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Härryda kommun 

plan@harryda.se  

Länsstyrelsen Västra Götaland  

vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

 

Trafikverkets yttrande gällande detaljplan för del av 
Hulebäck 1:34 m. fl., ny skola i Djupedalsäng, 
Härryda kommun  

Ärende 

Trafikverket har tagit emot ovan nämnda detaljplan på granskning. Syftet 

med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola inom 

området samt att säkerställa tillgången till yta för utevistelse för alla 

skolelever i området.  

Riksintresse för kommunikationer  

Planområdet ligger inom huvudkorridoren för ny stambana, delen Göteborg - Borås. 

Denna delsträcka är en del av ny stambana mellan Stockholm och Göteborg. Ny 

stambana, delen Göteborg – Borås är utpekad som en framtida anläggning av 

riksintresse för kommunikation.  

Granskning av lokaliseringsutredningen för Ny stambana, delen Göteborg – Borås 

avslutades den 29 april 2022, och till hösten 2022 planeras Trafikverkets 

ställningstagande till val av alternativ med rangordning att skickas till regeringen för 

tillåtlighetsprövning. Läs mer om riksintresset i förtydligande PM för riksintresset: 

https://bransch.trafikverket.se/contentassets/53b7509bdc03471a881a24ce53552b5b/

pm_fortydligande_riksintresse_goteborg-boras_20210916.pdf.  

Tidigare samråd 

Trafikverket yttrade sig i samrådet under 2020, med ärendenummer TRV 

2020/124777.  

I samrådet hade Trafikverket inget att erinra, eftersom 

Lokaliseringsutredningen för ny stambana, delen Göteborg – Borås ännu 

befann sig i ett tidigt stadie och Förtydligande PM inte heller fanns framtaget. 

Sedan dess har Lokaliseringsutredningens granskning genomförts, där ett 
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huvudalternativ tillsammans med korridorer i rangordning 2 redovisats, och 

förtydligande PM tagits fram och uppdaterats en gång (senaste uppdatering 

2021-09-16).  

 

Trafikverkets synpunkter 

Sammantagen bedömning  

Trafikverket anser att den föreslagna detaljplanen kan medföra risk för 

påtagligt försvårande av riksintresset av Ny stambana, delen Göteborg – 

Borås.  

På grund av järnvägens beskaffenhet kan begränsningar i möjlighet att 

anlägga tunneln på optimalt sätt på en viss plats få stora konsekvenser för 

järnvägen på en lång sträcka före och efter platsen. Det är inte möjligt att i 

detta skede ange vilket djup som järnvägstunneln kommer att kunna byggas 

på och det är sannolikt att tunneln behöver ligga grundare än det djup som 

detaljplaneförslaget tillåter. Tunnelns läge beror på flera faktorer, på en lång 

sträcka, som kommer att arbetas fram och optimeras under 

järnvägsplaneskedet.  

Att i detta skede införa villkor i form av tunnelns placering i höjd- och/eller 

sidled på platsen för aktuell detaljplan kan leda till stora begränsningar och 

försvåra genomförandet på en lång sträcka före och efter den aktuella platsen. 

Detta innebär att de kumulativa effekterna av om flera detaljplaner antas 

inom järnvägskorridoren kan innebära påtagligt försvårande av tillkomst. Ett 

påtagligt försvårande av tillkomsten kan i värsta fall konstaterats långt efter 

att en viss eller flera detaljplan/er beviljats. 

Trafikverket anser att den aktuella detaljplanen kommer i fel skede, i 

förhållande till riksintresse för framtida Ny stambana, delen Göteborg – 

Borås. Samordning och optimering behöver ske mellan detaljplanen och 

järnvägsplanen för att säkerställa att båda delarna kan genomföras.  

Trafikverket avstyrker därför detaljplanen och anser att kommunen ska pausa 

detaljplanen för att kunna samordna den med kommande järnvägsplan och 

inte riskera påtagligt försvårande.  
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Riksintresse för ny stambana, delen Göteborg - Borås 

Planbestämmelser för järnvägsändamål och tunnels djup 

I plankartan föreslås användning (T1) och (T2) för järnvägsändamål upp till 

+39,7 meter över kommunens nollplan, vilket enligt kontakt med Härryda 

kommun innebär minst 35 mellan markytan och tunneltaket. Trafikverket 

undrar vad kommunen har baserat detta avstånd på?  

I nuläget är det inte möjligt för Trafikverket att ange ett generellt djup för 

tunnelns läge då det beror på bergtäckning, topografi men också var i tunneln 

och var i korridoren vi är. Tunnelns djup på den aktuella platsen påverkas av 

förutsättningarna på en lång sträcka från platsen. Det är dock sannolikt att 

tunneln kan behöva anläggas grundare än vad detaljplanen tillåter.  

Trafikverket anser därför att kommunen behöver avvakta kommande 

detaljplan för att säkerställa rätt djupangivelse och inte riskera att påtagligt 

försvåra genomförande av Ny stambana, delen Göteborg – Borås. Ytterligare 

dialog med Trafikverket krävs för att kunna redovisa rätt djup för tunneln.  

Det är bra att järnvägsändamål i tunnel tillåts under hela planområdet. Dock 

skiljer sig beskrivningarna av respektive planbestämmelse (T1) och (T2) åt 

något, vilket kan upplevas förvirrande.  

Att planera och bygga järnväg 

En järnväg är en styv och oflexibel anläggning som inte utan svårighet går att 

anpassa efter hinder längs dess väg. Järnvägens spårgeometri kräver stora 

radier både i höjd- och sidled vilket gör att den är svår att anpassa till 

befintliga värden i terrängen, både i höjd- och sidled. I planeringsarbetet 

försöker man arbeta med en linjesträckning som hela tiden justeras när den 

anpassas till olika värden/svårigheter i dess väg. Ju fler parametrar som ska 

hanteras desto mindre blir handlingsfriheten. Varje hinder påverkar i sin tur 

en längre sträcka före och efter. Detta innebär att de kumulativa effekterna av 

om flera detaljplaner antas inom järnvägskorridoren kan medföra påtagligt 

försvårande av tillkomst. 

Trafikverket har i lokaliseringsutredningen bedömt att den utpekade 

korridorens utbredning (rangordnat alternativ 1 - föreslaget 

korridoralternativ) behövs för att kunna genomföra riksintresset ny 

stambana, delen Göteborg-Borås. Det är också denna som ligger till grund för 

riksintresseutpekandet som Trafikverket i sin roll som riksintressemyndighet 

har gjort. Trafikverket har strävat efter att bara hävda den mark som verkligen 

behövs för att möjliggöra tillkomsten av riksintresset så att kommunerna 

begränsas i så liten utsträckning som möjligt i sitt planeringsarbete.  
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I lokaliseringsutredningsskedet redovisas bara huvudsaklig anläggningstyp 

inom respektive korridor, på aktuell sträcka är det tunnel. I nuläget finns inga 

detaljer om järnvägens slutgiltiga dragning avseende plan och profil genom 

Härryda kommun. Detta är uppgifter som arbetas fram, och samordnas med 

berörda detaljplaner, under järnvägsplaneskedet.  

Kommande järnvägsplan 

Till följd av att Härryda kommun i samrådsyttrande i samråd 3 (maj 2021) 
motsatt sig järnväg för höghastighetståg genom kommunen, beslutade 
Trafikverket under hösten 2021 att pausa arbetet med järnvägsplan inom 
Härryda kommun.  

Trafikverket bedömer att arbetet med järnvägsplan kan starta först efter 

regeringens beslut om tillåtlighet för den nya järnvägen, samt efterföljande tid 

för organisering och upphandling. Trafikverkets ställningstagande till val av 

alternativ med rangordning planeras att skickas till regeringen för 

tillåtlighetsprövning under hösten 2022. Tidplan för regeringens beslut är 

inte känd. 

Upplysningar för att inte skada tunneln 

Det är bra upplysning om att åtgärder under mark ovanpå tunneltak inte får 

utföras så att tunneln skadas finns med. Detta bör dock stå som en 

administrativ bestämmelse i stället för under Upplysningar. 

