpande
frågor kring behovet av skolor och har bedömt att denna plan inte ska
omfatta möjlighet till nybyggnation av skola.
7. Trafikverket/Länsstyrelsen är enligt inkomna yttrande nöjda med
kommunens arbete. På inrådan av Kommunens trafikavdelning har
vägfrågorna i området setts över med följd att bland annat infarten flyttas
till nya läget.
8. Bullernivåerna och luftkvalitet påverkas men har bedömts i planarbetet
som att krav uppfylles. Gällande buskörning finns det andra lagar och
regler som ska hållas. Den nya förlängda Hällebäcksvägen är utformad
med bland annat två 90graders svängar vid infarten får att begränsa
hastigheten och är tänkt att utformas för att fordon ska hålla en låg
hastighet.
9. Med formuleringen ”att nyttja befintliga strukturer” menas att en stor del
redan finns i jämförelse med om en helt obebyggd plats skulle tas i
anspråk, där kollektivtrafik, vägar, vatten och avlopp, gång- och
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cykelstråk, service och butiker med mera skulle behöva nyetableras. Men
som påpekas tillkommer viss utbyggnad/nyetablering.
10. Hastigheten kommer vara låg på den nya vägen och avstånden till
befintliga byggnader medför att tillkommande bullernivåer kommer ligga
lägre än dagens krav.
11. Detaljplanen medger en utbyggnad av busslinjer inom området som
yttrandet omtalar. El-bussar kommer att framöver att ersätta dagens
lösningar med mindre buller. Till granskning 1 av detaljplanen yttrade sig
Västtrafik som är ansvariga för kollektivtrafik; ”Västtrafik har inget att
erinra mot förslaget. Området är väl försörjt med kollektivtrafik.”
12. Genomförandetiden i en detaljplan är normalt mellan 5 och 15 år. I denna
detaljplan kommer byggnation inte kunna komma igång förrän efter att
fornlämningarna grävts ut. Eftersom området är stort med byggrätter både i
södra och norra delen kommer olika platser bebyggas under olika tider.
Detta kommer medföra störningar till och från beroende på fas i
byggnationerna.
13. Enligt kommunens och rådfrågade myndigheters bedömning under
granskningen uppfyller detaljplaneförslaget de krav som idag ställs på en
detaljplan.
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Sammanfattning
Inkomna synpunkter har bland annat berört trafik, risken för blocknedfall, redaktionella ändringar och
justeringar av planbestämmelser utformning, komplettering av dagvatten i befintlig utredning, avsaknad av
markreservat för ledning till fjärrvärme, insyn, skuggbildning, minskad solinstrålning, förändrade grön- och
lekytor med flera. Boende i området är oroliga för förändringarna och planförslaget har ytterligare med
mindre förändringar enligt nedan justerats för att förbättra förhållandena.
Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget uppfyller med genomförda justeringar och rådfrågade
myndigheters inkomna yttranden under granskningen, de krav som idag ställs på en detaljplan.

Justeringar av förslaget inför ny granskning
Utöver redaktionella ändringar har följande justerats inför ett antagande.
Blocknedfall har bedömts i samarbete och dialog med kommunen, Länsstyrelsen och Statens geotekniska
institut. Planbeskrivningen har uppdaterats med text om denna bedömning.
Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har uppdaterats med förtydligande gällande
fornlämningarna. Plan- och illustrationskartorna uppdateras med markering av fornlämningarna.
Plankartan har kompletterats med u-område för befintliga ledningsrätter för fjärrvärme.
Planbestämmelse a2 avser den flytt av kvarlämnade förorenade jordmassor som identifierats i utredning
och saneringsarbeten som beskrivs i planbeskrivningen. Planbeskrivningen och
genomförandebeskrivningen har justerats med en tydligare beskrivning kring detta.
X-området i detaljplanen har tagits bort. Behovet finns inte längre kvar från tidigare planarbete som tas
bort från plankartan.
Planområdet omfattar befintlig struktur och avses inte vidare indelas i olika fastigheter. Planbestämmelserna
är inte specificerade på användningsområden för att tillåta utbyggnad av exempelvis komplementbyggnader
utan att det inverkar på befintlig och tillkommande övrig byggrätt. Bestämmelsen är vald för att få en
flexibilitet i planen och förutsättningar har bedömts som mest lämpligt till hela egenskapsområdena. Ingen
ändring har genomförts i plankartan.
Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har uppdaterats enligt synpunkter Teknik VA.
VA-utredning gällande dagvatten har uppdaterats och justerats enligt synpunkter.
Vi har ytterligare studerat gårdshusen och valt att smalna av och skjuta byggrätten två meter till bort från
befintliga fasader samtidigt som vi höjt byggrätten 0,7 meter får att kunna tillskapa liknande möjligheter
bostäder eller tekniska installationer på vinden. Detta ger samma eller bättre skuggförhållanden samtidigt
som fasaderna skjuts mer isär. Skuggstudien tog inte tidigare hänsyn till vintertid, vilket har justerats. Detta
påverkar inte den total tiden som platser skuggas utan vid vilken tid på dygnet och resulterar i samma
bedömning som tidigare.
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Yttranden som inte tillgodosetts till fullo
Det finns två olika typer av överklagande av en detaljplan. Det ena avser en prövning av om beslutet om att
anta en detaljplan strider mot någon rättsregel på det sättet som klaganden har angett eller som framgår av
omständigheterna. Det andra avser en laglighetsprövning och innebär att domstolen prövar om beslutet
kommit till på ett lagligt sätt. Det handlar om frågor om delegation från kommunfullmäktige till exempelvis
byggnadsnämnden att anta en detaljplan och fullmäktiges beslut att inte anta en detaljplan.
Efter att kommunen har fattat beslut att anta en detaljplan får beslutet överklagas till mark- och
miljödomstolen. För att någon ska ha rätt att överklaga ett sådant beslut måste beslutet angå den klagande
och ha gått denne emot. Den klagande måste även, innan granskningstiden gått ut, ha lämnat skriftliga
synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen. Ett överklagande av ett beslut om att anta en
detaljplan ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet eller justerat protokoll
över beslutet att anta detaljplanen har tillkännagetts. Med tillkännagetts menas att ett meddelande om att
beslutet tagits satts upp på kommunens anslagstavla. Överklagandet ska skickas till kommunen, som sedan
skickar det till mark- och miljödomstolen, om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Nedan yttranden har bedömts inte kunnat tillgodoses till fullo. De som delgivit dessa yttranden kommer att
få information om antagandet och information om vart antagandehandlingarna kan granskas och hur
antagandet av detaljplanen kan överklagas.
Privatpersoner 1 (ref. 6) Granskning 2
Byggrätter har justerats för mer kvällssol och längre avstånd men inte tagits bort helt.
Privatpersoner 2 (ref. 14) Granskning 2, Granskning 1, Samråd
Bland annat har följande inte tillgodosetts fullt ut: Bebyggelsens placering, utformning och höjd,
upplevelsen av instängdhet och insyn, skuggning och att identifierade viktiga platser inte bebyggs.
Privatpersoner 3 (ref. 15) Granskning 2
Bland annat har följande inte tillgodosetts fullt ut: Bebyggelsens placering, utformning och höjd,
upplevelsen av instängdhet och insyn, skuggning, att naturvärden förändras, fornlämningar tas bort och
trafiken ökar i området.
Privatpersoner 1 granskning 1
Granskning 1
Byggrätter har justerats för mer kvällssol och längre avstånd men inte tagits bort helt. Vägar har justerats
för att få helt bilfria stråk till skolor med mera. Men vägar kvarstår som kommer öka buller och trafik i
jämförelse med befintliga nivåer.
HSB Brf Uppegård
Samråd
Byggrätter har justerats mycket för mer kvällssol och längre avstånd men inte tagits bort helt. Vägar har
justerats. Men vägar kvarstår som kommer öka buller och trafik i jämförelse med befintliga nivåer.
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Äldreboendet är flyttat men våningshöjderna är inte minskade i samråd med kommande verksamheter.
Privatperson 1 Uppegårdsvägen
Samråd
Bland annat har följande inte tillgodosetts fullt ut: Bebyggelsens placering, utformning och höjd, viss
grönyta kommer omvandlas till kvartersmark, skuggning och gata med låga hastigheter inte upplevs
fungera i praktiken.
Privatperson 2 Uppegårdsvägen
Samråd
Följande har inte tillgodosetts fullt ut: Bebyggelsens placering, utformning och höjd, osäkerhet kring
yttrandens bostads värde till följd av ny exploatering.

Medverkande tjänstepersoner
Granskningsredogörelsen har upprättats av Peter C Nilsson, Jessica Andersson samt berörda tjänstepersoner
inom Stenungsunds kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och med föreslagna justeringar upprätta
antagandehandlingar i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.

Peter C Nilsson
Planarkitekt, Arkitekt MSA
Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Exploatering
Stenungsund, 2020-12-22
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HANDLINGAR
Detaljplanen består av:
 Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser (2021-01-18)
Planhandlingarna består i övrigt av:
 Plan- och genomförandebeskrivning (detta dokument)
 Illustrationskarta (2021-01-18)
 Granskningsutlåtande 2 (2021-01-18)
 Granskningsutlåtande 1 (2020-09-01)
 Samrådsredogörelse (2017-12-12)
 Behovsbedömning (2016-06-29)
 Samråd om behovsbedömning (2016-08-18)
Övriga handlingar i ärendet:
 Fastighetsförteckning (2021-01-18)
 Grundkarta (2021-01-18)
 Skuggstudier (2020-12-21)
 Skuggstudier (2020-08-25)
 Trafikalstringsberäkning norra TRV (2020-08-17)
 Trafikalstringsberäkning södra TRV (2020-08-21)
 Arkeologisk förundersökning (2020-04-08)
 Beslut om arkeologisk förundersökning med bilagor, Länsstyrelsen (2020-06-19)
 Arkeologisk utgrävning, Följebrev (2019-10-16)
 Arkeologisk utgrävning, Redovisning (2019-10-15)
 Arkeologisk utgrävning, Bilaga 1 (2019-10-15)
 Arkeologisk utgrävning, Bilaga 2 (2019-10-15)
 Arkeologisk utredning, Länsstyrelsen/Lödöse museum (2016-10-31)
 Naturvärdesinventering Hasselhöjden, Norconsult AB (2016-05-30)
 Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, Norconsult AB (2017-12-12)
 Komplettering VA-utredning med bilaga 1 till 4, WSP AB (2021-01-18)
 Hasselhöjden VA, Norconsult AB (2016-05-25, rev 2017-11-15)
 Geoteknisk undersökning PM, Norconsult AB (2017-06-02)
 Markteknisk undersökningsrapport MUR, Norconsult AB (2017-06-02)
 Buller PM, Norconsult AB (2017-11-20)
 Slutrapport avhjälpande åtgärder Norumsborgs ishall, Ramböll (2016-09-01)
Tidigare målbild och gestaltningsdokument har använts som utgångspunkt och inspiration
till framtagande av nuvarande handlingar men har bedömts som inte längre helt aktuella då
dessa dokument till stor del illustrerar det tidigare granskningsförslaget.

3 (77)

86

Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum
Del av Kopper 2:1 med flera

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

PLANPROCESSEN
Planprocessen är en prövning där ett områdes lämplighet för ett ändamål utreds och där de
som berörs av förslaget ges möjlighet till insyn och påverkan vid flera tillfällen.
Planarbetet har handlagts med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och
bygglagen (2010:900).
Avsikten är att planarbetet ska pågå fram till årsskiftet 2020/2021 och att planen sedan ska
kunna antas av kommunfullmäktige våren 2021. Ett planförslag har varit ute på reviderad
granskning och efter inkomna synpunkter har planförslaget uppdaterats med mindre
justeringar enligt granskningsutlåtandet och bedöms vara färdigt för ett antagande.
Efter att detaljplanen har antagits detaljplanen överklagas. De yttranden som inkommit
under planprocessen som inte bedömts blivit helt tillgodosedda kommer att få information
när detaljplanen antas om antagande, vart handlingar kan granskas och hur antagande av
detaljplanen kan överklagas. Om inget överklagande inkommit till kommunen inom tre
veckor från antagandet kommer detaljplanen vinna laga kraft. Efter att planen vunnit laga
kraft kan utbyggnaden av föreslagen exploatering påbörjas.
Upplysningar om planförslaget lämnas av: Peter C Nilsson, Planarkitekt, Arkitekt MSA,
Stenungsunds kommun, e-post: peter.nilsson@stenungsund.se, telefon: 0303-73 29 89.

PLANENS SYFTE
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort med bostäder,
äldreboende och centrumverksamhet i området Hasselhöjden

PLANENS HUVUDDRAG
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad i området omkring dagens
befintlig cirka 600 bostäder uppförda som sex kvartersstrukturer vilka öppnar sig mot det
större naturområdet Hasselhöjden. Föreslagen tillkommande exploatering tillåts delvis
sluta befintliga kvarter och samtidigt växa in i terrängen och naturen på främst den plats
där tidigare ishall stod men till viss del även ta i anspråk befintligt naturområde kring
nuvarande grusplan för bland annat spontan lek och idrott. Tillkommande byggnation
medger utbyggnad av bostäder i flerbostadshus, äldreboende med centrumfunktioner och
utbyggnad av befintliga centrumfunktioner som kan innebära, frisör, kiosk, kafé,
restaurang och liknande. Totalt beräknas som minst 335 bostäder och 80 äldrebostäder
kunna tillkomma. Nuvarande utbildningslokaler i och omkring Hasselgården ges
förutsättningar för att bygga om och till för att få bättre anpassade utbildningslokaler.
Befintlig Ishallsväg gestaltas om och blir ett helt trafikseparerat stråk för gång och cykel
med möjlighet att utveckla en aktivitetspark i västra delen mellan befintlig vändplats och
Kristinedalskolan. En fjärdedel av förtätningen kommer använda befintliga angöringsvägar
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i områdets södra del. Resterande tre fjärdedelar kommer angöras via en ny väg i norr, en
förlängning av dagens Hällebäcksvägen med en flyttad infart från Uppegårdsvägen.
Gestaltningen av området är studerad för att till möjlig mån passa i terrängen, natur- och
fornminnesmiljön med möjlighet för tillgänglig angöring till byggnaderna. Byggnaderna är
placerade nära tillkommande och befintliga gator, gång- och cykelvägar och allmänna
platser för att få fler ögon och rörelser som kan skapa ett tryggare område. Luckor lämnas
mellan nya och befintliga byggnader samt grönområdet. Byggrätterna är flexibelt styrda för
att ge möjlighet till god anpassning och utformning.

SÄRSKILDA FRÅGOR FÖR BYGGLOVET
Hela planbeskrivningen gäller som stöd vid bygglovsprövning, men plankartan är det
juridiskt bindande dokument som reglerar användningen av mark- och vattenområden.
Särskilda frågor för bygglovet är:
 Placering och utformning av dagvattenanläggningar. En skötselplan ska upprättas.


Ytor för parkeringsplatser. Exploateringen kräver att en viss del av parkeringen
hanteras i garage under mark.



Där byggnad placeras helt eller delvis under mark ska inte vatten kunna ytledas till
dessa. De ska också utföras i konstruktion som inte släpper in vatten från dagvatten
eller spillvattensystemet.



Lägsta höjd på färdigt golv för bostäder ska vara som lägst 0,5m över marknivå för
förbindelsepunkt för avledning av spill- och dagvatten med självfall.



Vid byggnation av garage eller annan komplementbyggnad i öster på områdets
södra och norra del mot Yttre Ringleden ska det säkerställas att ledningar vid behov
ombesörjs flyttning.



Disposition av planområde. Möten mellan tillkommande byggnader och allmän
platsmark utformas med tydlighet vad som är allmänt och privat.



Disposition av byggnad. Byggrätterna är fria och ska utformas med en god
gestaltning som kan upplevas med en mänsklig skala och anpassas till befintlig
bebyggelse, terräng och natur.
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i Stenungsunds tätortsområde. Stenungsunds delas upp i olika
zoner av havet i väster, följt av Göteborgsvägen/Bohusbanan, Yttre Ringleden och sedan
E6. Planområdet ligger cirka två kilometer öster från Stenungs Torg mellan
Kristinedalskolan och Yttre Ringleden.
Det är ungefär lika långt till SIF idrottsplats och Stenungsunds Arena med gymnasium och
badplats. Området ligger därmed på en strategisk plats mitt i tätorten med goda
förhållanden att förflytta sig utan tillgång till egen bil.

Kartutsnitt över Stenungsund tätort med omnejd. Föreslagen ungefärlig plangräns är markerad
med blå tjock linje.

Areal
Planområdet har en areal om cirka 142 690 kvadratmeter.
Markägoförhållanden
Fastigheterna inom planområdet ägs av Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB.
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Fastigheterna som omfattas och ägs av Stenungsunds kommun är Stenung 4:59 samt del av
fastigheterna Kopper 2:1, Hällebäck 1:4, Stenung 4:109, Söbacken 3:1 och Stenung 1:11.
Fastigheterna som omfattas och ägs av Stenungsundshem AB är Kopper 2:22, Kopper
2:98, Kopper 2:23, Kopper 5:1, Kopper 2:99, Kopper 6:1, Kopper 2:116 samt del av
fastigheterna Stenung 4:83, Stenung 4:84 och Stenung 4:85.

Kartutsnitt med fastighetsgränser i gula linjer över del av Stenungsund tätort. Föreslagen
ungefärlig plangräns är markerad med blå tjock linje.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planer
Detaljplaner
Området i sin helhet omfattas inte av någon oplanerad mark. Planområdet omfattas idag av
hela eller delar av följande planer; Stadsplan S09 från 1962, detaljplan 118 från 1989 med
tillägg 194 från 1997, 209 från 1999, 234 från 2002, stadsplan S57 från 1977 med tillägg
234 från 2002 och stadsplan S63 från 1980.
Kommunövertäckande översiktsplan
Stenungsunds gällande översiktsplan, ÖP 06, antogs 2009-11-23 och vann laga kraft 200912-23. Översiktsplanen redovisar befintlig bebyggelse inom aktuellt planområde.
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Översiktsplanen pekar inte ut föreslaget planområde som ett specifikt utbyggnadsområde
men påpekar att ”Vidare har Stenungsunds kommun som målsättning att det ska finnas
olika typer av boende inom de olika stadsdelarna, varför det är lämpligt att se över
sammansättningen i bostadsbeståndet och föreslå kompletteringar i de enskilda
stadsdelarna.”. Samtidigt anger översiktsplanen att ”Placeringen av centrum… vid vattnet
innebär att många boenden i periferin har lång väg att nå centrum. Tätortens olika delar är
byggda med stora grönområden emellan, en kvalitet i sig men som medför en utspriddhet
med långa avstånd också mellan delarna.”
Fördjupad översiktsplan
Gällande fördjupade översiktsplan för Stenungsunds tätort, FÖP, antogs 2001-06-11 och
vann laga kraft 2003-09-24. Planen är gammal där flera delar är genomförda och andra är
något föråldrade i förhållande till övriga politiska beslut. Dock är dokumentet fortfarande
gällande men i detta detaljplanearbete har bedömningar gjorts med dessa faktorer
inräknade.
Den fördjupade översiktsplanen beskriver att det finns möjlighet till förtätning i den
befintliga bebyggelsemiljön på lämpliga platser och att förtätningar ska övervakas noga så
inte kvaliteter byggs bort. Den fördjupade översiktsplanen beskriver i planens huvuddrag
att ”För att leva upp till målet om ett effektivt resursutnyttjande anges… att en integration
ska eftersträvas mellan bostäder och icke störande verksamheter och service.” Vidare
beskrivs att strategin på sikt kan bidra till färre transporter med eget fordon, skapa ett
rikare närområde, ett jämnare befolkningsinnehåll över dygnets timmar vilket ger en ökad
trivsel, trygghet och säkerhet. I övrigt pekar den fördjupade översiktsplanen ut föreslaget
planområdet för bostäder.
Grönområdet kring Hasselhöjden pekas också ut. Det beskrivs som följande:
”Karakteristiskt för Stenungsund är de generöst dimensionerade naturområden som sparats
vid exploateringen av de olika bebyggelseområdena… Tillgängligheten till området är god
genom de gång- och cykelvägar och naturstigar som anlagts… varför många byggnader
ligger i direkt anslutning till skog och natur. Naturområdena är mycket värdefulla som
lekmiljöer för tätortens barn och som närströvområden.” De områden som är av speciellt
stort värde omfattar inte föreslagit planområde. Kristinedal som område omnämns också
kring livsmedel, skola och kyrka att ett stadsdelstorg skulle kunna tillskapas. Detta genom
att tillåta etablering av stödjande verksamheter och handel i den närliggande
bostadsbebyggelsen och i enstaka fall nya byggnader.
Vision 2035
Stenungsunds kommun har i sin politiskt beslutade vision Stenungsund 2035 som mål att
bli 35’000 invånare år 2035. För att detta ska bli möjligt behöver många nya bostäder med
tillhörande kommunal och kommersiell service planeras för och byggas varje år, både för
att möta den stora efterfrågan idag och för att uppfylla visionen. Till visionen finns även
två avgörande inriktningar: attraktivt och välkomnande, samt ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet.
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Mobilitetsstrategi
Stenungsunds kommun har utvecklat en mobilitetstrategi, beslutad av Kommunfullmäktige
2019-12-12. Målsättningen är en övergång till hållbara transporter inom Stenungsunds
kommun. Strategin anger mål till år 2035 om hur andelen vardagsresor med gång, cykel,
kollektivtrafik respektive bil ska förändras.
Cykelplan
Stenungsunds kommuns cykelplan, beslutad av kommunfullmäktige 2016-06-20, beskriver
hur cykling är bra för hälsan och välbefinnandet och samtidigt gynnar miljön. Detta
genom att exempelvis ersätta kortare bilresor med cykel eller använda cykel som
anslutningsfärdmedel till kollektivtrafik. Undersökningar visar att cirka 50 procent av
bilresorna är kortare än fem kilometer och att cirka 20 procent av de korta arbets- och
fritidsresorna med bil kan ersättas med cykel. I Stenungsunds tätort finns ett stort antal
arbetsplatser och handelsmöjligheter, samtidigt som resecentrum medger arbetspendling,
nöjes och shoppingresor norröver mot Uddevalla och söderut mot Göteborg. Detta innebär
att många Stenungsundsbor kan bo och verka utan behovet av eget fordon.
Hastighetsplan
Stenungsunds kommuns hastighetsplan, antagen av kommunfullmäktige 2016 beskriver en
målsättning att endast hastighetsgränserna gångfart, 30, 40, 60 och 80 km/h ska ingå i
hastighetsplanen för att trafiknätet inte ska upplevas som otydligt. För att få en större
regelefterlevnad är det viktigt att gatumiljön stödjer den gällande hastighetsbegränsningen.
Möjligheten till lägre hastighetsnivåer innebär att stadens kvaliteter stärks i fråga om
karaktär, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Det gör även bostadsområden mer
inbjudande för gång- och cykeltrafikanter då det blir enklare och säkrare att gå och cykla.
Detta främjar möten mellan människor och medför att stadens attraktivitet ökar.
Trafiksäkerhetspolicy och trafiksäkerhetsplan
Visionen i trafiksäkerhetspolicyn, beslutad av kommunfullmäktige 2010, är att
”Stenungsunds kommun skall vara en kommun där alla lätt tar sig fram genom säkra och
Trygga trafikmiljöer”. Kopplad till trafiksäkerhetspolicyn finns även en
Trafiksäkerhetsplan, beslutad av kommunstyrelsen 2012.
Trafiksäkerhetspolicyn innehåller 4 inriktningsmål som i stora drag innebär att
Trafiksäkerheten särskilt ska beaktas med god planering vid framtagande av nya
detaljplaner. Särskild vikt ska läggas på åtgärder som gynnar trafiksäkerheten för de
oskyddade trafikanterna. I policyn finns också riktlinjer och handlingsplan för ökad
trafiksäkerhet i Stenungsunds kommun. Bland åtgärderna i handlingsplanen nämns för
kollektivtrafiken: ”för att få så många som möjligt att ta kollektivtrafiken istället för bilen
från bostaden till resecentrum så måste den lokala busstrafiken ses över och anpassas i
största möjliga mån till ankomst/avgångstider på resecentrum”. Det beskrivs även att det
bör läggas stor vikt på att underlätta för att kunna ta sig till resecentrum med cykel.
Målbild för Hasselhöjden
Under 2015 tog Stenungsunds kommun tillsammans med Norconsult AB fram ”Målbild
för Hasselhöjden”. Ett dokument som syftar till att visa på hur Hasselhöjden kan utvecklad
med både äldreboende, hyresrätter och bostadsrätter med en bred variation av
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lägenhetsstorlekar. Målbild för Hasselhöjden har legat till grund för det fortsatta arbetet
med framtagandet av föreliggande detaljplan. Detta reviderade planförslag är dock inte helt
i linje med framtagen målbild men grundförutsättningarna och förslagen i dokumentet har
använts som grundläggande arbetsmaterial.
Kommunala beslut
Planbesked (dnr 2010/854)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2011-02-22 att bevilja ansökan om planbesked att
prövning genom detaljplan medges. Detaljplanen skall föregås av program
(målbildsarbete).
Övertagande av plantillstånd (dnr 2010/854)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2012-10-30 att godkänna övertagandet av
Stenungsundshems plantillstånd till Stenungsunds kommun.
Planstart (dnr 2010/854)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-02-25 om planstart för detaljplan.
Planbesked och planstart (dnr 2013/916)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-02-25 att bevilja positivt planbesked samt
beslutar om planstart. Arbetet för båda planärendena dnr 0854/10 och dnr 0916/13
fortsätter härmed under diarienummer 0916/13.
Målbildsarbete (dnr 2013/916)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-12-15 att målbilden för bostäder och
äldreboende i Hasselhöjden daterad 2015-11-25 ska ligga till grund för det fortsatta
detaljplanearbetet.
Samrådsutskick av detaljplan (dnr 2013/916)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2016-08-30 att godkänna samrådshandlingarna och
skicka ut planförslaget på samråd.
Granskning av detaljplan (dnr 2013/916)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017-12-12 att godkänna samrådsredogörelsen och
granskningshandlingarna samt att skicka ut planförslaget på granskning.
Granskning 2 av detaljplan (dnr 2013/916)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2020-09-21 att godkänna granskningsutlåtandet och
reviderade granskningshandlingar samt att skicka ut planförslaget på ny granskning.
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SKYDDADE OMRÅDEN
Riksintressen grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB
Industriell produktion 3 kap 8 § MB
Områden som är av riksintresse för anläggningar av industriell produktion ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Ett
område inom riksintresset är utmärkt cirka 900 meter norr om föreslaget planområde.
En skyddslinje och en Yttre gränslinje mellan den petrokemiska industrin och annan
markanvändning söderut har upprättats av Stenungsunds kommun. Ingen del av
planområdet ligger inom dessa gränslinjer. Delar av planområdet ingår i det
rekommenderade skyddsområdet (1000–1500 meter) som gäller för liknande
verksamheter, som är Boverkets generella rekommendation.
Europaväg 6 (E6) och Bohusbanan 3 kap 8 § MB
Områden som är av riksintresse för kommunikation ska skyddas mot åtgärder som kan
innebära att vägen/spårens funktion påtagligt försämras, att utbyggnad inte kan ske eller att
andra skador på vägen/spåren kan uppstå. Planförslaget omfattar inte eller gränsar inte till
vare sig E6 eller Bohusbanan. Men det ökade antalet fordonsrörelser som kan tillkomma
genom utbyggnationen kan påverka belastningen på riksintressena.
Riksintressen särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB
Högexploaterade kusten, 4 kap 1 § MB
Inom hela Stenungsunds kommuns kuststräcka väster om E6, den så kallade
högexploaterade kusten, får inte uppföras ny enskild fritidsbebyggelse annat än som
komplettering till befintlig eller fritidsbebyggelse med anknytning till det rörliga
friluftslivet. Bestämmelserna ska enligt 4 kapitlet inte hindra utveckling av tätorter eller det
lokala näringslivet.
Natura 2000, 4 kap 8 § MB (7 kap 27 § MB)
Natura 2000 är ett nätverk inom EU som syftar till att skydda och bevara den biologiska
mångfalden. Hakefjorden med strandområde (södra Stenungsundskusten), Halsefjorden
vattenområde norr om Stora Askerön, Ranebolund och delar av Svartedalens naturområde
har pekats ut som ett område vars natur är särskilt värdefull ur ett EU-perspektiv, detta
innebär särskilda skydds- och bevarandevärden.
När nya detaljplaner skapas som inte ligger inom Natura 2000-området men kopplar an
med käll- och biflöden ska det säkerställas att inte dagvatten och andra åtgärder leder till
transport av sediment, slam eller erosion på grund av exploateringar. Dagvattennätet inom
planområdet mynnar i Solgårdsbäcken som i sin tur leder vidare till Hakefjorden och
bedöms kunna påverka detta Natura 2000-område 7 kap 27§ Miljöbalken.
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Strandskydd enligt 7 kap 13 till 18 §§ MB
Planområdet omfattar inte inom något känt vattenområde eller känt område med
strandskydd.
Fornlämningar enligt KML
Vid planarbetets start fanns inom planområdet enligt Riksantikvarieämbetets fornsök,
FMIS fyra kända fornlämningar som bedömdes vara i form av stensättningar eller högar
från brons- eller järnålder. Dessa var Norum 145:1, 145:2, 145:3 samt 146:1.
Fornlämningarna låg mellan den tidigare ishallens norra del och vidare upp över
Hasselhöjden och ner mot Uppegårdsvägen.

Kartutsnitt med aktuella fornlämningar från Riksantikvarieämbetets fornsökskarta. Fornlämningar
och dess områden är markerade med röd R, rött inringat område och blåa inringade områden.

Lödöse museum utförde i oktober 2016 på uppdrag av Länsstyrelsen en arkeologisk
utredning inom planområdet, Länsstyrelsen 2016-10-31. Vid utredningen framkom två
tidigare okända fornlämningar. Dessa består av bland annat gropar, rännor, bränd lera och
stolphål. Länsstyrelsen har bedömt att fynden omfattas av kulturmiljölagen och kräver
tillstånd för att påverkas eller förändras.
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Länsstyrelsen beslutade vidare 2019-06-19 om arkeologisk förundersökning av
fornlämningarna; L1969:8763, L1959:4046 och L1959:4047 inom det planerade
detaljplaneområdet. Bohusläns museum har utfört undersökningen i oktober månad 2019.
Undersökningen resulterade i ett större antal anläggningar av förhistorisk karaktär, såsom
gravar i form av stensättningar och en urnebegravning belägen i en skärvstenshög,
skärvstenspackningar och andra stenpackningar, härdar, kokgropar, kulturlager med mera.
Fyndmaterialet utgjordes bland annat av keramik, brända ben, bränd lera och flinta.
Sammanfattningsvis tolkades samtliga berörda lämningar vara relaterade till varandra och
ingå i ett större grav- och boplatsområde.
Den nordliga delen av lämningen har inte kunnat avgränsas i östlig riktning utan förefaller
fortsätta in mot bostadsområdet i detta väderstreck. Till fornlämningen hör ett
skyddsområde enligt 2 kap. 2 § kulturmiljölagen (KML). Detta område har samma
lagskydd som fornlämningen. Den planerade exploateringen innebär ingrepp i
fornlämning, vilket kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. Med hänsyn till
fornlämningens art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett sådant tillstånd kommer att
förenas med villkor om arkeologisk undersökning av grav- och boplatsområdet som
Länsstyrelsen har valt ut samt av skärvstenshögen. Efter genomförd undersökning ska båda
fornlämningarna bedömas vara undersökta och borttagna, och därmed kommer de inte
längre ha något kvarstående skydd.
De två stensättningarna som bevaras inom naturmark, L1969:8678 och L1969:8846, väster
om röd markerat fornlämningsområde i kartan ovan, berörs inte av undersökningen.
Fornlämningsskydd och skyddszon kvarstår för dessa fornlämningar. Då den planerade
exploateringen innebär ingrepp i lagskyddat fornlämningsområde krävs separat tillstånd
enligt 2 kap 12 § KML. Tillståndet kommer villkoras med särskilda skyddsbestämmelser
för att förhindra risk för skada på fornlämningarna.
Naturvärden
En större del av det föreslagna detaljplaneområdet är idag planerat som naturmark. En
naturvärdesinventering har genomförts.
Två områden inom planområdet bedöms innehålla naturvärden enligt den lägsta klassen;
klass 4 (visst naturvärde). Värdeelementen utgörs av grova ekar samt några grövre tallar.
Det ena området ligger placerat i söder inom befintligt naturområde och det andra området
i norr. Se vidare kartutsnitt nedan. Dessutom har en genomgång gjorts av uppgifter i
artrapporteringssystemet Artportalen (2016). Det finns inga artuppgifter av särskilt intresse
angivna inom planområdet. Inte heller noterades några rödlistade arter eller arter skyddade
i Artskyddsförordningen i samband med fältinventeringen.
Stenungsunds kommun har under sommaren 2020 genomfört inventering av befintliga träd
inom områden som enligt planförslaget inte har användningen natur eller park. Inga
inventerade träd uppfyllde då kriterierna för biotopskydd.
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Kartutsnitt med markerade områden med naturvärden enligt rapporten ”Naturvärdesinventering
Hasselhöjden, Norconsult AB, 2016-10-31”.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken är föreskrifter om miljökvalitet för
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Normerna reglerar
vanligtvis den sämsta miljökvalitet som får finnas inom ett geografiskt område.
Luftkvalitet
Rapporten ”Beräkningar av kvävedioxider i Stenungsunds kommun 2012” visar på att
under 176:e högsta timmedelvärdet under 2012 uppgår halten av NO2 inte över den nedre
utvärderingströskeln och uppsatta miljömål uppnås med undantag för vissa platser mycket
nära E6 samt i området kring en industrihamn. Rapporten tar dock inte hänsyn till
platsspecifik topografi eller byggnader men innehåller en faktor som tar hänsyn till
stadsmiljö. Modellen tenderar att överskatta halterna i bakgrundsmiljöer och det finns viss
reservation för underskattning av halterna i trånga gaturum.
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660)
Den ekologiska statusen för recipienten Askeröfjorden har klassificerats till måttlig.
Den kemiska ytvattenstatusen för Askeröfjorden har klassificerats till ”Uppnår ej god”.
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Markföroreningar
Inom naturområdet finns idag något som kan liknas vid ett månlandskap som allt mer vuxit
igen. Här fanns tidigare en ishall; Norumsborg. Det är en utfylld plats som skapat en platt
platå. Inför rivning av ishallen så togs en miljöinventering fram, ”Miljöinventering inför
rivning, Ramböll, 2015-09-08. Efter rivningen har en slutrapport för avhjälpande åtgärder
genomförts av Ramböll, 2016-09-01, där sanering av markområden och byggnadsmaterial
redovisas.

Kartutsnitt som visar var det finns kvarlämnade PBC föroreningar från ”Norumsborg slutrapport
sanering Ramböll 2016-09-01”.

Strax norr om ishallens tidigare läge fanns en transformatorbyggnad där PCB påträffats.
Här har PCB lämnats kvar i marken efter det att övriga saneringar slutförts, vilket behöver
beaktas vid eventuella schaktarbeten. Öster om den före detta ishallen har schaktmassor
med stenmjöl lagts upp, dessa massor kan vid kommande byggnationer användas som
fyllnadsmaterial i ledningsgravar eller under hårdgjorda ytor. Se vidare ovan kartutsnitt.
Buller
Såväl Miljöbalken, som plan- och bygglagen, och plan- och byggförordningen innehåller
uttryckliga krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet. Buller kan få
konsekvenser för människors hälsa. I förordning (2015:216) till Miljöbalken finns
bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Enligt
förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent

15 (77)

98

Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum
Del av Kopper 2:1 med flera

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

ljudnivå vid en byggnads fasad. Om detta överskrids bör minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids vid fasaden mellan klockan 22:00 och 06:00. För en bostad om högst 35
kvadratmeter gäller istället att buller inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid
fasad. Vid anordnade av uteplats i anslutning till byggnaden bör buller från spårtrafik och
vägar inte överskrida 70 dBA maximal ljudnivå. Om detta överskrids bör så inte ske med
mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timma mellan klockan 06:00 och 22:00.
För industribuller från industriområden cirka en kilometer norr om planområdet har
tidigare gjorts bullermätningar. En bullerutredning vid Koppersvägen cirka 300 meter norr
om planområdet visar att där inte föreligger några störningar från industribuller.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark, vegetation, friytor och rekreation
Föreslaget planområdet har troligen historiskt varit betesmark, men betet har upphört sedan
länge och vuxit igen med blandad skog på den underliggande hällmarken. I
naturvärdesinventeringen som genomfördes 2016 noterades enstaka exemplar av knägräs
Danthonia decumbens, vilken är en signalart för hävdad och ogödslad ängs- och
jordbruksmark.
Naturen är en viktig del av områdets karaktär med ett stort grönområde och flera vackra
höjdpartier och berghällar. Det befintliga grönområdet är av varierande karaktär med
blandskogspartier bestående av bland annat fina större tallar men också ekträd och andra
lövträd som varvas med öppna gräsytor och hällmarksterräng. Från höjdpartiet i området
finns fina utblickar. De många berghällarna är en stor tillgång i utemiljön och skapar en
varierad karaktär i området. Det befintliga parkstråket i norr följer fint naturens konturer
och fungerar idag som en länk genom området med två gång- och cykelstråk samt flera
naturstigar. Inom naturområdet finns en större grusplan i den södra delen där Norumsborgs
ishall tidigare stod samt en mindre grusplan i den norra delen som används till spontan lek
och idrott.
Det är tydligt hur befintlig struktur har präglats av 1960- och 1970-talens planeringsideal.
Idealen var strikt trafikseparering enligt en tydlig zonindelning där kärnan är en helt fri zon
med natur och det yttersta läget är en högt trafikerad led. Däremellan finns angöringsväg,
parkering, byggnader, gård och parkmiljö närmast naturen i kärnan. Marken är därmed
också alltmer hårdgjord desto längre ut mot trafikleden. I området finns däremot gott om
träd som är planterade längs med Hasselbackevägen. Mellan befintliga byggnader finns
stora innergårdar vilka flyter ut i naturområdet och förstärker områdets gröna karaktär.
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Foton på naturområdet kring Hasselhöjden.

Foton på plats för grusplan och gång- och cykelstråk genom naturområdet mellan
Uppegårdsvägen och Kristindelskolan.

Vatten
Planområdet omfattar inga kända vattendrag, bäckar eller dammar.
Skyfall, översvämning och skred
I närhet till planområdet finns inga vattendrag eller slänter som riskerar att utsätta
planområdet för någon skredrisk. Inom planområdet finns ett större naturområde med en
höjdskillnad bestående av berg. Berget ger avrinning mot kvartersmark i planområdet.
Öppningar finns i befintliga kvarter för att leda vatten vidare vid extrema skyfall.
Geotekniska förhållanden
Topografin är kuperad med varierande nivåer från omkring +32 meter i väster till cirka +54
meter från havsnivån uppe på höjden centralt i den norra delen av området.
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En äldre geoteknisk undersökning från 1960-talet finns för området. Denna gjordes innan
befintlig bebyggelse uppfördes och konstaterar att det råder stora skillnader i
markbeskaffenhet. Delar av området har berg i dagen eller mycket grunda djup till berg,
medan det på andra ställen är så djupt som mer än 20 meter till berg. Där djupet till berg är
större består marken generellt av lera.

Kartutsnitt från SGU:s jordartskarta (www.sgu.se).

Statens geologiska undersökning, SGU, har tagit fram en jordartskarta som visar på berg
centralt i området med ett mindre inslag av morän (ljusgrått). De bebyggda delarna består
av glacial finlera. I området finns flera hällar med berg i dagen.
En geoteknisk undersökning med tillhörande marktekniska- och bergteknisk undersökning
har tagits fram, Norconsult AB 2017-06- 02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Undersökningarna redovisar att planområdet består dels av lermark dels av fastmark med
till stor del berg i dagen. Jordlagren i lermarksområdet består av torrskorpelera, lera och
tunt friktionslager på berg. Leran är lös och normalsensitiv. Leran bedöms vara måttlig
sättningskänslig. Jordlagren i fastmarkområdet består av torrskorpelera och/eller
friktionsjord på berg. Berg i dagen förekommer vanligt inom fastmarkområdet. Berget har
goda mekaniska egenskaper. Totalstabiliteten för nuvarande förhållanden är betryggande
med hänsyn till relativt små nivåskillnader inom lermarksområdet.
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Radon
Planområdet ligger utanför radonriskområden enligt Stenungsunds kommuns översiktliga
kartering.
Skuggning och solinstrålning
Frågor gällande framförallt tillgången till solljus är viktig för en bra levnadsstandard. En
bostad ska ha tillgång till direkt solljus enligt Boverkets byggregler. Det finns inga
kvantifierade värden på hur mycket solljus som ska finns på en gård eller vid en bostad.
Boverkets Byggregler ställer krav på att något rum i bostäder eller avskiljbar del av rum
där människor vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till direkt solljus. Vad som är
tillräckligt finns inte specificerat. På samma sätt bör det finnas möjlighet att på antingen
gården eller terrass/balkong ha direkt solljus någonstans under hela dagen. I Boverkets
skrift "Solklart" från 1991 beskrivs att det tidigare krävdes att en boendemiljö ska ha en
genomsnittlig soltid på 4 till 5 timmar per dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är
att på någon av närmiljöns lekytor och sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst 5
timmars sol mellan klockan 09:00 och 17:00 under vårdagjämning (kring 20 mars).
Planområdet omfattar en stor del större träd som under lång tid fått bre ut sig och ta plats.
Dessa träd är viktiga ur naturvärdesaspekt men bidrar samtidigt till att vissa platser kan
uppfattas som mörka och avskilda från solstrålning. I nuvarande bebyggelse uppfylls enligt
Stenungsunds kommuns bedömning både ovanstående rekommendationer från Boverket.
Befintlig bebyggelse
De befintliga bostadskvarteren omsluter ett gemensamt naturområde. Kvarteren som är
från 1960- och 1970-talen har en tidstypisk, relativt storskalig och enkel karaktär. Det är
flerbostadshus i två till fem våningar uppförda som U-formade kvarter med öppningar mot
norr eller väster in mot grönområdet i mitten. Husens fasader varierar mellan rött tegel,
puts och korrugerad plåt, de ursprungliga taken är generellt flacka eller platta medan de
delar som är påbyggda givits sadeltak med något brantare vinkel. Eftersom flera av
kvarteren har byggts om och byggts på genom åren ger bebyggelsen ett något brokigt
intryck. Inom kvarteren inryms, vanliga hyresbostäder, äldreboenden och andra
stödboenden. Totalt beräknas det finnas cirka 617 befintliga bostäder inom planområdet.
I ytterkant av kvarteren finns större markparkeringar och mindre garagelängor. I områdets
sydvästra del finns en låg träbyggnad i brunfärg; fritidsgården Hasselgården. I kvarteret
precis bakom Hasselgården inryms idag undervisningslokaler till Vuxenskolan där det
tidigare funnit bostäder. Centralt i området fanns vid framtagandet av ”Målbild – Bostäder
och äldreboende i Hasselhöjden, Norconsult AB, 2015-11-25” en ishall, se ovan
kartutsnitt, denna är i dagsläget riven.
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Flygfoto med den befintliga bebyggelsen. Den nu rivna ishallen har vitt tak i mitten på området.

Foton på urval av befintlig bebyggelse.

Service
I närområdet finns en livsmedelsbutik cirka 750 meter från Hasselhöjden. Precis i utkanten
av planområdet finns också en liten livsmedelsbutik och pizzeria. Inom cirka 300 meter
från planområdet finns tre olika förskolor. Grundskolorna Kopperskolan, F-6 och
Kristinedalskolan, F-9 ligger båda inom några hundra meter från området. Intill
Kristinedalskolan som gränsar till föreslaget planområde finns skatepark, näridrottsplats
och fotbollsplaner.
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Nösnäsgymnasiet och Arenan med idrottsanläggning och simhall ligger cirka 1500 meter
söder om planområdet. Åt motsatta hållet cirka 850 meter i väster finns Stenungsunds
Idrottsförening, SIF:s idrottsplats. Strax söder om Hasselhöjden finns familjecentralen
Hasselkärnan och fritidsgården Hasselgården. Inom området finns både LSS-boendet
Kristineberg, Vuxenskolan samt det befintliga äldreboendet Hällebäck. Övrig kommunal
och kommersiell service finns i centrala Stenungsund, cirka två kilometer väster om
planområdet.
Kollektivtrafik
De närmaste busshållplatserna, i direkt anslutning till planområdets utkanter finns på
Uppegårdsvägen och vid Yttre Ringleden. Tidigare har det funnits genomfart och
hållplatser för busstrafik genom området. Uppegårdsvägen och Yttre Ringleden trafikeras
av upp till fem busslinjer. Som längst från bostad inom planområdet är det 500 meter
respektive 650 meter till de idag aktiva hållplatserna medan de närmaste bostäderna ligger
inom 50 meter.
Stenungsund centralstation och busstorg ligger cirka två kilometer promenad eller cykling
bort. Med cykel tar det cirka 5 minuter, med buss cirka 15 minuter, till fots cirka 20
minuter. Terrängen är på sina platser mer eller mindre brant. Från centralstationen kan
boende och besökare arbetspendla eller nöjesresa med tåg eller buss söder mot Göteborg
på cirka 40 minuter och norr mot Uddevalla på cirka 30 minuter. Den planerade flytten av
busstorg med nytt resecentrum medför ett något kortare avstånd från planområdet.
Vägar och stråk
Stenungsund är en nod i ett av de regionala huvudstråken för trafik. E6 passerar öster om
Stenungsund tätort från Göteborg vidare mot Uddevalla. Från E6 löper väg 160 via
Nösnäsmotet och Stenungsund mot Tjörn, Orust och vidare längs kusten norrut. Genom
Stenungsund går Bohusbanan som försörjer industrin med spårbunden godstrafik och på
senare tid har även persontrafik ökat stadigt.
Mellan väg 160 i söder till väg 170 i norr ligger centrala Stenungsund, de båda vägarna
förbinds rakt genom samhället längs med Bohusbanan av Göteborgsvägen som vid
centralstationen övergår till Uddevallavägen. Denna genomfartsgata och Bohusbanan
skapar tillsammans en barriär som delar Stenungsund tätort i en handelsinriktad del mot
vattnet i väster och en bostadsinriktad del mot öster. Båda delarna omfattar verksamheter
och den tunga industrin är förlagd norr om samhället. Fördelningen av bostäder och
arbetsplatser samt handel i kombination med avsaknaden av planskildhet för Bohusbanan
har skapat viss problematik kring trafikrörelser och säkerhet. Det finns tre passager för
fordon i Stenungsund tätort; Nösnäsmotet, Doteröds- och Industrivägen. Nösnäsmotet är i
dagsläget den plats som bedöms vara mest utsatt för hög belastning under rusningstrafik.
Planområdet angörs via den Yttre Ringleden och via Uppegårdsvägen. I planområdet finns
Hällebäcksvägen, Hasselbackevägen och Hasselknuten. Dessa angöringsvägar är
kommunala. Hasselbackevägen är dock planerad i befintliga detaljplaner som
kvartersmark.
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Inom befintlig kvartersmark finns flera smitvägar och kommunikationsstråk som är
blandtrafik för angöring och tillgänglighet men främst för gående och cyklande. Igenom
det föreslagna planområdet finns tre gång- och cykelstråk. Från Uppegårdsvägen i norr
följer ett stråk terrängen och ansluter i söder det andra stråket vid Kristinedalskolan. Det
andra stråket är i väster en del av Ishallsvägen och övergår sedan till en gång- och cykelväg
österut mot Högenorum. Detta stråk korsar Hällebäcksvägen innan det fortsätter planskilt
under den Yttre Ringleden. Vid knutpunkten kring Kristinedalskolan finns det tredje
stråket som går rakt söderut till vändplatsen vid Hasselgården och vidare mot
Nösnäsgymnasiet och Arenan.
Parkering
Parkering sker idag främst på ytor mellan Yttre Ringleden, angöringsvägarna och
befintliga bostäder. Parkeringen utgörs av större parkeringsytor i marknivå med dubbla
rader längs med områdets norra och östra sida. På vissa platser finns mindre garagelängor.
Längs planområdets södra sida finns något större parkeringsytor, här finns också
parkeringsdäck med carportar samt garage i våningen under. Det beräknas idag finnas
cirka 654 parkeringsplatser inom föreslaget planområde.
Tillgänglighet
Det är tydligt hur befintlig struktur har präglats av 1960- och 1970-talens planeringsideal.
Detta för med sig en nära kontakt med natur men samtidigt svårigheter kring tillgänglighet
gällande terräng och längre avstånd mellan bostäders entréer och angöring med
kollektivtrafik eller med egen bil.
Några av angöringsvägarna inom kvartersmark kan idag inte anses som tillgängliga enligt
de kraven på lutningar och möjlighet till parkering för boende eller besökare inom
föreskrivet avstånd som finns. Nuvarande byggnader saknar i de flesta fall tillgängliga
entréramper och hissar. Några av byggnaderna har blivit anpassade.
Social hållbarhet
Planområdet ligger i Stenungsund tätort med goda förutsättningar gällande service,
kollektivtrafik, friytor och rekreation. Detta skapar möjligheter att bo och leva utan behov
av egen bil. Detta ger möjligheter för en hållbar samhällsstruktur för människor med olika
ekonomiska och sociala förutsättningar.
Barn- och trygghetsperspektiv
Det finns rikliga platser för lek och utforskning inom planområdet. Befintliga gårdsrum
erbjuder olika typer av miljöer och utrustningar. Det stora naturområdet har skötts likt
friväxande naturmark, där friytorna ger möjlighet till utforskande av en miljö som normalt
inte finns i tätbebyggt område.
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Från ett trygghetsperspektiv gällande trafik är Ishallsvägen och dess vändplats en
mötespunkt som skär av mellan naturområdet i söder och bostadsgårdarna. Samtidigt finns
längs vägen en interaktionssträcka där gång- och cykelvägen följer Ishallsvägen. När
samma gång- och cykelväg i öster möter Hällebäcksvägen finns också en interaktionspunkt
för möjliga trafikolyckor. Det stora grönområdet erbjuder också en plats för oönskade
aktiviteter utan insyn och miljön kan vid vissa platser och tider på året och dygnet upplevas
som mer eller mindre otrygga.
Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys
Under arbetet med detaljplanen har en social konsekvensanalys tagits fram, ”Social
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, Norconsult AB, 2017-12-12”. Den innehåller
en nulägesanalys och en konsekvensbeskrivning. Nulägesanalysen fokuserar på
kunskapsinhämtning och bygger vidare på de sociala värden som har identifierats i arbetet
med målbilden. Under Stenungsundshems gårdsfika i maj 2016 fick hyresgästerna i
området möjlighet att delta i en dialog om området idag och bidra med sina erfarenheter.
Vissa av frågorna som kom upp går inte att reglera i detaljplan, men bidrar till förståelsen
av området idag.
Identitet och mångfald
Naturen är en viktig del av områdets karaktär och idag förstärker innergårdarna områdets
gröna karaktär. Naturen uppskattas av de boende som också upplever området som
barnvänligt. Många, men inte alla, tycker att det är ett lugnt område. I planområdet finns
till största delen hyresrätter idag. Det finns även vuxenskola, fritidsgård, äldreboende och
gruppboende.
Vardagsliv och mobilitet
Det södra gångstråket genom området är välanvänt och fyller en viktig funktion för gående
och cyklister. Bland annat är det en del av skolvägen för många barn som bor i området.
Överlag tycker de boende som deltog i dialogen att området är tillgängligt, har nära till
service och liknande och att området är lätt att röra sig i.
Mötesplatser och samvaro
Idag upplevs gårdarna som gemensamma och de boende använder också andra gårdar än
den närmast den egna bostaden. I området finns många olika slags lekytor, både lekplatser
på gårdarna och naturmiljöer där barnen kan leka fritt. Lekplatsernas karaktär skiljer sig åt
från gård till gård. Flera boende har framfört önskemål om bänkar och sittplatser i området.
Det gäller både sittplatser för äldre och sittplatser för föräldrar vid lekplatserna. Flera
boende önskar också att lekplatserna ska utvecklas.
Trygghet och säkerhet
Området har idag bra förutsättningar för att vara trafiksäkert, då det saknas högtrafikerade
gator genom området. Parkeringen är samlad längs med bilvägarna och lämnar innergårdar
och övriga ytor närmast husen fria från bilar. Det varierar om de boende beskriver området
som tryggt eller otryggt. Det som upplevs otryggt är framförallt problem med buskörning
med moped och bil på gång- och cykelvägen, som innebär att området inte är så
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trafiksäkert för barn som det skulle kunna vara. Brister i gatubelysningen bidrar även till
upplevd otrygghet.
Teknisk försörjning
Dricks- och spillvatten
Det aktuella området ingår i Stenungsunds kommuns verksamhetsområde för VA och
befintliga allmänna ledningsnät för dricks- och spillvatten finns längs Uppegårdsvägen,
Hällebäcksvägen samt gång- och cykelvägen i Kristinedalsvägens förlängning;
Ishallsvägen.
Dricksvattenledningen i gång- och cykelvägen genom området ansluter till ledning i
Hällebäcksvägen i öster samt ledning i Kristinedalsvägen i väster. Kapaciteten i det
befintliga vattenledningsnätet är god. Enligt ovan bedöms kapaciteten på befintliga
ledningsnät vara tillräcklig för anslutning av föreslagen ny bebyggelse. Dock uppges
befintliga trycknivåer vara otillräckliga, varför tryckstegring sannolikt erfordras för
tillkommande bebyggelse. Kapaciteten på befintliga ledningsnät för spillvatten har
bedömts som god.
Brandposter
Befintliga brandposter finns på flera platser i planområdets närhet. Utmed Uppegårdsvägen
finns två brandposter, längs Hällebäcksvägen finns en brandpost och längs gång- och
cykelvägen i Kristinedalsvägens förlängning finns fyra brandposter.
Dagvatten
Befintliga allmänna ledningsnät för avledning av dagvatten följer ledningsnätet för dricksoch spillvatten. Ledningsnätet för dagvatten mynnar i Solgårdsbäcken, väster om
Kristinedalskolan.
Från befintlig bebyggelse avleds dagvatten till ovan beskrivna ledningsnät för dagvatten.
Den obebyggda delen av området utgörs av grönytor med berg i dagen på många håll.
Möjligheterna till infiltration av dagvatten lokalt bedöms med hänsyn till översiktliga
jordartskartor vara starkt begränsade. Enligt VA- och dagvattenutredningen, Norconsult
2017-11- 13 kan planområdets geologiska förutsättningar förväntas ge dåliga
infiltrationsmöjligheter. Områdets topografi bedöms ge goda förutsättningar för anslutning
av dagvatten till befintliga dagvattenledningsnät via självfall.
El
Elnätanläggningar finns inom och i närheten av planområdet, däribland markkabel,
nätstation och kabelskåp. En 10 kV-kabel går mellan nätstation i mitten på planområdet
och upp genom den gamla angöringsvägen från Ishallsvägens vändplats till den rivna
Ishallen och vidare upp genom naturområdet i nordväst.
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Teleledningar och bredband
Telekablar finns och följer främst gång- och cykelstråket rakt igenom området samt längs
med Hällebäcksvägen och gång- och cykelvägen som förbinder Kristinedalskolan med
Uppegårdsvägen.
Värme
Ledningar för fjärrvärme finns inom planområdet och är den primära värme- och
varmvattenkällan för befintlig bebyggelse. Ledningarna följer gång- och cykelstråket rakt
igenom området samt längs med Hällebäcksvägen och Uppegårdsvägen.
Avfallshantering
Planområdet ligger inom område med kommunal sophantering. Närmaste
återvinningsstation för förpackningar finns direkt söder om planområdet vid korsningen
Yttre Ringleden och Hasselbackevägen.
Räddningstjänst
Planområdet ligger inom 10 minuter insatstid från räddningsstation i Stenungsund tätort.
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PLANFÖRSLAGET
En fullt exploaterad plan kan förklaras genom en uppdelning av Hasselhöjden i fyra delar.
Den första delen är den befintliga strukturen med parkering, torg, service, vuxenskola,
Hasselgården, gruppboenden och bostäder. I denna del föreslås en uppstädning av
busshållplats och vändplats samt angöring och besöksparkering kring Hasselgården.
Nästa del fokuserar kring gång- och cykelstråket rakt igenom området. Där kompletterande
byggnader i befintliga kvarter skapar trygghet med fler ögon från bostäder. Kring detta
stråk finns möjlighet att förlägga lekplats och aktivitetsgata kring nuvarande Ishallsvägen
och dess vändplats som i förslaget omvandlas till parkmiljö.
Den tredje delen avskiljs av parkstråket och den nya Hällebäcksvägen som angöringsväg
för ny exploatering. Tillkommande byggnation kantar denna väg och ger möjlighet till en
trygg och upplyst väg med fler rörelser och ögon på området.
Den fjärde delen är delvis invävd i den tredje delen men består som mest av naturmiljö
som lämnas orörd med stigar till gång- och cykelvägen i norr.