Trafikverket ser gärna även en upplysning om att man vid arbeten som 

riskerar att skada järnvägsanläggningen ska ta kontakt med huvudman för 

järnvägsanläggningen.  

Vibrationer och stomljud 

När Trafikverket bygger ny infrastruktur i närheten av befintlig bebyggelse 

genomför Trafikverket skyddsåtgärder för att minska buller och vibrationer. 

Det är dock ofta effektivare att genomföra skyddsåtgärder i själva 

byggnaderna, därför anser Trafikverket att hänsyn till vibrationer och 

stomljud även bör tas vid val av grundläggning och konstruktion av 

byggnaderna.  

Det är därför bra att upplysning i plankartan kring att vibrationer från 

framtida järnväg ska beaktas vid grundläggning och val av 

byggnadskonstruktion. Här saknar Trafikverket dock planbestämmelse om att 

hänsyn ska tas även till stomljud vid grundläggning och val av 

byggnadskonstruktion, eftersom det med bebyggelse ovanpå tunnlar finns 
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risk för stomljud. Hänsyn till vibrationer och stomljud bör ligga som en 

bestämmelse och inte som Upplysning.   

Även riktvärden för vibrationer och stomljud bör finnas med. Trafikverket 

anser att riktvärdet 32 dBA Lmax(F) för stomljud inomhus i inte bör 

överskridas vid fler än fem tillfällen per natt. Vibrationsnivån bör inte 

överskrida 0,4 mm/s vägd RMS vid fler än fem tillfällen per natt under ett 

trafikårsmedel (ÅDT). 

 

 

Med vänlig hälsning  

Sarah Vo 

Samhällsplanerare 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

  Härryda kommun 

kommun@harryda.se 
 

Förslag till detaljplan för Valborgs kulle i Härryda 
kommun 
Handlingar daterade 2022-05-23 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900) 

 

Länsstyrelsen gör följande bedömning enligt PBL och MB. Syftet med de-

taljplanen är att möjliggöra för byggnation av cirka 200 bostäder i flerfa-

miljshus och radhus samt möjliggöra äldreboende och skola inom området.  

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att frågor som rör riksintresse kommunikat-

ion för ny järnväg Göteborg – Borås behöver förtydligas närmare för att inte 

riskera en prövning av Länsstyrelsen om planen antas. Vidare behöver frå-

gor kring förorenad mark hanteras tillfredställande i detaljplanen för att inte 

riskera att prövas. 

 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Mellankommunal samordning blir olämplig 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

 

Länsstyrelsen finner det dock inte uteslutet att:  

 

• Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller 

till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, 

risk för olyckor, översvämning, erosion) 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Riksintresse kommunikation  

Trafikverket har tagit fram ett PM för förtydligande av utpekande av riksin-

tresse för kommunikation, ny stambana Göteborg – Borås. Den korridor 
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mellan Almedal och Mölnlycke som togs fram i en förstudie har ersatts av 

detta PM som pekar ut riksintressets geografiska avgränsning. Denna av-

gränsning har konkretiserats i den lokaliseringsutredning Trafikverket håller 

på att ta fram och som ska ligga till grund för regeringens tillåtlighetspröv-

ning. Planområdet ligger inom avgränsningen för detta riksintresse.  

 

I nuläget, med nuvarande underlag och planeringsläge samt utifrån Trafik-

verkets yttrande i ärendet, kan Länsstyrelsen inte utesluta påtagligt försvå-

rande av tillkomsten till kommande järnväg av riksintresse. Kommunen be-

höver ha en fortsatt dialog med Länsstyrelsen och Trafikverket angående 

förutsättningarna för planen då planeringsläget för den nya järnvägen upp-

dateras kontinuerligt.   

 

Trafikverkets yttrande bifogas detta yttrande.  

Geoteknik 

Länsstyrelsen har inhämtat synpunkter från SGI som sammanfattningsvis 

anför följande i sitt yttrande:  

 

Stabiliteten i planområdet har, med stöd av en geoteknisk utredning bedömts 

som tillfredsställande. Det konstateras dock att där det förekommer torvla-

ger krävs omfattande geotekniska åtgärder för att förhindra att skadliga 

marksättningar uppkommer efter byggnation. Därför rekommenderas det i 

utredningen att byggnation i första hand ska tillåtas inom delarna utanför 

torvområdet samt att torvområdet planläggs som naturmark.  

 

SGI anser att redovisningen av torv- och lermäktigheter inte är komplett för 

hela planområdet och anser att den geotekniska utredningen behöver kom-

pletteras avseende detta. Enligt SGI förefaller kommunen planlägga för 

byggnation även i områden markerade med torvförekomst. Om plankartan 

föreslår annan markanvändning än naturmark inom områden med torv anser 

SGI att detta behöver styrkas med en utredning som visar på markens lämp-

lighet för planerad markanvändning. Vidare anser SGI att planområdet och 

dess närmaste omgivning behöver undersökas av bergtekniskt sakkunnig för 

att säkerställa att det inte förekommer några instabila block eller bergslänter 

som kan utgöra risk med hänsyn till befintlig och planerad bebyggelse och 

verksamhet. Eventuella risker som identifieras vid sådan undersökning be-

höver vara åtgärdad då planen antas. Länsstyrelsen gör ingen annan bedöm-

ning. SGI:s yttrande bifogas.  

MKN Vatten 

I planbeskrivningen samt i dagvattenutredningen framgår att ett dagvatten-

dike ska anläggas på kvartersmark inom skolfastigheten. Av illustrationen 

framgår det dock att en parkeringsplats ska ligga på platsen för detta dike. 

Länsstyrelsen finner detta motsägelsefullt och vill se ett förtydligande från 
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kommunens sida. Det är viktigt att ytor för dagvatten är säkerställda i planen 

för att påverkan på MKN ska kunna uteslutas.  

Skyfall  

Kommunen har identifierat ett antal åtgärder både inom och utanför plan-

området som syftar till att lindra och förebygga konsekvenser vid ett skyfall. 

Inom planområdet konstaterar kommunen att det krävs en genomtänkt höjd-

sättning för att skyfallsvatten ska ledas rätt. Det finns en bestämmelse som 

gäller för ett flertal byggrätter som säger att lägsta golvnivå ska vara 58,5 m 

över nollplanet men det saknas bestämmelser som säkerställer att marknivån 

är på en nivå som möjliggör åtkomst till bostäderna vid ett 100-årsregn. 

Kommunen behöver motivera varför de regleringar som finns på plankartan 

är tillräckliga för att säkerställa att konsekvenserna vid höga vattennivåer 

blir godtagbara.  

Förorenad mark  

Kommunen har genomfört en miljöteknisk markundersökning för planområ-

det vilket visar på att det generellt förekommer mycket låga halter av förore-

ningar inom undersökningsområdet. Det förekommer dock förhöjda halter 

av metallföroreningar i nivå eller över riktvärdet för känslig markanvänd-

ning på fyra provpunkter (en punkt med kvicksilver, två punkter med bly 

samt en punkt med kobolt). 

Kommunen beskriver både åtgärdsförslag för hur de tänker få bukt med för-

oreningarna samt hur de tänker gå vidare med frågan. Det har även införts 

flera planbestämmelser om att bygglov (a2-a4) och startbesked (a5) inte får 

ges förrän markens lämplighet har säkerställts genom att markförorening-

arna har sanerats. Det är positivt att planbestämmelser har införts som syftar 

till att säkerställa att marken är lämplig ur föroreningssynpunkt. För att be-

döma åtgärdernas genomförbarhet behövs fler undersökningar för att kunna 

avgränsa föroreningarna.  

 

Råd enligt PBL och MB 

Naturvärden 

Planförslaget kommer att ta naturmiljöer i anspråk, bland annat delar av 

lövskogsmiljöer i norra delen samt del av diken och livsmiljöer för groddjur. 

Miljöerna bedöms vara livsmiljöer för flera artskyddade arter. Enligt natur-

värdesinventeringen finns flera biotopskyddade objekt i from av alléer och 

diken. 

Kommunen avser att studera kompensations- och förstärkningsåtgärder samt 

utformning av grönstråk efter samrådet. Vidare avser kommunen att föra en 

dialog med Länsstyrelsen och i förekommande fall ansöka om avsedda till-

stånd/dispenser för påverkan på naturvärden och artskydd. 
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Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga att minska på kvartersmar-

ken, alternativt behålla till exempel trädskikt, i slänten i nordvästra delen 

inom markanvändningen Skola. Detsamma gäller området för bostäder i 

slänten i nordost. Det är till exempel viktigt att kompenserande dammar och 

grodpassager är på plats innan genomförandet av detaljplanen. 

Artskydd 

De genomförda inventeringarna visar på förekomster av arter som omfattas 

av artskydd: fåglar och groddjur. I den fortsatta planprocessen behöver kom-

munen visa följande: 

• kan de skyddade arterna fortplanta sig och vila med framgång i när-

området (dvs finns det alternativ till de områden som skadas/försvin-

ner)? 

• hur kan otillåten påverkan undvikas? 

o behövs anpassningar till arters fortplantnings-och/eller över-

vintringsperioder? 

o behöver nya fortplantningsområden och viloplatser iord-

ningsställas?  

Kommunen kan behöva titta på ett större område än planområdet för att be-

döma frågan. 

Om åtgärder enligt detaljplanen bedöms som förbjudna enligt artskyddsför-

ordningen (trots skydds- och försiktighetsåtgärder) bör ett frågorna ingå i 

den dialog som kommunen avser att ha med länsstyrelsen. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte innebär 

betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning. Således 

behöver inte en MKB tas fram. 

Beslutande 

Beslutet har fattats av planarkitekt Olof Franzén. 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/data-

skydd. 

Bilaga för kännedom: 

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2022-06-20 
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Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2022-06-16 

 

Kopia (utan bilaga) till: 
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Naturavdelningen, Hannes Nilsson 

Samhällsavdelningen, enheten för samhällsskydd och beredskap, Karin af 

Geijerstam 
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Härryda kommun 

plan@harryda.se  

Länsstyrelsen Västra Götaland  

vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

Trafikverkets yttrande gällande detaljplan för 
Valborgs kulle, Kullbäckstorp 2:470 m.fl., Bostäder 
och verksamheter i Mölnlycke, Härryda kommun  

Ärende 

Trafikverket har tagit emot ovan nämnda detaljplan på samråd. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av cirka 200 bostäder  i 

flerfamiljshus och radhus, samt möjligheten till ett särskilt boende för äldre. 

Detaljplanen innebär också att den befintliga skolverksamheten inom 

fastigheten Kullbäckstorp 2:268 görs planenlig samt att en utökning av skolan 

möjliggörs. Planen medger också byggrätter för en fristående idrottshall samt 

en ny skolbyggnad där även centrumverksamhet tillåts.  

Riksintresse för kommunikationer  

Planområdet ligger inom huvudkorridoren för ny stambana, delen Göteborg - Borås. 

Denna delsträcka en del av ny stambana mellan Stockholm och Göteborg. Ny 

stambana, delen Göteborg – Borås är utpekad som en framtida anläggning av 

riksintresse för kommunikation.  

Granskning av lokaliseringsutredningen för Ny stambana, delen Göteborg – Borås 

avslutades den 29 april 2022, och till hösten 2022 planeras Trafikverkets 

ställningstagande till val av alternativ med rangordning att skickas till regeringen för 

tillåtlighetsprövning. Läs mer om riksintresset i förtydligande PM för riksintresset: 

https://bransch.trafikverket.se/contentassets/53b7509bdc03471a881a24ce53552b5b/

pm_fortydligande_riksintresse_goteborg-boras_20210916.pdf.  

Trafikverkets synpunkter 

Sammantagen bedömning  

Trafikverket anser att den föreslagna detaljplanen kan medföra risk för 

påtagligt försvårande av riksintresset av Ny stambana, delen Göteborg – 

Borås.  
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På grund av järnvägens beskaffenhet kan begränsningar i möjlighet att 

anlägga tunneln på optimalt sätt på en viss plats få stora konsekvenser för 

järnvägen på en lång sträcka före och efter platsen. Det är inte möjligt att i 

detta skede ange vilket djup som järnvägstunneln kommer att kunna byggas 

på och det är sannolikt att tunneln behöver ligga grundare än det djup som 

detaljplaneförslaget tillåter. Tunnelns läge beror på flera faktorer, på en lång 

sträcka, som kommer att arbetas fram och optimeras under 

järnvägsplaneskedet.  

 Att i detta skede införa villkor i form av tunnelns placering i höjd- och/eller 

sidled på platsen för aktuell detaljplan kan leda till stora begränsningar och 

försvåra genomförandet på en lång sträcka före och efter den aktuella platsen. 

Detta innebär att de kumulativa effekterna av om flera detaljplaner antas 

inom järnvägskorridoren kan innebära påtagligt försvårande av tillkomst. Ett 

påtagligt försvårande av tillkomsten kan i värsta fall konstaterats långt efter 

att en viss eller flera detaljplan/er beviljats. 

Trafikverket anser att den aktuella detaljplanen kommer i fel skede, i 

förhållande till riksintresse för framtida Ny stambana, delen Göteborg – 

Borås. Samordning och optimering behöver ske mellan detaljplanen och 

järnvägsplanen för att säkerställa att båda delarna kan genomföras.  

Trafikverket avstyrker därför detaljplanen och anser att kommunen ska pausa 

detaljplanen för att kunna samordna den med kommande järnvägsplan och 

inte riskera påtagligt försvårande.  

Riksintresse för ny stambana, delen Göteborg - Borås 

Planbestämmelser för järnvägsändamål och tunnels djup 

I plankartan föreslås användning (T1) och (T2) för järnvägsändamål upp till 

+22,54 meter över kommunens nollplan, vilket enligt planbeskrivningen 

innebär minst 35 mellan bebyggelsen och tunneltaket. Trafikverket undrar 

vad kommunen har baserat detta avstånd på? Vad avses med ”bebyggelse” i 

detta fall, är det detsamma som markyta? 

I nuläget är det inte möjligt för Trafikverket att ange ett generellt djup för 

tunnelns läge då det beror på bergtäckning, topografi men också var i tunneln 

och var i korridoren vi är. Tunnelns djup på den aktuella platsen påverkas av 

förutsättningarna på en lång sträcka från platsen. Det är dock sannolikt att 

tunneln kan behöva anläggas grundare än vad detaljplanen tillåter.  

Trafikverket anser därför att kommunen behöver avvakta kommande 

detaljplan för att säkerställa rätt djupangivelse och inte riskera att påtagligt 
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försvåra genomförande av Ny stambana, delen Göteborg – Borås. Ytterligare 

dialog med Trafikverket krävs för att kunna redovisa rätt djup för tunneln.  

Det är bra att järnvägsändamål i tunnel tillåts under hela planområdet. Dock 

skiljer sig beskrivningarna av respektive planbestämmelse (T1) och (T2) åt 

något, vilket kan upplevas förvirrande. Järnvägsändamål ska ligga under 

Kvartersmark. 

Att planera och bygga järnväg 

En järnväg är en styv och oflexibel anläggning som inte utan svårighet går att 

anpassa efter hinder längs dess väg. Järnvägens spårgeometri kräver stora 

radier både i höjd- och sidled vilket gör att den är svår att anpassa till 

befintliga värden i terrängen, både i höjd- och sidled. I planeringsarbetet 

försöker man arbeta med en linjesträckning som hela tiden justeras när den 

anpassas till olika värden/svårigheter i dess väg. Ju fler parametrar som ska 

hanteras desto mindre blir handlingsfriheten. Varje hinder påverkar i sin tur 

en längre sträcka före och efter. Detta innebär att de kumulativa effekterna av 

om flera detaljplaner antas inom järnvägskorridoren kan medföra påtagligt 

försvårande av tillkomst. 