Utsnitt från Illustrationskarta för föreslagen detaljplan med beskrivningar av olika tillkommande
delar. Mörkgråa fält representerar befintliga byggnader och röda möjligt tillkommande
byggnader.
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Meningen med dessa fyra delar är att det centrala området kring gång- och cykelvägen ska
bli bilfria samtidigt som tillgängligheten till området förbättras genom en ny angöringsväg
bakom kommande exploatering. Den nya gatan har också potential att bli ett viktigt
gemensamt stadsrum och stråk för främst nya boenden men även befintligt boende och
besökande i och till Hasselhöjden. Detta kan bidra till att knyta samman Hasselhöjdens nya
delar med de äldre.
Kopplingen mellan gamla gårdar och nya tillkommande byggnader och gårdar är viktig
och planeringsstrategin har varit att låta dessa flyta samman och öppna upp sig med större
passager mot naturområdet. Kopplingen ger möjlighet till kontakt mellan delområdena och
de olika kvaliteter som respektive bostadsgårdar har samt skapar fler ögon på naturområdet
och gång- och cykelvägen längst i norr förbi området.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort kring
Hasselhöjden med bostäder, äldreboende och centrumverksamhet. Genom att tillföra
byggrätter inom befintlig struktur för föreslagen användning bedöms syftet med
detaljplanen uppfyllas.
Tillkommande bebyggelse
Exploateringen i föreslagen detaljplan kan delas upp i en norra och en södra del. Efter
planförslagets genomförande kommer de två delarna inte medge fordonstrafik sinsemellan
inom planområdet. Ambitionen är att skapa ett tryggt gång- och cykelstråk genom området.
Till detta stråk angör tillkommande bebyggelse med en fasadsida avsedd för angöring till
fots eller med cykel. Motsatta sidan blir angöringen med övriga fordon.
Planområdets södra del
Den södra delen står för cirka en fjärdedel av tillkommande exploatering räknat i brutto
area, BTA. Detta motsvarar som minst cirka 100 bostäder. Ingen vidare begränsning vid
sidan av användning, egenskapsgräns och byggnadshöjd har föreslagits i planförslaget.
Anledningen är att kommande hus- och landskapsarkitekter inte ska vara begränsade mer
än nödvändigt och kunna tillskapa platsspecifika, väl gestaltade byggnader. Exempelvis
finns gestaltningar som har ett större fotavtryck men som upplevs som slanka och som ger
ett trevligare gårds- och gaturum beroende på utformningen av de specifika byggnadens
fasad och yttre gränser. Vidare finns inget kulturlandskap eller annan hävd som skulle
motivera utformningsbestämmelser kring exempelvis färger, material och former.
Befintlig bebyggelse tillåts att komplettera sina gårdar med en byggrätt som ska täcka in
kompletterande isolering i tak och väggar, nya trapphus och hissar vid framtida
renoveringar, cykel- och barnvagnsförråd, gemensamma utrymmen som tvättstugor,
grillplatser, lekutrustning och liknande. Om befintlig bebyggelse av någon anledning rivs
eller byggs om medger planen en byggrätt om nuvarande byggnadsarea plus cirka 20
procent.
På gårdarna tillåts dessutom nybyggnation av kompletterande så kallade gårdshus för
bostäder. Med primär angöring som en del av befintlig gård.
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Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är att ge plats för
många människor i olika boendeformer inkluderat äldreboende, på en plats med bra
boendemiljö, där man kan bo och verka utan behov av egen bil. Det andra syftet är att öka
tryggheten i området och tydliggöra vad som är privat och allmän plats.

Bild till vänster visar på byggnation med siktlinjer mot natur i Östersund. Avståndet mellan husen
är cirka nio meter. Bild från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Gisteråsjöstrand Arkitektur.
Bild till höger visar på gårdsmiljö i nya Hovås som påminner i höjd och placering hur gårdshusen
skulle kunna bli. Avståndet mellan husen är cirka åtta meter. Egen bild. Liljewall Arkitekter.

Foton på befintlig bebyggelse och gårdsrum.

För att uppfylla det första huvudsyftet har befintliga gårdsrum kompletterats med en
byggrätt som kan placeras cirka åtta meter från fasad som idag är trapphussidan på
befintlig bebyggelse och cirka tio till tolv meter från fasaden som idag är uteplatssidan på
befintlig bebyggelse. Tillkommande byggnation medges till en byggnadshöjd inom vilken
cirka fyra våningar plus vind inryms. Den tillkommande byggnationen avviker i den gård
som är längst i öster mot Yttre Ringleden. Där kan byggrätten placeras längre ifrån fasaden
som idag är uteplatssidan på befintlig bebyggelse, ungefär tjugofem meter. Detta har också
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medfört att byggnadshöjden utökats inom vilken cirka sex våningar plus vind inryms. Alla
byggrätterna kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och naturområdet. Totalt i dessa fyra
byggrätter beräknas minst 77 bostäder kunna tillskapas inom Stenungsundshem AB:s
fastigheter.
För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida
med möjlig entré för gående och cyklandes ansluter gång- och cykelvägen. Denna
fasadsida skapar en möjlighet för ökat antal ögon på vägen och parkmiljön samt ökar
antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan bidra till en högre trygghet inom
området. Samtidigt som det är enklare för boende att förflytta sig utan egen bil.

En tidig skiss på önskad utbyggnad av Hasselgården och Vuxenskolan. Skissen ses från en person
gåendes längs med gångvägen mellan parkeringarna och bostäderna från väster mot Hasselgården
och Vuxenskolan. Lundberg Arkitekter 2003.

Ett annat delsyfte med planen är att medge utbyggnad av centrumfunktioner. För att
uppfylla detta utökas byggrätten längs med Hasselbackevägen en utbyggnad av
Hasselgården och Vuxenskolan med lokaler i byggnadshöjd som kan inrymma ungefär två
våningar och en gångbro över det gångstråk som idag följer bostadsbebyggelsen struktur
bakom Hasselgården och parkeringsanläggningarna. Användningen inom byggrätten är
centrum som medger en flexibilitet eftersom behoven i byggnaden kan komma
kompletteras eller ändras. Planen har följt dagens användning för bland annat samlingsoch utbildningslokaler med möjlighet till viss servering i restaurang eller café. Utöver
användning och höjd är byggrätten begränsad med gångstråket samt en byggnadsarea för
att medge ytor omkring byggnaden för utomhusmiljö. Kvartersmarken för Hasselgården
föreslås utvidgas och skapa en ny angöring till Hasselgården, Vuxenskolan och
Hasselbackevägen 80 till 96. Nuvarande vändplats för bussar och gång- och cykelväg
gestaltas om för att skapa en riktig vändplats och tydlighet i trafikmiljön.
Precis bredvid Hasselgården på befintlig parkering framför Vuxenskolan har en byggrätt
tillskapats för bostäder och centrum i en byggnad i l-format kvarter ovanpå garage. Nya
bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är för att få till en
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exploatering med plats för många människor i olika boendeformer inkluderat äldreboende
på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och verka utan behovet av egen bil. Det
andra syftet är att tydliggöra gaturummet längs Hasselbackevägen och öka tryggheten i
området.

Bilderna visar på byggnation med gård på garage. Egna bilder. Brf Spinneriet i Borås. Arkitekt
okänd.

Foton på befintlig bebyggelse och parkeringsytor tagna från Hasselbackevägen.

För att uppfylla det första huvudsyftet har en befintlig parkering tagits i anspråk och ersatts
av en ny på andra sidan Hasselgården. Detta för att separera trafikflöden till Vuxenskolan
och Hasselgården från de som ska till bostäderna. Befintliga parkeringen ersätts med
möjligheten till parkeringsgarage i en till två våningar i suterräng med gårdsmiljö på
garagets bjälklag. Mot norr tillåts mot befintlig bebyggelse en gavel cirka fjorton meter
från fasaden, byggnadshöjden medger cirka tre våningar plus vind ovanpå
parkeringsgaraget. Mot Hasselbackevägen tillåts en byggnadshöjd som medger cirka fyra
våningar plus vind ovanpå parkeringsgaraget. Totalt i denna byggrätt beräknas minst 26
bostäder kunna tillskapas inom fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma
bebygga eller markanvisas för bostäder
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För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att
fasadsidorna möter befintliga gaturum. Det medes även centrum för byggrätten. Avsikten
är att byggrätten vid behov ska kunna vara en del av Vuxenskolan eller att bostäderna ska
kunna komplettera sitt garage med mindre lokal för ett litet kontor, restaurang eller café.
Detta med syfte för att få mer glasad yta i fasad. Detta tillsammans ger förutsättningar för
ett ökat antal ögon på vägen, gångstråket och området mot befintligt parkeringsdäck samt
ökar antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan bidra till en högre trygghet
inom området.
Inom den södra delen föreslås Hällebäcksvägen övergå till kvartersmark med möjlighet att
anlägga komplementbyggnader som förråd, garage för bil och cykel eller parkeringsdäck.
Planområdets norra del
Den norra delen står för cirka tre fjärdedelar av tillkommande exploatering räknat i brutto
area, BTA. Detta motsvarar som minst cirka 300 bostäder. Ingen vidare begränsning vid
sidan av användning, egenskapsgräns och byggnadshöjd har föreslagits i planförslaget.
Anledningen är att kommande hus- och landskapsarkitekter inte ska vara begränsade mer
än nödvändigt och kunna tillskapa platsspecifika, väl gestaltade byggnader. Exempelvis
finns gestaltningar som har ett större fotavtryck men som upplevs som slanka och som ger
ett trevligare gårds- och gaturum beroende på utformningen av dem specifika byggnadens
fasad och yttre gränser. Vidare finns inget kulturlandskap eller annan hävd som skulle
motivera utformningsbestämmelser kring färger, material och andra
utformningsbestämmelser
Befintlig bebyggelse tillåts att komplettera sina gårdar med en byggrätt som ska täcka in
kompletterande isolering i tak och väggar, nya trapphus och hissar vid framtida
renoveringar, cykel- och barnvagnsförråd, gemensamma utrymmen som tvättstugor,
grillplatser, lekutrustning och liknande. I en gård erbjuds äldreboende möjlighet att bygga
ut med en efterfrågad gemensamhetslokal på gården. Om befintlig bebyggelse av någon
anledning rivs eller byggs om medger planen en byggrätt om nuvarande byggnadsarea plus
cirka 20 procent.
Det norra området är mer utmanande gällande terräng och utmaningar kring angöring och
tillgänglighet. Förslaget föreslår en gångfartsgata som blir en ny och förlängd tillgänglig
del av Hällebäcksvägen. Längs med denna nya gata tillåts nybyggnation av fyra kvarter
eller grupper av byggnader.
Den första gruppen av byggrätter består av tre punkthus varav ett kan relateras likt
gårdshusen i den södra delen. Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två
syften. Det första är att få till en exploatering med plats för många människor i olika
boendeformer inkluderat äldreboende på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och
verka utan behovet av egen bil. Det andra syftet är att tydliggöra vad som är privat och
allmän plats och öka tryggheten i området.
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Bild till vänster visar på exempel av punkthus i åtta våningar från Oslo. Ullevål Tårn. Bild från
Stolt Utvikling AS. Code Arkitektur. Bild till höger visar på punkthus i sju till åtta våningar från
nya Hovås. Bild från Fojab Arkitekter.

Foton på befintlig bebyggelse, gårdsrum och naturområdet.

Byggrätterna är placerade längts i norr på planområdet ungefär där den nuvarande
grusplanen finns. För att uppfylla det första huvudsyftet har två av byggnaderna hamnar
väster om den nya angöringsvägen. Byggnadshöjden medger att byggnaden närmast
Hasselhöjden i söder kan uppgå till cirka åtta våningar plus vind och de båda andra
byggnaderna cirka sex våningar plus vind. Byggnaderna väster om angöringsvägen kan
placeras med ett avstånd om mellan cirka 8 och 23 meter från varandra. Byggrätten på
befintligt gårdsrum placeras cirka åtta meter från fasad som idag är trapphussidan på
befintlig bebyggelse och cirka sexton meter från fasad som idag är uteplatssidan på
befintlig bebyggelse. Alla byggrätterna kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och
naturområdet. Totalt i byggrätter beräknas minst 42 bostäder kunna tillskapas inom
Stenungsundshem AB:s fastigheter. Det beräknas kunna tillskapas minst 67 bostäder inom
fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma bebygga eller markanvisas för
bostäder.
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För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida
med möjlig entré för gående och cyklandes ansluter om möjlig både angöringsväg och
gång- och cykelvägen i norr. Dessa fasadsidor skapar en möjlighet för ökat antal ögon på
vägen och parkmiljön samt ökar antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan
bidra till en högre trygghet inom området. Samtidigt som det är enklare för boende att
förflytta sig utan egen bil.
Den andra gruppen av byggrätter består av ett lamellhus på terräng som spänner över drygt
fem höjdmeter längs med den nya angöringsvägen. Bakom denna byggrätt nedanför
bergsklippan som föreslås bevaras med ej byggbar mark föreslås en byggrätt som kan
relateras likt gårdshusen i den södra delen och i den norra delens första grupp.

Bild till vänster visar på exempel av lamellhus i tre våningar från Lerum. Halssmycket. Bild från
Förbo AB. Vandkunsten Architects. Bild till höger visar på punkthus i sex våningar från
Stallbacken vid Åbytravet i Mölndal. Egen bild. Arkitekt okänd.

Foton på befintlig bebyggelse, gårdsrum och naturområdet.
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Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är att få till en
exploatering med plats för många människor i olika boendeformer inkluderat äldreboende
på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och verka utan behovet av egen bil. Det
andra syftet är att tydliggöra vad som är privat och allmän plats och öka tryggheten i
området.
Byggrätterna är placerade österut från befintliga Hällebäcks äldreboende i mitten på den
norra delen. Idag går en stig från grusplanen ner mot platsen där den tidigare ishallen stod.
Denna stig har likande dragning som den föreslagna angöringsvägen, en ny gräns mot
naturområdet. För att uppfylla det första huvudsyftet medger byggnadshöjden att
byggnaden kan uppgå till cirka fyra våningar plus vind med underbyggt garage på upphöjd
sockel eller pelarstruktur. Byggrätten kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och
naturområdet. Totalt i denna byggrätt beräknas minst 36 bostäder kunna tillskapas inom
fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma bebygga eller markanvisas för
bostäder. Den andra byggrätten som angör gårdsrummet nedanför medger inom
byggnadshöjden att byggnaden kan uppgå till cirka sex våningar plus vind. Byggrätten kan
placeras cirka tio meter från fasad som idag är trapphussidan på befintlig bebyggelse och
hamnar helt förskjuten från fasaden som idag är uteplatssidan på befintlig bebyggelse.
Byggrätten kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och naturområdet. Totalt i byggrätter
beräknas minst 26 bostäder kunna tillskapas inom Stenungsundshem AB:s fastigheter.
För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida
ansluter angöringsväg eller den gång- och cykelvägen som går mellan områdets södra och
norra del. Dessa fasadsidor skapar en möjlighet för ökat antal ögon på vägen och
parkmiljön samt ökar antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan bidra till en
högre trygghet inom området. Samtidigt som det är enklare för boende att förflytta sig utan
egen bil.
Den tredje gruppen av byggrätter består av en fri byggrätt inom en begränsad brutto area,
BTA, om 9500 kvadratmeter. Terrängen är helt platt för att marken tidigare var grund till
riven Ishall. Byggrätten följer den nya angöringsvägen i norr och det centrala parkstråket
med gång- och cykelväg i söder.
Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är att få till en
exploatering med plats för många människor i olika boendeformer i detta fall i första hand
äldreboende på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och verka utan behovet av
egen bil. Det andra syftet är att tydliggöra vad som är privat och allmän plats och öka
tryggheten i området.
För att uppfylla det första huvudsyftet medger byggnadshöjden att byggnaden kan uppgå
till cirka fem till sex våningar beroende på våningshöjd, vårdlokal/bostäder, plus vind.
Byggrätten kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och naturområdet. Den fria utformning
frånsett brutto arean, BTA, medger att äldreboendet eller bostäderna kan anpassas efter de
behov som finns vid projektering. Det kan exempelvis vara att en sluten gård behövs eller
att gården ska vara helt öppen. Beroende på typ av boende finns olika krav att ta hänsyn
till. Totalt i denna byggrätt beräknas minst 80 äldrebostäder eller vanliga bostäder kunna
tillskapas inom fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma bebygga eller
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markanvisas för bostäder. Utöver bostäderna medges centrumfunktioner för att möjliggöra
exempelvis frisör, café, restaurang och annan verksamhet som kan komplettera ett
äldreboende och eventuellt närliggande bostäder. Detta så att besökare enkelt kan nå
verksamheterna till fots, rullator, annat hjälpmedel eller per cykel.

Bild till vänster visar på exempel av äldreboende, Vardaga, som kvarter med takgårdar på olika
höjder i kombination med bostäder i Karlstad. Villa Orrholmen. Egen bild. Mondo Arkitekter. Bild
till höger visar på äldreboende, Humana, i l-formad byggnad i fyra våningar Växjö. Bild från
Skanska. Kjellander & Sjöberg Arkitekter.

Foton på plats för föreslagen byggnation

För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida
ansluter angöringsväg eller den gång- och cykelvägen som går mellan områdets södra och
norra del. Dessa fasadsidor skapar en möjlighet för ökat antal ögon på vägen och
parkmiljön samt ökar antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan bidra till en
högre trygghet inom området. Samtidigt som det är enklare för boende att förflytta sig
inom området och utan behov av egen bil.
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Den fjärde och sista gruppen av byggrätter består av tre punkthus grupperade för att släppa
igenom siktlinjer till naturen på flera ställen och sätt. Byggnaderna kommer landa i terräng
som är helt platt, en klippvägg med tre till fem meters höjdskillnad och på en bergssida
med lätt lutning om två till tre meter under hela byggrätten. Gruppering ramar in den nya
angöringsvägens vändplats som leder vidare mot parkstråket för gång- och cykel. Detta är
också angöringsvägen till befintligt fastighetsförråd för Stenungsundshems
fastighetskontor på Hasselbackevägen 38.
Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är att få till en
exploatering med plats för många människor i olika boendeformer inkluderat äldreboende
på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och verka utan behovet av egen bil. Det
andra syftet är att tydliggöra vad som är privat och allmän plats och öka tryggheten i
området.

Bild till vänster visar på exempel av punkthus i sex till sju våningar från Skövde. Frostaliden.
Bild från Arkitekten White. Bild till höger visar på punkthus i åtta våningar från Skövde.
Frostaliden. Bild från Moelven. Studio Ekberg Arkitekter.

Foton på plats för föreslagen byggnation samt dagens Ishallsvägen med tillhörande vändplats.
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Byggrätterna är placerade delvis på naturmark och delvis på en parkeringsyta för den
tidigare Ishallen. För att uppfylla det första huvudsyftet medger byggnadshöjden att två av
byggnader kan uppgå till cirka sex våningar plus vind med underbyggt garage och
tillhörande parkeringsdäck till det mest sydöstra huset. Den tredje byggrätten medger
byggnadshöjden att byggnad kan uppgå till cirka åtta våningar plus vind. Det är denna
byggnad som landar vid nuvarande vändplats på Ishallsvägen. Byggrätterna kommer ha
utsikt mot befintliga gårdar och naturområdet. Totalt i denna byggrätt beräknas minst 86
bostäder kunna tillskapas inom fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma
bebygga eller markanvisas för bostäder.
För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida
ansluter naturområdet, angöringsväg och parkstråket med gång- och cykelvägen som går
mellan områdets södra och norra del eller gång- och cykelstråket som går mellan
Uppegårdsvägen och Kristinedalskolan. Dessa fasadsidor med entréer skapar en möjlighet
för ökat antal ögon på vägen och parkmiljön samt ökar antalet rörelser inom den samma.
Båda dessa resultat kan bidra till en högre trygghet inom området. Samtidigt som det är
enklare för boende att förflytta sig utan egen bil.
Planbestämmelser
En ambition i det reviderade planförslaget är att skapa en plankarta med bestämmelser som
är enkla att tolka och följa och inte utgöra för stora hinder att skapa god gestaltning av
byggnader som är anpassade efter platsspecifik terräng inom respektive byggrätt med ett
sammanhang till befintliga strukturer. I denna detaljplan har fåtal begränsningar i
utbredning av byggrätter inom sina egenskapsområdet gällande bland annat
utformningsbestämmelser och antalet kvadratmeter angetts. Detta eftersom det redan finns
särskilda krav på bostäder och bostadsmiljöer som ska uppfyllas. Platsspecifika
förutsättningar och tekniska lösningar kan hantera dessa krav på olika sätt och ambitionen
är inte att planbestämmelser ska hindra detta. Det finns heller inget kulturlandskap, annat
skydd eller hävd som motiverar vidare bestämmelser. Det finns också bestämmelser i PBL
som beskriver Byggnader ska ha god form-, färg- och materialverkan. Kravet avser
framförallt byggnaders egenvärde men bör tillämpas parallellt med kravet på anpassning
till omgivningen. Det handlar om egenskaper och karaktärsdrag hos byggnader som ger
upphov till goda upplevelsemässiga värden. I denna detaljplan har det inte kunnat
motiveras med specifika planbestämmelser. Men visst stöd i bedömningen görs från
ambitionerna i denna planbeskrivning och tillhörande handlingar. Samtidigt begränsar även
parkeringsnormen antal tillkommande bostäder i förhållande hur många parkeringar som
kan och önskas tillskapas. Den kursiva texten nedan är Boverkets rekommendationer och
förklaring.
Allmän platsmark
Planområdet omfattas av följande användningar:
GATA (Gata)
Gata är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för både
fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid
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gatan. En gata avgrenas från huvudnätet och ingår i lokalnätet med lägre framkomlighet
och ofta många utfarter.
Gator i detaljplanen är flyttad infart från Uppegårdsvägen och den nya förlängda
Hällebäcksvägen. Även flytt av busshållplats vid infarten är planlagd som gata.
Hasselbackevägen är också planerad som gata.
GATA1 (Bussgata)
Bussgata är en precisering av användningsslaget Gata. En bussgata är främst avsedd för
allmän busstrafik.
Bussgatan i denna detaljplan avser förlängningen av Hasselbackevägen mot
Älvhemsvägen.
GÅNG (Gångväg)
Gång är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för gångvägar som är
avsedda endast för gångtrafik och är avskild från övriga vägnätet. Användningarna gång
och cykel kan kombineras vid behov.
Se vidare under cykel nedan.
CYKEL (Cykelväg)
Cykelväg är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för cykelvägar som är
avsedda för cykel- och mopedtrafik och är avskilda från övriga vägnätet.
Användningarna cykel och gång har i denna plan kombinerats tillsammans med park och
bussgata. Detta för att tydligt visa på trafiksepareringen och att förmedla en avsikt med
parkmiljö kring dessa stråk som en övergång mot naturområdena.
PARK (Park)
Park är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för grönområde som helt
eller delvis är anlagt och som kräver skötsel. En park är främst avsedd för rekreation och
promenader. Naturliga komplement i en park är exempelvis dammar, fontäner, skulpturer,
paviljonger och mindre byggnader, för exempelvis restaurang, kioskverksamhet eller
toaletter.
Inom denna plan är park planerad för att tydligt visa vart utbyggnad av ordnade grönastråk,
lekplats och liknande aktiviteter kan ske.
NATUR (Naturområde)
Natur är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för friväxande
grönområde som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Inom ett
naturområde kan mindre park-, vatten- eller friluftsanläggningar och andra komplement
för naturområdets användning finnas.
Avsikten med naturområdena i denna plan är att freda områden med höga naturvärden från
förvanskning fast samtidigt medge mindre ordnade stigar. Inom natur har det bedömts i
kombination med gällande lagstiftning kring biotopskydd finnas tillräckligt skydd för
naturvärdena utan vidare planbestämmelser.
Kvartersmark
Planområdets kvartersmark har följande användningar:
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B (Bostäder)
Bostäder är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för olika
former av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen.
Det finns speciallagstiftning som anger förutsättningarna för både ägandet och för
uthyrningen av bostäder. I detaljplan där användningen ”bostad” anges innebär detta att
man får bygga bostäder och bedriva sådan verksamhet under de förutsättningar som de
olika speciallagstiftningarna anger. PBL ställer i sin tur särskilda krav på bostäder och
bostadsmiljöer.
C (Centrum)
Centrum är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för
kombinationer av handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som ligger
centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.
Avsikten i denna detaljplan är att medge utökade befintliga funktioner och utbyggnad av
desamma för att äldre och boende ska kunna ha möjlighet till service inom området.
D1 (Äldrevård)
Äldrevård är en precisering av användningsslaget Vård. Endast den preciserade formen av
användning är tillåten.
I denna detaljplan är avsikten att hindra besöksintensiv verksamhet av annan vård än
äldrevård av främst typen äldreboenden.
E (Tekniska anläggningar)
Tekniska anläggningar är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för
områden för tekniskt ändamål. Användningsslaget kan användas för både offentliga och
privata anläggningar. Med hänsyn till eventuella störningar bör användningen alltid
preciseras.
I denna detaljplan har inte anläggning specificerats vidare då ytan är tämligen liten och
avses kunna täcka in befintliga och eventuellt tillkommande både el- och teleanläggningar.
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Inom planområdet finns följande egenskapsbestämmelser:
e (Största byggnadsarea är xx kvadratmeter)
e (Största bruttoarea är xx kvadratmeter)
En av de viktigaste funktionerna med en detaljplan är att fastslå och reglera hur mycket
som får byggas. För att reglera hur mycket som får byggas inom ett område anges olika
bestämmelser om utnyttjandegrad. Bestämmelser om både exploateringens största och
minsta omfattning inom ett område kan anges. Utnyttjandegraden kan uttryckas i procent,
som andel av fastighetens yta eller som en bestämd yta. Byggandets omfattning bör alltid
anges i förhållande till fastighet för att undvika situationer där byggrätten blir orättvist
fördelad inom ett kvarter. En bestämmelse om utnyttjandegrad tydliggör för
fastighetsägare vad som får byggas på såväl den egna fastigheten som vad som får byggas
på de kringliggande fastigheterna.
Inom denna detaljplan har inte omfattning angetts i förhållande till fastighet eller
användningsområden. Motivering är att skapa en detaljplanekarta som är enkel att tolka
och läsa. Flera av användningsområdena omfattas av flera egenskapsområden som då
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måste omfattas av bestämmelsen. Avsikten har varit att lämna vissa egenskapsområden
inom användningsområdena utan att reglera byggrättens omfattning i kvadratmeter.
Samtidigt är respektive användningsområde inte tänkt att delas upp i flera fastigheter och
om så skulle göras kommer rättvisefrågan bli svår då i dagsläget redan befintliga
fastigheter upptar stora delar av ytorna och hur en sådan fördelning ska kopplas till procent
av fastighet är svår att förutse.
Prickmark (Marken får inte förses med byggnad)
Prickmark är en bestämmelse som begränsar byggandet eller visar vad som får byggas
inom ett område. Eftersom planer bör vara flexibla och användbara över en längre tid bör
prickmark endast användas där det är nödvändigt.
I denna detaljplan har bestämmelsen använts för att förhindra byggnation i närheten av
vissa vägar och stråk, tänkta områden för ledningar och gemensamhetsanläggningar.
Ambitionen har varit att endast använda bestämmelsen där det är nödvändigt.
Korsmark (Endast komplementbyggnad får placeras)
Korsmark är en bestämmelse som anger att endast komplementbyggnad får byggas inom
ett område. Eftersom planer bör vara flexibla och användbara över en längre tid bör
korsmark endast användas där det är nödvändigt.
I denna detaljplan har korsmark använts mindre restriktivt än och ibland som ett delvis
substitut för prickmark. Exempelvis där siktlinjer eller skyddsavstånd ska bevaras men
mindre byggnader kan tillåtas såsom avfallsrum eller förråd utan att påverka syftet. Mot
Den Yttre Ringleden har korsmark använts i ett läge där det inte bedömts lämpligt för
bostäder vid framtagande av planen men att området är lämpligt för garage, förråd,
avfallsrum och likande. Syftet med korsmarken i denna plan är att kunna tillskapa mark
parkering, parkering i garage eller komplementbyggnad.
+0.0 inom romb (Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan)
Bestämmelser om höjd på byggnader bör kombineras med bestämmelser som reglerar
markens höjdförhållanden och höjdlägen. Då markförhållandena är mycket oregelbundna
kan höjd på byggnader anges som plushöjd över ett givet nollplan.
I denna detaljplan har bestämmelsen använts för att begränsa antalet tillkomna bostäder i
förhållande till vad som bedömts lämpligt gällande parkeringsplatser och tillkommande
trafik. Men också för att begränsa så inte omkringliggande byggnader drabbas mer än
bedömt som lämpligt gällande skuggbildning och till viss del insyn. Området har stora
skillnader i terräng och en målsättning har varit att begränsa utfyllnader av markområden
så att höjden i förhållande till befintligt är bestämd. Byggnadshöjd har använts istället för
nockhöjd för att medge möjligheten till indragen vindsvåning, sadeltak som inte upplevs
som platta tak och skapa byggrätter som inte är konstandsdrivande där tekniska funktioner
kan placeras på vinden istället för på annat våningsplan.
3.5 inom romb (Högsta byggnadshöjd i meter)
Bestämmelser om höjd på byggnader bör kombineras med bestämmelser som reglerar
markens höjdförhållanden och höjdlägen. Då markförhållandena är mycket oregelbundna
kan höjd på byggnader anges som plushöjd över ett givet nollplan.
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I denna detaljplan har bestämmelsen enbart använts på mark för komplementbyggnader.
Det har bedömts att deras storlek och höjd inte påverkar omgivning i någon större
omfattning om marken fylls ut eller liknande.
Prickcirklad linje (Utfartsförbud)
Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång mot allmän plats kan vid behov också
anges mellan två markområden som är allmän plats.
I denna detaljplan är avsikten att inte tillskapa några nya in- eller utfarter mot Yttre
Ringleden samt flytta infarten till nya förlängda Hällebäcksvägen längre från Yttre
Ringleden för att skapa en buffert för fordon samt bryta den fyrvägskorsning som idag
ligger mellan Uppegårdsvägen, Hällebäcksvägen och Blåklintsvägen. Utfartsförbudet
efterföljs av en smal remsa parkmark för att säkerställa funktionen.
Administrativa bestämmelser
Inom planområdet finns följande administrativa bestämmelser:
Huvudmannaskap
Bestämmelser som gäller inom hela planområdet redovisas enbart bland
planbestämmelserna. Administrativa bestämmelser reglerar bland annat huvudmannaskap
för allmänna platser. Stenungsunds kommun ska var huvudman för allmän plats. Finns det
särskilda skäl kan huvudmannaskapet vara enskilt.
I denna detaljplan är huvudmannaskapet kommunalt. Detta innebär att Stenungsunds
kommun är ansvarig för anläggande, drift och underhåll.
Genomförandetid
Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om genomförandetid.
Genomförandetiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra
planen under angiven tid, men den får inte vara kortare än fem år och inte längre än
femton år. Genomförandetiden kan dock förlängas genom ändring av detaljplan med högst
fem år i sänder. Dessutom kan genomförandetiden, efter att den har gått ut, förnyas genom
ändring av detaljplan med högst fem år i sänder. Genomförandetiden räknas från den dag
då planen vinner laga kraft eller från en senare tidpunkt, som i så fall anges i planen.
Stenungsunds kommun kan bestämma olika genomförandetider för olika delar av
detaljplanen. På så sätt kan utbyggnadsordning och etappindelning bestämmas. Med
hänsyn till att planen kan komma att överklagas av enskild eller överprövas av
länsstyrelsen och att det därför inte går att bedöma när planen kommer att vinna laga
kraft, bör inte något datum då genomförandetiden löper ut anges. Endast den tidsrymden
som ska gälla för genomförandetiden bör bestämmas.
I denna detaljplan har genomförandetiden angetts till 15 år. Det är relativt stor exploatering
som kan ta tid gällande markanvisningar, upphandlingar och byggnation. Samma tid gäller
för hela planen från det datum planen vinner laga kraft.
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Villkor för startbesked a1 (Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän risken
för blockutfall från befintlig bergskärning med överhängande block har avhjälpts)
Villkor för startbesked a2 (Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän
markens lämplighet säkerställts genom avhjälpande åtgärder avseende förorenad mark)
Administrativa bestämmelser reglerar bland annat villkor för startbesked. Villkor får
ställas att ett startbesked som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast
får ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom
att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på
tomten.
I denna detaljplan avser bestämmelserna två områden inom samma sammanhängande
användningsområde. Det är den fjärde gruppen av byggnader i områdets norra del.
Bestämmelserna formuleringar är tillräckligt beskrivande gällande åtgärderna och mer
information finns i delar av planbeskrivning och i tillhörande utredningar och rapporter.
Markreservat u1 (Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar)
Denna bestämmelse om markreservat används då ingen annan angiven administrativ
bestämmelse om markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar inom
kvartersmark plats i katalogen är tillämpbar.
I denna detaljplan är delar av befintligt ledningsnät beläget under nuvarande och
kommande kvartersmark. Bestämmelsen pekar ut områden inom kvartersmark som ska
fredas från byggnation och medge möjligheten till ledningsrätter. Där bestämmelsen delar
administrativt område med x1 ovan ska inte bestämmelsen hindra byggnation för
kvartersmark utöver x1 men ledningar får grävas ner.
Gemensamhetsanläggning g1 (Markreservat för gemensamhetsanläggning)
Denna bestämmelse om markreservat används då ingen annan angiven administrativ
bestämmelse om markreservat för gemensamhetsanläggning inom kvartersmark i
katalogen är tillämpbar.
I denna detaljplan är avsikten att möjliggöra för angöring inom kvartersmark med fordon,
till fots eller cyklandes. Beroende på ägandeskapet av kvartersmarken runtomkring så ska
ytan kunna samnyttjas. Området kan även användas för gemensamma förråd, ledningar och
liknande. Där bestämmelsen delar administrativt område med x1 ovan ska inte
bestämmelsen hindra byggnation för kvartersmark utöver x1 men övriga
gemensamhetsanläggningar som väg och ledningar får anläggas.
Mark, vegetation, friytor och rekreation
Befintliga gårdar som kompletteras med byggrätt för så kallat gårdshus kommer att minska
med mellan cirka tio och tolv procent beroende på vilket kvarter som avses. Den minskade
ytan är på omkring 400 till 500 kvm inklusive ny byggrätt och den närmaste ytan. Totalt är
gårdarna idag mellan cirka 3 200 och 4 000 kvadratmeter; i dessa siffror är inte den mindre
gårdsytan mellan kvarteren inräknad. Storleken på gårdarna kan inte helt jämföras med
Boverkets rekommendationer för förskolor, som är 40 kvadratmeter per barn, då det ställs
mindre krav på en bostadsgård. I föreslagen detaljplan skulle det innebära att cirka 70 till
90 barn per gård och 420 till 540 barn totalt kan vistas på de sex befintliga gårdarna
samtidigt efter att föreslagen exploateringen är fullt utbyggd. Utöver dessa ytor tillkommer
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allmänplatsmark för Park och Natur samt de mindre gårdsrummen emellan kvarteren och
de nya gårdarna till tillkommande byggnation i det norra området.
Den grusplan som används för spontan idrott och lek i norra delen av området övergår till
kvartersmark med nya byggnader i planförslaget. I anslutning till planområdet vid
Kristinedalskolan finns en liknande grusplan men även flera aktivitetsplaner. Detaljplanen
föreslår också ett utökat parkstråk där nuvarande vändplats och Ishallsvägen går. Här kan
aktivitetstorg skapas med mindre multiplan, volleybollplan, pumptracks, utegym,
lekutrustning och liknande.
En del av naturmarken tas också i anspråk av byggnation och den nya förlängda
Hällebäcksvägen för att möjliggöra tillgänglig angöring. Ambitionen har varit att kunna
bevara så stort naturområde som möjligt men att planens ambitioner ändå kan uppfyllas.
Därför har inte all befintlig natur bevarats.
Sammantaget har Stenungsunds kommun bedömt att området även efter föreslagen
exploatering har goda boendekvaliteter och påtaglig skada inte inverkar på befintlig och
tillkommande användning.
Vatten
Planområdet föreslår inget anordnande av nya vattendrag, bäckar eller dammar. Men det
kan anläggas främst inom mark med användningen park.
Skyfall, översvämning och skred
Stenungsunds kommun bedömer att ingen tillkommande bebyggelse kommer medföra
ytterligare risker för ras eller skred då byggnation ska utföras enligt rekommendation från
marktekniska- och bergtekniskaundersökning som har tagits fram, Norconsult AB 201706- 02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Detaljplaneförslaget har en placering av byggrätter på höjder och placeringar för att
undvika skador på bebyggelse inom aktuellt område samt omkringliggande områden.
Det är viktigt att inga instängda områden, lågpunkter eller barriärer skapas. Marken ska
luta ut från byggnaderna för att yt- och dagvatten inte ska bli stående intill huskropp.
Vidare bedömer Stenungsunds kommun med stöd dels från genomförda utredningar att
byggnation inte betydande kommer påverka översvämningsrisker vid skyfall eftersom
föreslagna åtgärder för dagvatten och fördröjning ska utföras. VA- och
dagvattenutredningen, Norconsult 2017-11-13 och WSP 2020-10-16.

Geotekniska förhållanden
En ny geotekniskundersökning med tillhörande marktekniska- och
bergtekniskaundersökning har tagits fram, Norconsult AB 2017-06- 02 PM samt
Norconsult AB 2017-06-02 MUR. Undersökningen bedömer med hänsyn till de
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geotekniska förhållandena att utbyggnadsplanerna är lämpliga med ett villkor, ur en
geoteknisk synvinkel. De överhängande blocken på en bergskärning på norra sidan av
vändplats av Ishallsvägen ska åtgärdas.

Kartutsnitt från utredningsmaterialet, MUR, Norconsult AB, 2017-06-02. Norr om den gula linjen
bedöms området utgöras av fastmark och söder om gul linje utgörs av lermark.

Nya Byggnader inom fastmarkområdet bedöms kunna grundläggas med platta på packad
fyllning på sprängt berg. Byggnader med mindre belastning inom lermarksområdet kan
grundläggas med platta på mark om geotekniska förhållanden är gynnsamma, bl. a.
homogena geotekniska förhållanden. Byggnader med stor belastning kan grundläggas med
stödpålar till fast botten. Byggnader kan delvis hamna på lermark och delvis på fastmark.
Byggnader kan då grundläggas med platta på mark inom fastmarken samt stödpålar eller
avschaktning inom lermarken.
Risk för blocknedfall kring den nya förlängda Hällebäcksvägen längst med mark planerad
för Natur med brant terräng har bedömts i dialog med kommunen, Länsstyrelsen och
Statens Geotekniska Institut. Den samlade bedömningen är att inga avhjälpande åtgärder
behöver regleras i plankartan.
Utifrån rekommendationer i utredningen bedömer Stenungsunds kommun att planen kan
genomföras från geotekniskt perspektiv.
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Radon
Där så behövs ska byggnader utföras radonskyddat.
Skuggning och solinstrålning
Stenungsunds kommun har utifrån en 3d-modell genomfört en skuggstudie, 2020-08-27.
Eftersom det inte finns några kvantifierade värden på hur mycket solljus som ska finns på
en gård eller vid en bostad har Stenungsunds kommun bedömt resultatet från skuggstudien
efter de äldre rekommendationer som finns. Både den nya föreslagna bebyggelsen och dess
påverkan på befintlig bebyggelse uppfyller rekommendationerna att på någon av
närmiljöns lekytor och sittplatser bör det under dagen sammantaget gå att tillgå minst 5
timmars sol mellan klockan 09:00 och 17:00 under vårdagjämning (kring 20 mars).
De områden som visat sig få störst påverkan är gårdshus 1 till 3 i den södra delen.
Gårdsutrymmena ges dock fortsatt goda solförförhållanden. Några bostäder kommer dock
få en ökad skuggbildning under någon timma mitt på dagen, samt några bostäder får ökad
skuggbildning efter klockan 15:00 vid vårdagjämning och efter klockan 15:00 under någon
timma på kvällen vid sommarsolståndet. I övriga gårdar får ett fåtal lägenheter ökad
skuggbildning under någon timma beroende på hur solen står. Detta kan upplevas som en
försämring men har vägts mot huvudsyftet med planen och gestaltningsprinciperna i
förslaget. Utöver skuggbildning ska också god dagsljusnivå i bostäderna kunna uppnås.
Planförslaget medger relativt låga byggnationer i närheten av befintlig bebyggelse och
bedöms inte påtagligt påverka möjligheten till dagsljus i bostäders rum för stadigvarande
vistelse. Vidare finns en ambition från Stenungsundshem AB att låta befintliga boenden
inom befintligt bestånd kunna erbjudas annan bostad inom området och befintligt eller
tillkommande bestånd när så är möjligt. Det finns även en annan ambition att vid
kommande renoveringar av befintligt bestånd öppna upp husens gavlar med fönster och
eller balkonger.
I nuvarande bebyggelse efter full utbyggnad av planförslaget och tillkommande
exploatering uppfylls enligt Stenungsunds kommuns bedömning goda sol- och
dagsljusförhållanden.
Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse tillåts att komplettera sina gårdar med en byggrätt som ska täcka in
kompletterande isolering i tak och väggar, nya trapphus och hissar vid framtida
renoveringar, cykel- och barnvagnsförråd, gemensamma utrymmen som tvättstugor,
grillplatser, lekutrustning och liknande. Om befintlig bebyggelse av någon anledning rivs
eller byggs om medger planen en byggrätt om nuvarande byggnadsarea plus cirka 20
procent.
Stenungsunds kommun bedömer inte att befintlig bebyggelse och dess boendemiljöer tar
påtaglig skada av föreslagen detaljplan.
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Service
Boendes grundläggande behov av service, rekreationsområden och samhällstjänster finns
inom gångavstånd med som längst kring två kilometer. Planförslaget innebär en kraftig
förtätning. Ett större befolkningsunderlag ger förutsättningar för större underlag för lokala
företags utbud och på sikt möjligheter för Stenungsunds kommun att utveckla den
samhälliga servicen. Det föreslagna området kommer med stor sannolikhet bli attraktivt för
nya medborgare vilket kan innebära ett ökat behov för skolor och annan kommunal
verksamhet. Även annan service får större underlag. Planen medger för viss utbyggnad av
befintlig centrumverksamhet men också mindre tillskott där ambitionen är verksamheter
som försörjer planområdet med service och inte skapar påtagligt ökad tillkommande trafik.
Med förslaget bedömer Stenungsunds kommun att planområdet användas på ett
samhällsekonomiskt mer effektivt sätt med goda förutsättningar för kvarvarande och
tillkommande service.
Kollektivtrafik
Planförslaget innebär en kraftig förtätning. Ett större befolkningsunderlag ger
förutsättningar för en tätare och effektivare kollektivtrafik. Planförslaget medger att
busskopplingen mellan Hasselbackevägen och Älvhemsvägen kan återupptas vid behov.
En befintlig hållplats föreslås flyttas cirka femtio meter på Uppegårdsvägen. Denna flytt
bedöms inte påverka avstånden till hållplatsen eller dess utformning på ett negativt sätt,
istället kommer hållplatsen marginellt närmare ett större antal boenden och på längre
avstånd från Yttre Ringleden.
Stenungsunds kommun bedömer att planförslaget är positivt för kollektivtrafiken.
Vägar och stråk
På Hasselbackevägen medges i planförslaget genomfart för buss till Hasselgården och
vidare till Älvhemsvägen.
En stor del av Hällebäcksvägen övergår i detaljplaneförslaget till kvartersmark och
angöring samt parkering. Genomfarten som tidigare därmed var möjlig och som korsade
gång- och cykelvägen tas därmed bort och gång- och cykelvägen kan på så vis trafikeras
säkrare för gående och cyklister i och igenom området. Detta gång- och cykelstråk
fortsätter fram till Kristinedalskolan och även till Högenorum i öster.
Fordonstrafik på Ishallsvägen medges inte längre i planförslaget och gatans utformning
inom planområdet ska vara av karaktären lekplats, aktivitetsgata, gång- och cykel inom
användningen park. Befintlig vändplats kan utvecklas att ingå i lek- och aktivitetsmiljön.
Angöringen till befintligt förråd och fastighetsverkstad via Ishallsvägen blir inte längre
möjlig utan medges istället vid behov från den nya förlängda Hällebäcksvägen som slutar i
en vändplats på befintlig platå precis ovanför befintlig vändplats på Ishallsvägen.
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Hällebäcksvägens infart från Uppegårdsvägen flyttas längre västerut för att medge ett
större avstånd till korsningen mot Yttre Ringleden och samtidigt ta bort dagens
fyrvägskorsning mellan Uppegårdsvägen, Blåklintsvägen och Hällebäcksvägen. Detta
medför att busshållplatsen också flyttas västerut.
Den nya förlängda Hällebäcksvägen mot väster och sedan söderut blir en ny angöringsväg
till tre fjärdedelar av den nya föreslagna exploateringen som finns i områdets norra del.
Gatan är tänkt att utformas för trafik i upp till 30 km/h på gåendes villkor och medge
långsamt möte mellan mindre lastbil och personbil. För att uppnå god tillgänglighet ör
ambitionen att vägens lutning kommer som mest vara cirka fyra till fem procent på grund
av områdets terräng. Vägen avslutas i söder med en vändplats, alltså inte en
genomfartsgata, som fortsätter med en gång- och cykelväg längs nuvarande Ishallsvägen.
Påverkan från planområdet på trafiksystemet
Det finns en brist på bostäder och politiska beslut för att förtäta och utveckla Stenungsund
stad. Genom att förtäta finns möjlighet att utnyttja befintliga strukturer och hålla nere
kostnader för ny infrastruktur samtidigt som ett tillräckligt stort underlag medges för att
bibehålla och utveckla service och utbud. Båda dessa punkter minskar behovet av egen bil
och bilresor. Trots detta vet vi att fler bostäder innebär fler fordonsrörelser och fler bilar.
För att bedöma påverkan från föreslagen plan har två metoder använts för att beräkna
antalet tillkommande fordonsrörelser. Trafikverkets trafikalstringsverktyg med nyttotrafik
inräknat samt uppskattningen om 4 fordonsrörelser per 100 kvadratmeter tillkommande
bostadsarea. Fyra rörelser är relativt mycket men inte ovanligt på en plats som inte kan
räknas som centrum där människor har behov av arbetspendling med bil. Planen omfattar
både bostäder samt 80 äldrebostäder, vi har räknat alla som vanliga bostäder.
Äldrebostäder genererar rörelser med besökare och personal men färre resor för boende.
Trafikverkets verktyg tar hänsyn till många faktorer såsom närhet till service och
kollektivtrafik. Att använda båda metoderna ger ett spann som kan användas för ett
maximalt och ett minimalt värde.
Planområdets angöringsvägar är uppdelade på en del i norr med anslutning via
Uppegårdsvägen och en del i Söder via Hasselbackevägen och Yttre Ringleden. Totalt
skapar dessa 294 respektive 96 fordonsrörelser med nyttotrafik enligt Trafikverkets
alstringsverktyg. Med det andra beräkningssättet 876 respektive 294 rörelser. Det pågår
även förtätning med detaljplanering på fastigheterna Kopper 2:13 och 2:16, i dessa arbeten
har fordonsrörelserna beräknats till 128 respektive 144 per dag. I nedan beräkningar har
dessa värden lagts för att få en total bild av möjlig påverkan. Det som rubriceras som andel
i tabellen är en av Stenungsunds kommun uppskattad fördelning av flödet baserat på
respektive väg och korsnings nuvarande fordonsrörelser.
En uppskattning av fordonsrörelsernas fördelning till olika vägar/korsningar har gjorts
enligt tabellen nedan. De tillkommande i siffrorna avser både föreslagen detaljplan samt
andra pågående planer enligt ovan. Dessa punkter har uppmätta årsmedelsvärden för
fordonsrörelser och sedan har en uppskattning av maxtimma om 15 procent räknats fram.
Mot dessa värden jämförs tillkommande fordonsrörelser i uppskattning om maxtimma.
Resultatet blir att belastningen på korsningarna enligt tabellen vid maxtimman kommer
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öka mellan cirka 1,7 och 4,1 procent, vilket innebär för Nösnäsmotet att vid maxtimman så
kommer cirka 30 till 60 fler fordon att röra sig. Stenungsundsmotet där Industrivägen och
E6 möts är idag relativt lågt belastat med trafik men övriga två passager över Bohusbanan
är likt Nösnäsmotet högt belastat under maxtimman.