Trafikverket har i lokaliseringsutredningen bedömt att den utpekade 

korridorens utbredning (rangordnat alternativ 1 - föreslaget 

korridoralternativ) behövs för att kunna genomföra riksintresset ny 

stambana, delen Göteborg-Borås. Det är också denna som ligger till grund för 

riksintresseutpekandet som Trafikverket i sin roll som riksintressemyndighet 

har gjort. Trafikverket har strävat efter att bara hävda den mark som verkligen 

behövs för att möjliggöra tillkomsten av riksintresset så att kommunerna 

begränsas i så liten utsträckning som möjligt i sitt planeringsarbete.  

I lokaliseringsutredningsskedet redovisas bara huvudsaklig anläggningstyp 

inom respektive korridor, på aktuell sträcka är det tunnel. I nuläget finns inga 

detaljer om järnvägens slutgiltiga dragning avseende plan och profil genom 

Härryda kommun. Detta är uppgifter som arbetas fram, och samordnas med 

berörda detaljplaner, under järnvägsplaneskedet.  

Kommande järnvägsplan 

Till följd av att Härryda kommun i samrådsyttrande i samråd 3 (maj 2021) 
motsatt sig järnväg för höghastighetståg genom kommunen, beslutade 
Trafikverket under hösten 2021 att pausa arbetet med järnvägsplan inom 
Härryda kommun.  

Trafikverket bedömer att arbetet med järnvägsplan kan starta först efter 

regeringens beslut om tillåtlighet för den nya järnvägen, samt efterföljande tid 

för organisering och upphandling. Trafikverkets ställningstagande till val av 
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alternativ med rangordning planeras att skickas till regeringen för 

tillåtlighetsprövning under hösten 2022. Tidplan för regeringens beslut är 

inte känd. 

Upplysningar för att inte skada tunneln 

Trafikverket saknar även reglering i detaljplanen om att åtgärder under mark 

ovanpå tunneltak inte får utföras så att tunneln skadas finns med. Detta bör 

stå som en administrativ bestämmelse, och behöver finnas med för att inte 

riskera skada på den framtida järnvägstunneln. 

Trafikverket ser gärna även en upplysning om att man vid arbeten som 

riskerar att skada järnvägsanläggningen ska ta kontakt med huvudman för 

järnvägsanläggningen.  

Vibrationer och stomljud 

När Trafikverket bygger ny infrastruktur i närheten av befintlig bebyggelse 

genomför Trafikverket skyddsåtgärder för att minska stomljud och 

vibrationer. Det är dock ofta effektivare att genomföra skyddsåtgärder i själva 

byggnaderna, därför anser Trafikverket att hänsyn till vibrationer och 

stomljud även bör tas vid val av grundläggning och konstruktion av 

byggnaderna.  

Trafikverket saknar planbestämmelser om att hänsyn ska tas till vibrationer 

och stomljud vid grundläggning och val av byggnadskonstruktion, eftersom 

det med bebyggelse ovanpå tunnlar finns risk för vibrationer och stomljud. 

Hänsyn till vibrationer och stomljud bör ligga som en bestämmelse och inte 

som Upplysning.   

Även riktvärden för vibrationer och stomljud bör finnas med. Trafikverket 

anser att riktvärdet 32 dBA Lmax(F) för stomljud inomhus i inte bör 

överskridas vid fler än fem tillfällen per natt. Vibrationsnivån bör inte 

överskrida 0,4 mm/s vägd RMS vid fler än fem tillfällen per natt under ett 

trafikårsmedel (ÅDT). 

 

 

Med vänlig hälsning  

Sarah Vo 

Samhällsplanerare 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
Södra Hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Samhällsbyggnadsenheten 
Olof Franzén 
Planarkitekt  

010-224 47 13 
olof.franzen@lansstyrelsen.se 

 Härryda kommun 
kommun@harryda.se  

Granskningsyttrande över detaljplan för ny skola vid Djupe-
dalsäng, Mölnlycke, i Härryda kommun 
Handlingar daterade 2022-05-23 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) 
 
Länsstyrelsen gör följande bedömning enligt PBL och MB. Syftet med de-
taljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny skola inom stadsdelen 
Djupedalsäng i Mölnlycke. Området är utpekat i gällande översiktsplan för 
utbyggnad av bostäder och service. Planområdet är idag till större delen 
obebyggt och ligger i anslutning till befintliga skolor och andra kommunala 
inrättningar.  
 
I samråddskedet som ägde rum i december 2020 hade Länsstyrelsen pröv-
ningsgrundande synpunkter gällande förorenad mark. Sedan samrådet hålls 
har förutsättningarna ändrats gällande planerna för en ny järnväg mellan 
Göteborg och Borås.   
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som rör riksintresse kommunikat-
ion för ny järnväg Göteborg – Borås behöver förtydligas närmare för att inte 
riskera en prövning av Länsstyrelsen om planen antas. Vidare behöver frå-
gor kring förorenad mark hanteras tillfredställande i detaljplanen för att inte 
riskera att prövas.  
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 
 

• Mellankommunal samordning blir olämplig 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) riskerar att inte följs  

 
 

Länsstyrelsen befarar dock att  
 

• Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet samt 
risken för olyckor, skred och erosion 
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• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  
 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap 10 § 
 
Riksintresse kommunikation  
I September 2021 tog Trafikverket fram ett PM för förtydligande av utpe-
kande av riksintresse för kommunikation, ny stambana Göteborg – Borås ef-
ter att ett omtag gjorts i processen kring ny järnväg mellan Göteborg och 
Borås. De korridorer för ny järnväg som fastställts tidigare och som legat till 
grund för gällande översiktsplan (antagen 2012 och aktualitetsprövad 2018) 
har ersatts av detta PM som pekar ut riksintressets geografiska avgränsning. 
Denna avgränsning har konkretiserats i den lokaliseringsutredning Trafik-
verket håller på att ta fram och som ska ligga till grund för regeringens till-
låtlighetsprövning. Planområdet ligger inom avgränsningen för detta riksin-
tresse, vilket är en omständighet som tillkommit efter detaljplanens sam-
rådsskede.  
 
I nuläget, med nuvarande underlag och planeringsläge samt utifrån Trafik-
verkets yttrande i ärendet, kan Länsstyrelsen inte utesluta påtagligt försvå-
rande av tillkomsten till kommande järnväg av riksintresse. Kommunen be-
höver ha en fortsatt dialog med Länsstyrelsen och Trafikverket angående 
förutsättningarna för planen då planeringsläget för den nya järnvägen upp-
dateras kontinuerligt.   
 
Trafikverkets yttrande bifogas detta yttrande.  
 
Människors hälsa och säkerhet  
 
Förorenad mark 
 
Det är viktigt att föroreningssituationen utreds tillräckligt inom planproces-
sen så att nödvändiga åtgärder kan fastställas innan planen kan antas. 

Sedan samrådsskedet har kompletterande markundersökningar genomförts 
på nya platser och föroreningar har konstaterat inom områden som utpekats 
som naturmark på plankartan. Precis som kommunen anger i planbeskriv-
ningen behövs kompletterande undersökningar för att identifiera och av-
gränsa föroreningar inom området samt bedöma om åtgärder krävs för att 
säkerställa att avsedd markanvändning är lämplig. Resultatet behöver besk-
rivas i planbeskrivningen. 
 
Länsstyrelsen noterar att kommunen har infört en planbestämmelse på 
plankartan med syfte att reglera att markföroreningar åtgärdas innan startbe-
sked ges. Dock behöver planbestämmelsen preciseras så att det framgår att 
markföroreningar ska avhjälpas till nivåer som medger planerad markan-
vändning.  
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Aktuell planbestämmelse gäller enbart delar av plankartan. Nytillkomna 
markundersökningar har visat att det kan finnas åtgärdsbehov även för om-
råden som inte är kvartersmark. Därför behöver planbestämmelsen även 
anges på områden för naturmark. Alternativt behöver det framgå tydligt av 
genomförandebeskrivningen att kommunen åtar sig att åtgärda eventuella 
markföroreningar inom områden för naturmark till nivåer som medger pla-
nerad markanvändning. 