NUVARANDE

TILLKOMMANDE MAXH

VÄG/KORSNING

ÅVDT

ANDEL

MAXH

MAXH

4/100 BOA

TRV ALST.

Ucklumsvägen mot Länsväg 160 (Nösnäs)

10 546

30%

15%

1582

4,1%

1,9%

3967

10%

15%

595

3,6%

1,7%

Industrivägen 170 mot Uddevallavägen

10 460

28%

15%

1569

3,9%

1,8%

Industrivägen 170 mot E6

10 460

28%

15%

1569

3,9%

1,8%

-

4%

-

-

-

-

35 433

100%

3,9%

1,8%

Uppegårdsvägen mot Doterödsvägen

Högenorumsvägen och övriga småvägar
SUMMA

SNITT

Tabell fordonsrörelser vid olika vägar/korsningar.

Det pågår ett arbete på Stenungsunds kommun att ta fram olika alternativ för trafiken i
Stenungsund tätort och anslutningspunkter mot statliga vägar. I den senaste rapporten som
togs fram sommaren 2019 förslogs lösningar vilka Stenungsunds kommun jobbar vidare
med.
Det är angeläget för Stenungsunds kommun att skapa ett hållbart trafiksystem. Föreslagen
detaljplan kommer ha en genomförandetid på 15 år och under denna tid bedöms
trafiksystemet byggas ut succesivt och vara uppdaterat. Med samverkan med pågående
utbyggnadsplaner för trafiksystemet och ett mer intensivt arbete med den framtagna
mobilitetsstrategin, samt strategin att förtäta centrala delar av Stenungsund, bedömer
Stenungsunds kommun att den succesiva ökningen under dagens maxtimma, med mellan
30 och 60 fler fordon i dagens mest utsatta trafikpunkter, är acceptabla. Planförslagets
närhet till kollektivtrafik och underlag för befintlig och utökad service kan också medföra
att resor med eget fordon inte kommer öka i samma takt som tidigare.
Tung trafik
Inom planområdets norra del kan det tillkomma en del varutransporter till äldreboendet.
Detta har bedömts till mellan en och fyra mindre lastfordon per dag och har inte bedömts
påtagligt påverka säkerheten.
Parkering
Förtätning av befintliga parkeringar längs med den Yttre Ringleden möjliggör parkering
för stora delar av den tillkommande bebyggelsen. Cirka 50 nya parkeringsplatser kan
tillskapas genom omdisponering av befintlig markparkering. Planförslaget medger även
vid en utökad efterfrågan än föreslagen norm parkeringslösningar i cirka två plan på detta
område.
Till planförslagets nya byggrätter längs den nya förlängda Hällebäcksvägen kan cirka 200
parkeringsplatser tillskapas på mark, i parkeringsdäck och i garage under byggnaderna. För
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byggrätten vid Hasselgården föreslås att bostadsparkering sker i garage under
kvartersstrukturen. Hasselgården och Vuxenskolan ges en möjlighet att anordna parkering
väster om Hasselgården. I samband med denna parkering struktureras busshållplats,
vändplats och gång-och cykelväg om för att bli mer ordnad och säker. Detta i kombination
med att det finns ett överskott av befintliga parkeringar i området idag gör att ett p-tal på
0,8 bilar per bostad/lägenhet kan tillgodoses med den mark och byggrätt som föreslås.
Stenungsunds kommun har när planen är framtagen ingen parkeringsnorm. I detta
planförslag bedömer Stenungsunds kommun att en lämplig parkeringsnorm på 0,8
parkeringsplatser per bostad/lägenhet inklusive gäst- och tillgängliga angöringsplatser, som
för att inte driva kostnader och att det produceras fler platser än behovet är lämpligt. För
äldrevård/äldreboende gäller inte samma p-norm utan som minst ska 16 platser tillskapas
per fastighet/äldreboende. Denna norm ska gälla vid bygglovsprövning såvida inte en
parkeringsnorm eller avtal om mobilitetsåtgärder enligt avtal med lägre krav som omfattar
planområdet tagits fram efter detaljplanen vunnit laga kraft. Vidare ska befintliga
parkeringsplatser räknas efter normen 0,8. Det finns idag cirka 617 bostäder inom området
och cirka 654 parkeringsplatser. Av dessa ska då 494 platser räknas bort vid
bygglovsprövning inom Stenungsundshem AB:s eller kommande ägares fastigheter. För
Stenungsunds kommuns tillkommande byggrätter ska parkering lösas helt inom egna
fastigheten alternativt med avtal mellan Stenungsundshem AB, eller efterföljande ägare.
Det finns då idag ett beräknat överskott på 160 platser.
Planteringar med växtlighet och träd föreslås på de stora befintliga markparkeringsytorna.
Detta för att kunna hantera dagvatten, göra dem mindre iögonfallande, skapa ett trevligare
gaturum med en mer välkomnande entré till området. Genom förtätningen av befintliga
parkeringsytor och nya garage kan den centrala delen av Hasselhöjden fortsatt vara en till
största delen bilfri miljö där markparkering är starkt begränsad inom befintliga byggnaders
gårdsmiljöer. Grönytor och naturområden kan på det viset bevaras och reserveras för
trivsam utevistelse för boende och besökare.
Ett fullt utbyggt förslag enligt detaljplanen medför ett behov av cirka 331 platser. Utan
byggnation av parkeringslösning längs Yttre Ringleden i fler än en våning kan det inom
planförslaget tillskapas totalt 891 platser inklusive nuvarande platser. Det totala behovet av
befintligt och nytt är 825 platser och därmed finns möjligheten att tillskapa cirka 66 fler
platser än förslaget kräver. Stenungsunds kommun bedömer därmed att parkering går att
tillskapa på ett tillfredställande sätt.
Tillgänglighet
Befintlig strukturs 1960- och 1970-talens planeringsideal innebär en hel del svårigheter
kring tillgänglighet gällande terräng och längre avstånd mellan bostäders entréer och
angöring med kollektivtrafik eller med egen bil.
Tillkommande byggrätter de så kallade gårdshus i söder föreslås använda befintliga gårdar
likt idag för angöring med bil. En kompromiss men möjligheten för angöringsparkering
finns redan delvis i dagsläget. För angöring till fots eller med cykel hamnar byggnaderna i
direkt anslutning till gång- och cykelstråket. För övriga byggrätter i söder är placering i
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direkt koppling med Hasselbackevägen samt angöringsväg och parkering till Hasselgården,
kvarteret därbakom och Vuxenskolan avses förbättras.
Tillkommande byggnation i norr får en egen helt tillgänglig angöringsväg och parkering
kan anordnas i direkt anslutning till byggnadernas entréer. Det finns möjlighet till
personal- och gästparkering för äldreboende. Besökande till äldreboende är ofta i behov av
tillgängliga lösningar. Eftersom tillkommande vägar och några befintliga vägar uppfyller
tillgänglighetskraven finns möjlighet för fler människor att kunna ta del av naturområdet
och parkstråken.
Stenungsunds kommun bedömer att god tillgänglighet för nya byggnader kan tillskapas
samt att tillgängligheten för befintlig struktur förbättras. Vidare ska byggnationer utföras
enligt gällande regler angående tillgänglighet.
Social hållbarhet
Boendes grundläggande behov av service, rekreationsområden och samhällstjänster finns
inom gångavstånd med som längst kring två kilometer utan behovet av eget fordon. Detta i
kombination med närheten till god kollektivtrafik och regionalt resecentrum möjliggör för
människor att bo i planområdet utan möjlighet att äga, hyra eller köra egen bil.
Med en omgjord Ishallsväg till bred gång- och cykelväg utan biltrafik blir det en säkrare
gata för de som går eller cyklar igenom, till och från området.
Stenungsunds kommun och det kommunala bostadsbolaget äger marken och minst 400
bostäder kan tillskapas som äldreboende och vanliga hyres- och bostadsrätter. En sådan
möjlighet till blandning av boendeformer skulle vara positiv för social hållbarhet och
mångfald av människor som bor och rör sig på området. Genom att utöka möjligheten till
centrum finns möjlighet till verksamheter främst i bottenplan för att skapa ett liv av
människor inom området där något alltid händer.
Transformationen naturområdet från en avskild plats till en mer levande och ljusstruktur
där ny bebyggelse möter området och dess stigar och gång- och cykelvägar. Detta kan
skapa trygghetskänslor samtidigt som naturen och området kan nyttjas av fler människor
och främst äldre som kanske inte annars haft möjligheten till ett naturnära boende.
Stenungsunds kommun bedömer att planförslaget förbättrar och ger nya möjligheter att
inom planområdet möjliggöra för en hållbar samhällsstruktur för människor med olika
ekonomiska och sociala förutsättningar.
Barn- och trygghetsperspektiv
Det finns rikliga platser för lek och utforskning inom planområdet. Befintliga gårdsrum
erbjuder olika typer av miljöer och utrustningar. Friytorna kring naturområdet ger
möjlighet till utforskande av en miljö som inte normalt finns i tätbebyggt område, eftersom
naturområdet omfattar ett större område som skötts likt friväxande naturmark. Läs vidare
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kring resonemang om ytornas kapacitet under ”Mark, vegetation, friytor och rekreation”
under planförslaget ovan.
Med en omgjord Ishallsväg till bred gång- och cykelväg utan biltrafik blir det en säkrare
gata för de som går eller cyklar igenom, till och från området. Hällebäcksvägen som innan
stråket går under Yttre Ringleden tas bort och därmed är stråket en säker och tryggplats för
barn som rör sig mellan bostad, lek, fritidsintressen och skola. Samtidigt får detta gångoch cykelstråk samt stråket mellan Uppegårdsvägen och Kristinedalskolan fler
interaktionspunkter med byggnader och därmed fler ögon och rörelser på stråken med
möjlig ökad trygghet som följd.
Stenungsunds kommun bedömer att planförslaget kommer innebära en ökad trygghet och
säkerhet för barn. Vidare bedöms att fler barn kommer erbjudas möjligheten att ta del av
naturen och lekmöjligheterna kring hasselhöjden. Vidare bedöms att färre barn troligtvis
kommer behöva skolskjuts då planområdet erbjuder säkra gång- och cykelvägar vilket
minskar belastning med trafik runt Stenungsunds kommuns skolor.
Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys
Läs vidare kring resonemang social hållbarhet och barn- och trygghetsperspektiv i de båda
stycken ovan.
Under arbetet med detaljplanen har en social konsekvensanalys tagits fram, ”Social
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, Norconsult AB, 2017-12-12”. Där beskrivs
konsekvenserna och förslag för fortsatt arbete vidare även om dokumentet inte helt
avspeglar reviderat planförslag.
Identitet och mångfald
Planförslaget tar utgångspunkt i områdets gröna identitet och bygger vidare på den, även
om den föreslagna utvecklingen också medför förändringar i hur området upplevs.
Gestaltningen av den nya förlängda Hällebäcksvägen avgör om den riskerar att skapa en
barriär genom området. Den planerade förtätningen skapar förutsättningar för mer
varierade boendeformer i området. Blandningen av nytt och gammalt och lägenheter i olika
storlekar skapar förutsättningar för varierade hyresnivåer. Ett tillskott av bostadsrätter
skapar större variation av upplåtelseformer i området.
Vardagsliv och mobilitet
Ett nytt äldreboende medför fler platser och därmed större möjligheter för äldre som
önskar bo kvar i samma bostadsområde. Områdets centrala läge och tillgång till flera
kollektivtrafiklinjer gynnar personer utan bil, låginkomsttagare samt barn och unga. De
äldre barnen kan röra sig mellan hemmet och fritidsaktiviteter på egen hand utan att vara
beroende av skjuts.
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Mötesplatser och samvaro
Planen möjliggör nya platsbildningar som kan knyta ihop det nya och det gamla. Det
föreslagna parkstråket med gång- och cykelväg är mycket viktigt att det utvecklas och blir
en central punkt.
Gårdshusen innebär att innergårdarna kan upplevas som mer slutna, samt att vissa av
dagens lekplatser inte kan finnas kvar på nuvarande plats. Gestaltningen av innergårdarna
och entréerna till dessa är viktiga för att gårdarna ska upplevas som inbjudande för boende.
Det är också viktigt att en tydlighet finns i vad som är allmän plats och privat kvartersmark
även om det inte behöver innebära att personer inte kan röra sig på andra bostadsgårdar.
Trygghet och säkerhet
Gestaltningen av parkstråket med gång- och cykelväg samt den nya förlängda
Hällebäcksvägen blir viktig för att gående ska komma i första hand även i praktiken. Nya
entréer, parkeringar och fönster mot natur och vägar skapar en ny valmöjlighet för den som
tidigare upplevt något av gång- och cykelstråken som ensliga.
Teknisk försörjning
Dricks- och spillvatten
Kommande exploatering ska anslutas till kommunalt VA. På grund av det stora planerade
tillkommande antalet bostäder samt nya byggnaders höjd har en kompletterande VAutredning har genomförts av WSP, 2020-10-16 med beräkningar av tillkommande behov
och befintligt läge. I de fall högre tryck erfordras än vad som kan uppnås i befintliga
ledningsnät för dricksvatten, ska tryckstegring ombesörjas och bekostas av
fastighetsägaren.
Med avseende på framtida höjdsättning och befintliga ledningar bedöms anslutningen
kunna ske med självfall. I de fall detta inte kan ske ska erforderlig lösning finnas inom
fastigheten för att kunna pumpa spillvattnet till anvisad förbindelsepunkt enligt de krav
som Stenungsunds kommuns VA-teknik avdelning anvisar.
Vatten och avloppsledningar mellan befintliga byggnader i öster och Yttre Ringleden
kommer om garagebyggnader anordnas troligtvis behöva flyttas. Vid utbyggnad föreslås
dessa ledningar flyttas med ny dragning under kvartersmark med markreservat för
underjordiska ledningar.
Åtgärder på befintligt nät kan komma att behövas för anslutning av planområdet, vilket
innebär en kostnad för VA-kollektivet.
Brandposter
Erforderliga brandposter kommer att placeras inom planområdet i samråd med
Räddningstjänsten.
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Dagvatten
Kommande exploatering ska anslutas till kommunalt VA först efter att erforderlig
rening och fördröjning har skett inom fastighetens kvartersmark. När
markanvändningen förändras i aktuellt planområde väntas mängderna av föroreningar
som följer med dagvattnet öka i området. Möjligheterna att uppnå god ekologisk och
god kemisk status i recipienten får inte försämras i och med planförslaget. Dessutom ska
ingen kvalitetsfaktor få en försämrad status. Kommunens utgångspunkt är att uppnå
miljökvalitetsnormerna genom att förbättra kvaliteten på dagvattnet både från nya och
befintliga belastande ytor.
Enligt VA- och dagvattenutredningen, Norconsult 2017-11- 13 kan planområdets
geologiska förutsättningar förväntas ge dåliga infiltrationsmöjligheter. Områdets topografi
bedöms ge goda förutsättningar för anslutning av dagvatten till befintliga
dagvattenledningsnät via självfall. En kompletterande VA-utredning har genomförts av
WSP, 2020-10-16 och den visar även på att dagvattenfördröjning och rening kan hanteras
inom planområdet. Förslag på dagvattenlösningar ges även i utredningen.
Dagvattenledningar mellan befintliga byggnader i öster och Yttre Ringleden kommer om
garagebyggnader anordnas troligtvis behöva flyttas. Vid utbyggnad föreslås dessa
ledningar flyttas med ny dragning under kvartersmark med markreservat för underjordiska
ledningar.
Stenungsunds kommun bedömer att planförslaget kan hantera VA där rening och
fördröjning av dagvatten inom planområdet kan ske utan vidare påverkan på
miljökvalitetsnormer och ökade vattenflöden till följd av ett fullt utbyggt planförslag.
El
Kommande exploatering kan anslutas till elnätet.
Elledningar mellan befintliga byggnader i öster och Yttre Ringleden kommer om
garagebyggnader anordnas troligtvis behöva flyttas. Vid utbyggnad föreslås dessa
ledningar flyttas med ny dragning under kvartersmark med markreservat för underjordiska
ledningar.
Teleledningar och bredband
Kommande exploatering kan anslutas till tele- och fibernätet.
Ledningar mellan befintliga byggnader i öster och Yttre Ringleden kommer troligtvis
behöva flyttas. Vid anordnande av garagebyggnader föreslås dessa ledningar flyttas med
ny dragning under kvartersmark med markreservat för underjordiska ledningar.
Värme
Kommande exploatering kan anslutas till fjärrvärmenätet. Alternativt egen lösning.
Boverkets byggregler beaktas vad gäller byggnadens tekniska utförande.
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Avfallshantering
Vid byggnation av bostäder, äldreboende och centrumverksamheter så ska det finnas ett
eller flera soprum med plats för sopkärl enligt Stenungsunds kommun och VA-tekniska
avdelningens gällande krav. Soprummet ska kunna nås med sopbil och ansluta till en
vändplats eller en gata med vändmöjligheter enligt Stenungsunds kommuns gällande krav.
Alla föreslagna gator inom allmän platsmark erbjuder möjligheten att anordna vändplatser
upp till cirka tio meters vändradie.
Räddningstjänst
Generellt skall räddningstjänsten inte ha längre än 50 meter mellan uppställningsplats för
räddningsfordon och angreppspunkt vid utrymningshjälp med hjälp av bärbar utrustning
såsom stegar. Vi utrymningshjälp av räddningsfordon ska uppställningsplatsen kunna vara
ändra fram till byggnadens fasad. Det byggnadsbrandtekniska utförandet bestäms vidare i
samband med bygglov och bygganmälan.
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KONSEKVENSER AV PLANENS
GENOMFÖRANDE
Konsekvenser enligt miljöbalken
Riksintressen grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB
Industriell produktion 3 kap 8 § MB
Den föreslagna detaljplanen ligger utanför den identifierade Yttre gränslinje mellan den
petrokemiska industrin och annan markanvändning söderut, och bedöms därför inte skada
riksintresset.
Europaväg 6 (E6) och Bohusbanan 3 kap 8 § MB
Den föreslagna detaljplanen påverkar inte inom planområdet riksintressena, dock förväntas
en konsekvens av detaljplanen vara ett ökat antal fordonsrörelser som påverkar
riksintressena, påverkan har bedömts till mellan cirka två och fyra procents ökning i
fordonsrörelser som kommer ske löpande under planens genomförandetid. Samtidigt pågår
åtgärdsstudier och Stenungsunds kommun har en ambition att förbättra trafiklösningarna
inom genomförandetiden. Sammantaget bedöms därför inte den föreslagna planen skada
riksintressena.
Riksintressen särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB
Högexploaterade kusten, 4 kap 1 § MB
Den föreslagna detaljplanen innebär en utveckling av den befintliga tätorten, och bedöms
därför inte skada riksintresset.
Natura 2000, 4 kap 8 § MB (7 kap 27 § MB)
Förutsatt att de åtgärder som beskrivs i dom till planförslaget hörande VA- och
dagvattenutredningarna utförs bedöms inte genomförandet av detaljplanen påverka
statusen inom Natura 2000-området Hakefjorden.
Strandskydd enligt 7 kap 13 till 18 §§ MB
Planområdet omfattar inte inom något känt vattenområde eller känt område med
strandskydd.
Fornlämningar enligt KML
Den planerade exploateringen innebär ingrepp i fornlämning, vilket kräver Länsstyrelsens
tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. Med hänsyn till fornlämningens art och betydelse
bedömer Länsstyrelsen att ett sådant tillstånd kommer att förenas med villkor om
arkeologisk undersökning av grav- och boplatsområdet som Länsstyrelsen har valt ut samt
av skärvstenshögen. Efter genomförd undersökning ska båda fornlämningarna bedömas
vara undersökta och borttagna, och därmed kommer de inte längre ha något kvarstående
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skydd. De två stensättningarna som bevaras inom naturmark, L1969:8678 och
L1969:8846, väster om rött markerat fornlämningsområde i kartan på sida 12 ovan, berörs
inte av undersökningen. Fornlämningsskydd och skyddszon kvarstår för dessa
fornlämningar. Då den planerade exploateringen innebär ingrepp i lagskyddat
fornlämningsområde krävs separat tillstånd enligt 2 kap 12 § KML. Tillståndet kommer
villkoras med särskilda skyddsbestämmelser för att förhindra frisk för skada på
fornlämningarna. Fornlämningarna bedöms därmed inte vidare påverkas av att planen
genomförs.
Naturvärden
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte vidare skada värdefull natur.
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB
Luftkvalitet
Rapporten ”Beräkningar av kvävedioxider i Stenungsunds kommun 2012” visar på att
halten av NO2 inte uppgår över den nedre utvärderingströskeln och uppsatta miljömål
uppnås i området. Rapporten tar dock inte hänsyn till platsspecifik topografi eller
byggnader men innehåller en faktor som tar hänsyn till stadsmiljö. Modellen tenderar att
överskatta halterna i bakgrundsmiljöer och det finns viss reservation för underskattning av
halterna i trånga gaturum. Trafikökningen inom planområdet antas öka med den tänkta
kommande exploatering i övrig utveckling av Stenungsund centrum. Då framtagen rapport
inte tar hänsyn till ett nuläge 2020 samt ett framtida scenario och andra faktorer
exempelvis är fordonsflottan idag modernare med bättre rening och minskade utsläpp.
Sammantaget med de tillgängliga rapporterna bedöms risken för att inte uppnå gällande
luftkvalitetsnormer som liten, vidare bedöms planförslagets genomförande innebära
förutsättningar för resande utan egen bil och ett ökat resande med buss och tåg vilka ger ett
lägre utsläpp. Utsläppsökningen kommer stå i förhållande till ökade fordonsrörelser i
samband med utbyggnation enligt planförslaget. Detta innebär att miljökvalitetsnormerna
följs.
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660)
Förutsatt att de åtgärder som beskrivs i dom till planförslaget hörande VA- och
dagvattenutredningarna utförs bedöms inte genomförandet av detaljplanen påverka
statusen Askeröfjordens vattenområde, vilket innebär att miljökvalitetsnormerna följs.
Markföroreningar
Förutsatt att planbestämmelsen om skyddsåtgärder efterföljs innan startbesked ges bedöms
inte kända markföroreningar påverka säkerhet och hälsa, vilket innebär att
miljökvalitetsnormerna följs.
Buller
Översiktliga trafikbullerberäkningar har gjorts för tänkt exploatering, Norconsult 2017-1120. Utrednings fasadplaceringar följer inte exakt det reviderade planförslaget men ligger
inte närmare någon bullerkälla. Framtagen utredning bedöms därför även vara tillräcklig
för bedömning av det reviderade planförslaget. Beräkningarna har baserats på
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prognostiserad trafik vid genomförande av planen enligt målbilden samt skyltad hastighet
om som mest 30 km/h på den nya förlängda Hällebäcksvägen genom området. Samtliga
bostäder längs en sådan gångfartsgatan beräknas få ekvivalenta ljudnivåer vid fasad lägre
än 60 dBA det vill säga riktvärdet beräknas klaras utan särskilda bullerskyddsåtgärder.
Högsta ljudnivåer beräknas de högre byggnaderna i norr få då dessa är belägna relativt nära
Uppegårdsvägen. I fasad mot norr beräknas ljudnivån i de övre våningarna till mellan 54
och 55 dBA. Punkthusens övriga fasader samt övriga planerade bostadsbyggnader
beräknas få ljudnivåer under 50 dBA vid mest utsatt fasad. Det planerade huset vid
Hasselbackevägen får ekvivalenta ljudnivåer till mellan 56 och 57 dBA vid fasad mot
gatan.
Samtliga planerade bostäder har ytor i anslutning till byggnaden där riktvärdena för
uteplats klaras. Samtliga bostäder kan även ha en privat uteplats eller balkong vid fasad där
riktvärdena klaras, vilket innebär att miljökvalitetsnormerna följs.
Gällande industribuller bedöms det inte föreligga störningar vid planområdet då avståndet
till industrin cirka en kilometer norr om planområdet då utredningar för andra planområden
närmare bullerkällan i samma längdriktning visar att det inte föreligger någon störning från
industribuller, vilket innebär att miljökvalitetsnormerna följs.
Ekologiska konsekvenser
En del av befintlig naturmark och befintliga gårdsrum tas i anspråk av detaljplanens
förslag. Planen föreslår utbyggnad av parkstråk samt att tillkommande parkeringar ska
utformas för att ta hand om dagvattnet med grönstruktur. Stora sammanhängande gröna
inslag är viktiga för exempelvis dagvattenhantering, luftkvalitet, biologisk mångfald och
fågelliv. Samtidigt ges fler människor möjlighet att bo, besöka och vistas i naturområdet på
ett tillgängligt sätt. Stenungsunds kommun kan på detta sätt samla fler människor på redan
ianspråktaget området med befintlig infrastruktur utan att behöva hitta andra platser
utanför redan etablerad service. Stenungsunds kommun bedömer att planens genomförande
kommer innebära en förändring av andelen grönytor men de värden som finns ska vårdas
och kontinuerliga grönstråk ska eftersträvas, till exempel genom att Ishallsvägen blir ett
parkstråk.
Sociala konsekvenser och barnkonsekvensbeskrivning
Detaljplanens utbyggnad kommer erbjuda fler människor möjlighet att bo, leva och verka
utan behov av egen bil. Utbyggnaden innebär också att områdets bostadsbestånd ytterligare
kan utvecklas med fler upprättsformer. Detta kan skapa en blandning av människor med
olika bakgrund och förutsättningar.
Säkerheten och tryggheten kan ökas betydligt med ytterligare trafikseparering och fler
ögon och rörelser på fler platser. Området erbjuder även efter kommande exploatering
stora ytor för lek och rekreation. Stenungsunds kommun bedömer att detaljplanen som
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helhet kommer ge positiva konsekvenser både för redan boende människor och barn och
för nytillkommande i området.
Stadsbyggnadsmässiga konsekvenser
Användningen som är planerad i befintliga detaljplaner kommer delvis att ändras, dels för
att det redan är så i praktiken idag och för att möjliggöra utbyggnation enligt planens
förslag. Alla befintliga planers genomförandetid har löpt ut och de kommer därmed
ersättas inom föreslaget planområde.
Föreslagen utbyggnation kan förklaras som ambitiös och kommer förändra hur området i
stort uppfattas. Från befintliga gaturum kommer vissa hus att sticka upp i bakgrunden över
nuvarande bebyggelse. Denna typ av siluetter finns redan idag på flera andra ställen i
Stenungsunds tätort och visar tydligt att staden utvecklas, samtidigt kan siluetterna
uppfattas som förfulande eller som fina beroende på vem som tillfrågas.
Fler människor på samma plats kommer medföra en efterfrågan på service inom
närområdet och därmed kan stadsbilden förstärkas genom att bottenvåningar i vissa
byggnader i staden kan göras om till verksamheter och på så vis skapa en mer levande stad.
Detta kan bli en spiral som även bidrar till att fler väljer att utnyttja service och handel mer
lokalt och behovet av längre förflyttningar minskar. Stenungsunds kommun bedömer att
påverkan är mer positiv än negativ och helt i linje med den politiska ambitionen i Vision
2035.
Ekonomiska konsekvenser
Se vidare under samma rubrik under delen ”Genomförandebeskrivning”.
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MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Stenungsunds kommun har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och
miljöbalken 6 kap 11 § för aktuell detaljplan. Stenungsunds kommun har bedömt att
detaljplanens genomförande vid en sammanvägning av konsekvenserna ej kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Vid samråd med länsstyrelsen 2018-03-28 har framgått
att länsstyrelsen delar Stenungsunds kommuns uppfattning.
Planförslaget medger ej användning av planområdet för sådan verksamhet eller åtgärd som
kräver tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. Vid behovsbedömningen har
kriterierna i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats. Ställningstagandet grundar sig
på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen;


Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 7
kap 28 § miljöbalken



Inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala
miljömål, klimatmål och folkhälsomål



Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald,
landskap, fornlämningar och vatten



Inte ger upphov till risker för människors hälsa och säkerhet



Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids



Inte på ett betydande sätt påverkar några områden eller natur som har erkänd
nationell eller internationell skyddsstatus såsom riksintressen och naturreservat.

Stenungsunds kommun bedömer att planen är förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. De
förändringar som medges i detaljplanen är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser. Inga riksintressen eller andra områden med
särskilda natur- eller kulturintressen berörs på ett skadligt sätt.
Planens genomförande innebär inte att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.
Detaljplanen är förenlig med Stenungsunds kommuns översiktsplan och den fördjupade
översiktsplanen för Stenungsund tätort samt tidigare redovisade politiska
ställningstagande.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och
ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen.
Det geografiska område som omfattas av detaljplanen benämns nedan ”planområdet”.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens bindande
föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt och
ska fungera vägledande i plangenomförandet.
Framtagande av detaljplan
Planarbetet har handlagts med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och
bygglagen (2010:900). Planförslaget har varit ute på en reviderad granskning under
november 2020 och planeras antas i Kommunfullmäktige under februari/mars 2021.
Stenungsunds kommun och sektor samhällsbyggnad, verksamhet exploatering upprättar
kompletta planhandlingar och svarar för planens formella handläggning enligt Plan- och
bygglagen. Åtagandet inbegriper de arbetsinsatser som krävs för att upprätta planförslaget,
fram till att detaljplanen antas och vinner laga kraft, inklusive dokumentation och
arkivering.
Organisatoriska frågor
Tidplan
Målsättningen är detaljplanen ska genomföras enligt följande tidplan:





Granskning
Granskning reviderad
Antagande
Laga kraft

februari/mars
oktober
februari/mars
april

2018
2020
2021
2021

Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.
Då detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske och beslut om bygglov fattas.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald
genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. Under
genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller upphävas om inte särskilda skäl
finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång,
fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.
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Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter godkänd
bygglovsansökan få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens utgång kan
dock detaljplanen ändras eller upphävas av Stenungsunds kommun utan att uppkomna
rättigheter behöver beaktas eller att fastighetsägare har rätt till eventuell ersättning för
exempelvis förlorad byggrätt.
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och underhåll av
anläggningar inom allmän plats. Huvudmannaskapet medför skyldighet (om berörd
fastighetsägare begär det), men också en rättighet, för huvudmannen att förvärva mark som
i planen är utlagd som allmän plats.
Stenungsunds kommun är huvudman för allmän plats. Respektive
exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark.
Utbyggnad av detaljplanen – ansvar och ekonomi
I nedan tabell redovisas vem som är ansvarig för att initiera åtgärd, genomföra, underhålla,
och finansiera utbyggnaden.
BESKRIVNING

TYP AV MARK

INITIATIV

GENOMFÖRA

UNDERHÅLLA

KOSTNADER

Fastighetsrättsliga
åtgärder

-

Stenungsunds
kommun/
Exploatör
Fastighetsägare

Lantmäteriet

-

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Flertalet av de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande sker genom beslut av Lantmäteriet i
olika typer av förrättning. De marköverföringar som ska göras mellan Stenungsunds kommun och Exploatören kan
genomföras genom fastighetsreglering. I det fall helt ny fastighet ska bildas kan detta göras genom avstyckning från en
eller flera fastigheter i området med stöd av detaljplanen.
Eventuellt behöver nya rättigheter tillskapas, detta kan göras antingen genom att berörda parter tecknar avtal eller genom
att Lantmäteriet skapar officialservitut eller ledningsrätt. Det finns även befintliga rättigheter (avtal, servitut, ledningsrätter)
som inte längre behövs eller ska flyttas till nytt läge, sådana ska upphävas och eventuellt nya tillskapas. Se vidare nedan
under respektive rubrik i tabellen.
Om flera fastigheter ska samnyttja kvartersmark (exempelvis väg, parkering eller yta för lek) behöver en
gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning. På så sätt regleras deltagande fastigheters kostnader
och ansvar för framtida drift och underhåll. I förrättningen ska även en förening för framtida förvaltning av
gemensamhetsanläggningen bildas. Se vidare nedan under respektive rubrik i tabellen.
Föreslagna åtgärder samordnas lämpligen till ett tillfälle. Kostnadsfördelning regleras vidare i exploateringsavtalet. För
allmän platsmark finns såväl en inlösenrätt enligt 6 kap. 13 § PBL, och omvänt har Stenungsunds kommun en skyldighet
att lösa in allmän platsmark om fastighetsägaren begär det enligt 14 kap 14 § PBL.
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Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Hasselbackevägen i den södra delen av planområdet planläggs i och med detaljplanen som allmän plats. I slutet av denna
gata kommer befintlig vändplats för bussar att tas bort och en ny vändplats om en vändradie om cirka nio meter att
anläggas. Vändplatsen ska ansluta till bussgata och området förberedas för att kunna bebyggas med en hållplats när
behov uppstår.
Det kommer även att nyanläggas allmän plats gata, den nya förlängda Hällebäcksvägen, som är den nya infarten till
områdets norra del från Uppegårdsvägen. Denna gata beräknas från korsningen vid Uppegårdsvägen uppgå till cirka 390
meter och avslutas med en vändplats om cirka nio meters radie. Det kommer krävas att terrängen med berg bearbetas. I
områdets norra del säkerställs mark för befintlig busshållplats som behöver flyttas i samband med att ny infart till
Hällebäcksvägen anordnas. Likaså de garage som idag tillhör fastigheten Kopper 2:22 behöver rivas eller flyttas i samband
med att ny infart till Hällebäcksvägen anordnas.
Befintliga Hällebäcksvägen övergår i stort till kvartersmark.

GATA1, GÅNG, CYKEL
Bussgata, Gångväg och
Cykelväg

Allmän plats

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Den sista biten av gång- och cykelvägen mot Hasselgården och ny vändplats mellan nuvarande Ishallsvägen och
Hasselbackevägen längs med Kristinedalskolan behöver flyttas och nyanläggas. Detta görs med fördel tillsammans med
att ny vändplats byggs och bussars vändslinga tas bort.

Befintlig gatubelysning

Allmän plats

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Längs Hasselbackevägen samt gång och cykelväg längst i väster mot Kristinedalskolan ingår befintlig gatubelysning idag
inom kvartersmark och ägs av Stenungsundshem AB. Denna gatubelysning kommer efter föreslagna marköverlåtelser
tjäna allmän platsmark för gata och därmed ska ägandeskap och drift överlåtas till Stenungsunds kommun utan kostnad
enligt exploateringsavtal. Nätet inom kommande kvartersmark främst kring befintliga Hällebäcksvägen (som omvandlas
från gata till kvartersmark) kvarstår i Stenungsundshem AB:s ägo och drift.

Park, GÅNG, CYKEL,
Park, Gångväg och
Cykelväg

Allmän plats

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Tidigare infartsväg till före detta ishallen, Ishallsvägen har omarbetats till en gång- och cykelväg och är inte längre någon
bilväg. En omgestaltning av denna gång- och cykelpassage i parkstråket mitt emellan områdets södra och norra del
behöver genomföras för att säkerställa att ingen fordonstrafik från Kristinedalsvägen kan framföras genom planområdet.
Parkstråket kan även vid behov kompletteras med grönstruktur, sittplatser, papperskorgar, belysning och liknande lek- och
rekreationsutrustning likt utegym, lekplats, pumptracks, liten multiplan, aktivitetstorg och liknande.

Park,
Park

Allmän plats

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun/
Exploatör
Fastighetsägare

Längs med Yttre Ringleden är en remsa om mellan cirka en och två meter planerad för parkmark. Syftet är att säkerställa
utfartsförbud där parkmarken är grönstruktur mellan Yttre Ringleden som ej är inom planområdet och kvartersmarken inom
planområdet.
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Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Hasselhöjdens nuvarande naturområde förändras något i och med detaljplanen där kvarvarande naturmark planeras
bevaras. Inga stora åtgärder planeras utöver eventuella avhjälpande åtgärder kring blockutfall enligt a1 nedan samt
anläggande och skötsel av mindre naturstigar och övrig skötsel inom riktlinjerna för naturmark.
B,
Bostäder,
Kopper 6:1>1
Kopper 2:99>1
Kopper 5:1>1
Kopper 2:22>1
Del av Stenung 4:83>1
Del av Kopper 2:116>1
Ny fastighet 5

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, annan
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Befintliga ledningar för kommunala dricks-, spill och dagvattenledningar, elledningar, tele- och bredband över Kopper
2:22>1, Kopper 2:23>1 och Kopper 5:1>1 behöver eventuellt flyttas om exploatören har för avsikt att utnyttja byggrätten för
komplementbyggnader som delvis befinner sig över befintliga ledningar. Det har inom kvartersmark reserverats ett
markområde för underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Den fastighetsägare som avser att bebygga berört område
begär flytt hos nätägaren samt bekostar åtgärden.
Gällande fornlämningar och de två stensättningarna som bevaras inom naturmark kommer en exploatering innebära
ingrepp i lagskyddat fornlämningsområde. Ett separat tillstånd enligt 2 kap 12 § KML krävs vid byggnation. Tillståndet söks
hos Länsstyrelsen och kommer att villkors med särskilda skyddsåtgärder för att förhindra risk för skada på
fornlämningarna.
D1, B,
Äldrevård och Bostäder,
Kopper 2:23>1

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av äldrevård,
bostäder, annan byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och
liknande inom planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Det finns kommunala vatten och spillvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.
Befintliga ledningar för kommunala dricks-, spill och dagvattenledningar, elledningar, tele- och bredband över Kopper
2:22>1, Kopper 2:23>1 och Kopper 5:1>1 behöver eventuellt flyttas om exploatören har för avsikt att utnyttja byggrätten för
komplementbyggnader som delvis befinner sig över befintliga ledningar. Det har inom kvartersmark reserverats ett
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markområde för underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Den fastighetsägare som avser att bebygga berört område
begär flytt hos nätägaren samt bekostar åtgärden.
B, C,
Bostäder och Centrum,
Del av Kopper 2:116>1

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, centrum,
annan byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
C,
Centrum,
Del av Kopper 2:116>1

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av centrum, annan
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
B, C,
Bostäder och Centrum,
Ny fastighet 1

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, centrum,
annan byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Stenungsunds kommun kommer att äga kvartersmarken som planeras att försäljas och bebyggas exempelvis genom en
markanvisningsutlysning efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal
tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de åtgärder som
krävs för att genomföra byggnationen, såsom ersättning för aktuell mark, utbyggnaden av och kostnader kring erforderliga
marköverlåtelser och fastighetsbildningsåtgärder, gator, gatubelysning, park, gång- och cykelstråk med tillhörande
funktionalitet, slutundersökning av fornlämningar, utbyggnad och anslutning till VA-nät, dagvattenlösning för hantering av
föroreningar och fördröjning och liknande.
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B,
Bostäder
Ny fastighet 2

Kvartersmark

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, annan
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Stenungsunds kommun äger kvartersmarken som planeras att försäljas och bebyggas, exempelvis genom en
markanvisningsutlysning, efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal
tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare/exploatör för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de
åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen i enlighet med detaljplanen. I avtalet regleras ersättning för aktuell
mark, ansvar och kostnader kring erforderliga marköverlåtelser och fastighetsbildningsåtgärder samt slutundersökning av
fornlämningar. Ansvar och kostnader för utbyggnaden av allmänna platser såsom gator, gatubelysning, park, gång- och
cykelstråk med tillhörande funktionalitet. Köparens/exploatörens ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät,
dagvattenlösning för hantering av föroreningar och fördröjning och liknande inom sin kvartersmark.
Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän markens lämplighet säkerställts genom avhjälpande åtgärder
avseende förorenad mark. Se vidare a2 nedan. PCB har lämnats kvar i marken efter det att övriga saneringar slutförts,
vilket behöver beaktas vid eventuella schaktarbeten. Öster om den före detta ishallen har schaktmassor med stenmjöl lagts
upp, dessa massor kan vid kommande byggnationer användas som fyllnadsmaterial i ledningsgravar eller under
hårdgjorda ytor. Se vidare sida 15 ovan i planbeskrivningen.
Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän risken för blockutfall från befintlig bergskärning med
överhängande block har avhjälpts. Se vidare a1 nedan. I de fall åtgärden behöver utföras på allmän platsmark får
exploatören genomföra åtgärden i dialog med Stenungsunds kommun. Se vidare sida 15 ovan i planbeskrivningen.
Befintlig elledning över tilltänkta nya ”fastighet 2 och 3” har inom kvartersmark reserverats ett markområde för
underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. De delar ledningsområdet som hamnar på kvartersmark till följd av ny
detaljplan bör säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningshavare. Ledningshavare är skyldiga att
bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.
Det finns kommunala dricks-, spill och dagvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.
D1, B, C,
Äldrevård, Bostäder och
Centrum,
Ny fastighet 3

Kvartersmark

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av äldrevård,
bostäder, centrum, annan byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning
och liknande inom planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Stenungsunds kommun äger kvartersmarken som planeras att bebyggas med kommunalt äldreboende alternativt försäljas
och bebyggas med bostäder eller äldrevård exempelvis genom en markanvisningsutlysning efter det att detaljplanen vunnit
laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare/exploatör
för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen i enlighet med
detaljplanen. I avtalet regleras ersättning för aktuell mark, ansvar och kostnader kring erforderliga marköverlåtelser och
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fastighetsbildningsåtgärder samt slutundersökning av fornlämningar. Ansvar och kostnader för utbyggnaden av allmänna
platser såsom gator, gatubelysning, park, gång- och cykelstråk med tillhörande funktionalitet. Köparens/exploatörens
ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät, dagvattenlösning för hantering av föroreningar och fördröjning och liknande
inom sin kvartersmark.
Befintlig elledning genom tilltänkta nya ”fastighet 2 och 3” har inom kvartersmark reserverats ett markområde för
underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. De delar av ledningsområdet som hamnar på kvartersmark till följd av ny
detaljplan bör säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningshavare. Ledningshavare är skyldiga att
bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.
Det finns kommunala dricks-, spill och dagvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.
B,
Bostäder
Ny fastighet 4

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, annan
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Stenungsunds kommun kommer att äga kvartersmarken som planeras att försäljas och bebyggas, exempelvis genom en
markanvisningsutlysning, efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal
tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare/exploatör för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de
åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen i enlighet med detaljplanen. I avtalet regleras ersättning för aktuell
mark, ansvar och kostnader kring erforderliga marköverlåtelser och fastighetsbildningsåtgärder samt slutundersökning av
fornlämningar. Ansvar och kostnader för utbyggnaden av allmänna platser såsom gator, gatubelysning, park, gång- och
cykelstråk med tillhörande funktionalitet. Köparens/exploatörens ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät,
dagvattenlösning för hantering av föroreningar och fördröjning och liknande inom sin kvartersmark.
Det finns kommunala dricks-, spill och dagvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.
B,
Bostäder
Ny fastighet 5

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, annan
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Stenungsunds kommun kommer att äga kvartersmarken som planeras att försäljas och bebyggas, exempelvis genom en
markanvisningsutlysning, efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal
tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare/exploatör för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de
åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen i enlighet med detaljplanen. I avtalet regleras ersättning för aktuell
mark, ansvar och kostnader kring erforderliga marköverlåtelser och fastighetsbildningsåtgärder samt slutundersökning av
fornlämningar. Ansvar och kostnader för utbyggnaden av allmänna platser såsom gator, gatubelysning, park, gång- och
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cykelstråk med tillhörande funktionalitet. Köparens/exploatörens ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät,
dagvattenlösning för hantering av föroreningar och fördröjning och liknande inom sin kvartersmark.
a1,

Startbesked får inte ges
för byggnation av
bostäder förrän risken
för
Kvartersmark
blockutfall från befintlig
bergskärning med
överhängande block har
avhjälpts.

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän risken för blockutfall från befintlig bergskärning med
överhängande block har avhjälpts. Se vidare ”B, Bostäder, Ny fastighet 2” ovan. I de fall åtgärden behöver utföras på
allmän platsmark får exploatören genomföra åtgärden i dialog med Stenungsunds kommun. Se sida 42 ovan i
planbeskrivningen.
a2,

Startbesked får inte ges
för byggnation av
bostäder förrän
markens
lämplighet säkerställts
genom avhjälpande
åtgärder avseende
förorenad mark

.

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän markens lämplighet säkerställts genom avhjälpande åtgärder
avseende förorenad mark. Se vidare ”B, Bostäder, Ny fastighet 2” ovan. PCB har lämnats kvar i marken efter det att övriga
saneringar slutförts, vilket behöver beaktas vid eventuella schaktarbeten. Öster om den före detta ishallen har
schaktmassor med stenmjöl lagts upp, dessa massor kan vid kommande byggnationer användas som fyllnadsmaterial i
ledningsgravar eller under hårdgjorda ytor. Se vidare ovan i planbeskrivningen.

g1,
Gemensamhetsanläggningar

Kvartersmark

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare
Lantmäteriet

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Gemensamhetsanläggningar för gemensamma ändamål inom kvartersmark kan behöva bildas, exempelvis
angöringsvägar, ledningar, gårdsytor för lek- och rekreation, parkering, dagvattenhantering och liknande. Ansökan om
bildande av gemensamhetsanläggning görs hos lantmäterimyndigheten genom en anläggningsförrättning. Vid förrättningen
fattas bland annat beslut om fördelning av kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor och liknande.
Förvaltningen av respektive anläggning verkställs vanligtvis genom bildande av en samfällighetsförening. Berörda
fastighetsägare blir gemensamt ansvariga för anläggningens utförande och framtida drift och underhåll.
Respektive fastighetsägare, exempelvis exploatörer, Stenungsunds kommun och andra parter, ansvarar för och bekostar
inrättande av erforderliga gemensamhetsanläggningar på sin kvartersmark.

E,
Tekniska anläggningar

Kvartersmark

Vattenfall
Eldistribution AB

Vattenfall
Eldistribution AB
Lantmäteriet

Vattenfall
Eldistribution AB

Vattenfall
Eldistribution AB

Anläggning och marken omkring kan med stöd från detaljplanen ombildas till en egen fastighet.
Ledningsägare är för elnätet är Vattenfall Eldistribution AB.

Dagvattenanläggning

Allmän plats

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

En VA- och dagvattenutredning har upprättats som visar förslag på lösningar för hantering av dagvatten inom området.
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Dagvattenanläggning

Kvartersmark

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av dagvattenhantering på den egna kvartersmarken samt
dagvattenledningar fram till av Stenungsunds kommun anvisad förbindelsepunkt. Hantering av dagvatten, utbyggnad av
dagvattenanläggningar och anslutning till kommunalt VA-nät ska ske i samråd med Stenungsunds kommun. Planområdet
ska anslutas till det kommunala VA-nätet. En VA- och dagvattenutredning har upprättats som visar förslag på lösningar för
hantering av dagvatten inom området.

Parkeringsanläggning

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Parkering ska anordnas på kvartersmark, dock är det inte möjligt att lösa detta inom alla respektive fastigheter. Det
behöver därför upprättas separata avtal mellan exploatörer/fastighetsägare och brukare för nyttjande av parkeringsplats
där planen så medger. En lägre p-norm kan medges genom förhandlingar av åtgärder inom ramen för framtagen
kommunal mobilitetsstrategi. Om det blir aktuellt med mobilitetsåtgärder för Stenungsundshem AB eller annan exploatör
kan detta hanteras i exploateringsavtalet eller annat avtal.

Anslutning till Vattenspill- och dagvatten

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun

Exploatör
Fastighetsägare

Planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet. En VA- och dagvattenutredning har upprättats som visar förslag på
lösningar för hantering av Vatten- spill- och dagvatten inom området. Stenungsunds kommun ansvarar för utbyggnad av
Vatten- spill- och dagvattenhantering inom allmän plats. Stenungsunds kommun ansvarar för att förbindelsepunkt upprättas
vid fastighetsgräns respektive kvartersgräns. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av dagvattenhantering på
den egna kvartersmarken samt vatten och spillvattenledningar fram till av Stenungsunds kommun anvisad
förbindelsepunkt. Hantering av utbyggnad av dricks- och spillvattenanläggningar och anslutning till kommunalt VA-nät ska
ske i samråd med Stenungsunds kommun. I de fall högre tryck erfordras än vad som kan uppnås i befintliga ledningsnät för
dricksvatten, ska tryckstegring ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren.
Kostnad och villkor i övrigt för anslutning till kommunalt VA-nät regleras enligt den vid anslutningstidpunkten gällande VAtaxan och ska ske i samråd med Stenungsunds kommun. Det åligger den fastighetsägare som har byggnadsdelar lägre än
marknivå i förbindelsepunkt att bekosta eventuell pumpning av spillvatten samt dräneringsvatten till anslutningspunkt för
kommunalt spill- respektive dagvattennät.
Ledningsägare för VA-nätet är Stenungsunds kommun.

Brandposter

-

Räddningstjänsten

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Ansvar, behov och eventuell placering av brandpost ska ske mellan Stenungsunds kommuns VA-teknik avdelning i samråd
med räddningstjänsten.
Ledningar för Vattenspill- och dagvatten

Allmän plats

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Kommunen är huvudman för allmän plats, vid de fallen flytt av ledning är nödvändig för genomförandet av detaljplanen ska
flytten bekostas av exploatör eller fastighetsägare. Utbyggnad och anslutning till ledningsnät sker i samråd med nätägaren.
Det är exploatör/berörd fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker.
Ledningsägare för VA-nätet är Stenungsunds kommun.

Ledningar

Allmän plats

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare

Ledningsägare

Ledningsägare

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare

De delar av ledningsområdet som hamnar på allmän plats till följd av ny detaljplan bör säkerställas genom avtalsservitut
mellan ledningsägaren och Stenungsunds kommun, till förmån för respektive ledningshavare. Ledningshavare är skyldiga
att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.
Vid de fall flytten av ledning är nödvändig för genomförandet av detaljplanen ska flytten bekostas av exploatör eller
fastighetsägare. Utbyggnad och anslutning till ledningsnät sker i samråd med nätägaren. Det är exploatör/berörd
fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker.
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Ledningsägare är för fjärrvärmenätet, Stenungsunds Energi AB, för elnätet, Vattenfall Eldistribution AB, för fibernätet,
Göteborgs Energi, Gothnet AB, för Telenätet, TeliaSonera Access AB och Skanova.

Ledningar

Kvartersmark

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun
Ledningsägare

Stenungsunds
kommun
Ledningsägare

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

De delar av ledningsområdet som hamnar på kvartersmark till följd av ny detaljplan bör säkerställas med ledningsrätt, till
förmån för ledningshavare. Ledningshavare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Om det finns behov av ledningsrätt för dessa ledningar ska
exploatören upplåta ledningsrätt utan ersättning.
Vid de fall flytten av ledning är nödvändig för genomförandet av detaljplanen ska flytten bekostas av exploatör eller
fastighetsägare. Utbyggnad och anslutning till ledningsnät sker i samråd med nätägaren. Det är exploatör/berörd
fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker.
För befintlig elledning över tilltänkta nya ”fastighet 2 och 3” har inom kvartersmark reserverats ett markområde för
underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.
Det finns kommunala vatten och spillvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”.
Befintliga ledningar för kommunala dricks-, spill och dagvattenledningar, elledningar, tele- och bredband över Kopper
2:22>1, Kopper 2:23>1 och Kopper 5:1>1 behöver eventuellt flyttas om exploatören har för avsikt att utnyttja byggrätten för
komplementbyggnader som delvis befinner sig över befintliga ledningar. Det har inom kvartersmark reserverats ett
markområde för underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. Den
fastighetsägare som avser att bebygga berört område begär flytt hos nätägaren samt bekostar åtgärden.
Ledningsägare är för VA-nätet, Stenungsunds kommun, fjärrvärmenätet, Stenungsunds Energi AB, för elnätet, Vattenfall
Eldistribution AB, för fibernätet, Göteborgs Energi, Gothnet AB, för Telenätet, TeliaSonera Access AB och Skanova.
Ledningsrätt
Fjärrvärmekulvert
Akt 1415-91/23

-

Ledningsägare

Lantmäteriet

-

Ledningsägare

Detaljplanen berörs i norr och öster av ledningsrätt till förmån för Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme.
Vid det fall ledningsflytt är nödvändig, för genomförandet av detaljplanen, ska flytten bekostas av exploatör/fastighetsägare.
Vid eventuell ledningsflytt till följd av exploateringen ska även ledningsrätten omprövas så ledningens nya läge gäller.
Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.
Ledningsägare är för fjärrvärmenätet, Stenungsunds Energi AB.

Tillstånd och dispenser

-

Stenungsunds
kommun

Länsstyrelsen

-

Stenungsunds
kommun

Genomförandeansvarig för respektive område ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd och dispenser.
Träd kan vara biotopskyddande inom natur och parkmark. Om behov av fällning finns ska ansökan om dispens från
biotopskyddet sökas hos Länsstyrelsen.
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Stenungsunds
kommun

Länsstyrelsen

-

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds kommun ansöker om tillstånd för ingrepp i fornlämning enligt 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (KML). Med
hänsyn till fornlämningarnas art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett sådant tillstånd kommer förenas med villkor
om arkeologisk underökning av de delar av grav- och boplatsområdet som Länsstyrelsen har valt ut samt av
skärvstenhögen. Efter genomförd undersökning ska båda fornlämningarna bedömas vara undersökta och borttagna, och
därmed kommer de inte längre ha något kvarstående lagskydd.
Kostnader för undersökningen debiteras Stenungsunds kommun som sedan fördelar kostnaden vidare via
exploateringsavtalet och eventuellt kommande markanvisningsavtal.

Nytt officialservitut

-

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

Lantmäteriet

-

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

För att få åtkomst av mark eller utrymme inom en fastighet kan servitut bildas. Lantmäteriet prövar frågan om bildande av
officialservitut. Servitut kan bildas och ombildas med stöd av detaljplanen.

Nytt avtalsservitut

-

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

-

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

För att få åtkomst av mark eller utrymme inom en fastighet kan avtalsservitut upprättas. Avtalsservitut tecknas av
fastighetsägare utan lantmäteriförrättning. Servitut kan bildas och ombildas med stöd av detaljplanen.

Övriga tekniska utredningar
Tekniska utredningar till detaljplanen hittas under rubriken Till detaljplanen hörande
utredningar samt Övriga handlingar och underlag. De rekommendationer som anges bör
beaktas vid fortsatt projektering och anläggande.
Ekonomiska konsekvenser
Plankostnader
Plankostnader bekostas av Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB i enlighet
med tecknat plankostnadsavtal.
Kostnader och intäkter för Stenungsunds kommun
Stenungsunds kommun har kostnader för framtagande av detaljplan.
För allmän platsmark finns såväl en inlösenrätt enligt 6 kap. 13 § PBL, och omvänt har
Stenungsunds kommun en skyldighet att lösa in allmän platsmark om fastighetsägaren
begär det enligt 14 kap 14 § PBL. All allmän platsmark som inte redan är i kommunal ägo
ägs av exploatören och ska enligt tecknat exploateringsavtal överlåtas till kommunen utan
ersättning.
Stenungsunds kommun får kostnader till följd av anläggande och upprustning av allmänna
platser, lantmäteriförrättningar och nödvändiga markregleringar samt eventuell byggnation
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av äldreboende med mera. Kommunen får också utgift för utbyggnad av systemlösning
enligt förslag i dagvattenutredningen; VA-kollektivet får kostnader till följd av anläggande
av vatten spill- och dagvattenanläggningar. Alla kommunaltekniska anläggningarna
innebär även framtida kostnader för löpande underhåll och drift.
VA-kollektivet får intäkt i form av anläggningsavgifter för vatten- och spillvatten, enligt
vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
Kommunen får av exploatören, i form av exploateringsbidrag, del av kostnaderna för
anläggande och upprustning av allmänna platser. Kostnaderna är i rimlig proportion till
den nytta exploatören får, främst genom skapad byggrätt, i och med detaljplanen.
Stenungsunds kommun får intäkter vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder,
centrum och eventuellt äldrevård. Viss intäkt kan också förväntas genom inflyttning av nya
medborgare och därmed möjligt ökat skatteunderlag.
Kostnader och intäkter för exploatör/fastighetsägare
Stenungsundshem AB såsom exploatör som medverkat i planarbetet har kostnader för
framtagande av detaljplan.
Exploatören som medverkat i planarbetet tar del av kostnader för anläggande och
upprustning av allmänna platser. När kostnader lagts ned på anläggande och upprustning
av allmänna platser sker vanligtvis en värdeökning på obebyggd kvartersmark. När sådan
mark säljs eller markanvisas tar köparen indirekt viss del av de nedlagda kostnaderna för
anläggande av allmänna platser.
Respektive exploatör/fastighetsägare får även kostnader för fastighetsbildningsåtgärder,
ersättning för eventuella markköp, bygglovsavgifter, utbyggnation inom sin kvartersmark,
anslutningsavgifter för vatten och spillvatten, el, tele och liknande.
Respektive exploatör/fastighetsägare får efter byggnation ytterligare intäkter från fler
boende.
Ekonomiska konsekvenser för exploatören regleras i övrigt i exploateringsavtalet samt i
senare markanvisningsutlysning med efterföljande marköverlåtelseavtal.
Avtal
Plankostnadsavtal
Ett plankostnadsavtal som reglerar bland annat fördelning av kostnader för upprättande av
detaljplanen har tecknats. Kostnadsfördelningen är baserad på parternas nytta av planens
genomförande.
Exploateringsavtal
Innan detaljplanens antagande har ett exploateringsavtal tecknats mellan Stenungsunds
kommun och exploatören. Avtalets främsta syfte är att tydliggöra parternas respektive
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ansvar för utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Genom
exploateringsavtalet säkerställs planens genomförande ekonomiskt samt att samordning
avseende utbyggnaden av kvartersmark respektive allmän plats regleras mellan
exploatören och Stenungsunds kommun. För exploatören innebär exploateringsavtalet att
kostnader för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner till
Stenungsunds kommuns intentioner.
Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning för upprustning och
anläggande av allmän plats, såsom gator, gatubelysning, park, gång- och cykelstråk med
tillhörande funktionalitet som kommunen är huvudman för. I exploateringsavtalet
redovisas även det exploateringsbidrag som exploatören ska betala för kostnader för
åtgärder inom allmän plats. Vidare regleras även ansvar och kostnader för
slutundersökning av fornlämningarna, erforderliga marköverlåtelser och
fastighetsbildningsåtgärder som exempelvis fastighetsregleringar och ledningsrätter samt
ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät, dagvattenlösning för hantering av
föroreningar och fördröjning och liknande inom kvartersmark.
Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
Fastigheterna inom planområdet ägs av Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB.
Fastigheterna som omfattas och ägs av Stenungsunds kommun är Stenung 4:59 samt del av
fastigheterna Kopper 2:1, Hällebäck 1:4, Stenung 4:109, Söbacken 3:1 och Stenung 1:11.
Fastigheterna som omfattas och ägs av Stenungsundshem AB är Kopper 2:22, Kopper
2:98, Kopper 2:23, Kopper 5:1, Kopper 2:99, Kopper 6:1, Kopper 2:116 samt del av
fastigheterna Stenung 4:83, Stenung 4:84 och Stenung 4:85.
En fullständig sammanställning av fastigheter inom och i anslutning till planområdet
redovisas i tillhörande fastighetsförteckning.
I tabellen nedan redovisas kända fastighetsregleringar som föreslås att genomföras enligt
detaljplanen. I övrigt möjliggörs avstyckning inom kvartersmark för tillkommande
byggrätter. Se även nedan kartutsnitt som visar fastigheterna före och efter genomförda
föreslagna regleringar. Totalt beräknas Stenungsundshem AB erhålla cirka 6 836 kvm
kvartersmark från Stenungsunds kommun och Stenungsunds kommun beräknas erhålla
cirka 4 315 kvadratmeter kvartersmark och cirka 6505 kvadratmeter allmän platsmark från
Stenungsundhem AB.
AVSEDD ÄGARE
Stenungsunds kommun

NY FASTIGHET

TOTAL AREA

1

1476

Stenungsunds kommun

2

2470+2078

Stenungsunds kommun

3

4931

Kvartersmark bostäder/äldrevård/centrum

Stenungsunds kommun

4

2798

Kvartersmark bostäder

Stenungsunds kommun

ANVÄNDNING
Kvartersmark bostäder/centrum
Kvartersmark bostäder

5
2104+648+903
Kvartersmark bostäder
Tabell över möjliga nya fastigheter, exkluderat tekniska anläggningar, enligt föreslagen detaljplan och nedan bilder.
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ÄGARE

FASTIGHET

ERHÅLLER FRÅN

AREA

ANVÄNDNING

Stenungsundshem AB

Kopper 2:22>1

Del av Kopper 2:1>1

1010

Kvartersmark bostäder

Stenungsundshem AB

Kopper 2:23>1

Del av Kopper 2:1>1

367

Kvartersmark bostäder

Stenungsundshem AB

Kopper 2:23>1

Del av Kopper 2:1>1

949

Kvartersmark bostäder

Stenungsundshem AB

Kopper 2:116>1

Del av Stenung 1:11>1

271

Kvartersmark centrum

Stenungsundshem AB

Kopper 2:116>1

Del av Stenung 4:59>1

463

Kvartersmark centrum

Stenungsundshem AB

Kopper 2:116>1

Del av Stenung 4:109>1

172

Kvartersmark centrum

Stenungsundshem AB

Kopper 5:1>1

Del av Kopper 2:1>1

1913

Kvartersmark bostäder

Stenungsundshem AB

Kopper 5:1>1

Del av Hällebäck 1:4>1

1632

Kvartersmark bostäder

Stenungsundshem AB

Del av Stenung 4:83>1

Del av Stenung 4:109>1

59

Kvartersmark bostäder

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Kopper 2:22>1

3400

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Kopper 2:23>1

777

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Stenung 4:85>1

1226

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Stenung 4:84>1

173

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Stenung 4:83>1

125

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Kopper 2:116>1

268

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Kopper 6:1>1

263

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Kopper 2:99>1

273

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Hällebäck 1:4>1

605

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Söbacken 3:1>12

1193

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Stenung 1:11>1

2258

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Stenung 4:59>1

620

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Stenung 4:109>1

1737

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 1

Kopper 2:116>1

1476

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 2

Del av Kopper 2:1>1

4547

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 3

Del av Kopper 2:1>1

4926

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 4

Del av Kopper 2:1>1

1510

Allmän platsmark
Kvartersmark
bostäder/centrum
Kvartersmark bostäder
Kvartersmark
bostäder/äldrevård/centrum
Kvartersmark bostäder

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 4

Kopper 2:22>1

136

Kvartersmark bostäder

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 4

Kopper 2:23>1

1152

Kvartersmark bostäder

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 5

Del av Kopper 2:1>1

2104

Kvartersmark bostäder

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 5

Kopper 2:22>1

1551

Kvartersmark bostäder

Vattenfall Eldistribution AB

Ny fastighet 6

Del av Kopper 2:1>1

82

Allmän platsmark

Kvartersmarks teknisk anl.

Vattenfall Eldistribution AB
Ny fastighet 6
Kopper 2:23>1
28
Kvartersmarks teknisk anl.
Tabell över kända fastighetsregleringar som föreslås att genomföras enligt detaljplanen. Gul markering är mark som ägs av
Stenungsundshem AB. Blå-lila markering är mark som ägs av Stenungsunds kommun.
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Kartutsnitt som visar fastighetsindelning nuläge. Planområdet markerat med prickstreckad linje.
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Kartutsnitt som visar fastighetsindelning efter föreslagna förändringar. Planområdet markerat med
prickstreckad linje.
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Kartutsnitt som visar mark som regleras från Stenungsundshem AB till Stenungsunds kommun i
gult. Mark som regleras från Stenungsunds kommun till Stenungsundshem AB i blå-lila.
Planområdet markerat med prickstreckad linje. Befintliga fastighetsgränser i grått och föreslagna
nya fastighetsgränser i rosa.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Detaljplanens planbeskrivning och genomförandebeskrivning har upprättats i samråd
med berörda tjänstepersoner inom Stenungsunds kommun. Handlingarna har baserats på
tidigare granskningsförslag där bland annat Jan Schuman från Stenungsunds kommun
tillsammans med Adam Peterson och Erik Wikström från Norconsult AB har deltagit.

Peter C Nilsson

Jessica Andersson

Planarkitekt, Arkitekt MSA

Mark- och exploateringsingenjör

Sektor Samhällsbyggnad,

Sektor Samhällsbyggnad,

Verksamhet Exploatering

Verksamhet Exploatering
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Jessica Andersson
Mark- och exploateringsingenjör
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-08

§ 46

Dnr: KS 2020/995

Utökande av VA-verksamhetsområde för del av Kärr 1:1, med flera
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och
spillvatten för fastigheterna Kärr 1:13 och 1:14 i enlighet med kartbilaga daterad 2020-12-02.
Sammanfattning av ärendet
Området kring Kärr 1:13 och 1:14 ingår i dagsläget inte i det kommunala
verksamhetsområdet. I detaljplan, Nr 318 för Småindustri och kontor vid Stenungsundsmotet,
del av Kärr 1:1, som antogs av kommunfullmäktige den 12 mars 2018 § 31, står det beskrivet
att kommunens verksamhetsområde för kommunala dricks- och spillvattenledningar ska
utökas så att planområdet ingår. Försörjningen till planområdet föreslås ske via en utbyggnad
av dricks- och spillvattenledningarna längs Ucklumsvägen/väg 649.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-01-19
Tjänsteskrivelse 2020-12-02
Kartbilaga 2020-12-02
Översiktskarta
Beslut skickas till
Camilla.hagstrom@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-01-19

§9

Dnr: KS 2020/995

Utökande av VA-verksamhetsområde för del av Kärr 1:1, med flera
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och
spillvatten för fastigheterna Kärr 1:13 och 1:14 i enlighet med kartbilaga daterad 2020-12-02.
Sammanfattning av ärendet
Området kring Kärr 1:13 och 1:14 ingår i dagsläget inte i det kommunala
verksamhetsområdet. I detaljplan, Nr 318 för Småindustri och kontor vid Stenungsundsmotet,
del av Kärr 1:1, som antogs av kommunfullmäktige den 12 mars 2018 § 31, står det beskrivet
att kommunens verksamhetsområde för kommunala dricks- och spillvattenledningar ska
utökas så att planområdet ingår. Försörjningen till planområdet föreslås ske via en utbyggnad
av dricks- och spillvattenledningarna längs Ucklumsvägen/väg 649.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-02
Kartbilaga 2020-12-02
Översiktskarta
Beslut skickas till
Camilla.hagstrom@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-11-18

Camilla Hagström
Abonnentingenjör

Dnr KS 2020/995

Till kommunfullmäktige

Utökande av VA-verksamhetsområde för fastigheterna Kärr 1:13
och 1:14
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och
spillvatten för fastigheterna Kärr 1:13 och 1:14 i enlighet med kartbilaga daterad 2020-12-02.
Sammanfattning av ärendet
Området kring Kärr 1:13 och 1:14 inringat med svart i kartbilden ingår i dagsläget inte i det
kommunala verksamhetsområdet. I detaljplan, Nr 318 för Småindustri och kontor vid
Stenungsundsmotet, del av Kärr 1:1, som antogs av kommunfullmäktige den 12 mars 2018 §
31, står det beskrivet att kommunens verksamhetsområde för kommunala dricks- och
spillvattenledningar ska utökas så att planområdet ingår. Försörjningen till planområdet
föreslås ske via en utbyggnad av dricks- och spillvattenledningarna längs Ucklumsvägen/väg
649.
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Tjänsteskrivelse
2020-11-18

Dnr KS 2020/995

Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en geografisk gräns
inom vilken vattentjänstlagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser
gäller. Inom detta område har kommunen en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten
och avlopp (spillvatten). För att kunna ta ut taxa enligt LAV (Lag om allmänna vattentjänster)
måste fastigheterna ingå i ett verksamhetsområde.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för utbyggnad överstiger intäkterna. Kostnad för drift och underhåll av anläggning
tillkommer.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet medför inte några konsekvenser för barn då det rör sig om småindustri och kontor
och inga bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-02
Kartbilaga 2020-12-02
Översiktskarta

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Camilla Svensson
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Camilla.hagstrom@stenungsund.se
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Stenungsunds kommun
Förslag till utökat
VA-verksamhetsområde för Kärr
1:13 och Kärr 1:14.
Grönt-Föreslaget
verksamhetsområde för vatten och
spillvatten
Format
Skala
Datum
Utskriven av
Förvaltning
Avdelning

© Lantmäteriet
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A4
1:2500
2020-12-02
AA18428
Samhällsbyggnad
Teknik

Stenungsunds kommun
Översiktskarta, där röd cirkel visar
läget för aktuellt område
Format
Skala
Datum
Utskriven av
Förvaltning
Avdelning

© Lantmäteriet
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A4
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2020-12-02
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Samhällsbyggnad
Teknik

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-08

§ 48

Dnr: KS 2020/958

Skydd mot stigande vattennivåer
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun ska skydda byggnader i nya
detaljplaner genom att planera dessa byggnader med golvnivåer högre än +2,8 meter
(prioriterade vägar +2,1 meter) över normal havsnivå (RH2000) fram till dess att ett yttre
skydd längs kajen byggs inom Stenungsunds centralort. Detta yttre skydd ska planeras för år
2070 och ska skydda innanförliggande ytor för havsnivåer på +2,6 meter över havet.
Kommunens strategi mot höga vattennivåer bör kommuniceras på samma
kommunikationsplats som resecentrum.
Sammanfattning av ärendet
För att anta nya detaljplaner kräver Länsstyrelsen för låglända områden att kommunen har en
plan för hur området skall skyddas från stigande havsnivåer. SMHI har på MSB´s uppdrag
tagit fram prognoser för högsta havsnivåer som för Stenungsund är år 2070 +2,3 meter över
normalvattenstånd och för år 2100 +2,6 meter.
Föreslagen strategi för hur detta ska hanteras är att fram till år 2070 planera för nya byggnader
på +2,8 meter golvnivå och +2,1 meter för prioriterat vägnät. Befintliga byggnader kan
skyddas med så kallade objektskydd och ska hanteras av respektive fastighetsägare.
Till år 2070 ska ett yttre skydd planeras och anläggas i form av en förhöjd kajsträcka mellan
Stenungsöbron i söder och Stenunge å i norr med en skyddshöjd på +2,6 meter vilket då ger
ett skydd för hela Stenungsunds centralort fram till år 2100.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-01-19
Tjänsteskrivelse 2020-12-04
Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer och påverkan av skyfall,
PM 2020-12-04
Stigande vatten – PM, Samhällsekonomisk- och hållbarhetsanalys av
klimatanpassningsåtgärder inkl bilagor 2020-11-04

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-08
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Rudén (S) föreslår som tillägg att kommunens strategi mot höga vattennivåer bör
kommuniceras på samma kommunikationsplats som resecentrum.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S)
tilläggsförslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-01-19

§7

Dnr: KS 2020/958

Skydd mot stigande vattennivåer
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun ska skydda byggnader i nya
detaljplaner genom att planera dessa byggnader med golvnivåer högre än +2,8 meter
(prioriterade vägar +2,1 meter) över normal havsnivå (RH2000) fram till dess att ett yttre
skydd längs kajen byggs inom Stenungsunds centralort. Detta yttre skydd ska planeras för år
2070 och ska skydda innanförliggande ytor för havsnivåer på +2,6 meter över havet.
Sammanfattning av ärendet
För att anta nya detaljplaner kräver Länsstyrelsen för låglända områden att kommunen har en
plan för hur området skall skyddas från stigande havsnivåer. SMHI har på MSB´s uppdrag
tagit fram prognoser för högsta havsnivåer som för Stenungsund är år 2070 +2,3 meter över
normalvattenstånd och för år 2100 +2,6 meter.
Föreslagen strategi för hur detta ska hanteras är att fram till år 2070 planera för nya byggnader
på +2,8 meter golvnivå och +2,1 meter för prioriterat vägnät. Befintliga byggnader kan
skyddas med så kallade objektskydd och ska hanteras av respektive fastighetsägare.
Till år 2070 ska ett yttre skydd planeras och anläggas i form av en förhöjd kajsträcka mellan
Stenungsöbron i söder och Stenunge å i norr med en skyddshöjd på +2,6 meter vilket då ger
ett skydd för hela Stenungsunds centralort fram till år 2100.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-04
Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer och påverkan av skyfall,
PM 2020-12-04
Stigande vatten – PM, Samhällsekonomisk- och hållbarhetsanalys av
klimatanpassningsåtgärder inkl bilagor 2020-11-04
Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-12-04

Stefan Svedhem
Strategisk projektledare

Dnr KS 2020/958

Till kommunfullmäktige

Skydd mot stigande vattennivåer
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun ska skydda byggnader i nya
detaljplaner genom att planera dessa byggnader med golvnivåer högre än +2,8 meter
(prioriterade vägar +2,1 meter) över normal havsnivå (RH2000) fram till dess att ett yttre
skydd längs kajen byggs inom Stenungsunds centralort. Detta yttre skydd ska planeras för år
2070 och ska skydda innanförliggande ytor för havsnivåer på +2,6 meter över havet.
Sammanfattning av ärendet
För att anta nya detaljplaner kräver Länsstyrelsen för låglända områden att kommunen har en
plan för hur området skall skyddas från stigande havsnivåer. SMHI har på MSB´s uppdrag
tagit fram prognoser för högsta havsnivåer som för Stenungsund är år 2070 +2,3 meter över
normalvattenstånd och för år 2100 +2,6 meter.
Föreslagen strategi för hur detta ska hanteras är att fram till år 2070 planera för nya byggnader
på +2,8 meter golvnivå och +2,1 meter för prioriterat vägnät. Befintliga byggnader kan
skyddas med så kallade objektskydd och ska hanteras av respektive fastighetsägare.
Till år 2070 ska ett yttre skydd planeras och anläggas i form av en förhöjd kajsträcka mellan
Stenungsöbron i söder och Stenunge å i norr med en skyddshöjd på +2,6 meter vilket då ger
ett skydd för hela Stenungsunds centralort fram till år 2100.
Beskrivning av ärendet
För nya detaljplaner krävs idag att det framgår hur kommunen avser skydda områden och
byggnader mot risk för översvämning av höga vattenflöden och vattennivåer.
I samband med planprogrammet för Stenungsunds centrum har det tagits fram
översvämningskarteringar vilka visar på att risken för översvämning från stigande hav och
skyfall är mycket hög.
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med klimatanpassning med avseende
på stigande havsnivåer och skyfall för Stenungsunds centrumutveckling. I detta arbete
anlitades Sweco som experter (vilka också haft samma uppdrag i Göteborg, Orust och
Uddevalla kommun) Arbetet sammanfattas i följande rapporter som biläggs i detta ärende:
”Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer och påverkan av skyfall”
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Tjänsteskrivelse
2020-12-04

Dnr KS 2020/958

samt ”Stigande vatten_PM_Samhällsekonomisk- och hållbarhetsanalys av
klimatanpassningsåtgärder”.
Högsta beräknade havsvattenstånd är ett värde definierat utifrån en metodik, som tagits fram
inom SMHI:s senaste havsnivåprojekt, ”SMHI, 2018. Extremvattenstånd i Stenungsund,
daterad 2018-11-26”.
 På medellång sikt, fram till år 2070, anpassas skyddet för en verkningsfull skyddsnivå
motsvarande som lägst + 2,3 meter över havet (RH2000). Den dimensionerande
händelsen för skyddsnivån är högvatten vid år 2070 med sannolikheten 200-års
återkomsttid inom det övre konfidensintervallet (95-percentilen).
 Högvattenskyddet planeras så att det på lång sikt, fram till år 2100, är möjligt att
ytterligare nivåanpassas då kunskapen om klimatpåverkan kommer att öka under tid.
Därför ska högvattenskyddet utformas med möjlighet till förändrings-/ eller
påbyggnadsbarhet. Med dagens kunskapsläge föreslås en motiverad skyddsnivå vara
motsvarande som lägst + 2,6 meter över havet (RH2000). Den dimensionerande
händelsen för skyddsnivån är högvatten vid år 2100 med sannolikheten för 200-års
återkomsttid inom det övre konfidensintervallet (95-percentilen) samt högsta
beräknade havsvattenstånd för år 2100.
Anpassning till havsnivåer fram till år 2070:

Schematisk illustration av planeringsnivåer för objektskydd till år 2070 i Stenungsund.
Nivåerna utgår från högvattennivå år 2070 i det övre konfidensintervallet (+ 2,3 m) inklusive en
säkerhetsmarginal för nya byggnader på 0,5 m och ett maximalt stående vattendjup på 0,2 m för
prioriterat vägnät.

Befintliga byggnader och funktioner kan, fram till ett yttre skydd anläggs, skyddas med så
kallade objektskydd för vilket ansvar ligger på respektive fastighetsägare.
Anpassning till havsnivåer från år 2070 till 2100:
Ett yttre skydd anläggs som en höjning av kajen till +2,6 meter över havet (RH2000) mellan
Stenungsöbron (i söder) och Stenunge å (i norr).
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2020-12-04

Dnr KS 2020/958

Ekonomiska konsekvenser
Initialt gäller för nya detaljplaner vid kommunala exploateringar i högvattenutsatta områden
en kostnad för kommunen att höja marken på prioriterade vägar för att hantera de nya kraven.
I övrigt planeras byggnader med en högre nivå vilket endast bidrar till en mindre merkostnad.
På längre sikt (år 2070) behöver en höjning av kajkanten längs sträckan Stenungsöbron till
Stenunge å anläggas vilket har bedömts till cirka 200 mnkr i dagens pengavärde. Finansiering
av denna kajhöjning måste utredas vidare.
Barnkonsekvensanalys
Initialt medför inte beslutet i sig några konsekvenser för barn. Vid anläggning av kajhöjning
ska säkerheten för både barn och vuxna tas hänsyn till.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-04
Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer och påverkan av skyfall,
PM 2020-12-04
Stigande vatten – PM, Samhällsekonomisk- och hållbarhetsanalys av
klimatanpassningsåtgärder inkl bilagor 2020-11-04
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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Sammanfattning - Stenungsunds centrumutveckling
- strategi för klimatanpassning med avseende på stigande
havsnivåer och påverkan av skyfall
Syftet med detta PM är att ta fram ett underlagsdokument som beskriver mål och strategi
för klimatanpassning i samband med utvecklingen av Stenungsunds centrum med
avseende på stigande havsnivåer och skyfall. Avsikten med dokumentet är dessutom att
ge rekommendationer för hur risken för översvämning ska minimeras i framtiden.
Huvudsyftet är att säkerställa en skyddsnivå för befintlig bebyggelse samt göra marken
bakom skyddet klimatanpassad för kommande nyexploateringar.
Skyddsnivån ska i första hand bedömas utifrån gällande vetenskapliga kunskapsläge och
ska i ett första läge beräknas vara tillräcklig 50 år fram i tiden, dvs. fram till år 2070. Detta
baserat på ett klimatscenario som innebär en pessimistisk syn på utvecklingen, vilket
alltså representerar en högre framtida möjlig högvattennivå i havet än den som anses
vara mest trolig. Därmed skapas redan idag förutsättningar för ett mera långsiktigt skydd.
För att säkerställa att skyddsnivån hamnar på den säkra sidan ska därför ett värsta
scenario kring klimatutvecklingen tillämpas för utsläpp av växthusgaser. Detta motsvaras
av RCP 8.5, vilket innebär fortsatta höga utsläpp av koldioxid, även på lång sikt. I det
fortsatta arbetet med klimatanpassning är det emellertid viktigt att fortlöpande följa den
vetenskapliga utvecklingen och justera anpassningsarbetet när nya resultat från
klimatforskningen blir offentliggjorda.
Översvämningssäkringen kommer emellertid efter 2070 och fram emot 2100 att
ytterligare behöva nivåanpassas för en högre skyddsnivå för att ge tillräckligt skydd till år
2100. Med tanke på att skyddsnivån utgår från ett värsta klimatscenario är det emellertid
fullt möjligt att den i dagsläget föreslagna, första skyddsnivån, kan vara tillräcklig längre
än 50 år fram i tiden, dvs. hålla längre än till år 2070.
Som underlag för klimatanpassningsarbetet redovisas i detta PM en sammanställning av
senaste fakta inom området, inklusive nödvändiga analyser för att kunna ge
rekommendation för val av lämplig skyddsnivå, både på medellång och på lång sikt.
Med medellång sikt menas i detta fall fram till år 2070 och lång sikt fram till år 2100.
Detta är samma tillvägagångssätt som Göteborgs Stad, Uddevalla kommun och Orust
kommun tillämpar i sin anpassningsstrategi för höga havsnivåer.
Klimatanpassning av översvämningsskyddet ska ske utifrån en väldefinierad
systemförståelse så att risken för negativa följdeffekter kan undvikas, såsom t.ex.
påverkan av förhöjda grundvattennivåer och instängda ansamlingar av ytvatten bakom
skydden i samband med kraftig nederbörd, t.ex. vid skyfall. Vid klimatanpassning i
samband med centrumutvecklingen ska hänsyn främst tas till följande risker:
 Framtida högvatten i havet
 Framtida skyfall
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När det gäller att möta hotet med en stigande havsvattennivå för centrumutvecklingen i
Stenungsund bör strategin vara en fortlöpande anpassning till förhöjd havsvattennivå,
dvs. anpassning efter hand. Med detta menas att en klimatanpassningsstrategi ska
tillämpas, som är uppdelad på medellång sikt (fram till år 2070) och på lång sikt (fram till
år 2100). Det kritiska händelseförloppet mellan dessa båda klimatanpassningsnivåer ska
definieras, som t.ex. när översvämningssäkringen inte ger ett betryggande skydd utan
måste kompletteras med ett förstärkt påbyggnadsbart skydd. Detta skydd kan antingen
bestå i att komplettera det inre skyddet, t.ex. vid kaj alternativt planera för ett yttre skydd
med skyddsportar. Göteborgs Stad planerar för närvarande för att ett yttre skydd med
skyddsportar ska vara på plats i slutet på detta sekel.
Val av dimensionerande händelse anger vilken ambitionsnivå, som sätts på klimatanpassningen. Detta bygger i huvudsak på en samlad bedömning av gällande myndighetsanvisningar och tillämpningar inom området. I detta fall har den dimensionerande
händelsen för högvatten i havet bestämts till en 200 års händelse, vilket ligger helt i linje
med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar i rapporten ”Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.
Förslag till klimatanpassningsnivå redovisas nedan;
På medellång sikt (fram till år 2070) anpassas skyddet för en verkningsfull skyddsnivå
motsvarande, som lägst en nivå på + 2,3 m.ö.h. (RH2000).
Detta högvattenskydd planeras så att det på lång sikt (fram emot 2100) är möjligt att
ytterligare nivåanpassa, då kunskapen om klimatpåverkan kommer att öka under tid.
Därför ska högvattenskyddet utformas med möjlighet till förändrings-/ eller påbyggnadsbarhet.
Med dagens kunskapsläge föreslås en effektfull skyddsnivå på lång sikt (fram till år 2100)
som lägst på + 2,6 m.ö.h. (RH2000).
Detta motsvarar en nivå för en 200 års händelse år 2100 (övre percentil) samt högsta
beräknade havsvattenstånd för år 2100. Högsta beräknade havsvattenstånd är ett värde
definierat utifrån en metodik, som tagits fram inom SMHI:s senaste havsnivåprojekt,
”SMHI, 2018. Extremvattenstånd i Stenungsund, dat.2018-11-26”.
När det gäller klimatanpassning av planområden bakom ett översvämningsskydd, så ska
val av dimensionerande händelse vara ett klimatanpassat 100-årsregn. Detta grundas i
huvudsak på Länsstyrelsen senaste rekommendation och faktablad, ”Fakta 2018:5,
Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk
planering” där de bl.a. beskriver hur risken för översvämning till följd av skyfall konkret
behöver hanteras i enskilda detaljplaner.
Länsstyrelsen rekommenderar bland annat att ny bebyggelse ska planeras så att den inte
tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett klimatanpassat 100årsregn. Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i varje detaljplan och
eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Samhällsviktig verksamhet ska ges en högre
säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.
Framkomligheten till och från planområdet ska också bedömas och ska vid behov
säkerställas.
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Sammanfattat kan sägas att det ligger i samhällets intresse att utforma effektiva strategier
och klimatanpassningsåtgärder för att främst förhindra, men även mildra konsekvenserna
av översvämningar. Resurserna är dock begränsade och prioriteringar av de mest
nödvändiga åtgärdsinsatserna måste därför göras. Detta är ett viktigt underlag för
prioritering av samhällsekonomiska bedömningar av potentiella åtgärder. Syftet är främst
att undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera
vilka insatser som är mer lönsamma än andra. Som verktyg för denna samhällsekonomiska konsekvensanalys föreslås att en kostnads-nyttoanalys (KNA) tillämpas. Speciellt
föreslås denna analys genomföras i samband med planering av översvämningsskyddens
utformning samt inför planering och genomförandet av kommande nyexploateringar
bakom översvämningsskydden.
I ett nyligen avslutat Naturvårdsverksprojekt, ”Systemlösningar för utveckling av
klimatanpassning av det kustnära samhället ” har fokus på projektet varit på att uppnå en
långsiktig hållbar klimatanpassning av kustsamhället. För att kunna uppnå detta krävs
lösningar som tar hänsyn till samtliga klimatfaktorer som påverkar samhället negativt
(t.ex. översvämningar) på olika sätt, som vi har kallat ”multifunktionella systemlösningar”.
Detta, samtidigt som de naturliga förutsättningarna beaktas och andra samhällsvärden
(t.ex. rekreation, kultur- och naturvärden) samt ekosystemtjänster ska tillgodoses. Det
föreslås därför att detta tillvägagångssätt även tillämpas i samband med planering av
Stenungsunds centrumutveckling samt vid utförandet av lämpliga översvämningsskydd
för kommande planområden. Genomförandet av denna analys kan ske med hjälp av en
s.k. multi-kriterieanalys (MKA), där även andra aspekter utöver de ekonomiska, såsom
lokala, sociala och miljömässiga kriterier då vägs in. Inom ramen för projektet
”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära samhället” har ett
verktyg för en sådan MKA utvecklats.
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1

Bakgrund
Sweco har fått i uppdrag av Stenungsunds kommun att ta fram ett underlagsdokument för
en strategi av klimatanpassning i samband med utvecklingen av Stenungsunds centrum
med avseende på stigande havsnivåer och skyfall.
Föreliggande rapport har utarbetats av Mats Andréasson (huvudförfattare) och Mattias
Salomonsson (Uppdragsledare). Lars Rosén har formulerat avsnittet om kostnadsnyttonalys och multikriterieanalys. Under arbetet med denna rapport har senaste rön från
myndigheter beaktats, bl. a. från MSB, Länsstyrelsen i Västra Götaland och SMHI.
Inledningsvis görs vissa förtydliganden rörande begreppen konsekvensklasser och
översvämningszoner samt återkomsttid och sannolikhet. Därefter redovisas kortfattat hur
klimatanpassningen hittills skett med avseende på havsnivåer och skyfall. Vart och ett av
dessa båda kapitel avslutas med rekommendationer för hur strategin för klimatanpassningen av Stenungsunds centrum ska ske.

1.1

Konsekvensklassning och översvämningszoner
Vid dimensionering av säkerheten för infrastruktur och samhällsbyggande är det lämpligt
att tillämpa konsekvensklassning. Vi föreslår att konsekvensklassning ska tillämpas för
skydd av befintlig och planerad bebyggelse vad avser skydd mot höga havsnivåer och
skyfall. Detta innebär att en konsekvensklassning ska formuleras och dimensioneringskriterier ska tas fram. Även tidshorisonten ska bestämmas, dvs. när i framtiden ska en
verksam skyddsåtgärd vara på plats.
Användandet av översvämningszoner är ett alternativt sätt att differentiera kraven på en
skyddsanläggning efter konsekvenserna av en extrem händelse. I rapporten ”Stigande
vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden” utgiven av
länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län (2011) redovisas hur begreppet
översvämningszoner kan tillämpas i den fysiska planeringen. Av figur 1 nedan framgår
exempelvis att man rekommenderar användandet av begreppet beräknat högsta
högvattenscenario i kombination med olika säkerhetsmarginaler.
I handboken presenteras inga exakta siffror eller nivåer för zonerna eftersom kunskap
och bedömningar kan komma att ändras i takt med att ny forskning tas fram. Därför
presenteras de aktuella planeringsnivåerna i de faktablad som Länsstyrelserna
tillhandahåller. I figur 2 och 3 nedan redovisas några exempel på detta.
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Figur 1. Översvämningszoner i den fysiska planeringen enligt rapporten Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden från Länsstyrelserna i Västra
Götalands och Värmlands län (2011).

Figur 2. Utdrag från Faktablad - KUSTEN (Version 2.0) Underlag till rapporten Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Gäller för Västra Götalands län
(2014-12-29).
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100-årsnivån är den nivå som beräknas uppstå i genomsnitt en gång per 100 år, högsta
högvatten1 är i handboken definierad som denna nivå plus ett tillägg för vindens
påverkan. Denna effekt, vinduppstuvning, är inte en effekt som behöver beaktas överallt.
Generellt används ett tillägg på 0,1 m. Effekter av vågor är mycket beroende på
kortvariga episoder och land- och bottenstrukturer varför något allmänt påslag ej används
här. Havsnivåhöjningen bedöms vara 0,98 meter vilket är den högsta nivån i
uträkningarna enligt RCP8.5. Detta beskrivs utförligare i SMHI:s rapport ”Uppdaterad
klimatanalys av havsvattenstånd i Västra Götalands län (SMHI rapport Nr 2011-45).

Figur 3. Utdrag från Faktablad - KUSTEN (Version 2.0) Underlag till rapporten Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Gäller för Västra Götalands län
(2014-12-29).

SMHI har i dagsläget räknat fram nya värden. Dessa redovisas utförligare i SMHI:s
rapport (Klimatologi Nr.45, 2017). Enligt Länsstyrelsen, så skiljer sig inte värdena så
mycket från deras tidigare rekommendationer, enligt ”Faktablad - KUSTEN (Version 2.0),
så dessa gäller därför tills vidare.
SMHI har emellertid nyligen på uppdrag av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap) genomfört nya havsnivåberäkningar för Stenungsund. Detta kommer att vara
ett bra underlag för Översvämningsdirektivets pågående cykel. Resultat från dessa nya
beräkningar redovisas utförligare under kapitel 2 i detta dokument.

1

Observerat högsta högvatten kan vara högre än beräknat 100-årsnivå men kan också
vara lägre.
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Västra Götalands län ingår i Västerhavets vattendistrikt. Inom Västerhavets avrinningsområde har bl. a. Stenungsund pekats ut, som område där risken för översvämningar är
betydande. I hela landet har 25 områden med betydande översvämningsrisk identifierats.
Hotkartor för de identifierade områdena finns i MSB:s översvämningsportal, se vidare
under kapitel 2. Riskkartor kommer att presenteras under 2019 samt riskhanteringsplaner
under 2020 – 2021.

1.2

Återkomsttid och sannolikhet
Sannolikheten för att en händelse ska inträffa brukar beskrivas med händelsens
återkomsttid. Under denna tidsperiod inträffar eller överträffas händelsen i genomsnitt en
gång. Sannolikheten för att exempelvis en 100-årshändelse ska inträffa under ett enskilt
år är en (1) procent, men eftersom man exponerar sig för risken under projektets livstid
blir den ackumulerade sannolikheten betydligt större. Sannolikheten för att en 100årshändelse inträffar åtminstone en gång under en 100-årsperiod är exempelvis hela 63
% (Se tabell 1 nedan).
Tabell 1. Tabell för ackumulerad risk. Sambandet mellan återkomsttid, exponerad tid och
sannolikhet i procent.
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1.3

Klimatanpassning
Begreppet klimatanpassning används ofta i olika betydelser. I föreliggande dokument
avser begreppet anpassning till de förutsättningar som såväl ett nuvarande som ett
förändrat klimat skapar.
Under senare år har ett stort antal klimatanpassningsprojekt genomförts för olika
sektorer. Underlaget för anpassning till ett förändrat klimat har förbättrats genom bland
annat tillgång till detaljerade regionala klimatscenarier. Speciellt är de länsvisa
klimatanalyser, som SMHI tillhandahåller, relevanta vid klimatanpassning (Klimatologi
Nr.24, 2015).
Frågan om anpassning till ett förändrat klimat är förhållandevis ny och kräver ett nytt
förhållningssätt i beslutsprocessen. Nya forskningsresultat kommer att tillkomma i
framtiden. Detta gör att det krävs en noga genomtänkt strategi när resultaten ska
tillämpas. Därvid bör man beakta frågan om vad som måste göras redan nu och vilka
frågor som kan skjutas på tills det vetenskapliga underlaget blir säkrare eller när i
framtiden en skyddsåtgärd definitivt måste genomföras.
Osäkerheter kommer in på flera nivåer i processen. Därför bör alternativa klimatscenarier,
som beskriver höga respektive mindre höga antaganden om framtidens utsläpp av
växthusgaser, användas vid analyserna. Dessutom bör resultat från fler än en
klimatmodell användas. Detta är en strategi som bland annat tillämpas av SMHI. Senaste
vetenskapliga klimatanalyser tyder emellertid på att höga antaganden om framtida
utsläpp av växthusgaser överensstämmer väl med hittills verifierade nivåökningar.
På liknande sätt bör alternativa klimatanpassningsnivåer tillämpas beroende på risk och
konsekvens av en översvämning. Utvärdering av översvämningsrisk föreslås i stort att
följa den strategi och de riktlinjer som generellt börjat tillämpats. Ett bra exempel på detta
är de planeringsnivåer som Göteborgs Stad tagit fram i ”Tematiskt tillägg för
översvämningsrisker, Översiktsplan för Göteborg (Göteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret, 2019)”.
Exempel på lämpligt underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande
händelser kan ses i figur 4 och figur 5 nedan.
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Figur 4. Underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande händelse (Göteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret, 2019).

Figur 5. Exempel på visualisering
Stadsbyggnadskontoret, 2019).
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1.4

Strategi för en hållbar och ekonomiskt försvarbar klimatanpassning
Det ligger i samhällets intresse att utforma effektiva strategier och åtgärder för att
förhindra och mildra konsekvenserna av översvämningar. Resurserna är dock
begränsade och prioriteringar av åtgärder måste därför göras. Ett viktigt underlag för
prioritering är samhällsekonomiska bedömningar av potentiella åtgärder. Syftet är då att
undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera
vilka insatser som är mer lönsamma än andra. Som verktyg för samhällsekonomisk
konsekvensanalys används vanligen kostnads-nyttoanalys (KNA).
KNA bygger på en identifiering av de positiva och negativa konsekvenserna av ett projekt
i samhället och syftar till att jämföra dessa konsekvenser med varandra för att se om de
positiva konsekvenserna är större än de negativa eller tvärtom. Analysen görs genom att
de positiva effekterna (marginalnyttan) och de negativa effekterna (marginalkostnaderna)
värderas relativt ett referensalternativ. I en KNA uttrycks de olika konsekvenserna i
monetära enheter i så stor utsträckning som möjligt. Kostnads-nyttoanalys som metod
beskrivs i en mängd olika textböcker, vägledningar, vetenskapliga rapporter, artiklar och
utredningar, se exempelvis Trafikverket (2016), Boardman et al. (2011), Söderqvist et al.
(2014) och Söderqvist (2006).
Med samhällsekonomiska termer menas närmare bestämt handlingsalternativens
konsekvenser för individers och företags välbefinnande (ibland även benämnt "välfärd").
Ökningar av välbefinnandet till följd av handlingsalternativet utgör alternativets nyttor och
minskningar av välbefinnandet till följd av handlingsalternativet är alternativets kostnader,
se figur 6 nedan.

Figur 6. Samhällsekonomiska konsekvenser i en kostnads-nyttoanalys.

Det kriterium som vanligen används i en kostnads-nyttoanalys för vad som är bra eller
dåligt att göra är samhällsekonomisk lönsamhet. Samhällsekonomisk lönsamhet
kännetecknas av att summan av samtliga nyttor för alla berörda individer och företag
överstiger summan av samtliga kostnader för alla individer och företag. I en
samhällsekonomisk analys är tidsperspektivet för de beslut som ska tas av avgörande
betydelse eftersom nyttor och kostnader, och därmed den samhällsekonomiska
lönsamheten, uppskattas för en vald tidsperiod. Denna är ibland åtgärdens tekniska
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livslängd, men kan också väljas på andra grunder, såsom hänsyn till flera framtida
generationer.
I en samhällsekonomisk analys inkluderas både projektägarens (interna) och övriga
samhällets (externa) effekter, se figur 7 nedan. En analys som omfattar endast
projektägarens effekter brukar benämnas projektekonomisk analys, men en fullständig
samhällsekonomisk analys ska omfatta också externa effekter.

Figur 7. Kategorier av nyttor och kostnader i en kostnads-nyttoanalys.

Kostnads-nytto-analyser utgör ett direkt stöd för beslut rörande dels val av skyddsåtgärd
och utformning, dels för att illustrera de samhällsekonomiska konsekvenserna i samband
med höga flöden och/eller kraftig nederbörd. Kostnads-nyttoanalyser utgör också ett
viktigt underlag för att belysa de samhällsekonomiska effekterna av översvämningar och
översvämningsskydd i enlighet med Förordningen om översvämningsrisker (SFS
2009:956), vilket utgår från EUs översvämningsdirektiv, samt Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS
2013:1).
En KNA måste kompletteras med andra slags analyser för att beslutsunderlaget ska bli
heltäckande. Viktigt är att göra en analys av fördelningseffekter, vilken visar hur nyttor
och kostnader fördelar sig på olika grupper/branscher/sektorer i samhället. Andra typer av
analyser kan också vara nödvändiga, eftersom det endast är i undantagsfall som det går
att uttrycka alla identifierade positiva och negativa effekter i monetära enheter. Om
kriteriet för samhällsekonomisk lönsamhet är uppfyllt eller inte kan ofta endast delvis
utvärderas genom en jämförelse av monetära mått. I jämförelsen måste även de
samhällsekonomiska konsekvenser som inte har mätts i monetära termer vägas in, se
Figur 6. I en KNA behöver därför effekter som inte värderats i ekonomiska termer
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beskrivas kvalitativt och åtföljas av en bedömning av i vilken grad de skulle kunna
påverka utfallet i analysen.
Åtgärder för klimatanpassning kan också medföra effekter som inte är möjliga eller
lämpliga att mäta i ekonomiska termer. En del åtgärder kommer att innebära synliga
förändringar i stadsmiljön exempelvis i form av invallningskonstruktioner, grönytor, öppna
kanaler, dammar, etc. Dessa åtgärder kan också komma att påverka människor på olika
vis och drabba/gynna olika grupper i samhället på olika sätt. Åtgärder kan exempelvis
leda till ökad eller minskad rättvisa, ökad eller minskad tillgänglighet till olika funktioner
samt ökad eller minskad tillgång till kulturvärden. Åtgärder kan också påverka funktioner i
miljön som inte påverkar människors möjligheter att dra nytta av miljön
(ekosystemtjänster). Ett exempel är värdet av att bevara ett vattendrags naturliga lopp,
oaktat den nytta människan har av detta. Sådana inneboende miljövärden låter sig inte
värderas ekonomiskt.
För att åstadkomma en bredare och mera komplett hållbarhetsanalys behöver därför den
samhällsekonomiska analysen kompletteras. Olika positiva och negativa effekter av
dessa åtgärder för klimatanpassning behöver vägas in i för att få relevanta
beslutsunderlag kring vilka åtgärder som är lämpligast och mest hållbara att utföra.
Den samhällsekonomiska analysen kan då kompletterats med bedömningar av sociala
och miljömässiga effekter för att åstadkomma en hållbarhetsanalys i enlighet med de
grundläggande principer för hållbar utveckling som ursprungligen beskrevs i Brundtlandrapporten Vår gemensamma framtid (World Commission on Environment and
Development, 1987). Analysen kommer härvid att omfatta en ekonomisk, en social och
en miljömässig analys som kan integreras till en sammantagen hållbarhetsanalys. Ett sätt
att göra detta är att tillämpa s.k. multi-kriterieanalys (MKA), se exempelvis Rosén m.fl.
(2015).
I en multi-kriterieanalys utvärderas hur olika handlingsalternativ eller projekt presterar
med avseende på en uppsättning kriterier. Dessa kriterier bör förankras väl bland de
intressenter som kan påverkas av besluten. En multi-kriterieanalys möjliggör att
kvantitativdata och kvalitativa bedömningar kan integreras till en sammantagen analys.
Det finns ett flertal olika metoder och tekniker för multi-kriterieanalys. Övergripande
beskrivningar av dessa metoder ges exempelvis av DCLG (2009).
En MKA bör inkludera följande steg:









Etablera kontext. Vad är analysens målsättning och vilka är intressenterna?
Identifiera alternativ som ska analyseras.
Identifiera kriterier mot vilka alternativen ska bedömas.
Bedöm de förväntade effekterna (prestanda) av respektive alternativ mot de
uppställda kriterierna.
Tilldela vikter (betydelse) för respektive kriterium.
Kombinera vikter och effekter för varje alternativ för att få ett sammanvägt värde.
Utvärdera resultaten.
Genomför känslighetsanalys.
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Bedömningarna av ingående kriterier vägs således samman till en slutlig bedömning.
Denna sammanvägning kan göras på olika sätt, exempelvis genom poängsättningssystem. Förfarandet innebär att användaren/beslutsfattaren tvingas att öppet redovisa hur
de olika kriterierna hanterats. MKA är därför ett viktigt verktyg för att ge stöd och struktur
vid sammanvägning av ekonomiska effekter med andra viktiga faktorer i syfte att
åstadkomma en hållbar klimatanpassning.
Syftet med MKA är således i detta sammanhang att kunna genomföra en bredare och
mera fullständig hållbarhetsbedömning av åtgärdsalternativen än vad som är fallet med
kostnads-nyttoanalysen. Genom MKA:n kan lokala sociala och miljömässiga effekter som
inte enkelt kan värderas i pengar, såsom kulturvärden, tillgänglighet, effekter kopplade till
olika miljömål, etc., inkluderas. Göteborgs Stad har utarbetat en metod för
hållbarhetsbedömning av klimatanpassningsåtgärder (se ex Rosén och Nimmermark,
2018). Kriterier för hållbarhetsbedömningar har valts i enlighet med stadens övriga
hållbarhetsarbete.
Ett exempel på redovisning av hållbarhetsbedömning med den metod som utvecklats för
Göteborgs Stad (FloodMan, se Rosen och Nimmermark, 2018) och i projektet
”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära samhället” ges i
Figur 8. Resultaten från hållbarhetsanalysen redovisas grafiskt, uppdelat på de tre
hållbarhetsdimensionerna. Miljömässiga och sociala effekter utvärderas genom
poängsättning och viktning av valda kriterier. Ekonomiska effekter utvärderas genom
kostnads-nyttoanalys. Den sammantagna hållbarhetsbedömningen uttrycks i form av ett
normerat hållbarhetsindex som kan variera mellan -100 och +100, där negativa värden
uttrycker en försämring ur hållbarhetssynpunkt och positiva värden en förbättring relativt
den situation som råder innan klimatanpassningsåtgärderna genomförs.
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Figur 8. Exempel redovisning av klimatanpassningsåtgärders hållbarhet i FloodMan.
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2

Havsnivåer i Stenungsund
Frågan om extrema och framtida stigande havsnivåer är ständigt aktuell, inte minst på
grund av samhällsbyggande i havsnära områden och den pågående globala
uppvärmningen.
För att beräkna extremvärden av havsnivåerna i dagens klimat så har hittills
förhållandevis enkel frekvensanalys tillämpats i de flesta fall. Existerande dataseriers
begränsade längd gör att de nivåer som då räknas fram har en återkomsttid av längst
200 år. För närvarande pågår emellertid ett kontinuerligt utvecklingsarbete vid SMHI
gällande förändrade havsnivåer. Det senaste arbetet har varit att kombinera de mest
extrema uppmätta nivåförändringarna orsakade av oväder på en given plats, med ett
extremt ogynnsamt utgångsläge i form av havsnivån innan stormen inträffar. Nivåer som
tagits fram med den nya metodiken ligger i medel flera dm högre än de nivåer som
beräknas med konventionell extremvärdesanalys. Dessa nivåer har räknats fram för
relativt öppen kust där det finns långa mätserier, och antas ha en mycket låg sannolikhet
som inte kunnat kvantifieras än. I vikar, fjordar och områden där topografiska effekter kan
komma att påverka vattennivåerna behövs emellertid alltid kompletterande studier.