 
 
Detta beslut har fattats av funktionschef Nina Kiani Janson efter föredrag-
ning av Olof Franzén. Medarbetare från Miljöskyddsavdelningen, Vattenav-
delningen samt Enheten för samhällsskydd och beredskap har medverkat i 
ärendet.  
 
 
Nina Kiani Janson 
 
                                                          Olof Franzén 
 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
Bilaga för kännedom: 
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2022-06-20 
 
Kopia till: 
Trafikverket  
Länsstyrelsen/ 
Miljöskyddsavdelningen, Anna Malmros 
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1 Sammanfattning 
På uppdrag av Härryda kommun och Naturskyddsföreningen Härryda har  

EnviroPlanning AB kartlagt påverkade våtmarker inom Härryda kommun, 

samt tagit fram förslag på restaureringsåtgärder för ett antal av dessa. Det pri-

mära syftet med restaureringsåtgärderna är att främja biologisk mångfald, öka 

landskapets vattenhållande förmåga, minska växthusgasutsläppen och att bi-

dra till grundvattenbildning. 

Påverkade våtmarker har identifierats genom GIS-analyser där höjddata och 

historiska flygfoton utgjort grunden för bedömningarna. De våtmarker som 

bedömts ha god potential för restaurering och därmed förstärkta miljönyttor 

har prioriterats för vidare studier i fält för att då kunna samla mer platsspeci-

fik information. De våtmarker som efter analys och fältbesök fortfarande an-

ses lämpliga för restaurering har sedan beskrivits med karta, foton, områdes-

specifika beskrivningar samt förslag på restaureringsåtgärder.   

Sammanlagt identifierades 903 troligt påverkade våtmarker i Härryda kom-

mun. Av dessa besöktes 51 i fält. Slutligen bedömdes 37 av de besökta våtmar-

kerna vara goda kandidater för restaurering.  

Den sammanlagda ytan av de 903 troligt påverkade våtmarker som identifie-

rats uppgår till ca 4150 hektar, eller 41,5 kvadratkilometer. Den sammanlagda 

ytan av de 37 prioriterade våtmarkerna som presenteras i denna rapport upp-

går till ca 750 hektar, eller 7,5 kvadratkilometer. 

Kartläggningen har genomförts som ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA. Na-

turvårdsverkets statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär 

för genomförandet. 
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2 Introduktion 
Syftet med denna rapport är att, inom Härryda kommun, presentera en kart-

läggning av påverkade våtmarker (mänskliga störningar av hydrologi och eko-

system) och en fördjupad sammanställning av ett antal våtmarker som lämpar 

sig för restaureringsåtgärder.  

Semikvantitativa bedömningsgrunder och fältstudier har använts för att be-

döma den potentiella nyttan av restaureringsåtgärder hos fyra huvudsakliga 

ekosystemtjänster; ökad vattenhållande/reglerande förmåga, återvätning av 

organogena jordar för att minska växthusgasutsläpp, våtmarkens grundvat-

tenbildande förmåga samt återskapande av habitat och naturliga processer för 

att stärka den biologiska mångfalden.  

Kartläggningen har genomförts som ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA. Na-

turvårdsverkets statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär 

för genomförandet. 

2.1 Våtmarker 

2.1.1 Terminologi och definitioner 

Våtmarker kan definieras och avgränsas mot andra naturtyper på olika sätt, 

och i denna rapport används den nationella våtmarksinventeringens (VMI) 

definition: 

”Våtmark är en sådan mark där vatten under en stor del av året finns nära un-

der, i eller strax över markytan samt dessutom vegetationstäckta vattenområ-

den. Gränserna för hur nära markytan vattnet kan finnas i en våtmark varierar. 

I de flesta fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan 

mark. Minst 50% av vegetationen bör vara hydrofil, dvs. fuktighetsälskande. Ett 

undantag är tidvis torrlagda bottnar i sjöar, hav och vattendrag, de räknas till 

våtmarkerna trots att de kan sakna vegetation.” (Naturvårdsverket, 2009). 

Ett antal våtmarksbegrepp är tämligen svårdefinierade, främst på grund av att 

olika delar av världen definierar våtmarkstyper efter olika system. Nedan pre-

senteras en lista (Tabell 1) på återkommande begrepp och definitioner som 

använts i detta uppdrag: 

Tabell 1. Definitioner av återkommande våtmarksbegrepp (Löfroth, 1991), (Sveriges Geologiska 

Undersökning (SGU), 2020), (Naturvårdsverket, 2009). 

Begrepp Definition 

Myr  

Samlingsbegrepp för torvbildande våtmarker 

(mossar, olika typer av kärr och mosaiker av 

dessa) 
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Torv 

Organisk jordart bestående av växtrester som, 

på grund av den syrefattiga men ofta sura mil-

jön, bryts ned ytterst långsamt.   

Mosse 

En torvbildande våtmarkstyp som endast får 

vatten från nederbörd. Domineras vanligen av 

vitmossor som sakta bygger upp en distinkt 

kupol av biomassa (högmosse).  

Kärr  

Ett svårdefinierat samlingsbegrepp för våt-

markstyper som står i hydrologisk förbindelse 

med omgivande mark och/eller grundvatten. 

Kärr är ofta torvbildande och sura, men kan i 

vissa fall förses med basiska mineral från omgi-

vande mark vilket kan ge upphov till rik- eller 

extremrikkärr med helt annan karaktär. 

 

2.1.2 Våtmarkers ekosystemtjänster 

Våtmarker kan tillhandahålla en rad olika ekosystemtjänster, inte minst kopp-

lade till vattnets kretslopp (Tabell 2). Detta styrs dock till stor del av faktorer 

som; våtmarkens typ, placering i landskapet, struktur, storlek, eventuell sköt-

sel, påverkan (exempelvis utdikning), markens beskaffenhet och biogeografisk 

region (Russi, o.a., 2013).  

Tabell 2. Tabell över våtmarkers ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänst Struktur & funktion 

Kustskydd  Dämpar vågor, buffrar för vind 

Erosionskontroll Stabiliserar sediment och jord  

Översvämningsskydd  Reglerar vattenflöden 

Vattentillgång  Bidrar till grundvattenbildning 

Vattenrening  Upptag av näring och föroreningar 

Kolinlagring  Tillväxt av biomassa och lagring av denna 

Temperaturreglering  Reglerar och stabiliserar lokalklimatet 

Mat och material  Biologisk produktivitet och mångfald 

Biologisk mångfald  Lek- och uppväxtmiljö, rastplats,  

födosöksområde, skydd 

Turism, rekreation,  

utbildning och forskning 

Erbjuder unika och estetiska landskap, rik bi-

ologisk mångfald 
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Inom ramen för detta projekt har våtmarkernas potentiella nytta för följande 

ekosystemtjänster varit särskilt prioriterade: flödesreglering (översvämnings-

skydd), kolinlagring, grundvattenbildning och biologisk mångfald. 

Vattenhållning 

Genom att bromsa upp, magasinera och fördela vatten i ett större område 

motverkar våtmarker (på landskapsnivå) risken för översvämningar längre 

nedströms i avrinningsområdet (Figur 1). Denna förmåga styrs dock i hög 

grad av ett antal faktorer, däribland placering i landskapet, topografiska för-

hållanden i/kring våtmarken, jordens egenskaper och eventuell skötsel 

(Acreman & Holden, 2013). Den flödesreglerande förmågan påverkas även ne-

gativt av utdikning och andra mänskliga störningar.  

När det kommer till myrar (främst mossar) och dess vattenhållande förmåga 

förekommer bilden av att dessa fungerar som tvättsvampar med förmågan att 

suga åt sig stora mängder nederbörd. Detta är en förenklad bild då myrmarker 

i normalfall är tämligen vattenmättade och endast ”suger upp” nytt vatten i 

det översta skiktet av vitmossa (akrotelmen), som då även måste vara torr för 

att kunna absorbera (Paulsson & Rova, 2015). 

Växthusgasupptag 

Våtmarkers förmåga att ta upp och binda koldioxid kopplar dels till den ofta 

kraftiga tillväxten av växter i våtmarksmiljöer (exempelvis vass, mossa, träd 

och ris), dels till ackumulering av döda växter vars nedbrytning (och därmed 

utsläpp av koldioxid) bromsas eller hindras av de syrefattiga och ibland sura 

omständigheter som råder i våtmarken. 