2.1

Förslag till kriterier för havsnivåer i Stenungsund
Vi föreslår att Stenungsunds kommun tillämpar två tidsanpassade skyddsnivåer för
översvämningsskydd när det gäller klimatanpassning för havsnivåer. Dessa skyddsnivåer
bör kopplas mot en vald framtid. Den första skyddsnivån som ska anläggas bör skydda
mot en beräknad dimensionerad havsnivå år 2070, vid en 200-årshändelse på den
aktuella platsen.
För den högre skyddsnivån föreslås att den planeras för dimensionerad havsnivå år
2100, vid en 200-årshändelse på den aktuella platsen. Lokala topografiska effekter ska
beaktas för båda skyddsnivåerna. Den senare skyddsnivån bör emellertid i dagsläget
bestämmas inom ett visst spann av säkerhetsmarginal eftersom det i dagsläget finns en
stor osäkerhet, dvs. en stor variation i havsnivåhöjningen mot slutet av seklet. Se Figur 9
nedan som är hämtad från rapport IPCC AR5 (FN:s klimatpanel).
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Figur 9. Global havshöjning enligt IPCC AR5 utsläppsscenarier.

I Figur 10 nedan visas den globala havsnivåhöjningen för åren 2020, 2050, 2070 och
2100. I denna analys har osäkerheten från återkomstvärdet kombinerats med
osäkerheten från klimatscenarierna. Medianvärdet av den globala medelvattenytans
höjning enligt RCP8.5 med medföljande konfidensintervall visas i figur 10 nedan.
Konfidensintervallet ökar kraftigt mot slutet på seklet, vilket visar att osäkerheten ökar
med tiden. Värdena anges i cm relativ referensperioden 1986-2005 för klimatscenariot
RCP8,5. Siffrorna inom parantes anger 5-95 percentiler utifrån de bakomliggande
modellresultaten. Källa Church et.al., 2013.

Figur 10. Beräknad global havsnivåhöjning i cm för åren 2020, 2050, 2070 och 2100.

Nedan redovisas beräknat havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i ett framtida klimat
vid Marstrand. Havsvattenstånd med 100 års återkomsttid redovisas för åren 2020, 2050,
2070 och 2100. Nivåerna för ett framtida klimat baseras på den globala medelvattenytans
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höjning enligt klimatscenariot RCP8.5 (medianvärdet). Värdena inom parantes anger
95 % konfidensintervall. För framtida klimat inkluderar det angivna konfidensintervallet
osäkerheten i framtida medelvattenstånd för RCP8.5, osäkerheten av det beräknade
återkomstvärdet samt osäkerheten i mätningarna. Värdena anges i cm i höjdsystemet
RH2000 och baseras på observerat vattenstånd vid Smögen från perioden 1911-2017,
anpassat till Stenungsund, som bedömts vara lämplig för Marstrand. Källa SMHI.

Figur 11. Beräknat havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i cm för åren 2020, 2050, 2070 och
2100.

I nedanstående figur 12 redovisas ett utdrag från senaste beräkningar av framtida
extremvattenstånd i Stenungsund. SMHI har genomfört beräkningarna på uppdrag av
MSB. SMHI rapport ”Extremvattenstånd i Stenungsund, dat.2018-11-26.” I figuren
framgår beräknade återkomstvärden i höjdsystemet RH2000 för år 2100 inklusive
landhöjning. Återkomstvärden i centimeter i RH 2000 för återkomstperioden 100 och 200
år, samt ett högsta beräknat vattenstånd för Stenungsund. Konfidensintervallet innehåller
det riktiga värdet med sannolikheten 95 %. Högsta beräknade vattenstånd är ett värde
definierat utifrån metodik som tagits fram i SMHI:s havsnivåprojekt, kombinerat med
värdet för FN:s angivna övre percentil för RCP8.5.
Som framgår av ovanstående figur 11 (Marstrand) samt nedanstående figur 12
(Stenungsund), så överensstämmer de vid en 100 årshändelse år 2100. Därmed bör det
finnas en liknande samstämmighet för år 2070. Detta bör emellertid säkerställas innan
den slutliga skyddsnivån fastställs för Stenungsunds centrum år 2070.

Figur 12. Extremvattenstånd i Stenungsund för år 2100. Beräkningar för 100 respektive 200 års
händelse samt högsta beräknade havsvattenstånd.
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I nedanstående figur 13 redovisas högsta beräknade havsvattenstånd i Stenungsund för
år 2100, samt vilka bidrag som tillsammans ger högsta beräknade havsvattenstånd.
Posterna i beräkningen av högsta beräknade havsvattenstånd år 2100 är definierat
utifrån en metodik som tagits fram inom SMHI:s havsnivåprojekt.

Figur 13. Beräknat högsta högvattenstånd för år 2100 i Stenungsund.

Dimensioneringskriteriet för höga havsnivåer föreslås utgå från en 200 års händelse i
kombination med olika säkerhetsmarginaler beroende på konsekvens. Detta ligger helt i
linje med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar samt från rapporten ”Stigande
vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.

2.2

Senaste beräknade havsnivåer i centrala Stenungsund
Vi föreslår att Stenungsunds kommun använder de senaste resultaten, som tagits fram av
MSB för analys av översvämningsutbredningen i Stenungsund. Hot- och riskartorna för
Stenungsund visar på vilka konsekvenser en översvämning av havet kan få på Stenungsund. Den senaste översvämningskarteringen, som genomförts visar på de områden som
hotas i centrala Stenungsund av en översvämning när havet uppnår en viss beräknad
nivå. Hotkartan för havet visar utbredningen och djupet av en översvämning. Hotkartorna
finns för de områden som identifierats ha en betydande översvämningsrisk enligt
förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956). Nedan visas några exempel på
beräkningsresultat för Stenungsund, som även presenteras på MSBs hemsida under
översvämningsportalen. Se vidare;
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/stenungsund/hotkartor.html
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Figur 14. Beräknad 200-årsnivå för Stenungsund i slutet av seklet (2,10 m i RH2000). Beräknat
vattendjup.

Figur 15. Beräknad högsta nivå i slutet av seklet för Stenungsund i slutet av seklet (2,60 m i
RH2000). Beräknat vattendjup.

Nedan redovisas föreslagna klimatanpassningsnivåer för år 2070 samt för år 2100.
Den dimensionerande händelsen för Stenungsund föreslås utgå från en 200 års
händelse, vilket ligger helt i linje med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar i
rapporten ”Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade
områden”.
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Föreslagen skyddsnivå för år 2070. Skyddsnivån föreslås utgå från en 200 års händelse
som inkluderar vinduppstuvning och en extra säkerhetsmarginal. Då blir beräknad nivå
+ 2,3 m.ö.h. (en 100 års händelse enligt figur 11 är + 2,15 m + 0,10 m förhöjd nivå för en
200 års händelse enligt uppgift från SMHI).
Föreslagen förhöjd skyddsnivå för år 2100. Återkomstvärdet för en 200 års händelse
enligt figur 12 är + 2,58. Detta överensstämmer med ”högsta beräknade vattenstånd” år
2100 enligt figur 13. En nödvändig skyddsnivå kan därmed föreslås ligga på + 2,6 m.ö.h.

3

Skyfall
Under senare år har frågan om skyfall aktualiserats genom ett flertal kostsamma
översvämningar i urbana miljöer, varav översvämningen i Köpenhamn den 2 juli 2011 är
mest uppmärksammad. Denna händelse har i allra högsta grad påverkat diskussionen
om skydd mot skyfall inom urbana stadskärnor. De kraftigaste skyfallen har ofta en
ganska begränsad utbredning och påverkar därför i första hand de lågt belägna delarna i
en urban stadskärna.
Inom hårdgjorda stadsstrukturer finns i regel inte tillräckligt utrymme för att hantera det
ytvatten som avleds vid kraftig nederbörd, som skyfall. Skyfallsfrågan är därmed en fråga
som kräver förvaltningsöverskridande samverkan för att möjliggöra en klimatanpassning
av samhällsutvecklingen i ett föränderligt klimat. Skyfall behöver därför få ett större
utrymme i kommunens verksamhetsplanering då det förutom att säkerställa framtida
samhällsutbyggnad även handlar om att skydda befintliga strukturer och samhällsviktiga
objekt.
Speciellt viktigt blir detta för Stenungsund, då det planeras för klimatanpassning mot ett
stigande hav, vilket kommer att kräva en väl genomtänkt planering. Ett skydd mot höga
havsnivåer kan t.ex. komma att försämra möjligheten för avledningen av ytvatten i
samband med skyfall. En skyfallsplanering som tydligt klargör åtgärdsbehovet,
ansvarsfördelning, tidplan och uppföljningsarbete kommer att underlätta för kommunens
kontinuerliga arbete med att minimera de skador som ett skyfall kommer att kunna
orsaka. Till skillnad från den stigande havsnivån, där det finns möjlighet till en mera
långsiktig åtgärdsplanering, bör de förebyggande åtgärderna mot skyfall planeras och
genomföras inom ett betydligt kortare tidsschema.
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Stockholms län har tagit fram ett faktablad,
”Fakta 2018:5, Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall –
stöd i fysisk planering” där de beskriver hur risken för översvämning till följd av skyfall
konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner.
Länsstyrelsen rekommenderar bl.a.:
-

Att ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid
en översvämning från minst ett 100-årsregn

-

Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i detaljplanen och
eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Samhällsviktig verksamhet ska ges
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en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en
översvämning.
-

Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och ska vid behov
säkerställas.

Hänsyn till dessa rekommendationer ska tas vid planering av all ny bebyggelse, såväl vid
lokalisering, som placering och utformning. En skyfallsplan kan därför utföras för att ingå
som del i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, ett tematiskt tillägg till den fördjupade
översiktsplanen eller som ett fristående dokument. Nedan följer en beskrivning på hur det
fortsatta klimatanpassningsarbetet kan genomföras för att klimatsäkra Stenungsunds
centrumutveckling mot skyfall.

3.1

Förslag till kriterier för skyfall
Vi föreslår att Stenungsunds kommun följer Länsstyrelsens rekommendation och
tillämpar ett klimatanpassat 100-årsregn (CDS-regn med 6 timmars varaktighet). Med
klimatanpassat regn menas att en klimatfaktor ska tillämpas. En klimatfaktor om minst
1,25 föreslås användas, som kan hämtas från SMHI, rapporten ”Sveriges framtida klimat,
Klimatologi Nr 14, 2015” samt från ”MSB, publikation 1121 - augusti 2017, ”Vägledning
för skyfallskartering - Tips för genomförande och exempel på användning”. Detta scenario
är det som Länsstyrelsen rekommenderar och bland annat förespråkas av MSB vid studie
av skyfall.
För mer information om modelleringsmetodik vid skyfallskarteringar hänvisas till
publikationen ”Vägledning för skyfallskartering”, som tagits fram av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB 2017). Det bör påpekas att lämplig klimatfaktor för
ett regn med 100-års återkomsttid är utifrån dagens kunskapsläge. Vilken siffra som
slutligen ska väljas kan hämtas från rapporten ”Extremregn i nuvarande och framtida
klimat: analyser av observationer och framtidsscenarier (SMHI 2018)”.
Med kostnads-nyttoanalys (KNA) kan det emellertid utvärderas om en högre skyddsnivå
ska tillämpas för de mest riskutsatta byggnaderna och samhällsviktiga funktioner, i det fall
ett skyfall skulle medföra stora konsekvenser. Det innebär att det dimensionerande
regnet i volym bör vara av samma storleksordning som det i Köpenhamn och fördelas i
tiden som ett så kallat CDS-regn (Svenskt Vatten, 2011). Det skulle innebära ett 6
timmars regn med ett centralt tio minuters block på 71 mm. Under den värsta timmen
antas 132 mmm falla och den totala nederbördsmängden uppgår till ca 200 mm. Detta är
i samma storleksordning som regnet i Köpenhamn 2011. Återkomsttiden för
Köpenhamnsregnet har bedömts vara i storleksordningen 500–1000 år.
Regnmängderna under olika tidsperioder framgår av tabell 2 nedan.
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Tabell 2. Regnmängderna (mm) under olika tidsperioder av det dimensionerande regnet.

4

Avslutande kommentar
Klimatforskningen är ett dynamiskt område där nya resultat kan förväntas, speciellt
genom de återkommande utvärderingar som görs av FNs klimatpanel, IPCC. I arbetet
med klimatanpassning är det viktigt att fortlöpande följa den vetenskapliga utvecklingen
och justera anpassningsarbetet när nya resultat från klimatforskningen blir offentliggjorda.
I detta sammanhang är IPCCs nästkommande rapport 2021 av särskilt intresse.
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1

Introduktion

1.1

Bakgrund
I samband med planprogrammet för Stenungsunds centrum har det tagits fram
översvämningskarteringar vilka visar på att risken för översvämning från stigande hav och
skyfall är mycket hög. Inom centrumområdet pågår tre detaljplaner, dessa benämnda
Västanvindsgatan, Stenungsund Resecentrum och CW Borgs väg. I Figur 1-1 återfinns
information om detaljplanernas läge tillsammans med detaljplanen pågående i norr;
Gamla SIF-området.

Figur 1-1. Pågående detaljplaner inom Stenungsunds centrumområde (Stenungsund, 2020).

Västanvindsgatan är den enda planen som varit ute på samråd (sommaren 2019) medan
de andra två planerna ligger inför samråd. Länsstyrelsen Västra Götalands
samrådsyttrande till Västanvindsgatan berörde bl.a. översvämningsrisker och hur dessa
inte utretts på en strategisk nivå. Att klimatsäkra centrumområdet är därför nödvändigt för
repo001.docx 2015-10-05
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att få planerna godkända, detta för en hållbar samhällsutveckling som kan hantera
framtida klimatförändringar så som stigande havsnivåer och extrema regn, s.k. skyfall.
Under hösten 2019 definierades mål och strategier för klimatanpassning med avseende
på stigande havsnivåer och skyfall för Stenungsunds centrumutveckling. Arbetet
sammanfattas i PM ”Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer
och påverkan av skyfall” (Sweco, 2019 b). Klimatanpassningsstrategin grundas på ett
adaptivt förhållningssätt till klimatförändringar, där anpassningen görs stegvis på
medellång (år 2070) till lång sikt (år 2100). I Bilaga 1 återfinns fullständig version av
klimatanpassningsstrategin vilken beskrivs kortfattat nedan.
•

På medellång sikt, fram till år 2070, anpassas skyddet för en verkningsfull
skyddsnivå motsvarande som lägst + 2,3 m.ö.h. (RH2000). Den
dimensionerande händelsen för skyddsnivån är högvatten vid år 2070 med
sannolikheten 200-års återkomsttid inom det övre konfidensintervallet (95percentilen).

•

Högvattenskyddet planeras så att det på lång sikt, fram till år 2100, är möjligt att
ytterligare nivåanpassas då kunskapen om klimatpåverkan kommer att öka under
tid. Därför ska högvattenskyddet utformas med möjlighet till förändrings-/ eller
påbyggnadsbarhet. Med dagens kunskapsläge föreslås en motiverad skyddsnivå
vara motsvarande som lägst + 2,6 m.ö.h. (RH2000). Den dimensionerande
händelsen för skyddsnivån är högvatten vid år 2100 med sannolikheten för 200års återkomsttid inom det övre konfidensintervallet (95-percentilen) samt högsta
beräknade havsvattenstånd för år 2100.

För val och utformning av klimatanpassningsåtgärder i samband med pågående
detaljplanearbete är samhällsekonomiska konsekvenser och hållbarhetsaspekter
väsentliga att utvärdera. I handboken ”Systemlösningar för utveckling av
klimatanpassning av det kustnära samhället”, ett projekt finansierat av Naturvårdsverks
stadsinnovationsstöd, beskrivs just ett sådant tillvägagångssätt (Sweco, 2019 a). Med
hjälp av ett planeringsverktyg utvärderas samhällsekonomiska konsekvenser och
hållbarhetsaspekter i en multi-kriterieanalys (MKA). Beskriven metodik och
planeringsverktyg har fungerat som underlag till åtgärdsplanering för klimatanpassning i
Stenungsunds centrumområde. Sweco har på uppdrag av Stenungsunds kommun tagit
fram föreliggande PM för att beskriva den konkreta åtgärdsplaneringen.

1.2

Syfte
Projektet har haft till syfte att visa på hur Stenungsunds centrumområde kan
klimatanpassas med avseende på översvämningsrisker kopplat till stigande havsnivåer
och skyfall, samt vilket av förslagen som är mest hållbart och medför störst samhällsnytta.
Arbetet har inneburit att åtgärdsförslag har definierats och utvärderats i ett existerande
planering- och beslutsstödverktyg. Planeringsverktyget används för att genomföra en
multi-kriterieanlays (MKA) som betraktar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter
över tid. Utvärderingen kommer ge ett beslutsunderlag för vilket av åtgärdsförslagen som
medför den största samhällsnyttan och därmed är mest lämplig att välja.
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1.3

Förutsättningar
Utredningsområde för val av principiella åtgärdsförslag är gult område som presenteras i
Figur 1-2. Området delas in i norra respektive södra delen. Den norra delen utgör ett
verksamhetsområde för småindustrier. Området är inte aktuellt för bostadsbebyggelse då
det är ett s.k. influensområde till industriområdet norr om Stenungeån. Industriområdet är
klassat som ett riksintresse för industriell produktion. Ett skydd för den norra delen
kommer därmed verka för befintliga fastigheter där mark för sådan typ av verksamhet
troligen är svår att hitta någon annanstans i kommunen.
Den södra delen utgörs av centrum i Stenungsunds kommun. Inom området återfinns ett
köpcentrum, bostadsbebyggelse, järnvägsstation och parkeringsytor. Det är inom den
södra delen som pågående detaljplaner, som beskrivs i Figur 1-1, återfinns.
Avgränsningen för utredningsområdet i östlig riktning är avrinningsområdenas utbredning.

Norra

Södra

Figur 1-2. Utredningsområde för klimatanpassningsåtgärder (gul linje). Området delas in i den norra
respektive södra delen.
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Analysen har begränsats till att utvärdera tre principiella förslag på
klimatanpassningsåtgärder. Möjligheten för gröna lösningar, med naturliga element, har
bedömts vara svåra att genomföra inom området.
Att studera ett åtgärdsalternativ med yttre barriärer i havet har uteslutits från analysen
p.g.a. kostnaden för en sådan åtgärd. Kostnaden för barriärskydden har i en tidigare
utredning uppskattats till 1 800 Mkr (Sweco, 2013). Av erfarenhet från Göteborg är
uppskattad kostnad låg och kommer med stor sannolikhet landa på en betydligt högre
siffra vid mer detaljerade studier. Sweco bedömer att det kommer vara svårt att räkna
hem ett sådant åtgärdsalternativ med de nyttor som skyddet innebär.
Samtidigt som aktuell utredning pågick arbetet med den nya översiktsplanen för
Stenungsunds kommun – ÖP 2020, samt framtagandet av klimatanpassningsplanen som
ska fungera som ett tematiskt tillägg till ÖP 2020. I arbetet med klimatanpassningsplanen
ingår det att analysera kommunens klimatutmaningar och sårbarheter i olika
samhällsfunktioner, identifiera olika åtgärder som kan hantera de händelser,
konsekvenser och sårbarheter som identifierats, prioritera åtgärderna samt
genomförande och uppföljning. Det är viktigt att föreliggande utredning inkluderas i den
övergripande klimatanpassningsplanen för kommunen.

1.4

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen har bestått av representanter fån Plan, Mark- och exploatering, Bygg och
Miljö, VA, Strategi Samordning, Infrastruktur, samt Kultur och Fritid. Sweco har fungerat
som processledare för arbetet. Under våren 2020 har Sweco anordnat tre workshops med
representanter från kommunen. Respektive workshop har sammanfattats i ett protokoll
som delgetts projektgruppen. På Sweco har Mats Andréasson och Lars Rosén arbetat som
specialister, samt Annamaria Haag och Nils-Petter Sköld som handläggare
För den ekonomiska analysen har kommunen tagit fram underlag till Sweco som genomfört
analysen. Bedömning av de miljömässiga och sociala kriterierna genomfördes av
kommunen under den sista workshopen daterad till 18 maj 2020.
.
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2

Metodik
För utvärdering av studerade åtgärdsförslag har ett planerings- och beslutsstödsverktyg,
utvecklat i projektet Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära
samhället, använts (Sweco, 2019 a). Verktyget utgör en multi-kriterieanalys (MKA) där en
ekonomisk, en social och en miljömässig analys genomförs. De ekonomiska effekterna
utvärderas med hjälp av en samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys (KNA) där
kostnader och nyttor kvantifieras. De sociala och miljömässiga effekterna bedöms utifrån
ett antal kriterier som poängsätts och viktas gentemot varandra. Eftersom de sociala och
miljömässiga effekterna representeras av poäng och de ekonomiska effekterna av en
kvantifiering av kostnader och nyttor behöver dessa bedömningar normaliseras för att
kunna ge en sammantagen bedömning av åtgärders hållbarhet, i ett s.k.
hållbarhetsindex.

2.1

Planeringsverktyg
Planeringsverktyget är en vidareutveckling av verktyget FloodMan – Sustainable Flood
Management Assessment Tool som togs fram i samband med Göteborgs Stads arbete
med klimatanpassningsåtgärder (Sweco, 2019 a). I handbok för planeringsverktyget
beskrivs vad en multi-kriterieanalys är, metodikens övergripande struktur samt mer
detaljerad information om den ekonomiska, sociala och miljömässiga analysen. Det
stegvisa genomförandet består av 12 moment vilka alla genomgåtts för
åtgärdsplaneringen i Stenungsunds centrumområde. Punkterna sammanfattas enligt
nedanstående:
1. Välj startår och slutår samt referensalternativ för den
analys som ska genomföras. Exempelvis 2020 som
startår och 2100 som slutår, vilket alltså innebär val av 80
års tidshorisont. Den nuvarande situationen, utan
genomförande av klimatanpassningsåtgärd, väljs ofta som
referensalternativ (mot vilket åtgärdsalternativen jämförs)
men också andra referensalternativ kan definieras. Valet av
referensalternativ är upp till användaren att definiera och
tydligt motivera.

1
2
3
4
5
6

7
2. Välj översvämningsscenarier (nivåer på havet eller
8
annan vattenvolym) med olika återkomsttider. Upp till 8
9
scenarier kan hanteras, men minst 3 krävs för att ge en
10
acceptabel skattning av den samhällsekonomiska
11
riskkostnaden. Vanliga exempel på översvämnings12
scenarier är nivåer med återkomsttider på 10, 20, 50, 100
år och 200 år. OBS! Nivån för en 100-årshändelse måste
vara ett av de valda översvämningsscenarierna. För varje valt
översvämningsscenario (nivå) utläses medianvärde och 95-percentil för nivåns
återkomsttid utifrån underlag från SMHI.
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3. Identifiera antalet skadeobjekt och verksamheter som påverkas vid den
specifika vattennivån för varje valt översvämningsscenario. OBS! Detta görs
för både startåret och slutåret. I FloodMan finns schablonskadekostnader
(enhetspriser) med osäkerhetsuppskattningar, baserat på försäkringsdata mm, för
de objekt och verksamheter som anges i Bilaga 2. Ett viktigt underlag är
kommunernas fastighetskartor men även andra underlag kring exempelvis
samhällsviktiga
verksamheter
som
elförsörjning
(exempelvis
transformatorstationer)
och
vårdinrättningar.
Kommunala
riskoch
sårbarhetsanalyser kan vara användbart för att identifiera samhällsviktiga
funktioner mm. som kan påverkas.
4. Uppskatta effekter på trafikstörning. Detta behöver endast göras för en nivå och
i detta fall användes nivån med 200 års återkomsttid. I FloodMan-metoden antas
att översvämningars effekter på trafikstörningar sedan följer samma variationer
som övriga skador. Viktigt underlag här är data från stat och kommun rörande
trafikflöden för vägtrafik och spårbunden trafik.
5. Beräkna den samhällsekonomiska risken som funktion av återkomsttider
och skadekostnader. Den samhällsekonomiska risken (med osäkerhetsanalys
om detta valts) med hänsyn till översvämningars skadeeffekter på skadeobjekt,
verksamheter och trafikstörningar beräknas för den valda tidshorisonten
automatiskt i FloodMan-verktyget.
6. Identifiera, beskriv och kostnadsuppskatta åtgärdsalternativ. Som hjälp till
kostnadsuppskattning finns i FloodMan-verktyget schablonvärden för olika
åtgärdslösningar, vilket också presenteras i Bilaga 3. Välj också när åtgärden ska
genomföras. För Stenungsund har mera platsspecifika värderingar av
åtgärdskostnader gjorts, baserat på erfarenheter från tidigare uppdrag (särskilt
arbete med översvämningsskydd vid Henån, Orust).
7. Bedöm effekterna av åtgärder på skadeobjekt och verksamheter. För varje
åtgärd identifieras det antal skadeobjekt och verksamheter som kan förväntas
påverkas
efter
att
åtgärden
genomförts.
Detta
görs
för
varje
översvämningsscenario (nivå) som ingår i analysen. Detta görs även här för både
startår och slutår. Som ett alternativ kan en förenklad analys genomföras, där
användaren anger upp till vilken skyddsnivå åtgärden verkar (exempelvis upp till
200-årsnivån). Skyddsnivå måste anges för både startår och slutår.
8. Beräkna åtgärders nyttor. För varje åtgärdsalternativ beräknas riskreduktion
(utifrån uppgifterna i steg 1–7) samt även tillkommande nyttor, såsom exempelvis
höjning av fastighetsvärden till följd av exploateringsmöjligheter eller minskad
spridning av näringsämnen, partiklar och andra föroreningar till följd av anläggning
av dammar som binder dessa ämnen.
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9. Beräkna åtgärders samhällsekonomiska lönsamhet. Åtgärdernas lönsamhet
beräknas genom summan av nuvärden för samtliga nyttor minus summan av
nuvärden för samtliga kostnader. Detta görs automatiskt i planeringsverktyget.
Den samhällsekonomiska lönsamheten används som ett mått på den ekonomiska
hållbarheten hos respektive åtgärd.
10. Bedöm åtgärdernas sociala effekter. Vid bedömning av sociala effekter bör en
workshop ordnas (genomförd 18 maj 2020), där representanter som kan företräda
olika intressenters intressen deltar. Exempelvis bör denna grupp omfatta personer
med kunskap om stadsplanering, kulturvärden, hälsoeffekter och olika berörda
grupper (exempelvis barn, idrottsföreningar, etc.). Varje åtgärd bedöms genom
poängsättning och viktning av kriterier enligt beskrivning ovan. Om gruppen inte
kan enas och nå konsensus rörande effektbedömningar eller vikter bör olika
scenarier, exempelvis med olika uppsättningar vikter, analyseras för att se vilken
betydelse dessa skilda uppfattningar har på slutresultatet. De sammanvägda
sociala effekterna används som ett mått på den sociala hållbarheten.
11. Bedöm åtgärdernas miljömässiga effekter. Också vid bedömning av
miljömässiga effekter bör en workshop ordnas (genomförd 18 maj 2020), där
representanter med olika typer av miljöeffekter deltar. Exempelvis bör denna grupp
omfatta personer med kunskap om ekosystem i mark, vatten och våtmarker, liksom
personer med kunskap om förbrukning av icke-förnybara naturresurser, påverkan
på luftkvalitet och utsläpp av växthusgaser. Varje åtgärd bedöms genom
poängsättning och viktning av kriterier enligt beskrivning ovan. Om gruppen inte
kan enas och nå konsensus rörande effektbedömningar eller vikter bör olika
scenarier, exempelvis med olika uppsättningar vikter, analyseras för att se vilken
betydelse dessa skilda uppfattningar har på slutresultatet. De sammanvägda
sociala effekterna används som ett mått på den miljömässiga hållbarheten.
12. Sammantagen hållbarhetsbedömning. Utifrån de genomförda analyserna av
ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet görs en sammantagen
hållbarhetsbedömning enligt beskrivningen ovan. Den sammantagna hållbarhetsbedömningen ligger till grund för en rangordning av åtgärderna. Det är här viktigt
att resultaten från den sammantagna hållbarhetsbedömningen tydligt motiveras
och logiskt förklaras av de resultat som framkommit i de ekonomiska, sociala och
miljömässiga analyserna.
Syftet med analysen är att kunna svara på vilket åtgärdsförslag som är mest hållbart och
medför störst samhällsnytta. Analysen tydliggör också om marken är lämplig för
bebyggelse, d.v.s. om kostnaderna står i proportion till nyttorna eller det motsatta.
Verktyget möjliggör ett adaptivt förhållningssätt till klimatplanering, d.v.s. att åtgärder kan
planeras över tid för att undgå att åtgärderna anläggs onödigt tidigt och därmed riskerar
att tappa funktion men även kondition fram till den tidpunkt då de verkligen behövs för att
minimera översvämningsrisken. Resultatet visualiseras grafiskt, delvis separat för de
ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna men också tillsammans i s.k.
hållbarhetsindex.
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2.2

Åtgärdsförslag
Tre åtgärdsalternativ har utvärderats i MKA för Stenungsunds centrumområde, dessa
presenterade i Tabell 2-1. Åtgärdsförslagen togs fram i samråd med arbetsgruppen under
workshop 2 den 20 april 2020. Åtgärdsalternativen har jämförts mot ett referensalternativ
som innebär att inga åtgärder genomförs, d.v.s. nuläget. Referensalternativet innebär att
detaljplanerna inte kan antas. I Bilaga 4 beskrivs åtgärderna i kartformat och med
bedömd konsekvens i form av översvämningsrisk.
Tabell 2-1. Studerade åtgärdsförslag i MKA för Stenungsunds centrumområde.

Alternativ

När i tid

Nivå (m)

Åtgärd

Kommentar

RH2000

Referens

-

Inte göra något

1

2020–2070

Objektsskydd söder

+2,8 *

Skydd DP och befintliga viktiga
byggnader

2070–2100

Vall hela sträckan

+3,1 **

Skydd befintliga fastigheter

2020–2070

Vall norr &

+2,8*

Skydd befintliga fastigheter

Objektsskydd söder

+2,8*

Skydd DP och viktiga
byggnader

Påbyggnadsbar vall norr &

+3,1**

Fortsatt skydd

Vall söder

+3,1**

Objektsskydd söder

+3,1**

2

2070–2100

3

2020–2100

Detaljplaner kan inte antas

Skydd DP, befintliga viktiga
byggnader och viktiga vägar

* 200-års återkomsttid år 2070 med 95-percentil + 0,5 m säkerhetsmarginal
** 200-års återkomsttid år 2100 med 95-percentil + 0,5 m säkerhetsmarginal
Ett objektsskydd innebär att specifika objekt översvämningsskyddas med en enskild eller
en kombination av lösningar. Lösningen kan vara tillräcklig höjdsättning av marken och
färdigt golv på byggnader, men också skyddskonstruktioner i öppningar på byggnaderna,
vattentäta konstruktioner som kan stå i vatten utan att ta skada eller konstruktion på pålar
som höjer upp byggnader.
Den tilläggskostnad som det innebär att objektsskydda en byggnad mot en extrem
havsnivå i framtiden som utgår från medianvärdet respektive övre konfidensgräns för
medianvärdet är liten. Därför bedöms det rimligt att objektsskydd till år 2070 respektive
2100 görs för den övre konfidensgränsen. Nivån för det övre konfidensgränsen motsvarar
därmed en återkomsttid större än 200 år och även en nivå som för 200-års återkomsttid
är trolig att inträffa efter år 2100. Med erfarenhet ifrån andra kustkommuner i södra
Sverige utgör havsnivån i den övre konfidensgränsen för 200-års återkomsttid år 2100,
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medianvärdet för havsnivån år 2150 (samma återkomsttid). Högst avgörande för denna
analys är lokala förutsättningar, vilka i dagsläget inte finns framme för Stenungsunds
centrum men det ger ändå en indikation på säkerhetsfaktorn i föreslagen nivå.
Till havsnivån som återfinns i övre konfidensgräns har en säkerhetsmarginal på 0,5 m för
nya byggnader inkluderats i nivåerna presenterade i Tabell 2-1. Med de marginaler som
inkluderats i nivåerna erhålls en extra säkerhet till en marginellt liten kostnad.
I Figur 2-1 presenteras en schematisk illustration av planeringsnivåerna för objektskydd till
år 2070 och i Figur 2-2 planeringsnivåer för objektsskydd till år 2100. Nivåerna utgår från
beräknade 200-årsnivåer för respektive år (SMHI, 2018). Utöver säkerhetsmarginalen i
själva havsnivån (95% chans att nivån ryms inom det angivna värdet) inkluderas även en
säkerhetsmarginal för nya byggnader på 0,5 m och ett maximalt stående vattendjup på
0,2 m för prioriterat vägnät, detta i enlighet med Göteborgs Stads strategi för
planeringsnivåer (Göteborgs Stad, 2019). Observera att säkerhetsmarginalen för ny
samhällsviktig anläggning är högre, enligt Göteborgs Stads riktlinjer (1,5 m marginal till
vital del).

Figur 2-1. Schematisk illustration av planeringsnivåer för objektskydd till år 2070 i Stenungsund.
Nivåerna utgår från högvattennivå år 2070 i det övre konfidensintervallet (+ 2,3 m) inklusive en
säkerhetsmarginal för nya byggnader på 0,5 m och ett maximalt stående vattendjup på 0,2 m för
prioriterat vägnät.

Figur 2-2. Schematisk illustration av planeringsnivåer för objektskydd till år 2100 i Stenungsund.
Nivåerna utgår från högvattennivå år 2100 i det övre konfidensintervallet (+ 2,6 m) inklusive en
säkerhetsmarginal för nya byggnader på 0,5 m och ett maximalt stående vattendjup på 0,2 m för
prioriterat vägnät.
repo001.docx 2015-10-05

9(25)
PM
2020-07-08
KONCEPTHANDLING
KNA/MKA

HA p:\21331\13008022\000_stenungsund_skyfall_och_stigande_vatten\10 arbetsmtrl_dok\mka\pm inkl bilagor\pm_samhällsekonomisk- och
hållbarhetsanalys av klimatanpassningsåtgärder_slutgiltig.docx

214

3

Resultat från MKA
I aktuellt kapitel beskrivs resultat från den ekonomiska analysen, miljömässiga och
sociala analysen samt det sammanvägda hållbarhetsindexet som utgör en normalisering
av resultatet från ekonomisk, miljömässig och social analys.

3.1

Ekonomisk analys
Genomförda kalkyler är grova och syftar till att i ett tidigt skede ge en bra indikation över
hur åtgärdsalternativen förhåller sig till varandra ekonomiskt. I ett senare skede får en
mer detaljerad kalkyl tas fram för det alternativ som är mest lämpligt.

3.1.1 Skadekostnad
För identifiering av skadekostnader har Sweco tagit fram översvämningskartor för 10-,
20-, 50-, 100- och 200-års återkomsttid, idag år 2020 och år 2100. Kartorna är
genererade genom analys i Scalgo Live. Scalgo är ett statiskt program baserat på en
terrängmodell från Lantmäteriet (GSD-Höjddata, grid 2+, 2019-11-29). I programmet
belastas terrängen med en nivå på havet. Det innebär att alla ytor som i anslutning till
havet har en nivå under havsnivån kommer svämmas över. Att det är statiskt betyder att
det inte visar dynamiken i utbredningen, hur länge det är ett visst djup eller hur
ledningssystemen inverkar. Med hjälp av översvämningskartorna har Stenungsunds
kommun sedan identifierat antalet skadeobjekt för de olika scenarierna.
Översvämningssituationen hanterar inte samverkan mellan ytliga och underjordiska
system, som VA-ledningsnätet. Kombinationseffekten av extrem havsnivå och ett normalt
förekommande regn är därför inte studerad i detta läge för identifiering av
skadekostnader.
Skyfallssituationen behöver beaktas i de klimatanpassningsåtgärder som planeras för
området. Det är viktigt att planområdena höjdsätts på rätt sätt för att minimera risken för
översvämning orsakad av skyfall. Det behöver dessutom finnas luckor i eventuella
storskaliga lösningar där skyfallsstråken ansluter mot havet. Öppningarna ska kunna
stängas i samband med stigande havsnivåer. Skadekostnaden motsvarar den förväntade
effekten vid extrem havsnivå och inte vid skyfall. Scalgoanalysen är därför inte tillräcklig
för att bedöma totala konsekvenser vid översvämning. Den beräknade skadekostnaden
av översvämningar (över tid) kan eftersom konsekvenser till följd av skyfall saknas
förväntas vara något underskattad i förhållande till den verkliga skadekostnaden av
översvämningar. Åtgärder för att anpassa Stenungssunds centrum med avseende på
skyfall bör därför även anpassas till de åtgärder som kommer att genomföras med
avseende på stigande havsnivåer, speciellt med fokus på framtida skyfallsstråk.
Skadekostnader har beräknats för en tidshorisont på 80 år och två räntesatser på 1,4%
respektive 3,5%. Räntesatserna symboliserar en diskontering av framtida nyttor och
kostnader till ett s.k. nuvärde. Diskonteringen används för att kunna jämföra nyttor och
kostnader som inträffar vid skilda tidpunkter. Allmänt gäller att ju högre diskonteringsränta
och ju längre fram i tiden en konsekvens inträffar desto lägre blir dess nuvärde. Med en
lägre räntesats tas således en större hänsyn till effekter för framtida generationer.
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Räntesatsen 1,4 % utgår från Stern-rapporten (Stern, 2006) som utvärderar
samhällsekonomiska effekter av klimatförändringar. Räntesatsen 3,5 % utgår från
Trafikverkets (2018) beräkningar av samhällsekonomisk nytta.
Skadekostnader är baserade på schablonvärden presenterade i Bilaga 2. Den förväntade
skadekostnaden för översvämning från stigande hav, för återkomsttider upp till 200 år, är
illustrerad i Figur 3-1, för nuläget (år 2020) och år 2100.
Skillnaden i skadekostnad mellan år 2020 och 2100 beror på klimatförändringarnas
förväntade effekt på havsnivån. Notera att den stigande havsnivån över tid har en större
påverkan på de förväntade skadekostnaderna än den förväntade återkomsttiden av olika
scenarier. Det vill säga att till exempel en 10-årshändelse år 2100 förväntas medföra
större skada än en tvåhundraårshändelse idag (år 2020).

Figur 3-1. Förväntad skadekostnad av översvämning från stigande hav för det analyserade
nollalternativet, att inga åtgärder genomförs, idag år 2020 och i framtiden, år 2100.

3.1.2 Riskkostnad och riskreduktion
Åtgärdernas förväntade riskkostnad har beräknats utifrån föreslagen metodik i
handboken för ”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära
samhället” (Sweco, 2019 a). Antaganden för åtgärdernas inverkan på risken presenteras i
Bilaga 5. I samtliga åtgärdsalternativ reduceras alla trafikförseningar till noll år 2070. I
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åtgärdsalternativ 1 och 2 med en storskalig vall och i åtgärdsalternativ 3 med upphöjning
av väg.
Fördelningen av riskkostnader för Stenungsunds kommun är illustrerad i Figur 3-2, där
respektive objekts andel av den totala riskkostnaden redovisas för nollalternativet (att
inga åtgärder genomförs). Resultatet visar på att mycket av skadekostnaderna och
därmed risken förekommer i form av skada på parkering, trafik och industri.
Åtgärdernas förväntade påverkan på riskkostnaden är illustrerad i Figur 3-3. Den
reducerade riskkostnaden, det vill säga differensen i riskkostnad mellan nollalternativet
och åtgärdsalternativet (1–3), motsvarar åtgärdens monetära nytta.

Figur 3-2. Fördelning av riskkostnader över möjliga skyddsobjekt.

Figur 3-3. Beräknad riskkostnad för respektive skyddsobjekt och analyserade alternativ.
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Åtgärdernas förväntade riskreduktion (monetära nytta) för de tre åtgärdsalternativen har
beräknats över en tidsorisont på 80 år och för två räntesatser; 1,4 % respektive 3,5 %.
Åtgärdernas sammantagna monetära nytta över tidsperioden är sammanställd i Figur 3-4
med ett osäkerhetsintervall på 90%. Hänsyn har tagits till osäkerheter i schablonvärden
(enhetspriser) för skadekostnader, hur stor andel av de identifierade objekten som
skadas vid ett översvämningstillfälle och hur långvariga och omfattande trafikstörningar
blir.

Figur 3-4. Analyserade åtgärders beräknade reduktion i riskkostnad över 80 år för två räntesatser.
A) 1,4 % och B) 3,5%
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3.1.3 Åtgärdskostnader
Alternativens åtgärdskostnader har beräknats över en tidsorisont på 80 år och för två
olika räntesatser; 1,4% respektive 3,5%. Åtgärdskostnaderna ska ses som grova
uppskattningar för att ge en uppfatttning om alternativens kostnadsmässiga
storleksordning. De är framtagna i samråd med arbetsgruppen och är baserade på
schablonvärden i Bilaga 3 samt erfareneheter från andra projekt av liknande karaktär,
särskilt utifrån det arbete som utförts i Henån, Orusts kommun (Sweco, 2019a).
De enhetspriser som använts för kostnadsuppskattningarna av åtgärderna redovisas i
Tabell 3-1. Vid kostnadsuppskattningarna har det antagits att livslängden på åtgärderna är
lång och att underhållskostnaderna är mycket låga. För åtgärdskostanderna har ett
osäkerhetsintervall på +/- 30 % använts schablonmässigt för alla kostnader. Nuvärdet för
åtgärdskostnaderna framgår för samtliga åtgärdsalternativ i Bilaga 3. Där framgår också
tidpunkt för respektive åtgärd.
Tabell 3-1. Enhetspriser för åtgärdskostnader.
Investeringskostnad
Påbyggnadsbar vall från 2070
Skyddsvall med spontning till 2070
Skyddsvall med spontning från 2070
Objektskydd flerbostadshus, industri, handelsbyggnad, vårdhem
Objektskydd transformatorstation och teknisk anläggning
Åtgärder höjning av gator och vägar, 1140 m
Extra åtgärder höjning vägar pga geotekniska förhållanden, 390 m

kr/enhet
50 000 kr
125 000 kr
125 000 kr
2 000 000 kr
500 000 kr
36 000
45 000

Livslängd Återinvestering
enhet
m
m
m
st
st
m
m

år
80
80
80
80
80
80
80

%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Åtgärdernas sammantagna kostnad över tidsperioden är sammanställd i Figur 3-5 med ett
osäkerhetsintervall på 90%. Observera att det förvänta värdet (”punktvärde”) i graferna i
Figur 3-5 inte är exakt desamma som värdena i Bilaga 3. Detta beror på att kostnaderna i
Figur 3-5 är beräknade med osäkerhetsanalys (statistisk Monte Carlso simulering) och då
kan det förväntade värdet i de resulterande osäkerhetsfördelningarna skilja sig något från
det värde som beräknas utan osäkerhetssimulering (Bilaga 3).
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Figur 3-5. Analyserade åtgärders beräknade åtgärdskostnad över 80 år för två räntesatser. A) 1,4
% och B) 3,5%

3.1.4 Övriga ekonomiska konsekvenser – markvärdesförändring
En tillkommande nytta av att genomföra skyddsåtgärderna mot översvämning från
stigande hav är att befintliga detaljplaner får ett ökat markvärde. Två detaljplaner
(Västanvindsgatan och Gamla SIF-området) har bedömt vara betingade av att
klimatanpassningsåtgärderna, d.v.s. att markvärdesförändringen vid nybyggnation är
beroende av att klimatanpassningsåtgärden anläggs. CW Borgs väg ligger på sådan höjd
att dess markvärdesförändring inte bedöms beroende av klimatanpassningsåtgärderna.
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Detaljplan Resecentrum har inga definierade BTA-värden varför markvärdesförändringen
för planen uteslutits i analysen.
Förutom ovan nämnda detaljplaner finns det potentiella byggrätter inom centrumområdet
som antas vara betingade av klimatanpassningsåtgärden och därmed kan räknas in i den
markvärdesförändring som utgör en tillkommande nytta för studerade åtgärdsförslag.
Uppskattning av potentiella byggrätter har genomförts av Stenungsunds kommun. I Tabell
3-2 presenteras markvärdesförändringen som kan räknas in som en tillkommande nytta.
Tabell 3-2. Markvärdesförändringar som kan räknas in som en tillkommande nytta i analysen.

Omfattning

Uppskattad
BTA

kr/m2
BTA

Kommentar

3:282
Västanvindsgatan

Ett lamellhus på
upp till 11
våningar och ett
punkthus på upp
till 24 våningar.

18 000 000 kr

4 500

Antag totalt 20
våningar byggs
med en yta om ca
200 m2 per våning

Gamla SIFområdet

Småindustri och
båtupplag, ca 4
hektar

8 000 000 kr

2 000

Antag att 10 %
bebyggs med
"lokaler"

Byggrätter
söder

Handel, kontor
och bostäder

90 000 000 kr

30 700

Underlag från
kommunens
uppskattning

Totalt

116 000 000 kr

Givet att det förväntade markvärdet kan uppnås först efter att åtgärden är på plats, det vill
säga ca fem år fram i tiden, förväntas markvärdet öka med ca 110 Mkr (90%
konfidensintervall mellan 90–134 Mkr) för samtliga åtgärdsalternativ vid en räntesats på
1,4%. Det motsvarar en förväntad ökning i markvärde med ca 106 Mkr (90%
konfidensintervall mellan 86–129 Mkr), för en räntesats på 3,5%.
3.1.5 Resultat ekonomisk analys
Den ekonomiska analysen har resulterat i att ett samhällsekonomiskt nettonuvärde
beräknats för varje åtgärdsalternativ. Nettonuvärdet är summan av alla nyttor i samhället
minus summan av alla kostnader under den valda tidshorisonten, år 2020–2100. I
beräkningarna har hänsyn tagits till ovan nämnda osäkerheter. Resultaten för de tre
åtgärdsalternativen redovisas i Figur 3-6.
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A)

B)

Figur 3-6 Analyserade åtgärders beräknade samhällsekonomiska lönsamhet (nettonuvärde) över
80 år för två räntesatser. A) 1,4 % och B) 3,5%

Som framgår av beräkningarna presenterar Alternativ 1 något bättre än Alternativ 3. Detta
gäller för båda räntesatserna. Det framgår också att klimatanpassningsåtgärder tycks
vara samhällsekonomiskt motiverade, med en hög grad av sannolikhet för beräkningarna
med den lägre räntesatsen. Eftersom Alternativ 1 och 3 presterar bäst indikerar således
den ekonomiska analysen att en anläggning av ett storskaligt skydd redan år 2020 inte är
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det samhällsekonomisk bästa alternativet. Det alternativ som presterar bäst är att
inledningsvis arbeta med objektskydd fram till 2070 och då anlägga ett storskaligt skydd
(Alternativ 1). Anledningen till detta är att riskerna, och därmed nyttorna i form av
riskreduktion, är relativt små under tidsperiodens första decennier. Det tycks dock vara
högst motiverat att arbeta med objektskydd kring befintliga hus och anläggningar.
Det framgår också att resultaten är förknippade med betydande osäkerheter. I en
känslighetsanalys framgår att uppskattningen av åtgärdskostnaderna bidrar med den
största osäkerheten till slutresultatens osäkerhet, se Figur 3-7.

Figur 3-7. Känslighetsanalys av beräknade nettonuvärden för de tre åtgärdsalternativen med
avseende på ingående parametrar i kostnads-nyttoanalysen.

Känslighetsanalysen visar alltså att fördjupade studier av åtgärdskostnader bör prioriteras
om osäkerheterna i den samhällsekonomiska analysen ska reduceras.

3.2

Miljömässig och social analys
Poängbedömning av analyserade kriterier utfördes i fyra separata grupper beståendes av
kompetenta tjänstemän från Plan, Mark- och exploatering, Bygg och Miljö, VA, Strategi
Samordning, Infrastruktur, samt Kultur och Fritid. Två grupper (1 & 2) utvärderade de
kriterier som är relaterade till åtgärdernas miljömässiga påverkan och två grupper (3 & 4)
utvärderade de kriterier som är relaterade till åtgärdernas sociala påverkan.
Gruppernas bedömningar går att se i Figur 3-9 och deras individuella
bedömningsunderlag går att läsa i Bilaga 6.
I gemensam grupp genomfördes en viktning av de miljömässiga respektive de sociala
kriterierna. Viktningen representerar kriteriernas betydelse. Alla kriterier bedömdes lika
mycket värda med undantag för grundvatten, som viktats bort, då ingen av åtgärderna
bedöms ha någon inverkan på grundvattenförhållandena i området. Resultat från
viktningen presenteras i Figur 3-8.
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Figur 3-8. Viktning av miljömässiga och sociala kriterier. Grundvatten bedömdes inte ha någon
betydelse. Resterande kriterier bedömdes som lika mycket värda.

3.2.1 Miljö
Både grupp 1 och grupp 2 utvärderade att samtliga åtgärdsalternativ förväntas medföra
en övervägande negativ påverkan på miljön.
Grupp 1 bedömde att åtgärdsalternativens sammantagna miljöpåverkan var mer likvärdig.
Alternativ 3 bedömdes medföra lägst miljöpåverkan med poäng på -21,7 och alternativ 1
och 2 ansågs något sämre med en sammantagen poäng på -27,5 respektive -27,9
poäng.
Grupp 2 bedömde att åtgärdsalternativ 2 förväntas medföra lägst miljöpåverkan av de tre
alternativen, med en sammantagen poäng på -20,6. Alternativ 1 och 3 ansågs medföra
betydligt sämre miljöpåverkan med en sammantagen poäng på -53,5 respektive -48,9
poäng.
Resultatet visar att grupperna sannolikt har värderat åtgärdsalternativen efter olika
bedömningsgrunder och tagit hänsyn till olika förutsättningar och aspekter i sin
bedömning.
3.2.2 Social
Både grupp 3 och grupp 4 utvärderade att åtgärdsalternativ 1 och 2 förväntas medföra en
övervägande positiv påverkan på områdets sociala aspekter. Åtgärdsalternativ 3 som
bedömdes medföra minst positiv påverkan för båda grupperna värderades dock som
neutralt/negativt av grupp 3.
Grupp 3 bedömde att åtgärdsalternativ 2 förväntas medföra störst positiv social påverkan
av de tre alternativen, med en sammantagen poäng på 52,5. Alternativ 1 ansågs medföra
viss social positiv påverkan (23,1 poäng) och alternativ 3 något negativ påverkan (-0,7
poäng).
Grupp 4 bedömde att åtgärdsalternativens sammantagna sociala påverkan var mer lika.
Alternativ 1 bedömdes störst positiv social påverkan med poäng på 39,3 och alternativ 2
och 3 ansågs något sämre med en sammantagen poäng på 30,6 respektive 24,5 poäng.
repo001.docx 2015-10-05

19(25)
PM
2020-07-08
KONCEPTHANDLING
KNA/MKA

HA p:\21331\13008022\000_stenungsund_skyfall_och_stigande_vatten\10 arbetsmtrl_dok\mka\pm inkl bilagor\pm_samhällsekonomisk- och
hållbarhetsanalys av klimatanpassningsåtgärder_slutgiltig.docx

224

Resultatet visar att grupperna sannolikt har värderat åtgärdsalternativen efter olika
bedömningsgrunder och tagit hänsyn till olika förutsättningar och aspekter i sin
bedömning.
3.2.3 Bedömningskombinationer
Gruppernas bedömningar har kombinerats i fyra kombinationer, detta presenterat i Figur
3-9, för att se hur resultatet påverkas beroende på gruppernas sammanvägda
värderingar. En kombination av grupp 1 och grupp 4 medför att samtliga alternativ
värderas relativt lika ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Medan övriga
gruppkombinationer ser ut att värdera Alternativ 2 som det mest lämpliga alternativet ur
ett miljömässigt och socialt perspektiv.

Figur 3-9. Möjliga kombinationer av de fyra gruppernas resultat.
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3.3

Sammanvägt hållbarhetsindex
För de fyra kombinationerna redovisas resultatet från det sammanvägda
hållbarhetsanalysen i Bilaga 7. Hållbarhetsanalysen visar följande:
Ekonomi
•

Samtliga åtgärdsalternativ är samhällsekonomiskt motiverade med en lägre
räntesats. Med den högre räntesatsen är Alternativ 2 med stor sannolikhet inte
lönsam.

•

Beräkningarna är gjorda utifrån schablonvärden på skadekostnader och med en
förenklad modell för identifiering av skadeobjekt. Rangordningen mellan åtgärder
i den samhällsekonomiska analysen bedöms därmed mera robust än
beräkningarna av den samhällsekonomiska lönsamheten i absoluta tal.

•

För att öka säkerheten i den samhällsekonomiska analysen visar
känslighetsanalys på att mer detaljerade studier av åtgärdskostnader bör
prioriteras eftersom de bidrar med störst osäkerhet till slutresultaten.

•

Det tycks vara samhällsekonomiskt fördelaktigt att vänta med att anlägga
storskaligt skydd. Detta gäller både vall i norr och vall hela sträckan.

•

Det tycks vara bäst ur samhällsekonomisk synvinkel om ett storskaligt skydd
längs hela sträckan anläggs först 2070. Detta beror på att ett storskaligt skydd år
2070 enligt Alternativ 1 ger en större riskreduktion (ca 57 Mkr) än åtgärd utan
storskaligt skydd (Alternativ 3). Samtidigt har ett storskaligt skydd i form av en
vall år 2070 (Alternativ 1) endast ca 47 Mkr högre kostnader än åtgärd utan
storskaligt skydd (Alternativ 3).

•

I diskussioner med representanter för kommunen framfördes synpunkten att
Alternativ 1 skulle kunna innebära mindre frihet i den framtida planeringen
eftersom detta innebär att man låser sig för en så kallad vallkonstruktion år 2070.
Sådana aspekter har inte värderats i den samhällsekonomiska analysen.

Miljö och socialt
•

Samtliga alternativ presterar svagt (ger försämring) i den miljömässiga analysen,
exempelvis rörande förbrukning av naturresurser och klimatpåverkan.

•

Samtliga alternativ presterar bra (ger förbättring) i den sociala analysen,
exempelvis rörande rekreation och vardagsliv.

•

Den miljömässiga och sociala analysen förordar åtgärder med storskaligt skydd
(alternativ 1 eller 2). Analysen ger dock inget entydigt svar om anläggning av ett
storskaligt skydd direkt år 2020 (Alternativ 2) eller senare år 2070 (Alternativ 1) är
mest fördelaktigt.
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Sammanvägning
•

Vid en sammanvägning av samtliga tre hållbarhetsdimensioner i den fullständiga
hållbarhetsanalysen presterar Alternativ 1 bäst i tre av fyra studerade scenarier. I
det fjärde scenariet presterar Alternativ 2 bäst.

•

Dessa resultat gäller om den ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen
viktas lika. Denna viktning är rimlig utifrån grundtanken i hållbarhetsbegreppet
lanserat av Brundtlandkommissionen i Vår gemensamma framtid år 1987.

•

Av olika skäl kommer ekonomiska hänsyn många gånger att spela en viktig roll i
strategiska beslut. Ju högre den ekonomiska dimensionen viktas i jämförelse
med den sociala och miljömässiga dimensionen, desto bättre kommer Alternativ
1 att prestera eftersom detta alternativ har en större riskreduktion per investerad
krona än Alternativ 2. Vid en viktning där den ekonomiska dimensionen viktas till
50 % och den sociala respektive miljömässiga dimensionen viktas till 25 %
kommer Alternativ 1 att prestera bäst i samtliga fyra studerade scenarier.

•

Det ska poängteras att det utifrån den genomförda sociala och miljömässiga
analysen utrycktes en önskan om att det arbeta fram mera väldefinierade
bedömningsgrunder för kriterierna. I dagsläget är det svårt att få en enhetlig bild
då alla har olika ingångsvinklar och referensramar för vad poängbedömningen
innebär. Genom att genomföra scenarioanalysen med de fyra olika
kombinationsmöjligheterna för de sociala och miljömässiga bedömningarna
kunde viss hänsyn tas till osäkerheterna som kommer av att bedömningarna gjort
utifrån delvis olika grunder. I en fortsatt metodutveckling av bedömningsverktyget
bör emellertid väl definierade bedömningsgrunder utarbetas.

repo001.docx 2015-10-05

22(25)
PM
2020-07-08
KONCEPTHANDLING
KNA/MKA

HA p:\21331\13008022\000_stenungsund_skyfall_och_stigande_vatten\10 arbetsmtrl_dok\mka\pm inkl bilagor\pm_samhällsekonomisk- och
hållbarhetsanalys av klimatanpassningsåtgärder_slutgiltig.docx

227

4

Slutsatser och fortsatt arbete
Sammanfattningsvis visar den genomförda analysen på att ett storskaligt skydd år 2020,
exempelvis i form av skyddsvall, inte är motiverat ekonomiskt och sannolikt inte heller
utifrån hållbarhetssynpunkt. Objektskydd bör därför prioriteras i nuläget, med möjlighet att
anlägga ett storskaligt skydd för hela sträckan år 2070. Att anlägga denna typ av
storskaligt skydd utmed hela sträckan och kajkant kräver emellertid en god
framförhållning i planeringen, som även inkluderar olika tillståndsprocesser.
I detta fall behövs inte det storskaliga skyddet förrän havet når nivåer som förväntas
inträffa tidigast om 50 år. Att redan i dagsläget anlägga och förvalta ett storskaligt
översvämningsskydd kan därför anses vara ineffektivt resursutnyttjande. Det krävs
emellertid redan idag att kommunen utreder och kan visa på att det storskaliga skyddet är
genomförbart på medellångs sikt, sett ur ett tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv.
Här är det viktigt att framhäva kommunens rådighet över den mark där de storskaliga
skydden kommer att uppföras. Avsikten att uppföra skydden bör även framhävas i
kommunens översiktsplan, vilket ger stöd för att frågan kommer att hanteras i den
fortsatta PBL-processen
För att skapa mer frihet i när ett översvämningsskydd ska byggas, kan objektskydd
planeras för en höjdsättning efter föreslagna planeringsnivåer för år 2100.
Småindustrierna i norr kommer inte att skyddas fram till år 2070 i Alternativ 1 och inte alls
i Alternativ 3, vilket innebär en viss risk, som inkluderas och visualiseras i analysen. Att
skadan kan påverka antalet arbetstillfällen och att det är svårt att flytta verksamheterna
ingår inte i den bedömda konsekvensen av de olika alternativen.
Viktigt att ta med i diskussionen gällande skydd av befintliga fastigheter är
samhällsviktiga anläggningar. I den norra delen anses det endast vara befintliga
transformatorstationer, som är nödvändiga att objektsskydda på grund av dess
samhällsviktiga egenskap. Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden har inte
bedömts som samhällsviktiga. Utsatta verksamheter och dess angränsande mark kan vid
översvämning emellertid orsaka föroreningsspridning till havet, varför även dess
konsekvens bör beaktas i den norra delen av utredningsområdet.
I val av klimatanpassade skyddsåtgärder (lösningar och nivåer) får man inte ignorera det
faktum att klimatet är föränderligt. Klimatforskningen är ett dynamiskt område där nya
resultat kan förväntas, speciellt genom de återkommande utvärderingar som görs av FNs
klimatpanel, IPCC. Det går aldrig med full säkerhet att förutspå hur klimatet fungerar och
hur det kommer att bli i framtiden. Dessutom tillkommer ett politiskt osäkert läge och en
verklighet där klimatförändringarna även fortgår efter den tidshorisont som utredningen
omfattar. I arbetet med klimatanpassning är det därför viktigt att fortlöpande följa den
vetenskapliga utvecklingen, myndigheters rekommendationer och justera
anpassningsarbetet när nya resultat från klimatforskningen blir offentliggjorda. Därför är
det nödvändigt att skapa adaptiva och robusta klimatanpassningsåtgärder som är
föränderliga över tid, dvs. t.ex. påbyggnadsbara eller kompletteringsbara . Att endast
arbeta med klimatanpassningsåtgärder i form av objektsskydd gör anpassningsarbetet
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svårare då skydden ofta är svåra att förändra med tiden (höjdsättning, skydd av entreér
o.s.v.).
Skyfallssituationen behöver även beaktas i de klimatanpassningsåtgärder som planeras
för området, likaså samverkan mellan ytliga och underjordiska system som VAledningsnätet. Det är viktigt att planområdena höjdsätts på ett sådant sätt att risken för
översvämning orsakad av skyfall minimeras. Det behöver dessutom finnas öppningsbara
luckor i skyddsvallen, där skyfallsstråken går ut i havet. Öppningarna ska kunna stängas i
samband med stigande havsnivåer.
Kombinationseffekten av extrem havsnivå i samband med storm och ett normalt
förekommande regn är inte studerad i denna utredning för identifiering av
skadekostnader, inte heller kombinationen av skyfall och framtida medelhavsvattennivå
för år 2100.
Innan slutlig åtgärdsstrategi bestäms för planområdena föreslås att olika översvämningsscenarier detaljstuderas i en sammankopplad yt- och ledningsnätsmodell för
avrinningsområdet, som avleds genom Stenungsunds centrum. Detta för att kunna
utvärdera översvämningarnas konsekvenser genom fastställande av respektive
översvämningsutbredning och dess varaktighet, tillgänglighet för blåljus med avseende
på risk för liv och hälsa samt representativa skadekostnader för respektive planområde.

repo001.docx 2015-10-05

24(25)
PM
2020-07-08
KONCEPTHANDLING
KNA/MKA

HA p:\21331\13008022\000_stenungsund_skyfall_och_stigande_vatten\10 arbetsmtrl_dok\mka\pm inkl bilagor\pm_samhällsekonomisk- och
hållbarhetsanalys av klimatanpassningsåtgärder_slutgiltig.docx

229

5

Referenser
Göteborgs Stad, 2019. Tematiskt tillägg för översvämningsrisker.
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/505ba586-d99d-4abc-8bc83473dd28002a/Tematisk+till%C3%A4gg+%C3%96P+%C3%B6versv%C3%A4mningsrisk
.pdf?MOD=AJPERES
SMHI, 2018. Extremvattenstånd i Stenungsund.
Stenungsunds kommun, 2020. Ny översiktsplan, utställning 24 februari - 24 april.
https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/samhallsplanering/over
siktsplan/nyoversiktsplan.4.3cfceb6014fde1191dc20f42.html
Stern, N. 2006. The Economics of Climate Change - the Stern Review. Cabinet Office,
HM Treasury, Cambridge University press, Cambridge.
Sweco, 2013. Kostnadsberäkning översvämningsskydd. Uppdragsnummer 1321389000.
Sweco. 2019a. Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära
samhället. Handbok för planeringsverktyg i klimatanpassningsarbete av det kustnära
samhället. Rapport för Naturvårdsverket. Uppdragsnummer 13005083.
Sweco. 2019b. Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer och
påverkan av skyfall. 13008022
Trafikverket, 2018. Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn:
ASEK 6.1. Kapitel 5 Kalkylprinciper och generella kalkylvärden.
https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek6.1/05_generella_principer_o_varden_a61.pdf

repo001.docx 2015-10-05

25(25)
PM
2020-07-08
KONCEPTHANDLING
KNA/MKA

HA p:\21331\13008022\000_stenungsund_skyfall_och_stigande_vatten\10 arbetsmtrl_dok\mka\pm inkl bilagor\pm_samhällsekonomisk- och
hållbarhetsanalys av klimatanpassningsåtgärder_slutgiltig.docx

230

Bilaga 1 - Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer
och påverkan av skyfall
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Sammanfattning - Stenungsunds centrumutveckling
- strategi för klimatanpassning med avseende på stigande
havsnivåer och påverkan av skyfall
Syftet med detta PM är att ta fram ett underlagsdokument som beskriver mål och strategi
för klimatanpassning i samband med utvecklingen av Stenungsunds centrum med
avseende på stigande havsnivåer och skyfall. Avsikten med dokumentet är dessutom att
ge rekommendationer för hur risken för översvämning ska minimeras i framtiden.
Huvudsyftet är att säkerställa en skyddsnivå för befintlig bebyggelse samt göra marken
bakom skyddet klimatanpassad för kommande nyexploateringar.
Skyddsnivån ska i första hand bedömas utifrån gällande vetenskapliga kunskapsläge och
ska i ett första läge beräknas vara tillräcklig 50 år fram i tiden, dvs. fram till år 2070. Detta
baserat på ett klimatscenario som innebär en pessimistisk syn på utvecklingen, vilket
alltså representerar en högre framtida möjlig högvattennivå i havet än den som anses
vara mest trolig. Därmed skapas redan idag förutsättningar för ett mera långsiktigt skydd.
För att säkerställa att skyddsnivån hamnar på den säkra sidan ska därför ett värsta
scenario kring klimatutvecklingen tillämpas för utsläpp av växthusgaser. Detta motsvaras
av RCP 8.5, vilket innebär fortsatta höga utsläpp av koldioxid, även på lång sikt. I det
fortsatta arbetet med klimatanpassning är det emellertid viktigt att fortlöpande följa den
vetenskapliga utvecklingen och justera anpassningsarbetet när nya resultat från
klimatforskningen blir offentliggjorda.
Översvämningssäkringen kommer emellertid efter 2070 och fram emot 2100 att
ytterligare behöva nivåanpassas för en högre skyddsnivå för att ge tillräckligt skydd till år
2100. Med tanke på att skyddsnivån utgår från ett värsta klimatscenario är det emellertid
fullt möjligt att den i dagsläget föreslagna, första skyddsnivån, kan vara tillräcklig längre
än 50 år fram i tiden, dvs. hålla längre än till år 2070.
Som underlag för klimatanpassningsarbetet redovisas i detta PM en sammanställning av
senaste fakta inom området, inklusive nödvändiga analyser för att kunna ge
rekommendation för val av lämplig skyddsnivå, både på medellång och på lång sikt.
Med medellång sikt menas i detta fall fram till år 2070 och lång sikt fram till år 2100.
Detta är samma tillvägagångssätt som Göteborgs Stad, Uddevalla kommun och Orust
kommun tillämpar i sin anpassningsstrategi för höga havsnivåer.
Klimatanpassning av översvämningsskyddet ska ske utifrån en väldefinierad
systemförståelse så att risken för negativa följdeffekter kan undvikas, såsom t.ex.
påverkan av förhöjda grundvattennivåer och instängda ansamlingar av ytvatten bakom
skydden i samband med kraftig nederbörd, t.ex. vid skyfall. Vid klimatanpassning i
samband med centrumutvecklingen ska hänsyn främst tas till följande risker:
 Framtida högvatten i havet
 Framtida skyfall
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När det gäller att möta hotet med en stigande havsvattennivå för centrumutvecklingen i
Stenungsund bör strategin vara en fortlöpande anpassning till förhöjd havsvattennivå,
dvs. anpassning efter hand. Med detta menas att en klimatanpassningsstrategi ska
tillämpas, som är uppdelad på medellång sikt (fram till år 2070) och på lång sikt (fram till
år 2100). Det kritiska händelseförloppet mellan dessa båda klimatanpassningsnivåer ska
definieras, som t.ex. när översvämningssäkringen inte ger ett betryggande skydd utan
måste kompletteras med ett förstärkt påbyggnadsbart skydd. Detta skydd kan antingen
bestå i att komplettera det inre skyddet, t.ex. vid kaj alternativt planera för ett yttre skydd
med skyddsportar. Göteborgs Stad planerar för närvarande för att ett yttre skydd med
skyddsportar ska vara på plats i slutet på detta sekel.
Val av dimensionerande händelse anger vilken ambitionsnivå, som sätts på klimatanpassningen. Detta bygger i huvudsak på en samlad bedömning av gällande myndighetsanvisningar och tillämpningar inom området. I detta fall har den dimensionerande
händelsen för högvatten i havet bestämts till en 200 års händelse, vilket ligger helt i linje
med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar i rapporten ”Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.
Förslag till klimatanpassningsnivå redovisas nedan;
På medellång sikt (fram till år 2070) anpassas skyddet för en verkningsfull skyddsnivå
motsvarande, som lägst en nivå på + 2,3 m.ö.h. (RH2000).
Detta högvattenskydd planeras så att det på lång sikt (fram emot 2100) är möjligt att
ytterligare nivåanpassa, då kunskapen om klimatpåverkan kommer att öka under tid.
Därför ska högvattenskyddet utformas med möjlighet till förändrings-/ eller påbyggnadsbarhet.
Med dagens kunskapsläge föreslås en effektfull skyddsnivå på lång sikt (fram till år 2100)
som lägst på + 2,6 m.ö.h. (RH2000).
Detta motsvarar en nivå för en 200 års händelse år 2100 (övre percentil) samt högsta
beräknade havsvattenstånd för år 2100. Högsta beräknade havsvattenstånd är ett värde
definierat utifrån en metodik, som tagits fram inom SMHI:s senaste havsnivåprojekt,
”SMHI, 2018. Extremvattenstånd i Stenungsund, dat.2018-11-26”.
När det gäller klimatanpassning av planområden bakom ett översvämningsskydd, så ska
val av dimensionerande händelse vara ett klimatanpassat 100-årsregn. Detta grundas i
huvudsak på Länsstyrelsen senaste rekommendation och faktablad, ”Fakta 2018:5,
Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk
planering” där de bl.a. beskriver hur risken för översvämning till följd av skyfall konkret
behöver hanteras i enskilda detaljplaner.
Länsstyrelsen rekommenderar bland annat att ny bebyggelse ska planeras så att den inte
tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett klimatanpassat 100årsregn. Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i varje detaljplan och
eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Samhällsviktig verksamhet ska ges en högre
säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.
Framkomligheten till och från planområdet ska också bedömas och ska vid behov
säkerställas.
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Sammanfattat kan sägas att det ligger i samhällets intresse att utforma effektiva strategier
och klimatanpassningsåtgärder för att främst förhindra, men även mildra konsekvenserna
av översvämningar. Resurserna är dock begränsade och prioriteringar av de mest
nödvändiga åtgärdsinsatserna måste därför göras. Detta är ett viktigt underlag för
prioritering av samhällsekonomiska bedömningar av potentiella åtgärder. Syftet är främst
att undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera
vilka insatser som är mer lönsamma än andra. Som verktyg för denna samhällsekonomiska konsekvensanalys föreslås att en kostnads-nyttoanalys (KNA) tillämpas. Speciellt
föreslås denna analys genomföras i samband med planering av översvämningsskyddens
utformning samt inför planering och genomförandet av kommande nyexploateringar
bakom översvämningsskydden.
I ett nyligen avslutat Naturvårdsverksprojekt, ”Systemlösningar för utveckling av
klimatanpassning av det kustnära samhället ” har fokus på projektet varit på att uppnå en
långsiktig hållbar klimatanpassning av kustsamhället. För att kunna uppnå detta krävs
lösningar som tar hänsyn till samtliga klimatfaktorer som påverkar samhället negativt
(t.ex. översvämningar) på olika sätt, som vi har kallat ”multifunktionella systemlösningar”.
Detta, samtidigt som de naturliga förutsättningarna beaktas och andra samhällsvärden
(t.ex. rekreation, kultur- och naturvärden) samt ekosystemtjänster ska tillgodoses. Det
föreslås därför att detta tillvägagångssätt även tillämpas i samband med planering av
Stenungsunds centrumutveckling samt vid utförandet av lämpliga översvämningsskydd
för kommande planområden. Genomförandet av denna analys kan ske med hjälp av en
s.k. multi-kriterieanalys (MKA), där även andra aspekter utöver de ekonomiska, såsom
lokala, sociala och miljömässiga kriterier då vägs in. Inom ramen för projektet
”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära samhället” har ett
verktyg för en sådan MKA utvecklats.
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1

Bakgrund
Sweco har fått i uppdrag av Stenungsunds kommun att ta fram ett underlagsdokument för
en strategi av klimatanpassning i samband med utvecklingen av Stenungsunds centrum
med avseende på stigande havsnivåer och skyfall.
Föreliggande rapport har utarbetats av Mats Andréasson (huvudförfattare) och Mattias
Salomonsson (Uppdragsledare). Lars Rosén har formulerat avsnittet om kostnadsnyttonalys och multikriterieanalys. Under arbetet med denna rapport har senaste rön från
myndigheter beaktats, bl. a. från MSB, Länsstyrelsen i Västra Götaland och SMHI.
Inledningsvis görs vissa förtydliganden rörande begreppen konsekvensklasser och
översvämningszoner samt återkomsttid och sannolikhet. Därefter redovisas kortfattat hur
klimatanpassningen hittills skett med avseende på havsnivåer och skyfall. Vart och ett av
dessa båda kapitel avslutas med rekommendationer för hur strategin för klimatanpassningen av Stenungsunds centrum ska ske.

1.1

Konsekvensklassning och översvämningszoner
Vid dimensionering av säkerheten för infrastruktur och samhällsbyggande är det lämpligt
att tillämpa konsekvensklassning. Vi föreslår att konsekvensklassning ska tillämpas för
skydd av befintlig och planerad bebyggelse vad avser skydd mot höga havsnivåer och
skyfall. Detta innebär att en konsekvensklassning ska formuleras och dimensioneringskriterier ska tas fram. Även tidshorisonten ska bestämmas, dvs. när i framtiden ska en
verksam skyddsåtgärd vara på plats.
Användandet av översvämningszoner är ett alternativt sätt att differentiera kraven på en
skyddsanläggning efter konsekvenserna av en extrem händelse. I rapporten ”Stigande
vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden” utgiven av
länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län (2011) redovisas hur begreppet
översvämningszoner kan tillämpas i den fysiska planeringen. Av figur 1 nedan framgår
exempelvis att man rekommenderar användandet av begreppet beräknat högsta
högvattenscenario i kombination med olika säkerhetsmarginaler.
I handboken presenteras inga exakta siffror eller nivåer för zonerna eftersom kunskap
och bedömningar kan komma att ändras i takt med att ny forskning tas fram. Därför
presenteras de aktuella planeringsnivåerna i de faktablad som Länsstyrelserna
tillhandahåller. I figur 2 och 3 nedan redovisas några exempel på detta.
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Figur 1. Översvämningszoner i den fysiska planeringen enligt rapporten Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden från Länsstyrelserna i Västra
Götalands och Värmlands län (2011).

Figur 2. Utdrag från Faktablad - KUSTEN (Version 2.0) Underlag till rapporten Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Gäller för Västra Götalands län
(2014-12-29).
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100-årsnivån är den nivå som beräknas uppstå i genomsnitt en gång per 100 år, högsta
högvatten1 är i handboken definierad som denna nivå plus ett tillägg för vindens
påverkan. Denna effekt, vinduppstuvning, är inte en effekt som behöver beaktas överallt.
Generellt används ett tillägg på 0,1 m. Effekter av vågor är mycket beroende på
kortvariga episoder och land- och bottenstrukturer varför något allmänt påslag ej används
här. Havsnivåhöjningen bedöms vara 0,98 meter vilket är den högsta nivån i
uträkningarna enligt RCP8.5. Detta beskrivs utförligare i SMHI:s rapport ”Uppdaterad
klimatanalys av havsvattenstånd i Västra Götalands län (SMHI rapport Nr 2011-45).

Figur 3. Utdrag från Faktablad - KUSTEN (Version 2.0) Underlag till rapporten Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Gäller för Västra Götalands län
(2014-12-29).

SMHI har i dagsläget räknat fram nya värden. Dessa redovisas utförligare i SMHI:s
rapport (Klimatologi Nr.45, 2017). Enligt Länsstyrelsen, så skiljer sig inte värdena så
mycket från deras tidigare rekommendationer, enligt ”Faktablad - KUSTEN (Version 2.0),
så dessa gäller därför tills vidare.
SMHI har emellertid nyligen på uppdrag av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap) genomfört nya havsnivåberäkningar för Stenungsund. Detta kommer att vara
ett bra underlag för Översvämningsdirektivets pågående cykel. Resultat från dessa nya
beräkningar redovisas utförligare under kapitel 2 i detta dokument.

1

Observerat högsta högvatten kan vara högre än beräknat 100-årsnivå men kan också
vara lägre.
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Västra Götalands län ingår i Västerhavets vattendistrikt. Inom Västerhavets avrinningsområde har bl. a. Stenungsund pekats ut, som område där risken för översvämningar är
betydande. I hela landet har 25 områden med betydande översvämningsrisk identifierats.
Hotkartor för de identifierade områdena finns i MSB:s översvämningsportal, se vidare
under kapitel 2. Riskkartor kommer att presenteras under 2019 samt riskhanteringsplaner
under 2020 – 2021.

1.2

Återkomsttid och sannolikhet
Sannolikheten för att en händelse ska inträffa brukar beskrivas med händelsens
återkomsttid. Under denna tidsperiod inträffar eller överträffas händelsen i genomsnitt en
gång. Sannolikheten för att exempelvis en 100-årshändelse ska inträffa under ett enskilt
år är en (1) procent, men eftersom man exponerar sig för risken under projektets livstid
blir den ackumulerade sannolikheten betydligt större. Sannolikheten för att en 100årshändelse inträffar åtminstone en gång under en 100-årsperiod är exempelvis hela 63
% (Se tabell 1 nedan).
Tabell 1. Tabell för ackumulerad risk. Sambandet mellan återkomsttid, exponerad tid och
sannolikhet i procent.
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1.3

Klimatanpassning
Begreppet klimatanpassning används ofta i olika betydelser. I föreliggande dokument
avser begreppet anpassning till de förutsättningar som såväl ett nuvarande som ett
förändrat klimat skapar.
Under senare år har ett stort antal klimatanpassningsprojekt genomförts för olika
sektorer. Underlaget för anpassning till ett förändrat klimat har förbättrats genom bland
annat tillgång till detaljerade regionala klimatscenarier. Speciellt är de länsvisa
klimatanalyser, som SMHI tillhandahåller, relevanta vid klimatanpassning (Klimatologi
Nr.24, 2015).
Frågan om anpassning till ett förändrat klimat är förhållandevis ny och kräver ett nytt
förhållningssätt i beslutsprocessen. Nya forskningsresultat kommer att tillkomma i
framtiden. Detta gör att det krävs en noga genomtänkt strategi när resultaten ska
tillämpas. Därvid bör man beakta frågan om vad som måste göras redan nu och vilka
frågor som kan skjutas på tills det vetenskapliga underlaget blir säkrare eller när i
framtiden en skyddsåtgärd definitivt måste genomföras.
Osäkerheter kommer in på flera nivåer i processen. Därför bör alternativa klimatscenarier,
som beskriver höga respektive mindre höga antaganden om framtidens utsläpp av
växthusgaser, användas vid analyserna. Dessutom bör resultat från fler än en
klimatmodell användas. Detta är en strategi som bland annat tillämpas av SMHI. Senaste
vetenskapliga klimatanalyser tyder emellertid på att höga antaganden om framtida
utsläpp av växthusgaser överensstämmer väl med hittills verifierade nivåökningar.
På liknande sätt bör alternativa klimatanpassningsnivåer tillämpas beroende på risk och
konsekvens av en översvämning. Utvärdering av översvämningsrisk föreslås i stort att
följa den strategi och de riktlinjer som generellt börjat tillämpats. Ett bra exempel på detta
är de planeringsnivåer som Göteborgs Stad tagit fram i ”Tematiskt tillägg för
översvämningsrisker, Översiktsplan för Göteborg (Göteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret, 2019)”.
Exempel på lämpligt underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande
händelser kan ses i figur 4 och figur 5 nedan.
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Figur 4. Underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande händelse (Göteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret, 2019).

Figur 5. Exempel på visualisering
Stadsbyggnadskontoret, 2019).
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1.4

Strategi för en hållbar och ekonomiskt försvarbar klimatanpassning
Det ligger i samhällets intresse att utforma effektiva strategier och åtgärder för att
förhindra och mildra konsekvenserna av översvämningar. Resurserna är dock
begränsade och prioriteringar av åtgärder måste därför göras. Ett viktigt underlag för
prioritering är samhällsekonomiska bedömningar av potentiella åtgärder. Syftet är då att
undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera
vilka insatser som är mer lönsamma än andra. Som verktyg för samhällsekonomisk
konsekvensanalys används vanligen kostnads-nyttoanalys (KNA).
KNA bygger på en identifiering av de positiva och negativa konsekvenserna av ett projekt
i samhället och syftar till att jämföra dessa konsekvenser med varandra för att se om de
positiva konsekvenserna är större än de negativa eller tvärtom. Analysen görs genom att
de positiva effekterna (marginalnyttan) och de negativa effekterna (marginalkostnaderna)
värderas relativt ett referensalternativ. I en KNA uttrycks de olika konsekvenserna i
monetära enheter i så stor utsträckning som möjligt. Kostnads-nyttoanalys som metod
beskrivs i en mängd olika textböcker, vägledningar, vetenskapliga rapporter, artiklar och
utredningar, se exempelvis Trafikverket (2016), Boardman et al. (2011), Söderqvist et al.
(2014) och Söderqvist (2006).
Med samhällsekonomiska termer menas närmare bestämt handlingsalternativens
konsekvenser för individers och företags välbefinnande (ibland även benämnt "välfärd").
Ökningar av välbefinnandet till följd av handlingsalternativet utgör alternativets nyttor och
minskningar av välbefinnandet till följd av handlingsalternativet är alternativets kostnader,
se figur 6 nedan.

Figur 6. Samhällsekonomiska konsekvenser i en kostnads-nyttoanalys.

Det kriterium som vanligen används i en kostnads-nyttoanalys för vad som är bra eller
dåligt att göra är samhällsekonomisk lönsamhet. Samhällsekonomisk lönsamhet
kännetecknas av att summan av samtliga nyttor för alla berörda individer och företag
överstiger summan av samtliga kostnader för alla individer och företag. I en
samhällsekonomisk analys är tidsperspektivet för de beslut som ska tas av avgörande
betydelse eftersom nyttor och kostnader, och därmed den samhällsekonomiska
lönsamheten, uppskattas för en vald tidsperiod. Denna är ibland åtgärdens tekniska
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livslängd, men kan också väljas på andra grunder, såsom hänsyn till flera framtida
generationer.
I en samhällsekonomisk analys inkluderas både projektägarens (interna) och övriga
samhällets (externa) effekter, se figur 7 nedan. En analys som omfattar endast
projektägarens effekter brukar benämnas projektekonomisk analys, men en fullständig
samhällsekonomisk analys ska omfatta också externa effekter.

Figur 7. Kategorier av nyttor och kostnader i en kostnads-nyttoanalys.

Kostnads-nytto-analyser utgör ett direkt stöd för beslut rörande dels val av skyddsåtgärd
och utformning, dels för att illustrera de samhällsekonomiska konsekvenserna i samband
med höga flöden och/eller kraftig nederbörd. Kostnads-nyttoanalyser utgör också ett
viktigt underlag för att belysa de samhällsekonomiska effekterna av översvämningar och
översvämningsskydd i enlighet med Förordningen om översvämningsrisker (SFS
2009:956), vilket utgår från EUs översvämningsdirektiv, samt Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS
2013:1).
En KNA måste kompletteras med andra slags analyser för att beslutsunderlaget ska bli
heltäckande. Viktigt är att göra en analys av fördelningseffekter, vilken visar hur nyttor
och kostnader fördelar sig på olika grupper/branscher/sektorer i samhället. Andra typer av
analyser kan också vara nödvändiga, eftersom det endast är i undantagsfall som det går
att uttrycka alla identifierade positiva och negativa effekter i monetära enheter. Om
kriteriet för samhällsekonomisk lönsamhet är uppfyllt eller inte kan ofta endast delvis
utvärderas genom en jämförelse av monetära mått. I jämförelsen måste även de
samhällsekonomiska konsekvenser som inte har mätts i monetära termer vägas in, se
Figur 6. I en KNA behöver därför effekter som inte värderats i ekonomiska termer
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beskrivas kvalitativt och åtföljas av en bedömning av i vilken grad de skulle kunna
påverka utfallet i analysen.
Åtgärder för klimatanpassning kan också medföra effekter som inte är möjliga eller
lämpliga att mäta i ekonomiska termer. En del åtgärder kommer att innebära synliga
förändringar i stadsmiljön exempelvis i form av invallningskonstruktioner, grönytor, öppna
kanaler, dammar, etc. Dessa åtgärder kan också komma att påverka människor på olika
vis och drabba/gynna olika grupper i samhället på olika sätt. Åtgärder kan exempelvis
leda till ökad eller minskad rättvisa, ökad eller minskad tillgänglighet till olika funktioner
samt ökad eller minskad tillgång till kulturvärden. Åtgärder kan också påverka funktioner i
miljön som inte påverkar människors möjligheter att dra nytta av miljön
(ekosystemtjänster). Ett exempel är värdet av att bevara ett vattendrags naturliga lopp,
oaktat den nytta människan har av detta. Sådana inneboende miljövärden låter sig inte
värderas ekonomiskt.
För att åstadkomma en bredare och mera komplett hållbarhetsanalys behöver därför den
samhällsekonomiska analysen kompletteras. Olika positiva och negativa effekter av
dessa åtgärder för klimatanpassning behöver vägas in i för att få relevanta
beslutsunderlag kring vilka åtgärder som är lämpligast och mest hållbara att utföra.
Den samhällsekonomiska analysen kan då kompletterats med bedömningar av sociala
och miljömässiga effekter för att åstadkomma en hållbarhetsanalys i enlighet med de
grundläggande principer för hållbar utveckling som ursprungligen beskrevs i Brundtlandrapporten Vår gemensamma framtid (World Commission on Environment and
Development, 1987). Analysen kommer härvid att omfatta en ekonomisk, en social och
en miljömässig analys som kan integreras till en sammantagen hållbarhetsanalys. Ett sätt
att göra detta är att tillämpa s.k. multi-kriterieanalys (MKA), se exempelvis Rosén m.fl.
(2015).
I en multi-kriterieanalys utvärderas hur olika handlingsalternativ eller projekt presterar
med avseende på en uppsättning kriterier. Dessa kriterier bör förankras väl bland de
intressenter som kan påverkas av besluten. En multi-kriterieanalys möjliggör att
kvantitativdata och kvalitativa bedömningar kan integreras till en sammantagen analys.
Det finns ett flertal olika metoder och tekniker för multi-kriterieanalys. Övergripande
beskrivningar av dessa metoder ges exempelvis av DCLG (2009).
En MKA bör inkludera följande steg:









Etablera kontext. Vad är analysens målsättning och vilka är intressenterna?
Identifiera alternativ som ska analyseras.
Identifiera kriterier mot vilka alternativen ska bedömas.
Bedöm de förväntade effekterna (prestanda) av respektive alternativ mot de
uppställda kriterierna.
Tilldela vikter (betydelse) för respektive kriterium.
Kombinera vikter och effekter för varje alternativ för att få ett sammanvägt värde.
Utvärdera resultaten.
Genomför känslighetsanalys.
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Bedömningarna av ingående kriterier vägs således samman till en slutlig bedömning.
Denna sammanvägning kan göras på olika sätt, exempelvis genom poängsättningssystem. Förfarandet innebär att användaren/beslutsfattaren tvingas att öppet redovisa hur
de olika kriterierna hanterats. MKA är därför ett viktigt verktyg för att ge stöd och struktur
vid sammanvägning av ekonomiska effekter med andra viktiga faktorer i syfte att
åstadkomma en hållbar klimatanpassning.
Syftet med MKA är således i detta sammanhang att kunna genomföra en bredare och
mera fullständig hållbarhetsbedömning av åtgärdsalternativen än vad som är fallet med
kostnads-nyttoanalysen. Genom MKA:n kan lokala sociala och miljömässiga effekter som
inte enkelt kan värderas i pengar, såsom kulturvärden, tillgänglighet, effekter kopplade till
olika miljömål, etc., inkluderas. Göteborgs Stad har utarbetat en metod för
hållbarhetsbedömning av klimatanpassningsåtgärder (se ex Rosén och Nimmermark,
2018). Kriterier för hållbarhetsbedömningar har valts i enlighet med stadens övriga
hållbarhetsarbete.
Ett exempel på redovisning av hållbarhetsbedömning med den metod som utvecklats för
Göteborgs Stad (FloodMan, se Rosen och Nimmermark, 2018) och i projektet
”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära samhället” ges i
Figur 8. Resultaten från hållbarhetsanalysen redovisas grafiskt, uppdelat på de tre
hållbarhetsdimensionerna. Miljömässiga och sociala effekter utvärderas genom
poängsättning och viktning av valda kriterier. Ekonomiska effekter utvärderas genom
kostnads-nyttoanalys. Den sammantagna hållbarhetsbedömningen uttrycks i form av ett
normerat hållbarhetsindex som kan variera mellan -100 och +100, där negativa värden
uttrycker en försämring ur hållbarhetssynpunkt och positiva värden en förbättring relativt
den situation som råder innan klimatanpassningsåtgärderna genomförs.
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Figur 8. Exempel redovisning av klimatanpassningsåtgärders hållbarhet i FloodMan.
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2

Havsnivåer i Stenungsund
Frågan om extrema och framtida stigande havsnivåer är ständigt aktuell, inte minst på
grund av samhällsbyggande i havsnära områden och den pågående globala
uppvärmningen.
För att beräkna extremvärden av havsnivåerna i dagens klimat så har hittills
förhållandevis enkel frekvensanalys tillämpats i de flesta fall. Existerande dataseriers
begränsade längd gör att de nivåer som då räknas fram har en återkomsttid av längst
200 år. För närvarande pågår emellertid ett kontinuerligt utvecklingsarbete vid SMHI
gällande förändrade havsnivåer. Det senaste arbetet har varit att kombinera de mest
extrema uppmätta nivåförändringarna orsakade av oväder på en given plats, med ett
extremt ogynnsamt utgångsläge i form av havsnivån innan stormen inträffar. Nivåer som
tagits fram med den nya metodiken ligger i medel flera dm högre än de nivåer som
beräknas med konventionell extremvärdesanalys. Dessa nivåer har räknats fram för
relativt öppen kust där det finns långa mätserier, och antas ha en mycket låg sannolikhet
som inte kunnat kvantifieras än. I vikar, fjordar och områden där topografiska effekter kan
komma att påverka vattennivåerna behövs emellertid alltid kompletterande studier.

2.1

Förslag till kriterier för havsnivåer i Stenungsund
Vi föreslår att Stenungsunds kommun tillämpar två tidsanpassade skyddsnivåer för
översvämningsskydd när det gäller klimatanpassning för havsnivåer. Dessa skyddsnivåer
bör kopplas mot en vald framtid. Den första skyddsnivån som ska anläggas bör skydda
mot en beräknad dimensionerad havsnivå år 2070, vid en 200-årshändelse på den
aktuella platsen.
För den högre skyddsnivån föreslås att den planeras för dimensionerad havsnivå år
2100, vid en 200-årshändelse på den aktuella platsen. Lokala topografiska effekter ska
beaktas för båda skyddsnivåerna. Den senare skyddsnivån bör emellertid i dagsläget
bestämmas inom ett visst spann av säkerhetsmarginal eftersom det i dagsläget finns en
stor osäkerhet, dvs. en stor variation i havsnivåhöjningen mot slutet av seklet. Se Figur 9
nedan som är hämtad från rapport IPCC AR5 (FN:s klimatpanel).
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Figur 9. Global havshöjning enligt IPCC AR5 utsläppsscenarier.

I Figur 10 nedan visas den globala havsnivåhöjningen för åren 2020, 2050, 2070 och
2100. I denna analys har osäkerheten från återkomstvärdet kombinerats med
osäkerheten från klimatscenarierna. Medianvärdet av den globala medelvattenytans
höjning enligt RCP8.5 med medföljande konfidensintervall visas i figur 10 nedan.
Konfidensintervallet ökar kraftigt mot slutet på seklet, vilket visar att osäkerheten ökar
med tiden. Värdena anges i cm relativ referensperioden 1986-2005 för klimatscenariot
RCP8,5. Siffrorna inom parantes anger 5-95 percentiler utifrån de bakomliggande
modellresultaten. Källa Church et.al., 2013.

Figur 10. Beräknad global havsnivåhöjning i cm för åren 2020, 2050, 2070 och 2100.

Nedan redovisas beräknat havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i ett framtida klimat
vid Marstrand. Havsvattenstånd med 100 års återkomsttid redovisas för åren 2020, 2050,
2070 och 2100. Nivåerna för ett framtida klimat baseras på den globala medelvattenytans
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höjning enligt klimatscenariot RCP8.5 (medianvärdet). Värdena inom parantes anger
95 % konfidensintervall. För framtida klimat inkluderar det angivna konfidensintervallet
osäkerheten i framtida medelvattenstånd för RCP8.5, osäkerheten av det beräknade
återkomstvärdet samt osäkerheten i mätningarna. Värdena anges i cm i höjdsystemet
RH2000 och baseras på observerat vattenstånd vid Smögen från perioden 1911-2017,
anpassat till Stenungsund, som bedömts vara lämplig för Marstrand. Källa SMHI.

Figur 11. Beräknat havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i cm för åren 2020, 2050, 2070 och
2100.

I nedanstående figur 12 redovisas ett utdrag från senaste beräkningar av framtida
extremvattenstånd i Stenungsund. SMHI har genomfört beräkningarna på uppdrag av
MSB. SMHI rapport ”Extremvattenstånd i Stenungsund, dat.2018-11-26.” I figuren
framgår beräknade återkomstvärden i höjdsystemet RH2000 för år 2100 inklusive
landhöjning. Återkomstvärden i centimeter i RH 2000 för återkomstperioden 100 och 200
år, samt ett högsta beräknat vattenstånd för Stenungsund. Konfidensintervallet innehåller
det riktiga värdet med sannolikheten 95 %. Högsta beräknade vattenstånd är ett värde
definierat utifrån metodik som tagits fram i SMHI:s havsnivåprojekt, kombinerat med
värdet för FN:s angivna övre percentil för RCP8.5.
Som framgår av ovanstående figur 11 (Marstrand) samt nedanstående figur 12
(Stenungsund), så överensstämmer de vid en 100 årshändelse år 2100. Därmed bör det
finnas en liknande samstämmighet för år 2070. Detta bör emellertid säkerställas innan
den slutliga skyddsnivån fastställs för Stenungsunds centrum år 2070.

Figur 12. Extremvattenstånd i Stenungsund för år 2100. Beräkningar för 100 respektive 200 års
händelse samt högsta beräknade havsvattenstånd.

repo001.docx 2015-10-05

17(24)
PM – STENUNGSUNDS CENTRUMUTVECKLING
KONCEPTRAPPORT 2019-12-05

249

I nedanstående figur 13 redovisas högsta beräknade havsvattenstånd i Stenungsund för
år 2100, samt vilka bidrag som tillsammans ger högsta beräknade havsvattenstånd.
Posterna i beräkningen av högsta beräknade havsvattenstånd år 2100 är definierat
utifrån en metodik som tagits fram inom SMHI:s havsnivåprojekt.

Figur 13. Beräknat högsta högvattenstånd för år 2100 i Stenungsund.

Dimensioneringskriteriet för höga havsnivåer föreslås utgå från en 200 års händelse i
kombination med olika säkerhetsmarginaler beroende på konsekvens. Detta ligger helt i
linje med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar samt från rapporten ”Stigande
vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.

2.2

Senaste beräknade havsnivåer i centrala Stenungsund
Vi föreslår att Stenungsunds kommun använder de senaste resultaten, som tagits fram av
MSB för analys av översvämningsutbredningen i Stenungsund. Hot- och riskartorna för
Stenungsund visar på vilka konsekvenser en översvämning av havet kan få på Stenungsund. Den senaste översvämningskarteringen, som genomförts visar på de områden som
hotas i centrala Stenungsund av en översvämning när havet uppnår en viss beräknad
nivå. Hotkartan för havet visar utbredningen och djupet av en översvämning. Hotkartorna
finns för de områden som identifierats ha en betydande översvämningsrisk enligt
förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956). Nedan visas några exempel på
beräkningsresultat för Stenungsund, som även presenteras på MSBs hemsida under
översvämningsportalen. Se vidare;
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/stenungsund/hotkartor.html
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Figur 14. Beräknad 200-årsnivå för Stenungsund i slutet av seklet (2,10 m i RH2000). Beräknat
vattendjup.

Figur 15. Beräknad högsta nivå i slutet av seklet för Stenungsund i slutet av seklet (2,60 m i
RH2000). Beräknat vattendjup.

Nedan redovisas föreslagna klimatanpassningsnivåer för år 2070 samt för år 2100.
Den dimensionerande händelsen för Stenungsund föreslås utgå från en 200 års
händelse, vilket ligger helt i linje med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar i
rapporten ”Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade
områden”.

repo001.docx 2015-10-05

19(24)
PM – STENUNGSUNDS CENTRUMUTVECKLING
KONCEPTRAPPORT 2019-12-05

251

Föreslagen skyddsnivå för år 2070. Skyddsnivån föreslås utgå från en 200 års händelse
som inkluderar vinduppstuvning och en extra säkerhetsmarginal. Då blir beräknad nivå
+ 2,3 m.ö.h. (en 100 års händelse enligt figur 11 är + 2,15 m + 0,10 m förhöjd nivå för en
200 års händelse enligt uppgift från SMHI).
Föreslagen förhöjd skyddsnivå för år 2100. Återkomstvärdet för en 200 års händelse
enligt figur 12 är + 2,58. Detta överensstämmer med ”högsta beräknade vattenstånd” år
2100 enligt figur 13. En nödvändig skyddsnivå kan därmed föreslås ligga på + 2,6 m.ö.h.

3

Skyfall
Under senare år har frågan om skyfall aktualiserats genom ett flertal kostsamma
översvämningar i urbana miljöer, varav översvämningen i Köpenhamn den 2 juli 2011 är
mest uppmärksammad. Denna händelse har i allra högsta grad påverkat diskussionen
om skydd mot skyfall inom urbana stadskärnor. De kraftigaste skyfallen har ofta en
ganska begränsad utbredning och påverkar därför i första hand de lågt belägna delarna i
en urban stadskärna.
Inom hårdgjorda stadsstrukturer finns i regel inte tillräckligt utrymme för att hantera det
ytvatten som avleds vid kraftig nederbörd, som skyfall. Skyfallsfrågan är därmed en fråga
som kräver förvaltningsöverskridande samverkan för att möjliggöra en klimatanpassning
av samhällsutvecklingen i ett föränderligt klimat. Skyfall behöver därför få ett större
utrymme i kommunens verksamhetsplanering då det förutom att säkerställa framtida
samhällsutbyggnad även handlar om att skydda befintliga strukturer och samhällsviktiga
objekt.
Speciellt viktigt blir detta för Stenungsund, då det planeras för klimatanpassning mot ett
stigande hav, vilket kommer att kräva en väl genomtänkt planering. Ett skydd mot höga
havsnivåer kan t.ex. komma att försämra möjligheten för avledningen av ytvatten i
samband med skyfall. En skyfallsplanering som tydligt klargör åtgärdsbehovet,
ansvarsfördelning, tidplan och uppföljningsarbete kommer att underlätta för kommunens
kontinuerliga arbete med att minimera de skador som ett skyfall kommer att kunna
orsaka. Till skillnad från den stigande havsnivån, där det finns möjlighet till en mera
långsiktig åtgärdsplanering, bör de förebyggande åtgärderna mot skyfall planeras och
genomföras inom ett betydligt kortare tidsschema.
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Stockholms län har tagit fram ett faktablad,
”Fakta 2018:5, Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall –
stöd i fysisk planering” där de beskriver hur risken för översvämning till följd av skyfall
konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner.
Länsstyrelsen rekommenderar bl.a.:
-

Att ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid
en översvämning från minst ett 100-årsregn

-

Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i detaljplanen och
eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Samhällsviktig verksamhet ska ges
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en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en
översvämning.
-

Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och ska vid behov
säkerställas.

Hänsyn till dessa rekommendationer ska tas vid planering av all ny bebyggelse, såväl vid
lokalisering, som placering och utformning. En skyfallsplan kan därför utföras för att ingå
som del i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, ett tematiskt tillägg till den fördjupade
översiktsplanen eller som ett fristående dokument. Nedan följer en beskrivning på hur det
fortsatta klimatanpassningsarbetet kan genomföras för att klimatsäkra Stenungsunds
centrumutveckling mot skyfall.

3.1

Förslag till kriterier för skyfall
Vi föreslår att Stenungsunds kommun följer Länsstyrelsens rekommendation och
tillämpar ett klimatanpassat 100-årsregn (CDS-regn med 6 timmars varaktighet). Med
klimatanpassat regn menas att en klimatfaktor ska tillämpas. En klimatfaktor om minst
1,25 föreslås användas, som kan hämtas från SMHI, rapporten ”Sveriges framtida klimat,
Klimatologi Nr 14, 2015” samt från ”MSB, publikation 1121 - augusti 2017, ”Vägledning
för skyfallskartering - Tips för genomförande och exempel på användning”. Detta scenario
är det som Länsstyrelsen rekommenderar och bland annat förespråkas av MSB vid studie
av skyfall.
För mer information om modelleringsmetodik vid skyfallskarteringar hänvisas till
publikationen ”Vägledning för skyfallskartering”, som tagits fram av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB 2017). Det bör påpekas att lämplig klimatfaktor för
ett regn med 100-års återkomsttid är utifrån dagens kunskapsläge. Vilken siffra som
slutligen ska väljas kan hämtas från rapporten ”Extremregn i nuvarande och framtida
klimat: analyser av observationer och framtidsscenarier (SMHI 2018)”.
Med kostnads-nyttoanalys (KNA) kan det emellertid utvärderas om en högre skyddsnivå
ska tillämpas för de mest riskutsatta byggnaderna och samhällsviktiga funktioner, i det fall
ett skyfall skulle medföra stora konsekvenser. Det innebär att det dimensionerande
regnet i volym bör vara av samma storleksordning som det i Köpenhamn och fördelas i
tiden som ett så kallat CDS-regn (Svenskt Vatten, 2011). Det skulle innebära ett 6
timmars regn med ett centralt tio minuters block på 71 mm. Under den värsta timmen
antas 132 mmm falla och den totala nederbördsmängden uppgår till ca 200 mm. Detta är
i samma storleksordning som regnet i Köpenhamn 2011. Återkomsttiden för
Köpenhamnsregnet har bedömts vara i storleksordningen 500–1000 år.
Regnmängderna under olika tidsperioder framgår av tabell 2 nedan.
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Tabell 2. Regnmängderna (mm) under olika tidsperioder av det dimensionerande regnet.