Naturliga våtmarksområden är ofta rika på organiskt material i form av torv 

och gyttja som ackumulerats under tusentals år. När dessa dikas ut kommer 

Figur 1. Illustrativt exempel på hur våtmarker håller kvar vatten i landskapet vilket minskar ris-

ken för översvämningar nedströms vid kraftiga skyfall. Illustration: Kjell Ström. Källa: Naturvårds-

verket. 
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syre i kontakt med jordarterna som då börjar brytas ned, varefter koldioxid 

frigörs. Utsläppen från utdikade torvmarker i Sverige står för omkring 11–12 

miljoner ton CO2-ekvivalenter, dvs i samma storleksordning som all person-

bilstrafik i Sverige (Kasimir, 2013). Att återväta dessa marker är en kostnads-

effektiv metod för att motverka utsläpp av växthusgaser och samtidigt bidrar 

återvätningen med fler ekosystemtjänster. 

Grundvattenbildning 

Våtmarker och andra vattenhållande strukturer i landskapet kan bidra med 

infiltration till underliggande grundvattenmagasin i jord- och berg. Detta be-

ror dock till stor del på ifall våtmarkens bottenskikt eller närliggande mark är 

tillräckligt genomsläpplig (Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), 2017). 

Biologisk mångfald 

Våtmarker har egenskaper från både land- och vattenbaserade ekosystem och 

utgörs viktiga livsmiljöer för över 5000 arter, vilket gör dem till några av våra 

mest artrika naturtyper. Av dessa klassas även omkring 500 som rödlistade 

arter (SLU Artdatabanken, 2020).  

De olika våtmarkstyperna har sina specifika processer och faktorer som på-

verkar den biologiska mångfalden, men gemensamt för alla våtmarkers biolo-

giska mångfald är upprätthållandet av naturlig hydrologi. Om dessa processer 

störs riskerar våtmarken att torka ut och övergå i andra naturtyper vilket får 

stora konsekvenser för den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket, 2019).  

Exempelvis är större, öppna myrmarker viktiga häckningsplatser för ett flertal 

fågelarter, men som vid igenväxning i stället ratas, då kråkfåglar får lättare att 

sitta och speja efter ägg och ungar (Paulsson & Rova, 2015).  

2.1.3 Negativ våtmarkspåverkan 

Människans syn och samröre med våtmarker har skiftat stort under historiens 

gång. Från att ha försett oräkneliga generationer med mat och material, till att 

under de senaste 200 åren betraktas som skräpmark som till varje pris skulle 

torrläggas och omvandlas till nyttomark som åker, trädplantage, vägar och bo-

städer. Idag är en stor del av landets våtmarker påverkade av människan, och 

förlusten av våtmarkernas ekosystemtjänster blir alltmer kännbara. Vidare är 

de flesta vattendrag i Sverige, på något sätt fysiskt påverkade av människan, 

vilket också bidrar till våtmarkernas tillbakagång.   

Många storskaliga förändringar av det naturliga vattenlandskapet ägde rum 

under 1800-talets andra hälft då en allt ökande befolkning drev på omställ-

ning av våtmark till jordbruksmark. Industrialiseringen möjliggjorde även allt-

mer storskaliga projekt som sjösänkningar, torvbrytning (Figur 2) samt om-

grävning, rätning, rensning och invallning av hela vattendrag.  

Den negativa påverkan från dessa historiska exploateringsprojekt består till 

mycket hög grad än idag men kan vara svåra att upptäcka på grund av igen-

växning och förändrad markanvändning (Naturvårdsverket, 2009). 
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Mer sentida påverkan på våtmarker kopplas bland annat till utbyggnaden av 

storskalig vattenkraft, vilket drastiskt förändrat de naturliga hydrologiska 

processer som varit viktiga för närliggande våtmarker.  

Vidare har utbyggnad av infrastruktur, industri och bostäder lett till igenlägg-

ning och utdikning av stora arealer våtmark (Naturvårdsverket, 2009). 

Skogsbruk  

Ytterligare en stor påverkanskälla är det moderna skogsbruket som, för att 

förbättra tillväxten för trädplantage, kunna odla upp tidigare blöta marker och 

öka framkomligheten för stora maskiner, dikat ut stora arealer av de skogliga 

våtmarkerna (Naturvårdsverket, 2009). Sedan 1990-talet har dock nyetable-

ring av skogliga markavvattningsföretag minskat kraftigt pga. införandet av 

tillståndskrav för nya diken, och förbud mot markavvattning i delar av landet.  

Förutom de storskaliga markavvattningsföretagen har det moderna skogsbru-

kets användande av tunga maskiner en stor inverkan på de skogliga våtmar-

kerna i form av körskador, vilket stör den naturliga hydrologin 

(Naturvårdsverket, 2009). 

Hur stor andel av Sveriges 9,3 miljoner hektar våtmark som påverkats av ex-

empelvis utdikning är svårt att uppskatta, men enbart skogsbruket bedöms ha 

påverkat 1,5 miljoner hektar av Sveriges våtmarker (Naturvårdsverket, 2009). 

Vidare bedöms uppåt 90% av de ursprungliga våtmarkerna ha försvunnit i 

Skåne och Mälardalen (Naturvårdsverket, 2009) och omkring 70% från Västra 

Götaland (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2008).  

Figur 2.  Fotografi från torvtäkten i Lundsmossen strax norr om Landvetter samhälle, Härryda 

kommun (år 1904) – en av de våtmarker som bedömts vara lämplig för omfattande restaurering 

(Åtgärdsområde 7). Källa: Digitalt Museum. 
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Igenväxning 

Idag är igenväxning det största hotet mot våtmarker, vilket ofta är ett resultat 

av de tidigare beskrivna påverkanskällorna som stör hydrologin. Till detta 

kommer även klimatförändringarna som förändrar nederbördsmönster och 

förskjuter växtsäsongen samt atmosfärisk deposition av kväve vilket ökar till-

växthastigheten i tidigare näringsbegränsade naturtyper (Naturvårdsverket, 

2009).  

Igenväxning sker också som en naturlig del av landskapets förändring över 

tid, men denna process går dock tämligen långsamt i opåverkade våtmarker. 

Ett undantag gäller naturligt näringsrika våtmarker, som rikkärr och våtmar-

ker längs sjöar och vattendrag, vilka historiskt hölls öppna av människans 

hävd med bete och slåtter (Paulsson & Rova, 2015). När hävden upphör växer 

dessa artrika miljöer snabbt igen, vilket är fallet för majoriteten av dessa våt-

marker (Naturvårdsverket, 2009).  

För att avgöra vad som bör klassas som naturlig, respektive onaturlig igenväx-

ning kan man jämföra historiska kartor och flygfoton med mer sentida, och på 

så vis studera förändringar i växtlighetens utbredning (Figur 3). När dessa un-

derlag kombineras med lasergenererade höjdkartor kan man ofta identifiera 

anledningen till igenväxningen i form av diken, torvtäkter och omgrävda vat-

tendrag. 

 

Figur 3. Jämförelse mellan 

en ca 9 hektar stor mosse 

belägen i Klippans naturre-

servat i östra delen av Här-

ryda kommun (Åtgärdsom-

råde 33). Mossen visar re-

dan i början av 60-talet 

(t.v.) tecken på igenväxning 

pga. äldre dikningsföretag. 

Ett modernt flygfoto (t.h.) 

visar tydligt hur snabbt 

igenväxning kan gå när 

våtmarkens hydrologi är 

satt ur spel.  
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2.2 Restaurering av våtmarker 
Att restaurera naturtyper är ofta komplexa projekt, och våtmarksrestaurering 

är inget undantag. Det gäller att ta hänsyn till våtmarkens typ (och de proces-

ser som formar just den), vilken omfattning och typ av negativ påverkan som 

finns samt de förutsättningar som finns på platsen (Paulsson & Rova, 2015).   

Det är oftast inte möjligt att återskapa en på snudd identisk våtmark som fun-

nits på en plats efter decennier eller ibland århundraden av negativ påverkan. 

Målbilden för ett restaureringsprojekt bör därför inte fokuseras för mycket på 

ett önskvärt, ursprungligt utseende. I stället bör fokus ligga på att återskapa 

våtmarkens naturliga processer, vilka med tiden omformar den restaurerade 

våtmarkens utseende. Efter genomförda restaureringsåtgärder kan det ta 

många år innan våtmarken återgår till något som till form och funktion liknar 

det ursprungliga, och det är därför viktigt att tänka långsiktigt (Paulsson & 

Rova, 2015). 

Det ska tilläggas att restaurering för att återskapa ett funktionellt våtmarkse-

kosystem ibland ställs emot de biologiska värden som har etablerat sig då våt-

marken börjat övergå i skog eller andra naturtyper. Det är därför viktigt att 

fördjupade inventeringar (Naturvärdesinventering (NVI) eller artspecifika in-

venteringar) utförs i de områden som kan komma att påverkas av restaure-

ringsåtgärderna.  

I Härryda kommun finns ett flertal naturvårdsarter lokaliserade i skogsmark 

som tidigare varit våtmark (bl.a. hållav (VU), skuggmossa (signalart), korn-

knutmossa (NT) och grön sköldmossa (fridlyst, signalart), och det är därför 

viktigt att ta hänsyn till detta vid planering av restaureringsåtgärder (Nilsson, 

2021). 

2.2.1 Olika typer av restaurering 

Det finns en rad olika restaureringsåtgärder och nedan beskrivs några vanlig-

ast förekommande och som även föreslås för många av de våtmarker som pre-

senteras i denna rapport: 

Röjning av vegetation 

Gemensamt för nästan all våtmarksrestaurering är genomförandet av någon 

sorts röjning eller avverkning av vegetation som brett ut sig på grund av ut-

dikningar. Det kan handla om att avverka enstaka träd och buskar, till storska-

lig skogsavverkning där historiskt öppna myrmarker nästa helt tagits över av 

skog (Paulsson & Rova, 2015).  

I de fall där restaureringen även innefattar igenläggning av diken och framfö-

randet av tunga maskiner så kan det avverkade materialet (främst stockar) 

användas för dikesproppar och som stockmattor för att minska körskador.  
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Restaurering av utlopp 

I många fall är våtmarkens utlopp påverkade av rensning och kanalisering, vil-

ket ökar avvattningen. Vissa våtmarkers vattenstånd påverkas även av närlig-

gande sjöars vattenstånd, och mer än ofta saknas det naturliga sjöutloppet.  

Genom att återskapa naturliga sjöutlopp- och våtmarksutlopp kan vattenstån-

det återgå till ursprunglig nivå och variation (Degerman & Näslund, 2021).  

Igenläggning och proppning av diken 

Diken bör kartläggas både vad gäller deras utbredning, och om de kan tänkas 

vara ”aktiva” eller ej (ifall de fortfarande har en markavvattnande effekt). 

Vissa diken kan vara mycket gamla och helt igensatta (inaktiva) och bör inte 

prioriteras lika högt som aktiva diken. 

I de fall där det finns god tillgång på massor kan ett dike läggas igen helt, vilket 

då återställer hydrologin till ett så ursprungligt läge som möjligt. Annars kan 

så kallade ”proppar” skapas, vilka är återkommande dämmen i diket, vilka 

trycker ut vatten i sidled, och därmed reducerar dikets avvattnande effekt 

(Paulsson & Rova, 2015).  

Återkommande hävd som restaureringsåtgärd  

Många våtmarker som varit påverkade under lång tid kan ha börjat övergå i 

andra naturtyper, som skog, stora vassbälten eller näringsrika högörtsängar. 

Då det ofta tar flera år innan hydrologiska restaureringsåtgärder har uppnått 

full effekt kan våtmarker vara högproduktiva och snabbt växa igen på nytt.  

Som en del av återställandet till en ursprunglig våtmarkstyp kan återkom-

mande hävd genom exempelvis slåtter, bete eller röjning vara lämpligt och 

ibland nödvändigt för ett lyckat resultat (Degerman & Näslund, 2021).  

3 Metodik  
Kartor har gjorts med programmet QGIS v. 3.16.9 Hannover, (QGIS, 2021) och 

GIS-skikten redovisas i formatet .SHP 

Metodiken följer tre huvudsakliga steg: 

1. Analys av geodata för att hitta potentiella åtgärdslägen 

2. Prioritering/rankning efter potentiell miljönytta, läge, motstående in-

tressen mm. 

3. Fältbesök och slutprioritering av lägen 

3.1 Analys med GIS 

3.1.1 Beskrivning av geodata 

I detta uppdrag har följande geodatalager och/eller visningstjänster använts 

för att identifiera och avgränsa potentiellt påverkade våtmarker: 

• Ortofoto (tillhandahållet av Härryda kommun) 
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• Historiska ortofoton (Lantmäteriet, 2021) 

• Höjddata i form av GRID 1+/2+ (tillhandahållet av Härryda kommun) 

• Fastighetskarta (tillhandahållet av Härryda kommun) 

• Jordartskarta (Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), 2021) 

• Markavvattningsföretag (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2021) 

• Marktäckedata (Naturvårdsverket, 2021) 

• Markfuktighetskartor (SLU, 2021) 

• Naturvärden (Naturvårdsverket, 2021) 

• Länsstyrelsens informationskarta (Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län, 2021) 

3.1.2 Utpekande av påverkade våtmarker 

För att metodiskt kunna studera de stora arealerna delades kommunen in i ett 

rutnät bestående av kvadratkilometerstora rutor (Figur 4). 

Genom att utgå ifrån SGU:s lager för torvförekomster i landskapet i kombinat-

ion med SLU:s markfuktighetskartor och modellerade vattenflöden kunde ma-

joriteten av våtmarkerna i Härryda kommun visualiseras. Därefter lades dessa 

lager ovanpå beskuggad höjddata (GRID 1+/2+) vilket underlättade avgräns-

ning av våtmarkerna, men gjorde också att eventuella skador, som diken, torv-

täkter och körskador syntes tydligare. För att ytterligare bedöma ifall en våt-

mark kunde tänkas vara påverkad studerades skillnader i vegetation och mar-

kanvändning mellan ortofoton från början av 1960-talet och från ca 2020. En 

visualisering av denna metod presenteras i (Figur 5). 

Figur 4. Karta som visar hur ett rutnät har använts för att metodiskt kunna analysera Härryda 

kommun. 
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3.1.3 Avgränsningar 

Som en del av bedömningen av påverkade våtmarker har vissa avgränsningar 

gjorts: 

• Våtmarker som helt försvunnit på grund av omställning till annat 

markslag har inte tagits med då det inte finns något kvar att restau-

rera. Ett exempel är ett flertal våtmarker (och tjärnar) som helt lades 

igen under anläggningen av Landvetters flygplats. 

• Mindre våtmarker har inte analyserats i samma omfattning som 

större, varpå att ett antal potentiellt påverkade våtmarker sannolikt 

har fallit bort. Detta beror på att små våtmarker dels är svårare att av-

gränsa mot tillfälligt fuktig mark, dels att påverkan ofta kan vara svår 

att identifiera och dels att det förväntade värdet/nyttan av att restau-

rera små objekt oftast är låg eller försumbar i jämförelse med större 

objekt. 

Figur 5. Schematisk arbetsgång vid identifiering, avgränsning och inritning av en påverkad våt-

mark. 1. Genom att arbete med en ruta i taget kan samtliga torvförekomster och fuktansamlingar 

granskas (den använda metoden för att kunna peka ut våtmarker i landskapet). 2–5. Genom att 

växla mellan jordart, markfukt och olika ortofoton får man en uppfattning av våtmarkens ur-

sprungliga utbredning och form, vidare kan även påverkan (diken etc.) pekas ut. 6. Slutligen ritas 

den uppskattade våtmarkens yta in (vilken tar hänsyn till den ursprungliga ytan, men även till 

motstående intressen som vägar och bebyggelse). I detta skede används även modellerade vatten-

flöden (blå linjer) för att bättre förstå de hydrologiska förutsättningarna.  
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• Våtmarker kan ibland vara komplexa system av myrar, vattendrag, 

tjärnar och sjöar, och att avgränsa en våtmark mot en annan kan där-

för vara ett projekt i sig. Inom projektets ramar har våtmarker främst 

avgränsats utifrån hydrologisk konnektivitet, dvs att vattnet rinner åt 

samma håll. Detta har kunnat göras effektivt genom att använda land-

skapets lutning och modellerade vattenflöden från SLU. 