4

Avslutande kommentar
Klimatforskningen är ett dynamiskt område där nya resultat kan förväntas, speciellt
genom de återkommande utvärderingar som görs av FNs klimatpanel, IPCC. I arbetet
med klimatanpassning är det viktigt att fortlöpande följa den vetenskapliga utvecklingen
och justera anpassningsarbetet när nya resultat från klimatforskningen blir offentliggjorda.
I detta sammanhang är IPCCs nästkommande rapport 2021 av särskilt intresse.
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Bilaga 2 - Enhetspriser skadekostnader
Enhetspriser
Kategori

Järnväg
Spårväg
Industri***
Flerbostadshus***
Offentlig byggnad***
Transformator
Handelsbyggnad***
Parkeringsplats****
Småhus***
Uthus
Motorväg
Huvudled
Lokalväg
Försening persontåg
Försening godståg

Enhet
Kostnad per längdmeter
Kostnad per längdmeter
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per m2
Kostnad per m2
Kostnad per m2
Kostnad per tåg och timma
Kostnad per tåg och timma

Värde (kr)

3 199 kr
3 199 kr
219 328 kr
213 997 kr
203 335 kr
405 177 kr
203 335 kr
11 661 kr
61 523 kr
21 325 kr
160 kr
139 kr
117 kr
45 486 kr
11 995 kr

Medelvärde*

Std**

3 199 kr
1 599 kr
3 199 kr
1 599 kr
207 920 kr 21 406 kr
202 588 kr 16 010 kr
191 926 kr 20 531 kr
405 177 kr 714 870 kr
191 926 kr 17 683 kr
11 661 kr
4 005 kr
50 114 kr
2 382 kr
21 325 kr
9 401 kr
160 kr
80 kr
139 kr
69 kr
117 kr
59 kr
45 486 kr 22 743 kr
11 995 kr
7 064 kr

*Värden i Göteborg Stads Hydromodell (Ramböll, 2014)
**Värden beräknade baserat på variationskoefficient (CV=std/medelvärde) som beräknats för skadekostnadsdata
från Länsförsäkringar och som används i Swecos KNA-modell (Sweco, 2011). För förseningskostnader antas
CV=0,5.
*** För dessa kategorier har antagits att en akut insats i form av nödpumpning och omhändertagande av förorenat
vatten (inkl avloppsvatten) behöver göras vid ett översvämningstillfälle.
****Enhetspris per skadat fordon från Karlsson & Larsson (2014) samt antagande att 20 % av parkeringsplatserna är
fyllda
Kategori
Avbrott i tillverkningsindustri
Avbrott i försäljning (tjänster & varor)
Akuta åtgärder, nödpumpning i källare
+ avloppsvatten

Enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet

Värde (kr) Medelvärde*****
173 682 kr
185 189 kr
40 400 kr
43 077 kr

Std****
72 479 kr
34 250 kr

Kostnad per enhet

11 409 kr

800 kr

***** Värden från Swecos KNA-modell (Sweco, 2011). Baserat på statistik från Länsförsäkringar och Karlsson &
Larsson (2014)
Kategori

Trafikförsening bil privat/arbete
Trafikförsening bil tjänsteresa
Trafikförsening kollektiv privat/arbete
Trafikförsening kollektiv tjänsteresa
Trafikförsening gods tung vägtrafik

Enhet
Kostnad per timma
Kostnad per timma
Kostnad per timma
Kostnad per timma
Kostnad/tontimma

Värde (kr) Medelvärde******
242 kr
242 kr
1 165 kr
1 165 kr
320 kr
320 kr
1 165 kr
1 165 kr
9 kr
9 kr

Std**
119 kr
581 kr
160 kr
581 kr
4 kr

****** Baserat på Trafikverkets ASEK-värden (2016). Värdet för trafikförsening gods tung vägtrafik är medelvärdet
av textilier och diverse andra färdiga varor (7,7 + 8,03)/2 = 7,865
Alla värden har räknats upp med KPI sedan 2014.
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Bilaga 3 - Åtgärdskostnader
Åtgärdskatalog
Investeringskostnad

Driftskostnad

Livslängd

Återinvestering

kr/enhet/år

år

%

10
25
25
25

40
20
50
50

100%
100%
100%
100%

40
25
25

75
50
50

100%
50%
100%

0
0

50
50

100%
100%

40
40
40
40
40

50
75
75
75
75

100%
100%
100%
100%
100%

5 000 m

20

50

100%

550 m

25
30
35

100
100
100

100%
100%
100%

kr/enhet enhet
Skyfallsvägar
Skyfallsväg, 100 års regn med 10 cm djup
Gröna vägar med regnbädd, biflöde skyfallsväg
Stor skyfallsväg >5000 ÅDT
Liten skyfallsväg < 5000 ÅDT
Skyfallsytor
Skyfallsyta (öppet magasin i betong)
Skyfallsyta grön klass B (öppet magasin jord, grön)
Fördröjningsyta på befintlig plats
Skyfallstunnlar
Skyfallstunnel 2 m/diameter
Skyfallstunnel 3 m/diameter
Slutna magasin i befintligt nät
Slutet magasin utan rensning, <1000 m³
Slutet magasin med rensning, 500-1000 m³
Slutet magasin med rensning, 1000-3000 m³
Slutet magasin med rensning, 5000-10000 m³
Slutet magasin med rensning, >10.000 m³
Styrning
Dämning med betong, 1 m höjd
Svackdike
Dike, bottenbredd 1 m, djup 0,2 m, bredd dikestopp 3m
Dike, bottenbredd 1 m, djup 0,4 m, bredd dikestopp 5m
Dike, bottenbredd 2 m, djup 0,4 m, bredd dikestopp 6m
Vattenväg i naturmark
Vattenväg, bottenbredd 0,5 m, djup 1 m
Vattenväg, bottenbredd 0,5 m, djup 2 m
Vattenväg, bottenbredd 1 m, djup 1 m
Vattenväg, bottenbredd 1 m, djup 2 m
Övriga åtgärder
Tillträde till mark
Påbyggnadsbar vall från 2070
Skyddsvall med spontning till 2070
Skyddsvall med spontning från 2070
Objektskydd flerbostadshus, industri, handelsbyggnad, vårdhem
Objektskydd transformatorstation och teknisk anläggning
Åtgärder höjning av gator och vägar, 1140 m
Extra åtgärder höjning vägar pga geotekniska förhållanden, 390 m

10 000
10 000
20 000
10 000

m
m
m
m

10 000 m3
950 m3
600 m3
80000 m
110000 m
10 000
10 000
8 000
6 000
4 000

m3
m3
m3
m3
m3

1200 m
1550 m

2 100 000
6 600 000
2 600 000
7 250 000

km
km
km
km

900
1700
1000
1800

100
100
100
100

100%
100%
100%
100%

50 000 kr
125 000 kr
125 000 kr
2 000 000 kr
500 000 kr
36 000
45 000

st
m
m
m
st
st
m
m

0
0
0
0
0
0
0

80
80
80
80
80
80
80

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Swecos har bedömt att dessa priser inte är möjliga att uppskatta schablonmässigt. Priserna är hämtade direkt från PLASK-metoden. Priserna ska därför
endast ses som en mycket grov uppskattning av kostnadernas storleksordning. Priserna måste användas med mycket stor försiktighet och en
platsspecifik värdering av dessa kostnader bör göras i varje enskilt fall.
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Tidpunkt

Alternativ 1 − Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Nuvärde Investering
Nuvärde Återinvestering
Nuvärde Drift och underhåll

Antal

1

R1

R2

R1

R2

R1

R2

0
0
0
0

1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0
0
0

1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0
0

1
1

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0

1

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0
0
0

1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0
0
0
0

1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
107 522 447 kr
104 000 000 kr
7 500 000 kr
0 kr
0 kr
219 022 447 kr

0 kr
0 kr
0 kr
39 380 552 kr
104 000 000 kr
7 500 000 kr
0 kr
0 kr
150 880 552 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Åtgärdskostnadernas osäkerhet
Uppskatta den generella osäkerheten (0-99
%) för respektive kostnadskategori. OBS!
Görs endast om Monte Carlo simulering.

Kostnadspost
Investering

Osäkerhet (%)
30%

Drift och underhåll

30%

Återinvestering

30%

0
1
0
1
0
1
1700
50
52
1
15
1
0
1
0
1
Summa nuvärden

Sammanställning kostnader Alternativ 1 (kr)
R1

R2

Nuvärde Investeringskostnader Alt 1
Nuvärde Drift och underhåll Alt 1
Nuvärde Återinvestering Alt 1

219 022 447 kr
- kr
- kr

150 880 552 kr
- kr
- kr

Nuvärde total kostnad Alt 1

219 022 447 kr

150 880 552 kr
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Alternativ 2 − Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Tidpunkt
Nuvärde Investering
Nuvärde Återinvestering
Nuvärde Drift och underhåll
Antal

1

R1

R2

R1

R2

R1

R2

0
0
0
0

1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0
0
0

1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0
0

1
1

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0

1

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0
0
0

1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0
0
0
0

1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
17 709 580 kr
87 500 000 kr
63 248 498 kr
104 000 000 kr
7 500 000 kr
0 kr
0 kr
279 958 078 kr

0 kr
6 486 208 kr
87 500 000 kr
23 165 030 kr
104 000 000 kr
7 500 000 kr
0 kr
0 kr
228 651 239 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0
1
700
50
700
1
1000
50
52
1
15
1
0
1
0
1
Summa nuvärden

Kostnadspost
Åtgärdskostnadernas osäkerhet
Investering
Uppskatta den generella osäkerheten (0-99
%) för respektive kostnadskategori. OBS!
Drift och underhåll
Görs endast om Monte Carlo simulering.
Återinvestering
Sammanställning kostnader Alternativ 2 (kr)
R1
Nuvärde Investeringskostnader Alt 2
Nuvärde Drift och underhåll Alt 2
Nuvärde Återinvestering Alt 2

Nuvärde total kostnad Alt 2

279 958 078 kr
0 kr
0 kr

279 958 078 kr

Osäkerhet (%)
30%
30%
30%

R2
228 651 239 kr
0 kr
0 kr

228 651 239 kr
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Alternativ 3 − Objektskydd söder från 2020
Nuvärde Investering
Nuvärde Återinvestering

Tidpunkt

Nuvärde Drift och underhåll

Antal

1

R1

R2

R1

R2

R1

R2

0
0
0
0

1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0
0
0

1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0
0

1
1

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0

1

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0
0
0

1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0
0
0
0

1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
104 000 000 kr
7 500 000 kr
41 040 000 kr
17 550 000 kr
170 090 000 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
104 000 000 kr
7 500 000 kr
41 040 000 kr
17 550 000 kr
170 090 000 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0
1
0
1
0
1
0
1
52
1
15
1
1140
1
390
1
Summa nuvärden

Kostnadspost
Osäkerhet (%)
Åtgärdskostnadernas osäkerhet
Investering
30%
Uppskatta den generella osäkerheten (0-99 %)
för respektive kostnadskategori. OBS! Görs
Drift och underhåll
30%
endast om Monte Carlo simulering.
Återinvestering
30%
Sammanställning kostnader Alternativ 3 (kr)
R1
Nuvärde Investeringskostnader Alt 3
Nuvärde Drift och underhåll Alt 3
Nuvärde Återinvestering Alt 3

Nuvärde total kostnad Alt 3

170 090 000 kr
0 kr
0 kr

170 090 000 kr

R2
170 090 000 kr
0 kr
0 kr

170 090 000 kr
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Bilaga 4 - Åtgärdsalternativ

Referensalternativ – inte göra något
Vänster
95-percentil 2070 200års återkomsttid:
+2,3 m

Höger
95-percentil 2100 200års återkomsttid:
+2,6 m

Konsekvenser
• Detaljplaner kan
inte antas
• Lever med risken
och de kostnader
det innebär

1
2020-07-06
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Alternativ 1 –
objektsskydd söder till 2070 + vall hela sträckan till 2100
Konsekvenser

Vänster
95-percentil 2070 200års återkomsttid:
+2,3 m

• Detaljplaner kan
antas
• Lever med risken i
norr till 2070
• Skyddar inte vägar,
järnväg, parkeringar
i söder till 2070
Skydd

Skydd av
nytt och
viktiga bef.
byggnader

Höger
95-percentil 2100 200års återkomsttid:
+2,6 m

2
2020-07-06
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Alternativ 2 –
objektsskydd söder och vall norr till 2070 + vall hela sträckan till 2100
Konsekvenser

Vänster
95-percentil 2070 200års återkomsttid:
+2,3 m

• Detaljplaner kan
antas
• Skyddar allt förutom
vägar, järnväg,
parkeringar i söder
till 2070

Skydd

Skydd
Skydd av
nytt och
viktiga bef.
byggnader

Höger
95-percentil 2100 200års återkomsttid:
+2,6 m

3
2020-07-06
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Alternativ 3 –
objektsskydd söder till 2100
Konsekvenser

Vänster
95-percentil 2070 200års återkomsttid:
+2,3 m

• Detaljplaner kan
antas
• Lever med risken i
norr
• Skydd av väg- och
järnvägstrafik från
2020
• Inget skydd av
parkeringar

Skydd av
nytt och
viktiga bef.
byggnader

Höger
95-percentil 2100 200års återkomsttid:
+2,6 m

Skydd av
nytt och
viktiga bef.
byggnader

4
2020-07-06
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BILAGA 5 – ANTAGANDEN FÖR PÅVERKAN AV
RISKKOSTAND

2020-07-06

Aktuell bilaga beskriver vilka antagande som gjorts gällande åtgärdernas effekt på
riskkostnaden. I samtliga åtgärdsalternativ reduceras alla trafikföreningar till noll år 2070. I
åtgärdsalternativ 1 och 2 med en storskalig vall och i åtgärdsalternativ 3 med upphöjning av
väg.

Åtgärdsalternativ 1
Alternativ

När i tid

Nivå (m)

Åtgärd

Kommentar

RH2000

2020–2070

Objektsskydd söder

+2,8 *

Skydd DP och befintliga viktiga
byggnader

2070–2100

Vall hela sträckan

+3,1 **

Skydd befintliga fastigheter

1

Fram till 2070
•

Skyddar byggnader förutom industrier och småhus.

•

Skyddar inte industrier, småhus, vägar, järnväg och parkeringsplatser

•

Skyddar 70 % av transformatorstationer.

•

Detaljplaneområden skyddas.

Från 2070
•

Mycket låg risk - endast objekt som kan skadas vid händelser med återkomsttid > 200
år

memo04.docx 2013-06-14

1 (2)
Swe co Env iron ment AB

HA p:\21331\13008022\000_stenungsund_skyfall_och_stigande_vatten\10 arbetsmtrl_dok\mka\pm inkl bilagor\bilaga 5_antaganden riskkostnader.docx
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Åtgärdsalternativ 2
Alternativ

När i tid

Nivå (m)

Åtgärd

Kommentar

RH2000

2020–2070

Vall norra &

+2,8*

Skydd befintliga fastigheter

Objektsskydd söder

+2,8*

Skydd DP och viktiga
byggnader

Påbyggnadsbar vall norr &

+3,1**

Fortsatt skydd

Vall söder

+3,1**

2
2070–2100

Fram till 2070
•

Skyddar transformatorstationer och byggnader förutom småhus.

•

Skyddar inte vägar, järnvägar, småhus och parkeringsplatser i söder

•

Skyddar 20% av parkeringsplatser.

•

Skyddar 30 % av trafikflödet.

•

Detaljplaneområden skyddas.

Från 2070
•

Mycket låg risk - endast objekt som kan skadas vid händelser med återkomsttid > 200
år

Åtgärdsalternativ 3
Alternativ

När i tid

Nivå (m)

Åtgärd

Kommentar

RH2000

3

2020–2100

Objektsskydd söder

+3,1**

Skydd DP, befintliga viktiga
byggnader och viktiga vägar

Fram till 2100
•

Skyddar byggnader förutom industrier och småhus.

•

Skyddar vägar och järnväg men inte parkeringsplatser.

•

Skyddar 70 % av transformatorstationer.

•

Detaljplaneområden skyddas.

memo04.docx

2 (2)
BILAGA 5 – ANTAGANDEN FÖR
PÅVERKAN AV RISKKOST AND
2020-

HA p:\21331\13008022\000_stenungsund_skyfall_och_stigande_vatten\10 arbetsmtrl_dok\mka\pm inkl bilagor\bilaga 5_antaganden riskkostnader.docx
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Grupp 1

Bilaga 6 - Bedömning och förklaring till miljömässig och social bedömning

Alternativ
0-alternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Ingen åtgärd
Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektskydd söder från 2020

Miljöeffekter

Stenungsund

Datum för bedömning: 2020-05-18

Effekter
Kriterium

Viktning
0 = Inte relevant
10 = Mycket viktig

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

2020

2070

2100

2020

2070

2100

2020

2070

2100

10

-1

-3

0

-2

-3

0

-1

-1

0

10

0

3

3

2

3

3

0

0

0

10

-1

-5

0

-3

-4

0

-1

-1

0

10

0

2

2

1

2

2

0

0

0

Grundvatten. Vika effekter har åtgärden på grundvattnets kvalitet eller dess
betydelse för ekosystem som nyttjar grundvatten? Påverkas möjligheten till
grundvattenbildning positivt eller negativt?

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker. Vilka effekter får
åtgärden på förutsättningarna för ekosystem i odlingslandskapet och i
våtmarker?

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begränsad klimatpåverkan. Vilka effekter har åtgärden på utsläpp av
växthusgaser, såsom CO2, metan, etc?

10

Ingen övergödning / Levande sjöar och vattendrag / Hav i balans samt
levande kust och skärgård. Vilka effekter medför åtgärden på
förutsättningar för att fånga partiklar och näringsämnen? Hur påverkas
livsbetingelser för växter och djur i vattendrag, sjöar och havet?
Naturresurser. Vilka effekter har åtgärden på förbrukning av ändliga
naturrresurser? Exempelvis användning av fossila bränslen eller användning
av nyproducerad sand och grus för återfyllning.
Giftfri miljö. Vilka effekter uppstår avseende förekomst av föroreningar i
mark och vatten till följd av åtgärden? Vilken produktion av ickeåtervinningsbart avfall medför åtgärden? Exempelvis deponering av
förorenade massor.

Miljömässiga effekter
0,0
-5,0
Poäng

Frisk Luft. Vilken påverkan på luftmiljön medför åtgärden? Exempelvis
utsläpp av SOx, NOx och partiklar. OBS! Växthusgaser hanteras separat, se
nedan.

-10,0
-15,0

-1

-3

0

-2

-3

0

-1

-1

0

-20,0
-25,0
Miljö

Samlad bedömning

R1

R2

R1

R2

R1

R2

-23,60

-14,43

-23,91

-15,51

-18,64

-11,33
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Alternativ1
-23,6

Alternativ 2
-23,9

Alternativ 3
-18,6

Miljömässigt kriterium

Motiv för bedömning Alt 1

Motiv för bedömning Alt 2

Motiv för bedömning Alt 3

Frisk Luft. Vilken påverkan på luftmiljön medför
åtgärden? Exempelvis utsläpp av SOx, NOx och
partiklar. OBS! Växthusgaser hanteras separat, se
nedan.

Leveranser av Mtrl.
Objektskydd och vall med underhåll

Leveranser av Mtrl.
Objektskydd och vall med underhåll

Leveranser av Mtrl.
Objektskydd med underhåll

Ingen övergödning / Levande sjöar och vattendrag
/ Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Vilka effekter medför åtgärden på förutsättningar
för att fånga partiklar och näringsämnen? Hur
påverkas livsbetingelser för växter och djur i
vattendrag, sjöar och havet?
Naturresurser. Vilka effekter har åtgärden på
förbrukning av ändliga naturrresurser? Exempelvis
användning av fossila bränslen eller användning av
nyproducerad sand och grus för återfyllning.

Vallen kan skydda utsläpp till hav via Vallen kan skydda utsläpp till hav via
avrinning med filtrering
avrinning med filtrering

Tillverkning av cement för vall,
Objektskydd från fossila källor

Tillverkning av cement för vall,
Objektskydd från fossila källor

Giftfri miljö. Vilka effekter uppstår avseende
förekomst av föroreningar i mark och vatten till
följd av åtgärden? Vilken produktion av ickeåtervinningsbart avfall medför åtgärden?
Exempelvis deponering av förorenade massor.

Sanering av förorenad mark då vall
byggs

Sanering av förorenad mark då vall
byggs

Grundvatten. Vika effekter har åtgärden på
grundvattnets kvalitet eller dess betydelse för
ekosystem som nyttjar grundvatten? Påverkas
möjligheten till grundvattenbildning positivt eller
negativt?
Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker.
Vilka effekter får åtgärden på förutsättningarna för
ekosystem i odlingslandskapet och i våtmarker?

Oberört då spontning redan skett på Oberört då spontning redan skett på
merparten av sträckan
merparten av sträckan

Oberört då spontning redan skett på
merparten av sträckan

N/A

N/A

N/A

Begränsad klimatpåverkan. Vilka effekter har
åtgärden på utsläpp av växthusgaser, såsom CO2,
metan, etc?

Leveranser av Mtrl.
Objektskydd och vall med underhåll

Leveranser av Mtrl.
Objektskydd och vall med underhåll

Leveranser av Mtrl.
Objektskydd med underhåll
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Objektskydd från fossila källor

Grupp 2

Datum för bedömning: 2020-05-18

Alternativ
0-alternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Ingen åtgärd
Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektskydd söder från 2020

Miljöeffekter

Stenungsund
Effekter

Frisk Luft. Vilken påverkan på luftmiljön medför åtgärden? Exempelvis
utsläpp av SOx, NOx och partiklar. OBS! Växthusgaser hanteras separat, se
nedan.
Ingen övergödning / Levande sjöar och vattendrag / Hav i balans samt
levande kust och skärgård. Vilka effekter medför åtgärden på
förutsättningar för att fånga partiklar och näringsämnen? Hur påverkas
livsbetingelser för växter och djur i vattendrag, sjöar och havet?
Naturresurser. Vilka effekter har åtgärden på förbrukning av ändliga
naturrresurser? Exempelvis användning av fossila bränslen eller användning
av nyproducerad sand och grus för återfyllning.
Giftfri miljö. Vilka effekter uppstår avseende förekomst av föroreningar i
mark och vatten till följd av åtgärden? Vilken produktion av ickeåtervinningsbart avfall medför åtgärden? Exempelvis deponering av
förorenade massor.
Grundvatten. Vika effekter har åtgärden på grundvattnets kvalitet eller dess
betydelse för ekosystem som nyttjar grundvatten? Påverkas möjligheten till
grundvattenbildning positivt eller negativt?

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

2020

2070

2100

2020

2070

2100

2020

2070

2100

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

5

0

5

7

0

0

7

10

-5

-5

-8

-5

-5

-8

-5

-5

-5

10

0

0

5

0

4

5

0

0

5

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miljömässiga effekter
0,0
-5,0
-10,0
Poäng

Kriterium

Viktning
0 = Inte relevant
10 = Mycket viktig

Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker. Vilka effekter får
åtgärden på förutsättningarna för ekosystem i odlingslandskapet och i
våtmarker?

10

Begränsad klimatpåverkan. Vilka effekter har åtgärden på utsläpp av
växthusgaser, såsom CO2, metan, etc?

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
-35,0

-4

-4

-7

-4

-4

-7

-4

-4

-7

-40,0
-45,0
-50,0
Miljö

Samlad bedömning

R1

R2

R1

R2

R1

R2

-45,82

-27,00

-17,68

-14,52

-41,93

-26,06
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Alternativ1
-45,8

Alternativ 2
-17,7

Alternativ 3
-41,9

Miljömässigt kriterium

Motiv för bedömning Alt 1

Motiv för bedömning Alt 2

Motiv för bedömning Alt 3

Frisk Luft. Vilken påverkan på luftmiljön medför
åtgärden? Exempelvis utsläpp av SOx, NOx och
partiklar. OBS! Växthusgaser hanteras separat, se
nedan.

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Ingen övergödning / Levande sjöar och vattendrag
/ Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Vilka effekter medför åtgärden på förutsättningar
för att fånga partiklar och näringsämnen? Hur
påverkas livsbetingelser för växter och djur i
vattendrag, sjöar och havet?
Naturresurser. Vilka effekter har åtgärden på
förbrukning av ändliga naturrresurser? Exempelvis
användning av fossila bränslen eller användning av
nyproducerad sand och grus för återfyllning.

Vi antar att norra området är mer
förorenat än södra

Vi antar att norra området är mer
förorenat än södra

Giftfri miljö. Vilka effekter uppstår avseende
förekomst av föroreningar i mark och vatten till
följd av åtgärden? Vilken produktion av ickeåtervinningsbart avfall medför åtgärden?
Exempelvis deponering av förorenade massor.

Vall hindrar att sprider föroreningar
på land och i vatten. Vid byggnation
behöver förorenade massor tas
omhand och deponeras.

Grundvatten. Vika effekter har åtgärden på
grundvattnets kvalitet eller dess betydelse för
ekosystem som nyttjar grundvatten? Påverkas
möjligheten till grundvattenbildning positivt eller
negativt?
Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker.
Vilka effekter får åtgärden på förutsättningarna för
ekosystem i odlingslandskapet och i våtmarker?

I detta område produceras ej
grundvatten, ekosystem nyttjar
sannolikt inte grundvatten här.

Begränsad klimatpåverkan. Vilka effekter har
åtgärden på utsläpp av växthusgaser, såsom CO2,
metan, etc?

Tillverkning av vallen har negativ
påverkan. Nytt resecentrum bidrar
till hållbart resande.

I detta område produceras ej
grundvatten, ekosystem nyttjar
sannolikt inte grundvatten här.

Finns inga i området, positivt att ny Finns inga i området, positivt att ny
bebyggelse koncentreras här i stället bebyggelse koncentreras här i stället
på andra sådana platser.
på andra sådana platser.
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I detta område produceras ej
grundvatten, ekosystem nyttjar
sannolikt inte grundvatten här.

Finns inga i området, positivt att ny
bebyggelse koncentreras här i stället
på andra sådana platser.

Tillverkning av vallen har negativ
Tillverkning av vallen har negativ
påverkan. Nytt resecentrum bidrar till påverkan. Nytt resecentrum bidrar till
hållbart resande.
hållbart resande.

Grupp 3

Datum för bedömning: 2020-05-18

Alternativ
0-alternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Ingen åtgärd
Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektskydd söder från 2020

Sociala effekter

Stenungsund
Effekter

Kriterium

Identitet. Vilka effekter medför åtgärden på den urbana miljön i området?
Är den urbana miljön väl omhändertagen, speglar åtgärden dess karaktär
och bidrar den till ökad eller minskad attraktivitet?
Sammanhållen stad. Vilka effekter medför åtgärden avseende områdets
sammanhållenhet? Kommer barns perspektiv påverkas av åtgärden och i så
fall hur? Skapas nya barriärer eller strukturer som sammanbinder staden?
Påverkas möjligheterna till möten positivt eller negativt? Medför åtgärderna
en blanding i skala och variation?
Rekreation, samspel lek och lärande. Vilka effekter medför åtgärden
avseende rekreation? Kan åtgärden medföra förändrad rekreation i området
eller dess omgivning? Skapas eller reduceras platser för möten, lek, lärande,
kultur och idrott? Hur påverkas den upplevda tryggheten av åtgärden? Hur
påverkas orienterbarheten i området?
Hälsa och säkerhet. Vilka effekter medför åtgärden på hälsa och säkerhet?
Påverkas människors närmiljö avseende hälsorisker och olycksrisker positivt
eller negativt? Blir människor mera eller mindre exponerade för olycksrisker
till följd av åtgärden? Kan åtgärden medföra att riskerna för kriminalitet ökar
eller minskar? Kan åtgärden medföra att människor blir mer eller mindre
exponerade för hälsofarliga ämnen, exempelvis luftföroreningar?

Viktning
0 = Inte relevant
10 = Mycket viktig

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

2020

2070

2100

2020

2070

2100

2020

2070

2100

10

0

-2

6

0

-2

6

0

-2

0

10

0

-1

4

0

2

6

0

-1

0

10

0

-1

7

0

2

7

0

-1

0

Sociala effekter
10

0

2

6

0

4

6

0

2

2
60,0
50,0

Vardagsliv. Vilka effekter medför åtgärden i människors vardagsliv? Bryts
eller förbättras kommunikationsstråk? Blir det enklare eller svårare för
människor att utföra vardagssysslor, såsom att handla, utföra
fritidsaktiviteter, etc?

40,0

10

10

0

0

0

1

1

6

0

0

0

1

1

6

0

0

0

0

1

1

Poäng

Kulturmiljö. Vilka effekter medför åtgärden på kulturmiljön? Påverkas
platser eller objekt med höga kulturvärden? Påverkas arkeologiska objekt?
Kan åtgärderna innebära att platsens eller områdets kulturella värden ökar
eller minskar?

30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
Social

Samlad bedömning

R1

R2

R1

R2

R1

R2

23,14

7,20

52,52

17,77

-0,72

-0,91
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Alternativ1
23,1

Alternativ 2
52,5

Alternativ 3
-0,7

Socialt kriterium

Motiv för bedömning Alt 1

Identitet. Vilka effekter medför åtgärden på den urbana
miljön i området? Är den urbana miljön väl omhändertagen,
speglar åtgärden dess karaktär och bidrar den till ökad eller
minskad attraktivitet?

2020 Inte så stor påverkan
2070 Negativ påverkan, på bl.a.
rörelsemöjligheter i centrum
2100 Bevarar centrums identitet och
funktion, men kan upplevas som
liten barriär mot havet.
Sammanhållen stad. Vilka effekter medför åtgärden
2020
avseende områdets sammanhållenhet? Kommer barns
2070 Liten påverkan
perspektiv påverkas av åtgärden och i så fall hur? Skapas nya 2100 Stor positiv effekt
barriärer eller strukturer som sammanbinder staden?
(Vall ökar människors möjligheter
Påverkas möjligheterna till möten positivt eller negativt?
att använda centrum)
Medför åtgärderna en blanding i skala och variation?
Rekreation, samspel lek och lärande. Vilka effekter medför 2020
åtgärden avseende rekreation? Kan åtgärden medföra
2070 Liten påverkan
förändrad rekreation i området eller dess omgivning? Skapas 2100 Stor positiv effekt
eller reduceras platser för möten, lek, lärande, kultur och
(Vall ökar människors möjligheter
idrott? Hur påverkas den upplevda tryggheten av åtgärden? att använda centrum)
Hur påverkas orienterbarheten i området?
Hälsa och säkerhet. Vilka effekter medför åtgärden på hälsa 2020
och säkerhet? Påverkas människors närmiljö avseende
2070 Liten påverkan
hälsorisker och olycksrisker positivt eller negativt? Blir
2100 Stor positiv effekt
människor mera eller mindre exponerade för olycksrisker till (Vall ökar säkerhet/trygghet)
följd av åtgärden? Kan åtgärden medföra att riskerna för
kriminalitet ökar eller minskar? Kan åtgärden medföra att
människor blir mer eller mindre exponerade för hälsofarliga
ämnen, exempelvis luftföroreningar?
Kulturmiljö. Vilka effekter medför åtgärden på kulturmiljön? Liten påverkan
Påverkas platser eller objekt med höga kulturvärden?
Påverkas arkeologiska objekt? Kan åtgärderna innebära att
platsens eller områdets kulturella värden ökar eller minskar?
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Motiv för bedömning Alt 2

Motiv för bedömning Alt 3

2020 Inte så stor påverkan
2070 Negativ påverkan, på bl.a.
rörelsemöjligheter i centrum
2100 Bevarar centrums identitet
och funktion, men kan upplevas
som liten barriär mot havet.
2020
2070 Liten påverkan
2100 Stor positiv effekt
(Vall ökar människors möjligheter
att använda centrum)

2020
2070 Liten påverkan
2100 Liten påverkan

2020
2070 Liten påverkan
2100 Stor positiv effekt
(Vall ökar människors möjligheter
att använda centrum)

2020
2070 Liten påverkan
2100 Liten påverkan

2020
2070 Positiv effekt
2100 Stor positiv effekt
(Vall ökar säkerhet/trygghet)

2020
2070 Liten påverkan
2100 Liten påverkan

Liten påverkan

Liten påverkan

2020
2070 Liten påverkan
2100 Liten påverkan

Vardagsliv. Vilka effekter medför åtgärden i människors
vardagsliv? Bryts eller förbättras kommunikationsstråk? Blir
det enklare eller svårare för människor att utföra
vardagssysslor, såsom att handla, utföra fritidsaktiviteter,
etc?

2020
2070 Liten påverkan
2100 Stor positiv effekt
(Vall ökar människors möjligheter
att använda centrum)
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2020
2070 Liten påverkan
2100 Stor positiv effekt
(Vall ökar människors möjligheter
att använda centrum)

2020
2070 Liten påverkan
2100 Liten påverkan

Grupp 4

Datum för bedömning: 2020-05-18

Alternativ
0-alternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Ingen åtgärd
Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektskydd söder från 2020

Sociala effekter

Stenungsund
Effekter

Kriterium

Identitet. Vilka effekter medför åtgärden på den urbana miljön i området?
Är den urbana miljön väl omhändertagen, speglar åtgärden dess karaktär
och bidrar den till ökad eller minskad attraktivitet?
Sammanhållen stad. Vilka effekter medför åtgärden avseende områdets
sammanhållenhet? Kommer barns perspektiv påverkas av åtgärden och i så
fall hur? Skapas nya barriärer eller strukturer som sammanbinder staden?
Påverkas möjligheterna till möten positivt eller negativt? Medför åtgärderna
en blanding i skala och variation?
Rekreation, samspel lek och lärande. Vilka effekter medför åtgärden
avseende rekreation? Kan åtgärden medföra förändrad rekreation i området
eller dess omgivning? Skapas eller reduceras platser för möten, lek, lärande,
kultur och idrott? Hur påverkas den upplevda tryggheten av åtgärden? Hur
påverkas orienterbarheten i området?
Hälsa och säkerhet. Vilka effekter medför åtgärden på hälsa och säkerhet?
Påverkas människors närmiljö avseende hälsorisker och olycksrisker positivt
eller negativt? Blir människor mera eller mindre exponerade för olycksrisker
till följd av åtgärden? Kan åtgärden medföra att riskerna för kriminalitet ökar
eller minskar? Kan åtgärden medföra att människor blir mer eller mindre
exponerade för hälsofarliga ämnen, exempelvis luftföroreningar?

Viktning
0 = Inte relevant
10 = Mycket viktig

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

2020

2070

2100

2020

2070

2100

2020

2070

2100

10

0

-7

-4

0

-7

-4

0

0

0

10

0

-2

-2

0

-4

-4

0

0

0

10

4

6

8

4

6

8

4

4

4

Sociala effekter
10

2

2

2

2

2

2

-3

-3

-3
40,0
35,0

Kulturmiljö. Vilka effekter medför åtgärden på kulturmiljön? Påverkas
platser eller objekt med höga kulturvärden? Påverkas arkeologiska objekt?
Kan åtgärderna innebära att platsens eller områdets kulturella värden ökar
eller minskar?

10

Vardagsliv. Vilka effekter medför åtgärden i människors vardagsliv? Bryts
eller förbättras kommunikationsstråk? Blir det enklare eller svårare för
människor att utföra vardagssysslor, såsom att handla, utföra
fritidsaktiviteter, etc?

10

30,0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,0
Poäng

0

20,0
15,0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10,0
5,0
0,0
Social

Samlad bedömning

R1

R2

R1

R2

R1

R2

39,31

25,57

30,60

22,00

24,47

13,87
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Alternativ1
39,3

Alternativ 2
30,6

Alternativ 3
24,5

Socialt kriterium

Motiv för bedömning Alt 1

Motiv för bedömning Alt 2

Identitet. Vilka effekter medför åtgärden på den urbana
miljön i området? Är den urbana miljön väl omhändertagen,
speglar åtgärden dess karaktär och bidrar den till ökad eller
minskad attraktivitet?

Negativt att skära av kontakten mot Som alt 1.
vattnet, men positivt med djupare
hamn.

Sammanhållen stad. Vilka effekter medför åtgärden
avseende områdets sammanhållenhet? Kommer barns
perspektiv påverkas av åtgärden och i så fall hur? Skapas nya
barriärer eller strukturer som sammanbinder staden?
Påverkas möjligheterna till möten positivt eller negativt?
Medför åtgärderna en blanding i skala och variation?
Rekreation, samspel lek och lärande. Vilka effekter medför
åtgärden avseende rekreation? Kan åtgärden medföra
förändrad rekreation i området eller dess omgivning? Skapas
eller reduceras platser för möten, lek, lärande, kultur och
idrott? Hur påverkas den upplevda tryggheten av åtgärden?
Hur påverkas orienterbarheten i området?
Hälsa och säkerhet. Vilka effekter medför åtgärden på hälsa
och säkerhet? Påverkas människors närmiljö avseende
hälsorisker och olycksrisker positivt eller negativt? Blir
människor mera eller mindre exponerade för olycksrisker till
följd av åtgärden? Kan åtgärden medföra att riskerna för
kriminalitet ökar eller minskar? Kan åtgärden medföra att
människor blir mer eller mindre exponerade för hälsofarliga
ämnen, exempelvis luftföroreningar?
Kulturmiljö. Vilka effekter medför åtgärden på kulturmiljön?
Påverkas platser eller objekt med höga kulturvärden?
Påverkas arkeologiska objekt? Kan åtgärderna innebära att
platsens eller områdets kulturella värden ökar eller minskar?

Möjligheter finns beroende på
utformning.

Vardagsliv. Vilka effekter medför åtgärden i människors
vardagsliv? Bryts eller förbättras kommunikationsstråk? Blir
det enklare eller svårare för människor att utföra
vardagssysslor, såsom att handla, utföra fritidsaktiviteter,
etc?

Motiv för bedömning Alt 3
Ej relevant

Ja, beroende på utformning.

Som 1

Ej relevant

Ökad möjlighet till rörlighet.

Som 1.

Föroreningar till vatten

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Kan bli bättre med rätt utformning.

Kan bli bättre med rätt
utformning.

Kan bli bättre med rätt
utformning.
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Bilaga 7 - Sammanvägd hållbarhetsanalys

Grupp 1 och Grupp 3

Hållbarhet

Sweco

Stenungsund

Alternativ
0-alternativ

Ingen åtgärd

Alternativ 1
Alternativ 2

Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070

Alternativ 3

Objektskydd söder från 2020

Hållbarhet

Sociala effekter
60,0
50,0
40,0

-10,0
-15,0
-20,0

Miljö

Alternativ1
-27,5

Alternativ 2
-27,9

Alternativ 3
-21,7

Hållbarhetsindex

Poäng

60,0

30,0
20,0
10,0
0,0

-25,0
-30,0

Ekonomiska effekter
Nettonuvärde (Mkr)

0,0
-5,0
Poäng

Poäng

Miljömässiga effekter

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Hållbarhet R1

-10,0
Social

Alternativ1
23,1

Alternativ 2
52,5

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Alternativ 3
-0,7

Ekonomi R1

Alternativ1
54,1

10
10
10

VIKTNING HÅLLBARHET
Social
hållbarhet

Alternativ
2
10,5

Alternativ 3
45,0

Viktning hållbarhet (0 = Inte relevant; 10 = Mycket viktig)
Ekonomisk hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
Social hållbarhet

Alternativ
1
15,1

Alternativ 2
17,1

Ekonomisk
hållbarhet

Alternativ
3
1,2
Miljömässig
hållbarhet
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Hållbarhet

Grupp 1 och Grupp 4

Sweco

Hållbarhet

Stenungsund

Alternativ
0-alternativ

Ingen åtgärd

Alternativ 1
Alternativ 2

Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070

Alternativ 3

Objektskydd söder från 2020

Hållbarhet

Miljömässiga effekter

Sociala effekter

0,0

Poäng

Poäng

30,0

-10,0
-15,0
-20,0

Alternativ1
-27,5

Alternativ 2
-27,9

Alternativ 3
-21,7

Hållbarhetsindex
35,0

0,0
Social

Alternativ1
39,3

Alternativ 2
30,6

25,0

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Alternativ 3
24,5

Ekonomi R1

Alternativ1
54,1

Alternativ 2
17,1

Alternativ 3
45,0

Viktning hållbarhet (0 = Inte relevant; 10 = Mycket viktig)
Ekonomisk hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
Social hållbarhet

30,0
Poäng

20,0
10,0

-25,0

Miljö

60,0
Nettonuvärde (Mkr)

40,0

-5,0

-30,0

Ekonomiska effekter

10
10
10

20,0

VIKTNING HÅLLBARHET
Social
hållbarhet

15,0
10,0

Ekonomisk
hållbarhet

5,0
0,0
Hållbarhet R1

Alternativ
1
33,8

Alternativ
2
3,1

Alternativ
3
22,4
Miljömässig
hållbarhet
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Hållbarhet

Grupp 2 och Grupp 3

Sweco

Hållbarhet

Stenungsund

Alternativ
0-alternativ

Ingen åtgärd

Alternativ 1
Alternativ 2

Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070

Alternativ 3

Objektskydd söder från 2020

Hållbarhet

Sociala effekter
60,0
50,0
40,0

-20,0
-30,0
-40,0

Miljö

Alternativ1
-53,5

Alternativ 2
-20,6

Alternativ 3
-48,9

Hållbarhetsindex

Poäng

60,0

30,0
20,0
10,0
0,0

-50,0
-60,0

Ekonomiska effekter
Nettonuvärde (Mkr)

0,0
-10,0
Poäng

Poäng

Miljömässiga effekter

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0

Hållbarhet R1

-10,0
Social

Alternativ1
23,1

Alternativ 2
52,5

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Alternativ 3
-0,7

Ekonomi R1

Alternativ1
54,1

10
10
10

VIKTNING HÅLLBARHET
Social
hållbarhet

Alternativ
2
31,0

Alternativ 3
45,0

Viktning hållbarhet (0 = Inte relevant; 10 = Mycket viktig)
Ekonomisk hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
Social hållbarhet

Alternativ
1
14,7

Alternativ 2
17,1

Ekonomisk
hållbarhet

Alternativ
3
-3,3
Miljömässig
hållbarhet
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Hållbarhet

Grupp 2 och Grupp 4

Sweco

Hållbarhet

Stenungsund

Alternativ
0-alternativ

Ingen åtgärd

Alternativ 1
Alternativ 2

Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070

Alternativ 3

Objektskydd söder från 2020

Hållbarhet

Miljömässiga effekter

Sociala effekter

0,0

Poäng

Poäng

30,0

-20,0
-30,0
-40,0

Alternativ1
-53,5

Alternativ 2
-20,6

Alternativ 3
-48,9

Hållbarhetsindex
35,0

0,0
Social

Alternativ1
39,3

Alternativ 2
30,6

25,0

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Alternativ 3
24,5

Ekonomi R1

Alternativ1
54,1

Alternativ 2
17,1

Alternativ 3
45,0

Viktning hållbarhet (0 = Inte relevant; 10 = Mycket viktig)
Ekonomisk hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
Social hållbarhet

30,0
Poäng

20,0
10,0

-50,0

Miljö

60,0
Nettonuvärde (Mkr)

40,0

-10,0

-60,0

Ekonomiska effekter

10
10
10

20,0

VIKTNING HÅLLBARHET
Social
hållbarhet

15,0
10,0

Ekonomisk
hållbarhet

5,0
0,0
Hållbarhet R1

Alternativ
1
33,3

Alternativ
2
23,6

Alternativ
3
17,9
Miljömässig
hållbarhet
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1. Inledning
Bakgrund
Verksamheten för individ- och familjeomsorg i Stenungsunds kommun är organiserad under
sektor socialtjänst. Sektorn är organiserad under kommunstyrelsen som ansvarar för att
fullgöra kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänst, hälso- och
sjukvård, stöd och service till funktionshindrade och insatser i arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunstyrelsen ansvarar inte för myndighetsutövning mot enskild då detta åligger den
sociala myndighetsnämnden.
Individ- och familjeomsorgs ekonomiska resultat för 2019 var ett underskott på 11,1 mnkr.
Underskottet belastade framförallt försörjningsstöd, vård utanför det egna hemmet avseende
barn och unga samt vuxna. Av kommunens årsredovisning 2019 framgår att kostnaderna för
försörjningsstöd ökar. Ökningen förklaras av att personer som har genomgått etablering inte
blivit självförsörjande efter två år när etableringsersättningen upphör.
Vid delårsbokslutet per augusti 2020 redovisade individ- och familjeomsorg ett underskott om
3 016 tkr. Prognosen för helår visade ett underskott på 3 700 tkr som förklaras av ökade
kostnader inom försörjningsstöd i samband med att etableringsschablonen minskar. I
delårsbokslutet framgår även att verksamheten har ökade kostnader för placeringar i
familjehem och inom vuxenenheten.
Av nyckeltal hämtade från kommun- och landstingsdatabasen Kolada framgår att
Stenungsund tillhörde de 25 procent av landets kommuner med högst nettokostnadsavvikelse
för individ och familjeomsorg år 2019.
Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt sin risk- och väsentlighetsanalys
bedömt det som väsentligt att genomföra en förstudie avseende kostnadsläget inom
verksamheten individ och familjeomsorg.
Syfte och frågor
Förstudien syftar till att översiktligt kartlägga individ- och familjeomsorgs kostnadsläge.
Förstudien inriktas på följande frågeställningar:



Hur ser individ och familjeomsorg kostnadsläge ut i jämförelse med andra kommuner?
Vad visar kommunens uppföljningar och analys avseende kostnadsläget inom individ- och
familjeomsorg?
Berörda nämnder

Förstudien avser kommunstyrelsen.
Metod och genomförande
Förstudien grundar sig på följande delar:



Dokumentstudier
Skriftliga svar på frågor från, samt intervju med, verksamhetschef för individ- och
familjeomsorg samt sektorchef för sektor Socialtjänst
 Jämförelser avseende kostnadsläget inom individ- och familjeomsorg mellan
Stenungsunds kommun och liknande kommuner i Kolada.
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Aktuella lagar, föreskrifter och styrdokument
1.5.1. Kommunallag (2017:725)
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som kommunfullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Kommunstyrelsen ska även se till att arbetet med intern kontroll är tillräckligt och att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
1.5.2.

Socialtjänstlag (2001:453)

I socialtjänstlagens 2 kap 1 § framgår att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt
område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.
Av 2 kap 6 § framgår att kommunen får träffa överenskommelse med regionen,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter,
samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen ska
bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan.
Vidare framgår i 3 kap 3 § att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Därutöver
ska socialnämnden se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker
och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga.
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2. Jämförelser med andra kommuner
Utifrån databasen Kolada har vi jämfört Stenungsunds kommun med liknande kommuner inom
verksamhetsområdet IFO.1 Det saknas vid tid för förstudiens genomförande data i Kolada
avseende kostnader för år 2020. På grund av detta analyseras kostnadsläget år 2019 i detta
kapitel.
År 2019 är nettokostnadsavvikelsen2 för IFO i Stenungsunds kommun 39,6 procent. Detta
innebär att kommunen har högre kostnader än förväntat. Av figur 1 framgår att
nettokostnadsavvikelsen minskade mellan år 2016 och 2018 för att sedan öka år 2019.
Nettokostnadsavvikelsen har under hela perioden som analyserats befunnit sig över den för
liknande kommuner. Stenungsunds kommun har i jämförelse med andra liknande kommuner
störst positiv nettokostnadsavvikelse (se figur 1). Av figur 2 framgår att Stenungsunds kommun
har en av de största nettokostnadsavvikelserna i jämförelse med övriga kommuner i riket.

Figur 1: Nettokostnadsavvikelse IFO (procent), trend, jämfört med liknande kommuner och riket. Källa: Kolada

1

Enligt Kolada är Liknande kommuner IFO är en jämförelsegrupp med sju kommuner som strukturellt
liknar den kommun som är i fokus. Jämförelsen avser nettokostnadsavvikelsen samt kostnad för IFO
räknat i kronor per invånare (kr/inv).
2 Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan nettokostnad och referenskostnad för en kommun.
Nettokostnaden är den faktiska kostnaden för en verksamhet. Referenskostnaden bygger på
kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt
kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig
ambitionsnivå och effektivitet. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och
negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: Kolada
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Figur 2: Nettokostnadsavvikelse (procent), jämfört med samtliga kommuner i riket år 2019. Den blå markeringen
visar Stenungsunds placering. Källa: Kolada

Av figur 3 framgår att trenden för kostnader för IFO i Stenungsunds kommun är i paritet med
det övriga riket. Däremot är kostnaderna högre i Stenungsund än i liknande kommuner.

Figur 3: Kostnad för IFO (kr/inv), trend, jämfört med liknande kommuner och riket. Källa: Kolada

Av svar från sektorchef och verksamhetschef framgår att IFO gör omvärldsanalyser. IFO
jämför sig med ett urval kommuner som digitaliserat försörjningsstödet för ekonomiskt bistånd.
Analyser görs också bland kommunerna i GöteborgsRegionen (GR) genom jämförelser av
ekonomiskt bistånd, psykisk ohälsa, kvinnors förvärvsinkomster, flyktingar och
anhöriginvandrare i arbete, ungdomar som inte arbetar eller studerar och långvarigt
ekonomiskt och i Kolada. För vuxenenheten har jämförelser gjorts avseende
vårddygnskostnader samt kostnad för missbruksvård. Av dessa jämförelser dras slutsatsen att
kostnadsnivåerna för missbruk och barn- och ungdomsvården är för höga.
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3. Kostnadsläget inom IFO
I nedanstående kapitel beskriver vi kostnadsläget inom IFO. Vi inleder med att beskriva
organisationen.
Organisation
Sektor Socialtjänst är organiserad under kommunstyrelsen.3 I sektor Socialtjänst ingår Individoch familjeomsorg (IFO), Funktionshinder, Särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård,
Ordinärt boende och Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).
IFO:s verksamhet utgörs av följande enheter:
 Enheten för barn och unga.
 Enheten för stöd och försörjning och vuxen. I enheten ingår verksamheterna Stöd och
Försörjning, Vuxenenheten och Åbacka. I enhetens uppdrag ingår även
missbruksvård och ärenden avseende våld i nära relation.
 Enheten för familjerätt, familjehem och administration.
 Enheten för bistånd. I enhetens uppdrag ingår den kommunala psykiatrin, LSS
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och biståndsbedömning.
 Enheten för familjestöd. I enhetens uppdrag ingår öppenvård för barn och unga.
Verksamhetschefen ansvarar enligt uppgift för IFO:s totala budget. Enhetschef ansvarar för
sin enhets budget och för att göra månatliga analyser som redovisas till verksamhetschefen.
Uppföljning sker månadsvis på enhetsnivå samt på ledningsgrupp där verksamhetsekonom
deltar.
För uppföljning av ekonomi används IT-verktyget Hypergene som systemstöd. Ekonomen
upplevs av de intervjuade funktionerna som kunnig och engagerad.
År 2020 har barn och unga samt familjehem en gemensam uppföljning där även
verksamhetschef deltar. Syftet är att säkerställa att ekonomin följs upp noga och att
prognoserna blir träffsäkra.
Kostnadsläget
3.2.1. Årsredovisning 2019
Av årsredovisningen för 2019 framgår att sektor Socialtjänst redovisade ett budgetunderskott
om 21,5 mnkr. IFO redovisade ett budgetunderskott om 11,1 mnkr. IFO:s underskott
belastades enligt årsredovisningen framförallt av försörjningsstöd och vård utanför det egna
hemmet avseende barn och unga samt vuxna.
Kostnaderna för försörjningsstöd har påverkats av samarbetet med och situationen hos statliga
myndigheter. Enligt årsredovisningen har Arbetsförmedlingens omorganisering medfört att
samarbetet med kommunen har försvårats och att färre personer har fått insatser från
myndigheten. Konsekvensen för kommunen uppges vara att färre personer får statligt
aktivitetsstöd samtidigt som personer med behov av stöd inte får tillgång till insatser för att få
3

Se bilaga för organisationsskiss
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arbete. Därutöver medför Försäkringskassans krav för sjukersättning att personer utan
arbetsförmåga hänvisas till försörjningsstöd.
Kostnaderna för vård utanför det egna hemmet har ökat. Av årsredovisningen framgår att
antalet institutionsplaceringar för gruppen barn och unga var fler och vårdtiderna längre under
2019 jämfört med 2018. Enligt årsredovisningen ökade kostnaderna för köpt vård för vuxna
under 2019. Kostnaderna för ärenden med våld i nära relationer (VIN) ökade med 40 procent.
3.2.2. Budget 2020
Av kommunens budget för år 20204 framgår att IFO erhöll en ökning av budgetramen om cirka
3 800 tkr år 2020 i jämförelse med 2019. Enligt budget innebar ökningen att IFO fått större
möjlighet att nå budget i balans för placeringskostnader.
3.2.3. Kommunstyrelsens uppföljning av kostnader
Kommunstyrelsen ska följa upp IFO:s kostnadsläge vid följande tillfällen; marsuppföljning,
tertial 1, tertial 2, oktoberuppföljning och bokslut. Protokollgranskning visar att
Kommunstyrelsen har följt upp det ekonomiska läget för sektor Socialtjänst vid tre tillfällen
under år 2020:
 Avvecklingen av Ungbo Stöd beslutades av kommunstyrelsen 2020-01-10.
 I kommunstyrelsens protokoll 2020-04-27 framgår att IFO och äldreomsorgen står för
det prognostiserade underskottet inom sektor socialtjänst om 10,0 mnkr. Det framgår
vidare att kommunstyrelsen beslutat att godkänna uppföljningen och prognosen för
mars 2020. I övrigt adresseras inte kostnadsläget inom IFO i protokollet.
 I kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26 framgår att IFO minskat sina kostnader med
9 300 tkr.
3.2.4. Ekonomisk uppföljning under 2020
I nedanstående avsnitt redovisar vi IFO:s ekonomiska uppföljning under 2020. Vi inleder med
att redovisa att det framkommit i sakfelsgranskningen att IFO har redovisat ett underskott om
1 609 tkr för år 2020. Kostnaderna för IFO uppges ha varit 12 473 tkr lägre än föregående år
medan intäkterna varit cirka 8 mnkr lägre än föregående år.
Underskottet härleds till att två personer som beviljats LSS-insatser inte har kunnat verkställas
i egen regi av kommunen. Resultatet belastas därutöver av 1 184 tkr i form av en avbetalning
av en kortsiktig fordran från år 2018 och 2019. Bakgrunden till fordran är att IFO inte fick inte
ersättningar för ensamkommande ungdomar från Migrationsverket som planerat. Oaktat dessa
kostnader skulle IFO vid årsbokslutet 2020 enligt uppgift ha redovisat ett överskott.
Tertial 2 2020
Av uppföljningen för tertial 2 år 2020 framgår att IFO har minskat sina kostnader med cirka
9 300 tkr i jämförelse med år 2019. De två enskilt största anledningarna till detta uppges vara
minskade kostnader för personal och köpt vård.
De minskade personalkostnaderna kopplas till avvecklingen av Ungbo Stödboende5 samt att
tjänster tillsatts av övertalig personal. Av intervju framkommer att Ungbo HVB6 och Stöd
4

Strategisk plan 2020–2022, Budget 2020, Verksamhetsplan 2020 (Stenungsunds kommun)
Avvecklingen av Ungbo Stöd beslutades av kommunstyrelsen 2020-01-10 § 69
6 Med HVB avses hem för vård eller boende
5
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avslutades för att behovet av insatserna minskat. Bland annat var flertalet ungdomar på Ungbo
Stöd före detta ensamkommande barn. Detta är en målgrupp som enligt uppgift stadigt
minskar. Utgifterna för HVB för barn och unga har minskat och köpt vård i familjehem har ökat.
Verksamheten har arbetat för att placeringar i första hand ska göras i familjehem på grund av
kvalitets- och ekonomiska skäl.
Redovisat resultat för IFO per augusti månad 2020 var -3 016 tkr medan utfallet för
motsvarande period år 2019 var -9 143 tkr. Prognosen för helårsbokslutet vid tertial 2 visar på
ett underskott om 3 700 tkr för IFO. Det framhålls att anledningen till underskottet är
avskrivningar av kortsiktiga fordringar avseende utebliven ersättning från Migrationsverket från
år 2018 och 2019 (-1 200 tkr), kostnader för köpta platser (-2 200 tkr) och försörjningsstöd (-1
800 tkr).
Uppföljning november 2020
Vi har inom ramen för förstudien tagit del av IFO:s månadsuppföljning för november 2020. Av
denna framgår att prognosen för årets resultat förbättrats från -3 700 tkr i augusti till -1 900 tkr
i november.
I tabell 1 framgår resultaten för IFO:s verksamhetsområden. Tabellen visar att de största
underskotten för IFO berör familjehem, vuxenenheten (inom enheten för stöd och försörjning
och vuxen), vuxen psykiatri och försörjningsstöd.
IFO

Budget
november 2020

IFO Ledningsgrupp
IFO Administration
Familjerådgivning
Barn och Unga
Familjerätt
Familjehem
Ungbo
Familjestöd
Vuxenenheten
Biståndsenheten
Vuxen psykiatri
Försörjningsstöd
Flyktingverksamhet
Enhet för
ensamkommande barn
Åbacka trädgård och
hantverk

5 157
1 983
1 393
19 637
1 806
15 988
1 393
8 850
11 713
7 544
2 457
20 614
0
0

Utfall
november
2020
3 427
1 886
1 136
13 235
1 550
22 838
877
8 046
12 951
7 791
4 482
21 711
340
172

Resultat
november 2020

Prognos
helår 2020

1 730
97
258
6 401
256
-6 850
517
804
-1 238
-247
-2 025
-1 097
-340
-172

2 000
100
250
7 120
250
-7 500
600
900
-1 350
-200
-2 200
-1 400
-300
-170

1 847

1 817

30

0

100 382

102 259

-1 876

-1 900

Tabell 1: Ekonomisk uppföljning IFO, november 2020 (tkr): Källa: Stenungsunds kommun

3.2.5. Redovisning av kostnadsläget inom vissa enheter
I nedanstående avsnitt redovisar vi kostnadsutvecklingen inom vissa enheter. Vi inleder med
att i tabell 2 visa ett antal verksamhetsmått som IFO följer. Tabellen visar bland annat att
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antalet vårddygn fluktuerat mellan år 2017–2020. Orsakerna till förändringarna av antalet
vårddygn för barn och vuxna år 2020 redovisas nedan.
IFO
Anmälningar jml 14:1 SOL 0–
18 år
Ansökningar jml 4:1 SOL 0–18
år
Antal utredningar (0–18 år)

2017
870

2018
1 051

2019
1 060

2020
1 023

54

66

63

55

293

351

373

381

Antal vårddygn institution barn

2 421

1 906

2 636

336

Antal vårddygn familjehem
barn
Antal vårddygn institution
vuxna
Antal vårddygn köpt vård psyk
vuxna
Antal
försörjningsstödsberättigade
hushåll
Antal nybesök försörjningsstöd

10 712

11 618

11 837

14 776

4 662

2 910

2 655

3 625

1 528

1 481

885

2 252

338

335

349

373

254

250

331

323

Tabell 2: Verksamhetsmått för IFO. Källa för år 2017–2019: Årsredovisningen 2019. Källa för år 2020:
Verksamhetschef IFO

3.2.5.1 Barn och unga samt familjehem
Barn- och ungdomsvård
Enligt uppgift ökade kostnaderna för barn- och ungdomsvård från 2018 till 2019 från 2 337
kr/inv till 2 487 kr/inv. Minskade personalkostnader om 2 800 tkr och lägre kostnader för
familjehem och institutionsplaceringar om 4 552 tkr gör att 2020 års resultat prognostiseras bli
lägre än tidigare år.
I skriftliga svar från sektorchef samt verksamhetschef för IFO framgår att kommunen tidigare
haft höga kostnader för insatser i egen regi samtidigt som kostnader för placeringar för barn
och unga i HVB eller familjehem varit höga. Det har bidragit till att Stenungsund har haft ett
högt kostnadsläge i jämförelse med liknande kommuner. Numera upphandlas HVB och
konsulentstödda familjehemsverksamheter vilket uppges ha säkerställt rimliga prisnivåer.
Institutionsvård
Det uppges vid intervju att behoven för institutionsvård fluktuerar mellan åren. Under år 2019
uppgick antalet vårddygn till 2 636 vilket var en ökning i jämförelse med år 2018. Ökningen
förklaras av att mellan fyra och tio ungdomar var placerade på institution under året. Under
2020 har antalet vårddygn på institution för barn till sjunkit till 336 eftersom behovet för
placeringar inte varit lika stort (se tabell 2).
Enligt uppgift kan kostnadsläget år 2019 härledas till att de barn som placerats år 2018 och
2019 varit mer vårdkrävande än tidigare. Detta har medfört att kostnaden per barn varit högre
än tidigare år. Utöver att antalet institutionsplaceringar var fler 2019 än 2018 var också
vårdtiderna längre under året. Under 2019 ökade antalet vårddygn på Statens
institutionsstyrelse (SiS) till 550 dygn, vilket är en ökning med 330 dygn från året dessförinnan.
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Det rör sig enligt uppgift om ungdomar med missbruksproblem och begynnande kriminalitet
som behövt placeras på institution.
Förebyggande arbete
Det betonas vid intervju att insatser görs för att minska behovet av att institutionsplaceringar.
Ungdomarna som behöver placeras har ofta problem inom ett flertal områden så som
hemmiljö, skola, socialt belastad miljö, missbruk och neuropsykiatriska sjukdomar. Det krävs
insatser från hela samhället inklusive skola, socialtjänst, polis och sjukvård för att möta dessa
problem. Det framhålls vid intervju att det är av vikt att arbeta proaktivt för att undvika att
ungdomarna hamnar på slutna institutioner.
Familjehem
Kostnaderna för familjehem ökade under 2019. Det har enligt uppgift av olika anledningar inte
varit möjligt att placera vissa barn i åldersintervallet 0–15 år i egna familjehem. De har därmed
placerats i det som benämns som förstärkt familjehemsvård7. Antalet externa placeringar i
familjehem har under 2019 fluktuerat mellan fem och tio.
Under år 2020 har verksamheten akut placerat flera yngre barn vilket lett till att antalet
vårddygn ökat med 2 939 dygn jämfört med år 2019 (se tabell 2). Det har rört sig om för
verksamheten både tidigare kända och okända familjer. I likhet med tidigare år har det i vissa
fall varit nödvändigt att placera barnen i förstärkta familjehem. Detta uppges ha bidragit till att
ökade kostnader under 2020. Det uppges att det är svårt att hitta familjehem till samtliga barn
när det är många ärenden som inkommer samtidigt.
3.2.5.2 Enheten för stöd och försörjning och vuxen
Missbruksvård
Kostnaderna för missbruksvården ökade mellan år 2018 och 2019 från 662 kr/inv till 978 kr/inv.
En förklaring till ökningen uppges vara att kostnader för arbetsmarknadsåtgärden Åbacka har
tillförts resultatet från och med år 2019. Även ökningen av dygn för LVM-hem8 och flera
långvariga placeringar på HVB står enligt uppgift för en stor andel av kostnadsökningen.
Enheten för bistånd har enligt uppgift vidtagit åtgärder för att minska antal vårddygn per
person. Däremot är vårddygnen för LVM-hem, samsjukliga, VIN-ärenden och äldre
missbrukare med demens svårare att påverka.
Vid intervju uppges att verksamheten haft vissa placeringar där kostnaden ska delas med
regionen. I vissa fall har kommunen och regionen har inte kommit överens om
kostnadsfördelningen. Enligt uppgift saknas metoder för att bedriva processer mot regionen
när de inte betalar sin andel av kostnaderna.
År 2020 sjönk kostnaderna för LVM enligt uppgift då IFO har arbetat långsiktigt med att
förändra arbetssättet. Istället för att använda sig av behandlingshem används nu stödboende
i större utsträckning, vilket enligt uppgift fungerat bra. År 2020 har verksamheten enligt uppgift
belastats av ett LVU-ärende9. Oräknat detta hamnar verksamheten inom sin budgetram.

7

Förstärkta familjehem tar emot barn med stora behov och får ersättning för att en av de vuxna i
hemmet ska vara hemma på heltid.
8Ett statligt vårdhem som enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) kan användas för
tvångsvård av missbrukare.
9 Enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska det för vård av unga
som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn finnas särskilda ungdomshem.
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Av årsbokslutet 2019 framgår att antalet vårddygn på institution för vuxna sjönk från 4 662 år
2017 till 2 655 år 2019, vilket motsvarar en minskning om 43 procent. Mellan år 2018 och 2019
sjönk antalet vårddygn med 255 dygn (se tabell 2). Även antal vårddygn för köpt vård för
psykiatri sjönk under 2019. Minskningen motsvarar 42 procent.
År 2020 ökade antalet vårddygn på institution för vuxna till 3 625 (se tabell 2) vilket motsvarar
en ökning om 970 dygn i jämförelse med år 2019. Samtidigt har kostnaden för vårddygnen
enligt uppgift minskat med 1,7 mnkr på grund av att stödboendeplatser har använts istället för
behandlingshem högre utsträckning. Antalet vårddygn för köpt vård för psykiatri ökade från
885 år 2019 till 2 252 år 2020. Att vårddygnen ökat förklaras av att två LSS-ärenden som ej
kunnat verkställas i egen regi i kommunen behövt placeras i förstärkt familjehemsvård och på
korttidsplats för psykiatri.
Försörjningsstöd
Av de svar som erhållits från sektorchef och verksamhetschef framgår kostnaderna för
försörjningsstöd ökade mellan år 2018 och 2019 från 893 kr/inv till 1 021 kr/inv. En förklaring
till ökningen är kostnaden för före detta etableringsärenden som ökade med 800 tkr år 2019.
Prognosen för år 2020 är att resultatet hamnar i paritet med år 2019.
Kommunen har enligt uppgift generellt låg arbetslöshet och låg procentandel av invånare som
har långvarigt bistånd. Det framkommer vid intervju att kommunens arbete för att få människor
i egen försörjning inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Detta beror på att utbudet för att
stödja målgruppen är för smalt.
Flyktingströmmarna från 2015–2016 har enligt uppgift påverkat kostnaderna för ekonomiskt
bistånd då andelen utrikesfödda som inte klarar att bli självförsörjande under etableringstiden
har ökat. Ett 40-tal personer har inte kunnat erbjudas insatser från arbetsmarknadsenheten.
Detta leder till ökade kostnader för försörjningsstöd som belastar IFO. Det krävs, enligt de
intervjuade, att det görs förvaltningsövergripande satsningar för att säkerställa att nyanlända
kommer in på arbetsmarknaden. Enligt uppgift pågår arbete för att starta upp en insatsrik
arbetsmarknadsenhet.
Risker och utmaningar kopplat till ekonomi
Sektorchef och verksamhetschef ser coronapandemin som en potentiell risk för kostnader
framöver. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd riskerar att öka på grund av en mer utbredd
arbetslöshet. Även följder som psykisk ohälsa, missbruk och sociala problem ses som risker.
Det finns enligt uppgift möjligheter att öka andelen långtidsberoende som blir självförsörjande.
Det kan ske genom en bättre samverkan vid rehabilitering och arbetsmarknadsåtgärder. En
risk som framhålls är att utbudet av arbete och insatser för målgruppen kommer att minska på
grund av förändringar på arbetsmarknaden beroende på pandemin.
Kostnader för missbruksvård uppges kunna minskas genom fortsatt minskning av antal
vårddygn. Dock behövs, enligt uppgift, en ökad samverkan och fokus på särskilda behov där
vårddygn är problematiskt att begränsa såsom vid samsjuklighet.
Det uppges att det genomförts flertalet förbättringar som har sänkt kostnaderna för 2020. Två
utvecklingsområden som lyfts är att höja kapaciteten på familjehemssidan avseende platser i
egna hem samt att sänka kostnaderna för missbruksvården med åtminstone 1 000 tkr.
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4. Slutsats och förslag om vidare bevakning
Stenungsunds kommun har alltjämt högre kostnader inom IFO än liknande kommuner.
Nettokostnadsavvikelsen visar att kostnaderna för IFO i Stenungsund är högre än de
demografiska förutsättningarna. Åtgärder för att förbättra kostnadsläget inom IFO har införts
och vi kan konstatera att de negativa avvikelserna minskat under år 2020.
Utifrån förstudien ser vi att följande områden är föremål för vidare bevakning:


Kommunens samarbete med regionen vid samsjuklighet

Stenungsund den 25 januari 2021
Stella Säfström
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Maria Carlsrud Felander
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Källförteckning
Dokumentation
 Uppföljning och prognos tertial 2 - 2020 Sektor socialtjänst, bilaga
 Månadsuppföljning november 2020 (IFO)
 Årsredovisning 2019 (Stenungsunds kommun)
 Strategisk plan 2020 – 2022, Budget 2020, Verksamhetsplan 2020 (Stenungsunds
kommun)
 Skriftliga svar på frågor
 Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-10 § 69
 Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-27 § 142 och § 147
 Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26 § 346
 Verksamhetsmått för år 2020

Intervjuade funktioner



Verksamhetschef IFO
Sektorchef sektor Socialtjänst

Tabeller och diagram

Figur 4: Organisationskarta. Källa: Stenungsunds kommuns hemsida.
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Försörjningsstöd
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Antal försörjningsstödsberättigade hushåll

2020

Antal nybesök försörjningsstöd

Figur 5: Antal försörjningsberättigade hushåll och nybesök. Källa för år 2017–2019: Årsredovisningen 2019. Källa
för 2020: Verksamhetschef IFO.
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Figur 6: Antal vårddygn på institution (barn och vuxna). Källa för år 2017–2019: Årsredovisningen 2019. Källa för
2020: Verksamhetschef IFO.
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Antal vårddygn köpt vård
psyk vuxna

Antal vårddygn
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Figur 7: Antal vårddygn köpt vård psyk vuxna.
Källa för år 2017–2019: Årsredovisningen 2019. Källa
för 2020: Verksamhetschef IFO.

2018

2019

2020

Figur 8: Antal vårddygn familjehem barn.
Källa för år 2017–2019: Årsredovisningen 2019.
Källa för 2020: Verksamhetschef IFO.
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Brev
2021-02-25

Dnr KS 2021/8

Richard Brown

Anmälningsärende - Motion om tjänstekoncession för drift av
hamnen initierad av Lisbeth Svensson (L)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om tjänstekoncession för drift av hamnen initierad av
Lisbeth Svensson (L) inkommit. Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats
direkt till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Svensson (L) inkom den 16 februari 2021 med en motion om tjänstekoncession för
drift av hamnen.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.
Beslutsunderlag
Motion 2021-02-16

Katja Nikula (S)
Ordförande i kommunfullmäktige
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Till Kommunsfullmäktige

Extern drift av hamnen
MOTION OM TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV HAMNEN

Stenungsunds småbåtshamn är idag i behov av investeringar och är eftersatt
vad gäller service. Under 2016-17 utreddes möjligheten till upphandling av
extern drift av hamnen. Det finns möjlighet för kommunen att få en inkomst från
verksamheten samtidigt som den kan utvecklas. Genom att göra hamnen mer
attraktiv kan man få fler gäster att komma till Stenungsund.
I enlighet med utredningen föreslår vi att förvaltningen får i uppdrag att
genomföra en upphandling genom tjänstekoncession. I denna ska tydliga
förutsättningar för aktören redovisas och kommunens baskrav rörande
verksamheten.
Liberalerna föreslår att hamnverksamheten övergår till extern drift genom
tjänstekoncession till en intresserad och aktiv part.
LIBERALERNA STENUNGSUND
Stenungsund 2021-02-14
Lisbeth Svensson

Liberalerna Stenungsund· epost: Stenungsund@liberalerna.se· www.stenungsund.liberalerna.se · www.facebook.com/LibStd/ ·
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16

§ 23

Dnr: KS 2020/434

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt
grävning och trafikanordningsplaner
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats,
torghandel samt grävning och trafikanordningsplaner”.
Under nuvarande covid-19 pandemi tas ingen avgift ut under 2021 för uteserveringar,
torghandel (inklusive tillfällig försäljning i försäljningsstånd) och elanslutning, för food trucks
tas halva avgiften ut. Avsnitt 2.1, punkt 12 om begräsning av de datum som uteserveringar får
vara öppna inte ska gälla under 2021.
Övriga delar i dokumentet tillämpas från och med att taxan vunnit laga kraft. Taxan ersätter
nuvarande taxa om torghandel (antagen 2011-03-14 § 41).
Taxorna och avgifterna ska årligen regleras enligt prisindex för kommunal verksamhet.
Regleringen ska ske inför varje årsskifte.
Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun har enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut en skälig avgift, med
hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, för upplåtelser på offentlig plats som förvaltas av
kommunen. Upplåtelserna kan till exempel avse olika typer av försäljning, byggupplag,
reklamskylt, uteservering eller anordnande av ett evenemang på offentlig plats. Avgiften ska
enligt lag fastställas i en taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Kommunen har ett väghållaransvar för kommunala gator vilket innebär ansvar och skyldighet
att hålla gatunätet framkomligt och trafiksäkert. Årligen inkommer ett flertal ansökningar till
förvaltningen om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned, lägga om, underhålla eller
reparera ledningar. Grävtillstånden regleras inte i lag, utan varje kommun beslutar i egenskap
av markägare själv om sina riktlinjer och villkor för att tillåta grävning i kommunens mark.
För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för
att upplåta kommunens mark, bevilja grävtillstånd och granska trafikanordningsplaner, samt
uppföljning av de samma, föreslås att den sökande ska betala avgift. Förvaltningen har därför
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-02-16
tagit fram taxa för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt grävning och
trafikanordningsplaner för kommunfullmäktige att anta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-01
Bilaga 1, Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Stenungsunds kommun
Bilaga 2, Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt grävning och
trafikanordningsplaner
Bilaga 3, Jämförelse med tidigare uttagna avgifter och taxor
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Jönsson (M) föreslår att ärendet bordläggs till 2022 för att då hanteras enligt årshjulet
för det året.
Göder Bergermo (L) tillstyrker Johan Jönssons (M) förslag.
Olof Lundberg (S) föreslår att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag med tillägget att avsnitt 2.1, punkt 12 om begräsning av de datum som uteserveringar
får vara öppna inte ska gälla under 2021.
Christian León Lundberg (ST) tillstyrker Olof Lundbergs (S) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut Olof Lundbergs (S) och Johan
Jönssons (M).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att allmänna utskottet beslutar i
enlighet med Olof Lundbergs (S) förslag.
Beslut skickas till
therese.brattfors@stenungsund.se
natalie.henriksson@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Till kommunfullmäktige

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning
och trafikanordningsplaner
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats,
torghandel samt grävning och trafikanordningsplaner”.
Under nuvarande covid-19 pandemi tas ingen avgift ut under år 2021 för uteserveringar,
torghandel (inklusive tillfällig försäljning i försäljningsstånd) och elanslutning, för food trucks
tas halva avgiften ut. Övriga delar i dokumentet tillämpas från och med att taxan vunnit laga
kraft. Taxan ersätter nuvarande taxa om torghandel (antagen 2011-03-14 § 41).
Taxorna och avgifterna ska årligen regleras enligt prisindex för kommunal verksamhet.
Regleringen ska ske inför varje årsskifte.
Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun har enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut en skälig avgift, med
hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, för upplåtelser på offentlig plats som förvaltas av
kommunen. Upplåtelserna kan till exempel avse olika typer av försäljning, byggupplag,
reklamskylt, uteservering eller anordnande av ett evenemang på offentlig plats. Avgiften ska
enligt lag fastställas i en taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Kommunen har ett väghållaransvar för kommunala gator vilket innebär ansvar och skyldighet
att hålla gatunätet framkomligt och trafiksäkert. Årligen inkommer ett flertal ansökningar till
förvaltningen om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned, lägga om, underhålla eller
reparera ledningar. Grävtillstånden regleras inte i lag, utan varje kommun beslutar i egenskap
av markägare själv om sina riktlinjer och villkor för att tillåta grävning i kommunens mark.
För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för
att upplåta kommunens mark, bevilja grävtillstånd och granska trafikanordningsplaner, samt
uppföljning av de samma, föreslås att den sökande ska betala avgift. Förvaltningen har därför
tagit fram taxa för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt grävning och
trafikanordningsplaner för kommunfullmäktige att anta.
Beskrivning av ärendet
Stenungsunds kommun har enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut avgift för upplåtelser
på offentlig plats som förvaltas av kommunen.
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Kommunen har även möjlighet att ta ut avgift för handläggning av ansökningar om att gräva i
kommunal mark samt granskande av trafikanordningsplaner.
Allmänna utskottet återemitterade ärendet till förvaltningen 2020-12-08 för att få möjlighet att
jämföra den föreslagna taxan och de nuvarande avgifterna, se bilaga 3 för jämförelse.
Allmänna utskottet återemitterade ärendet 2021-01-19 till förvaltningen för att behandlas på
nytt vid kommande utskottsmöte.
Upplåtelse av offentlig plats
Enligt Ordningslagen 1 kap 2 § utgörs offentliga platser av allmänna vägar, gator, vägar
(gång- och cykelvägar och enskilda vägar som används av allmänheten), torg, parker och
andra platser redovisade som allmän platsmark i detaljplan. Det krävs även att platsen har
upplåtits för sitt ändamål. Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt Ordningslagen
för att använda en offentlig plats för annan användning än vad som föreskrivs i detaljplanen.
Polismyndigheten är tillståndsmyndighet för ansökningar om användning av offentlig plats.
Enligt lag (1957:259) om rätt för kommuner att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig
plats (avgiftslagen) har Stenungsunds kommun har rätt att ta ut en skälig avgift med hänsyn
till ändamålet med upplåtelsen. Upplåtelserna kan till exempel avse olika typer av försäljning,
byggupplag, reklamskylt, uteservering eller anordnande av ett evenemang på offentlig plats.
Avgiften ska fastställas i en taxa beslutad av kommunfullmäktige. Taxan ska innehålla
grunderna för hur avgiften ska beräknas.
Förutsättningarna för att kommunen ska kunna ta ut avgift för upplåtelsen är att platsen är
under Stenungsunds kommuns förvaltning samt att sökande har beviljats polistillstånd för
upplåtelsen. Kommunen har vid behov rätt att avstyrka en ansökan om att använda den
offentliga platsen även om en taxa för upplåtelsen har fastställts.
Torghandel
I Stenungsunds kommun bedrivs torghandel med stöd av ”Lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Stenungsunds kommun”, antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 § 71, se
bilaga 1. Om en kommun har antagit lokala ordningsföreskrifter för torghandel krävs inget
separat polistillstånd för att använda de offentliga platser för torghandel som föreskrifterna
hänvisar till. Den första tisdagen varje månad bedrivs torghandel i samordnad form,
månadsvis torghandel.
I den nya taxan föreslås att de som innehar en fast årsplats, och nyttjar platsen enbart under
den första tisdagen varje månad, har en lägre årsavgift än de fasta årsplatser som kan nyttjas
flera dagar i veckan. I taxan är priset oförändrat från föregående år för att hyra en torgplats
tillfälligt under en dag.
Avgift för grävning, trafikanordningsplaner och återställande
Stenungsunds kommun har ett väghållaransvar för kommunala gator. I väghållaransvaret
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ingår att ansvara för och förvalta gatunätet avseende drift, underhåll och tillsyn samt ansvar
för framkomlighet och trafiksäkerhet.
Årligen inkommer ett flertal ansökningar till förvaltningen om att få gräva i kommunens mark
för att lägga ned, lägga om, underhålla eller reparera ledningar. Det rör sig vanligen om
fjärrvärmeledningar, elledningar samt tele- och fiberledningar. Ett grävtillstånd måste sökas
hos kommunen för att få tillstånd att utföra denna typ av arbeten på offentlig plats
Grävtillstånden regleras inte i lag, utan varje kommun beslutar i egenskap av markägare själv
om sina riktlinjer och villkor för att tillåta grävning i kommunens mark.
Lednings- och grävarbeten är omfattande och innebär att gatunätet grävs upp och sedan
återställs. Kommunen har möjlighet att ta ut avgift för handläggning av ärenden berörarende
lednings- och grävarbeten på kommunens gator, vägar, cykelbanor och intilliggande områden.
Vid arbeten i trafikmiljö behöver sökande upprätta en trafikanordningsplan (vidare benämnd
TA-plan) som ska granskas av kommunen. TA-planens syfte är att det ska vara framkomligt
och trafiksäkert vid arbetsområdet. TA-planen ska visa hur olika trafikantgrupper kan ta sig
förbi såsom gående, cyklister och motorburen trafik.
För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för
grävtillstånd och TA-planer - samt uppföljning av de samma - ska sökande betala avgift
beslutad av kommunfullmäktige.
Ny taxa
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på taxa för upplåtelse av offentlig plats, torghandel
samt grävning och trafikanordningsplaner, bilaga 2. Under framtagandet av taxan har en
omvärldsanalys gjorts för att ta reda på vad andra kommuner i närheten tar ut för taxa/avgift
för upplåtelser på offentlig plats så att avgifterna är likvärdiga. Göteborg Stad har generellt en
högre markupplåtelsetaxa. Enligt förvaltningens bedömning bör Stenungsund ha lägre nivåer
på avgifterna än Göteborg då Göteborg Stad generellt har ett högre marknadsvärde på stadens
mark än Stenungsund.
Under framtagandet av avgifter för grävning och trafikanordningsplaner har jämförelse gjorts
med flera kommuner som Ale, Borås, Ulricehamn och Lilla Edet för att kontrollera att
avgifterna ligger på en skälig nivå. Lilla Edets taxadokument har använts som förlaga till
avsnittet då de har en nyantagen taxa för upplåtelse av offentlig plats samt grävning,
trafikanordningsplaner och återställande av ytor.
Tidigare har enbart en taxa för torghandel funnits. Den nya taxan för torghandel ersätter
tidigare beslutad taxa i kommunfullmäktige 2011-03-14, § 41.
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Den nya taxan föreslås börja gälla från och med att taxan, genom beslut i
kommunfullmäktige, vunnit laga kraft. I taxan föreslås det att förvaltningen ges rätt att årligen
själva indexera summorna med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som tas fram av
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget att anta en ny taxa innebär ökade intäkter till kommunen vid ansökningar om att
använda kommunal mark vilket generar en ökad kostnadstäckning för
handläggningsprocessen. Kommunen har även möjligt att kräva sökande att betala för
återställande av aktuella markområden, till exempel för att belägga en gata med ny asfalt.
Tidigare har denna kostnad tillfallit kommunen om sökanden nekar att återställa efter sig.
Barnkonsekvensanalys
För att främja skolelever vid olika typer av projekt inom skolan föreslås att ingen avgift tas ut
för skolklasser. Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig
några ytterligare konsekvenser för barn.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Utan möjlighet för kommunen att ta ut en kostnad för återställande av mark, där
grävningsarbeten skett, leder till stora kostnader för kommunen att bekosta att återställa
ingrepp i vägnätet samt att dåligt utförda återställningar medför hål i asfalten, höga kanter,
vattenansamlingar samt försvagning av befintlig hårdgjord yta som i förlängningen kan ge
klagomål och skadeståndsanspråk från allmänheten.
Juridiska bedömningar
Taxan har upprättats i enlighet med Ordningslagen, Avgiftslagen samt lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Stenungsunds kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-01
Bilaga 1, Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Stenungsunds kommun
Bilaga 2, Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt grävning och
trafikanordningsplaner
Bilaga 3, Jämförelse med tidigare uttagna avgifter och taxor
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef Samhällsbyggnad

Veronica Götzinger
Verksamhetschef Exploatering
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therese.brattfors@stenungsund.se
natalie.henriksson@stenungsund.se
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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN I STENUNGSUNDS KOMMUN

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

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och
säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till
allmänna försäljningsplatser för torghandel: Strandtorget och angränsande områden längs kajen och Sandbergs plats.

Fasta och tillfälliga saluplatser
3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av kommunstyrelsen.
En fast saluplats (årsplats) får användas på bestämd tid, dvs helt kalenderår med undantag för
dagar med speciella arrangemang samt första tisdagen i månaden (knallemarknad). Plats anvisas av gatuavdelningen.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av gatuavdelningen.

Fördelning av saluplatser
4 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:
När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en innehavare av en fast saluplats inte har intagit sin plats före klockan 07.30 eller gjort anmälan till gatuavdelningen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har gatuavdelningen rätt att
låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

2021-03-03

308

Sida 1

Tider för försäljning
5 § Torghandel får ske vardagar på följande tider:
Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 18.00, ifall gatuavdelningen inte medgivit undantag eller beslutar annat.
Försäljarna får inte tidigare än 2 timmar före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap skall vara bortförda senast 2 timmar efter försäljningstidens slut.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
gatuavdelningen besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som
stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet
6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om
innehavarens namn, postadress och telefonnummer. Registrering avseende moms eller personlig legitimation skall kunna uppvisas.

Förbud mot försäljning av vissa varor
7 § Knivar, med undantag av försäljare med speciella tillstånd, sprängämne, skjutvapen och
pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel
8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807)
och lagen om måttenheter, mätningar och mätdon (1992:1514) samt föreskrifter meddelande
med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon
9 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller
mellan saluplatserna.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs nämndens tillstånd.
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Renhållning m.m.
10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 2 timmar efter försäljningstidens
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att ta det med sig.
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift
11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Avgift skall erläggas före det att torgplatsen tages i besittning.

Överträdelse av föreskrift
12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje
styckena, 4 § tredje stycket första meningen, 5 § första - fjärde styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
____________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den

Bilaga: Karta
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1. Inledning
1.1

Taxa och avgifter för upplåtelse på offentlig plats

Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av offentlig plats som står under kommunens
förvaltning med stöd av lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats, med mera, vidare benämnd Avgiftslagen.
Enligt Ordningslagen 1 kap 2 § utgörs offentliga platser av allmänna vägar, gator, vägar (gångoch cykelvägar och enskilda vägar som används av allmänheten), torg, parker och andra platser
redovisade som allmän platsmark i detaljplan. Det krävs även att platsen har upplåtits för sitt
ändamål. Offentlig plats utgörs även av områden som i detaljplan är redovisade som
kvartersmark för hamnverksamhet, är upplåtet för detta ändamål samt är tillgängligt för
allmänheten. Även andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för
allmän trafik (gång-, cykel-, moped- och biltrafik) är offentlig plats.
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får endast användas på ett sätt som stämmer
överens med det ändamål som platsen har upplåtits för. För att använda platsen på annat sätt
krävs tillstånd från polismyndigheten. Det krävs även tillstånd från berörd fastighetsägare.
När marken förvaltas av kommunen yttrar sig kommunen i ärendet enligt Ordningslagen 3 kap.
2 §. Tillstånd från polismyndigheten behövs dock inte om platsen tas i anspråk endast tillfälligt
och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd, tillstånd krävs dock
alltid av fastighetsägaren.
För att kommunen ska ha möjlighet att ta ut avgift för upplåtelsen krävs att kommunfullmäktige
har beslutat om en taxa som innehåller grunderna för hur avgiften ska beräknas enligt
Avgiftslagen 1 kap 1 §.

1.2

Avgift för grävning, trafikanordningsplaner och återställande

Kommunen har möjlighet att ta ut avgift för handläggning av ärenden berörarende ledningsoch grävarbeten på kommunens gator, vägar, cykelbanor och intilliggande beläggning.
Lednings- och grävarbeten är omfattande och innebär att till exempel gator och vägar grävs upp
och sedan återställs. Vid arbeten i trafikmiljö behöver sökande upprätta en trafikanordningsplan
(TA-plan) som ska granskas av kommunen.
För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för
grävtillstånd och TA-planer - samt uppföljning av de samma - ska sökande betala avgift
beslutad av kommunfullmäktige.
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2. Taxor och avgifter för upplåtelser på offentlig plats
Försäljning på offentlig plats
Tillfällig försäljning i försäljningsstånd, max 15 kvm

Avgift
250 kr per plats/dygn
(minimiavgift 500 kr)

Lotteriförsäljning från stånd, max 15 kvm

250 kr per plats/dygn
(minimiavgift 500 kr)

Food truck/matvagn (elanslutning och förbrukning ingår ej)

300 kr/dag, 2000 kr/mån,
helår 15 000 kr
(minimiavgift 500 kr)

Mindre food truck i form av cykelkärra/moped/pop up-

200 kr/dag, 1200 kr/månad,

vagn/mobilt kök i försäljningsstånd (elanslutning och

helår 9 000 kr

förbrukning ingår ej)

(minimiavgift 500 kr)

Uteservering, säsong (april – september)

275 kr/kvm/säsong (aprilseptember) (minimiavgift 500 kr)

Julgransförsäljning

500 kr/vecka

Marknad (med huvudsyftet försäljning, samordnad organisation)

<1000 kvm = 1 500 kr/dygn
1000 - 3000 kvm = 2500 kr/dygn
>3000 kvm = 3 000 kr/dygn

Elanslutning, inklusive förbrukning

50 kr/dag för 32 A
30 kr/dag för 16 A

Reklam och information

Avgift

Trottoarpratare/beachflagga/banderoll

1 000 kr/styck/år
eller 500 kr/tillfälle (1–3 dagar)

Fast reklamskylt (ej digital/rörlig) samt vägvisningsskylt

1450 kr/kvm/år

Fast reklamskylt, digital/rörlig

2 350 kr/kvm/år
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Evenemang

Avgift

Cirkus/tivoli

4000 kr/tillfälle (1–3 dagar)

Konsert, evenemang, tävling eller liknande

1500 kr per tillfälle (1–3 dagar)

Filminspelning

800 kr/tillfälle

Kultur, miljö- eller hälsoaktivitet riktad till allmänheten av

0 kr

ideella föreningar eller av kommunen
Byggnation, etablering, upplag
Byggskylt

Avgift
50 kr/kvm/mån
(minimiavgift 500 kr)

Byggbelamring (t ex bod, byggnadsställning, verktygscontainer,

50 kr/kvm/år

upplag m.m.)

(minimiavgift 500 kr)

Container

500 kr/vecka eller 1500 kr/månad
per container

Behållare på återvinningsstation

500 kr/behållare/år

Mast inklusive teknikbod

15 000 kr/år – 32 000 kr/år
Avgiften varierar beroende på geografisk
placering, den högre avgiften gäller för
centrala delar av kommunen.

Övrigt

Avgift

Övriga upplåtelser

200 kr/dag + 5 kr/kvm/dag eller
enligt överenskommelse.
(minimiavgift 500 kr)

Tillfälligt nyttja allmän plats för att slå av gräs och tillvarata

500 kr

skörden
Upprättande av skötselavtal (ej till enskilda personer)

1 500 kr

Minimiavgift för handläggning och besiktning

500 kr/tillfälle
Avgiften tas ut om den totala avgiften
understiger 500 kronor. Krävs
ytterligare besiktning faktureras
ytterligare en miniavgift, se pkt 9 avsnitt
2.1
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2.1

Allmänna bestämmelser för Taxor och avgifter för upplåtelse
på offentlig plats

1. Utöver Ordningslagen och Avgiftslagen ska vid användande av offentlig plats även
följande ordningsföreskrifter tillämpas: ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stenungsunds kommun” samt ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Stenungsunds kommun”.
2. Indexreglering - Avgiftsbeloppen justeras årligen med hänsyn till förändringar i
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Justering sker inför varje årsskifte.
3. För samtliga avgiftsbelagda upplåtelser, med undantag för torgplatser, uttages en
minimiavgift per upplåtelse, såvida inte annat angivits. Denna avgift ska betalas
oavsett om platsen används eller ej. Minimiavgiften innefattar administrativa
kostnader såsom handläggning av ärendet.
4. Med år avses kalenderår.
5. För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser tas ingen avgift ut. För
välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk
Insamlingskontroll (SFI) tas heller ingen avgift ut.
6. Avgiften ska betalas efter av kommunen utställd faktura. Årsbelopp kan delas upp
kvartalsvis.
7. Avgift för upplåtelse av offentlig plats är momsbefriad. Skulle reglerna om moms
ändras ska avgiften justeras med hänsyn till detta.
8. Tillståndshavaren1 ansvarar för att söka de ytterligare tillstånd som kan krävas för
upplåtelsen, till exempel bygglov.
9. Tillståndshavaren är skyldig att återställa marken till det skick den hade före
upplåtelsen. Vid bristande städning och/eller avsaknad av reparation av eventuella
skador som uppkommit i samband med upplåtelsen debiteras faktiskt kostnad för
återställande separat. En extra minimiavgift tillkommer för besiktning och
handläggning av den ej återställda marken.
10. För event/evenemang som inte kräver att besökaren betalar inträde, och är öppet för
allmänheten, tas ingen avgift ut.
11. Vid upplåtelser där trafikflöden påverkas ska en trafikanordningsplan (TA-plan)
sändas in till verksamheten Infrastruktur i god tid före det att den offentliga platsen tas
i anspråk. Avgift för granskning av TA-planen uttas separat.
12. Uteservering tillåts mellan 1 april och 30 september.
13. Vid vissa upplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas.
14. Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.

1 Med tillståndshavare menas den person eller företag som beviljats polistillstånd för användande av offentlig plats enligt Ordningslagen
(1993:1617)
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3. Taxa för torghandel
I Stenungsund bedrivs torghandel med stöd av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Stenungsunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 § 71.
Följande taxa reglerar avgiften för de platser som torghandeln hänvisas till i de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel. Taxan ersätter tidigare beslutad taxa i
kommunfullmäktige 2011-03-14, § 41.
Försäljning får endast ske under vardagar på de platser som omfattas av de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel. Under den första tisdagen varje månad bedrivs
samordnad torghandel.
Årsavgiften faktureras av kommunen i förskott och kan delas upp med sex månaders avgift
per gång.
Tillfällig plats betalas i första hand kontant via swish eller liknande kontanthanteringstjänst.
Möjlighet finns även att betala via faktura utställd av kommunen.
En plats omfattar 9 kvm, 3x3 meter.

Torghandel

Taxa/avgift

Torghandel, årsplats 5 dagar per vecka inklusive 3000 kr/plats/år
samordnad torghandelsdag
Torghandel, årsplats en dag per månad under

2000 kr/plats/år

samordnad torghandelsdag

Torghandel, tillfällig plats vardagar

250 kr/plats/dag
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4. Avgift för grävning, trafikanordningsplaner och återställande
Lednings- och grävarbeten är omfattande och innebär t.ex. att gator, vägar, cykelbanor och
intilliggande beläggning grävs upp och sedan återställs. Grävarbetena innebär att kommunens
gator, vägar, cykelbanor m.m. försvagas. Vanliga skador som uppkommer är
t.ex. sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år även efter det att en
gata/väg fått ny beläggning.
Stenungsunds kommun tar ut avgift enligt denna taxa för återställning av gator, gång- och
cykelbanor, grus och grönytor.
Den som ansvarar för grävning i allmän plats (byggherren) skall betala ersättning för
kommunens handläggning av grävningstillståndet d.v.s. administration, kontroll och
granskning av relationshandlingar, dokumentation och övertagandebesiktning.
För tillsyn, platsbesök före, i samband med eller efter grävning, samt ökade kostnader för
framtida förhöjt underhåll tas särskild taxa ut. Avgifterna i denna taxa för ersättning vid
grävning i allmän plats utgår från angivet antal tusendelar (s.k. milliprisbasbelopp mPBB) av
gällande prisbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring.

4.1

Administrativa avgifter

Ersättning för handläggning av grävningstillstånd består av en administrativ avgift
motsvarande 20 mPBB per timme, dock lägst 2 timmar.
Utöver detta finns andra administrativa avgifter som rör tillsyn, platsbesök, återupprepade
besiktningar mm.
Typ av avgift
Handläggning av grävtillstånd inkl TA-plan
och lägesgodkännande
Granskning av endast TA-plan som ej hör
till grävtillstånd ex upplåtelse av offentlig
plats
Återkommande granskning av TA-plan
och/eller grävtillstånd
Tillsyn och platsbesök
Återkommande
efterbesiktningar/slutbesiktning

Taxa
930 kr/timma, dock lägst 2 timmar
930 kr/timma, dock lägst 2 timmar

1120 kr/timma
930 kr/timma
1120 kr/timma
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4.2

Återställningsavgifter för bitumenbundna lager (asfalt),
framtida förhöjt underhåll*, justering av beteckningar och
kantsten

*Ersättning för framtida förhöjt underhåll skall betalas till kommunen, när grävningen är klar.
Avgiften ska täcka kommunens kostnader för framtida förhöjt underhåll. Avgift betalas för
hårdgjorda ytor.
Kommunen utför dessa typer av återställning.
GångIntervall Enhet Utan
och
framtida
körbana
förhöjt
underhåll
< 10
m²
605 kr/m²

Med
framtida
förhöjt
underhåll
785 kr/m²

Med framtida
förhöjt underhåll
för asfalt yngre
än 5 år
965 kr/m²

10-50

m²

470 kr/m² 610 kr/m²

750 kr/m²

> 50

m²

420 kr/m² 545 kr/m²

670 kr/m²

< 10

m²

830 kr/m² 1079 kr/m² 1328 kr/m²

10-50

m²

695 kr/m² 903 kr/m²

1111 kr/m²

> 50

m²

630 kr/m² 819 kr/m²

1008 kr/m²

Anmärkning

Ett lager
100 ABT
Ett lager
100 ABT
Ett lager
100 ABT
Två lager
110 AG +
80 ABT
Två lager
110 AG +
80 ABT
Två lager
110 AG +
80 ABT

Minsta debiterbar yta är 1 m². Vid grävning i samband med planerat årsbestämt
beläggningsunderhåll sker inget påslag för framtida förhöjt underhåll. Vid grävning i yta med
asfaltbeläggning yngre än fem år fördubblas påslaget för framtida förhöjt underhåll.
Avgift för återställning av kantsten exkl. eventuell justering

Storlek på kantsten
Spikad betongsten
12 cm

Pris per meter
165 kr
9
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Spikad betongsten
210 kr
16 cm
Råkantsten 10-15 cm 385 kr
Vid de tillfällen då asfalten behöver justeras för att det ska vara möjligt att sätta kantsten
och/eller råkantsten så tillkommer följande kostnader för justering och asfaltering (4cm 100
ABT):
<10 löpmeter: 300 kr/löpmeter
10-50 löpmeter: 200 kr/löpmeter
> 50 löpmeter: 175 kr/löpmeter

4.3

Avgift för justering av beteckningar

Fasta beteckningar
Höjning 20-50 mm inkl järnram
Nedstigningsbrunn typ A6
Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3,
brandpost, rännstensbrunn
Avstängningsventil AV, servisventil SV,
polygonpunkt PP
Teleskopiska beteckningar
Nedstigningsbrunn typ A6
Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3,
brandpost, rännstensbrunn
Avstängningsventil AV, servisventil SV,
polygonpunkt PP

4.4

Pris per enhet
605 kr
495 kr
330 kr
275 kr
Pris per enhet
275 kr
275 kr
275

kr

Påföljdsavgifter

Avgifter som tas ut för olika brister och avvikelser. Brister bedöms på en skala från 1 till 3
där: 1 är brist, 2 är allvarlig brist, 3 är en mycket allvarlig brist.
4.4.1

Påföljdsavgift för överträdelse av TA-plan

Om TA-plan inte följs eller annan brist i utmärkningen upptäcks kan ansvarig byggherre, eller
dess utmärkningsansvarige åläggas att betala en påföljdsavgift. Ansvarig från kommunen ska
då besöka arbetsplatsen och dokumentera alla brister, både skriftligt och genom fotografering.
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Avgiftsuttag tas ut enligt tabell nedan, avgiften anges i kronor:
Antal
2:or

Antal 3:or
0
0
0
0
2500
3000
3000

0
1
2
3
4
5

4.4.2

1
5000
5000
5000
5000
5000
5000

2
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

3
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

4
35 000
35 000
35 000
35 000
45 000
45 000

5
45 000
45 000
45 000
50 000
50 000
50 000

Påföljdsavgift för skada på träd

Inget träd på eller intill arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas
någon del härav utgår följande avgift:
Typ av träd
Skyddsvärt träd enligt Länsstyrelsens
inventering
Alléträd med biotopskydd
Träd med en diameter som överstiger 10 cm,
1 meter upp från marken
4.4.3

Taxa
50 000 kr/st
30 000 kr/st
20 000 kr/st

Övriga påföljdsavgifter

Vid följande avvikelser bedöms risken för påverkan på oskyddade trafikanter och allmän plats
vara så pass stor varför en direkt påföljdsavgift per nedan angivna avvikelse tas ut direkt, då
det betraktas som avtalsbrott gentemot gällande bestämmelser.
Avgift utgår alltid för dessa avvikelser, om 10 000 kronor per avvikelse:
-

vid avsaknad av beviljat grävtillstånd
vid grävning utanför vad som godkänts i grävtillståndet
vid ej efterlevnad av granskad TA-plan eller på annat sätt brister i utmärkning av
vägarbeten
vid avsaknad av granskad TA-plan (Kontroll av TA-planens efterlevnad kan komma
att ske, och avvikelser debiteras enligt kommunens gällande avgifter.)
då arbete sker utan godkända varselkläder
vid akuta arbeten som inte anmälts nästföljande arbetsdag
eventuella skador på utrustning, ytor, växtlighet, träd etc.
vid olämpligt material i schakten vid återställningsarbete, som t.ex. asfaltskakor,
tjälklumpar, jord, lera, virkesklumpar med mera
11
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4.4.4

Övriga påföljdssavgifter som ej omfattas av bristbedömning

Avgift för dolda betäckningar i schakt: 10 000 kronor/styck
- Förseningsavgift* (engångsavgift): 3000 kr, därefter 1000 kr/dygn
*Med försening avses från det datum då arbetet ska vara avslutat enligt slutdatum i
grävtillståndet.
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Dnr KS 2020/434

Bilaga 3 till tjänsteskrivelse ”Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats,
torghandel samt grävning och trafikanordningsplaner”
Jämförelse med tidigare uttagna avgifter och taxor, urval
Benämning

Uttagen avgift tidigare år som

Förslag till beslut, taxa 2021

föreslås ersättas. Avgift/enhet.

Avgift/enhet
Samtliga avgifter i kolumnen
nedan föreslås indexregleras
via PKV1

Fast torghandelsplats, årsplats

2000 kr/plats/år

Ersätts enligt nedan

Torghandel, årsplats 5 dagar/vecka

---

3000 kr/plats/år

---

2000 kr/plats/år

Tillfällig torghandelsplats

250 kr/plats/tillfälle

250 kr/plats/tillfälle

Uteservering

200kr/kvm/säsong (april – oktober)

275 kr/kvm/säsong (april –

inklusive samordnad torghandelsdag
Torghandel, årsplats 1 dag/månad
under samordnad torghandelsdag

oktober)
(minimiavgift 500 kr)
Food truck

2000 kr/månad, april – oktober

300 kr/dag, 2000 kr/mån,

Avgiftsfritt november - mars

helår 15 000 kr
(minimiavgift 500 kr)

Mindre food truck i form av

2000 kr/månad, april – oktober

200 kr/dag, 1200 kr/månad,

cykelkärra/moped/pop up-

Avgiftsfritt november - mars

helår 9 000 kr

vagn/mobilt kök i försäljningsstånd

(minimiavgift 500 kr)

(elanslutning och förbrukning ingår
ej)
Fast vägvisningsskylt, fast

I snitt 160 kr/kvm/år

1450 kr/kvm/år

reklamskylt

PKV = prisindex för kommunal verksamhet. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas
till ett genomsnittligt pris. Publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
1
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Dnr KS 2020/434

Benämning

Uttagen avgift tidigare år som

Förslag till beslut, taxa 2021

föreslås ersättas. Avgift/enhet.

Avgift/enhet
Samtliga avgifter i kolumnen
nedan föreslås indexregleras
via PKV2

Upplagsplats

25 kr/kvm

50 kr/kvm/år
(minimiavgift 500 kr)

Julgransförsäljning

Ingen avgift

500 kr/vecka

Filminspelning

Ingen avgift

800 kr/tillfälle

Minimiavgift för handläggning och

Ingen avgift

500 kr/tillfälle

besiktning

(Avgiften tas ut om den totala
avgiften understiger 500 kronor.
Krävs ytterligare besiktning
faktureras ytterligare en
miniavgift).

Handläggning av grävningstillstånd

Ingen avgift

930 kr/timme, dock lägst två

inklusive trafikanordningsplan
Granskning av endast TA-plan som

timmar
Ingen avgift

930 kr/timme, dock lägst två

ej hör till grävtillstånd ex upplåtelse

timmar

av offentlig plats
Tillsyn och platsbesök

Ingen avgift

930 kr/timma

PKV = prisindex för kommunal verksamhet. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas
till ett genomsnittligt pris. Publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
2
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