3.2 Prioritering av lägen 
Efter att en lista på potentiellt påverkade våtmarker tagits fram kunde dessa 

sållas baserat på ett antal kriterier, med syfte att välja ut de som kunde antas 

ha bäst förutsättningar för restaureringsåtgärder. Av dessa skulle sedan 51 

områden besökas i fält. 

De kriterier som beaktades vid framtagandet av dessa objekt var: 

• Områdets storlek – Stora, sammanhängande våtmarksområden med 

negativ påverkan gavs viss förtur 

• Områdets påverkansgrad och typ av påverkan – Områden som blivit 

kraftigt påverkade genom dikning, rensning/rätning av in- och utlopp 

eller torvtäkt (där effekterna av påverkan var mycket framträdande) 

gavs viss förtur 

• Förekomst av motstående intressen – Olika typer av nutida markan-

vändning i och omkring våtmarken påverkar möjligheterna till restau-

rering. Exempelvis bedömdes skogs- och jordbruk som svagare mot-

stående intressen än vad närheten till vägar och bostäder gjorde. 

3.3 Fältbesök och slutprioritering 
För att få en bättre bild av varje åtgärdsområdes förutsättningar utfördes fält-

besök vid 51 olika våtmarker. Bland de aspekter som beaktades vid fältbesö-

ken ingick bland annat; den aktuella markanvändningen, den lokala hydrolo-

gin, natur- och kulturvärden, närliggande mark och fastigheter samt motstå-

ende intressen (ledningar, anläggningar etc.).  

De tidigare inritade ytorna justerades i vissa fall efter de observationer som 

gjordes i fält.  

3.3.1 Semikvantitativ bedömning av miljönyttor 

De åtgärdsområden som efter fältbesöket fortfarande ansågs genomförbara 

genomgick en sista sållning där den potentiella miljönyttan bedömdes. Detta 

gjordes genom att översiktligt kvantifiera de parametrar (hädanefter be-

nämnda bedömningsgrunder) som påverkar de utvalda ekosystemtjänsterna 

eller miljönyttorna. De miljönyttor som bedömdes inom detta projekt var: bio-

logisk mångfald, vattenhållande förmåga, kolinlagring och bidrag till grund-

vattenbildning.  
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Varje typ av miljönytta rangordnades enligt en fyrgradig skala: nyttoklass 1 

(viss nytta), nyttoklass 2 (påtaglig nytta), nyttoklass 3 (stor nytta) och nytto-

klass 4 (mycket stor nytta). Vilken nyttoklass som en miljönytta tilldelades ba-

seras på ett index som beräknats utifrån ett antal bedömningsgrunder där ett 

högre indexvärde indikerar större nytta.  

Bedömningsgrunderna poängsätts från 1–3, och multipliceras därefter för att 

erhålla ett indexvärde. Samtliga miljönyttor bedöms och poängsätts enligt 

samma process, men antalet och typen av bedömningsgrunder varierar.  

Varje miljönytta med tillhörande, bedömningsgrunder, klassningar, och index-

gränser redovisas i Tabell 3–10. 

Nedan visas ett exemplifierat flödesschema över bedömningsprocessen för 

ekosystemtjänsten biologisk mångfald. 

 

Korrelationen mellan de utvalda bedömningsgrunderna och styrkan hos de ut-

valda miljönyttorna/ekosystemtjänsterna baseras på vedertagna studier och 

facklitterära verk av våtmarkers ekosystemtjänster (Russi, o.a., 2013), 

(Naturvårdsverket, 2021) och ekosystem (fragmentering, naturliga processer, 

konnektivitet etc.) (Lindenmayer & Fischer, 2006) (Degerman & Näslund, 

2021). 

  

Figur 6. Bedömningsprocessen för biologisk mångfald görs enligt figuren. De andra typerna av miljö-

nyttor bedöms på samma sätt men med andra bedömningsgrunder och indexgränser (se Tabell 3–

10). 
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Tabell 3. Bedömningsgrunderna för vattenhållande förmåga med kriterier och motsvarande klass-

ningar. 

Vattenhållning 

Area Återvätningspotential 

Klass 1: <5 ha 
Klass 1: Få möjliga åtgärder och liten återvätt yta.  

 

Klass 2: 5–10 ha 
Klass 2: Påtaglig mängd möjliga åtgärder och påtagligt 

stor återvätt yta. 

Klass 3: >10 ha Klass 3: Många möjliga åtgärder och stor återvätt yta. 

 

Tabell 4. Indexgränser för vattenhållande förmåga och motsvarande nyttoklasser. 

Vattenhållning 

Indexgränser  Nyttoklass 

≤2  → 1 - Viss nytta 

3–4  → 2 - Påtaglig nytta 

5–6  → 3 - Stor nytta 

≥9  → 4 - Mycket stor nytta 

 

Tabell 5. Bedömningsgrunderna för våtmarkens potential som kolsänka med kriterier och motsva-

rande klassningar. 

Kolsänka 

Area Återvätningspotential Andel torv av area 

Klass 1: <5 ha 

Klass 1: Få möjliga åtgärder och 

liten återvätt yta. 

 

Klass 1: 0–33 % 

Klass 2: 5–10 ha 

Klass 2: Påtaglig mängd möjliga 

åtgärder och påtagligt stor 

återvätt yta. 

Klass 2: 33–67% 

Klass 3: >10 ha 
Klass 3: Många möjliga åtgärder 

och stor återvätt yta. 

Klass 3: 67–100% 
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Tabell 6. Indexgränser för våtmarkerns potential som kolsänka och motsvarande nyttoklasser. 

Kolsänka 

Indexgränser  Nyttoklass 

≤3  → 1 - Viss nytta 

4–7  → 2 - Påtaglig nytta 

8–12  → 3 - Stor nytta 

≥13 → 4 - Mycket stor nytta 

 

Tabell 7. Bedömningsgrunderna för våtmarkens förmåga att bidra med grundvattenbildning med 

kriterier och motsvarande klassningar. 

Grundvattenbildning 

Area 
Genomsläpplighet i och 

omkring våtmarker 

Grundvattenkapacitet  

(i jordart och berggrund) 

Klass 1: <5 ha 
Klass 1: Lera, silt eller enbart 

torv/berg. 

Klass 1: ≤5 L/s (jordart) och un-

der 600L/h (berg). 

Klass 2: 5–10 ha 
Klass 2: Grusig/Sandig morän, 

sand (ej fin). 

Klass 2: 5–25 L/s (jordart) och 

600–2000 L/h (berg). 

Klass 3: >10 ha 
Klass 3: Isälvssediment, grus, 

grovsand. 

Klass 3: >25 L/s (jordart) och 

600–2000 L/h (berg). 

 

Tabell 8. Indexgränser för grundvattenbildning och motsvarande nyttoklasser. 

Grundvattenbildning 

Indexgränser  Nyttoklass 

≤3  → 1 - Viss nytta 

4–7  → 2 - Påtaglig nytta 

8–12  → 3 - Stor nytta 

≥13 → 4 - Mycket stor nytta 
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Tabell 9. Bedömningsgrunderna för våtmarkens förmåga att bidra till biologisk mångfald med kri-

terier och motsvarande klassningar. 

Biologisk mångfald 

Area 
Påverkansgrad 

 

Närhet till andra 

våtmarker eller 

vattenförekoms-

ter 

Naturvärde hos om-

givande mark (inom 

100 m) 

 

Klass 1: <5 ha Klass 1: Viss påverkan 

på markfukt (torra par-

tier men fortfarande re-

lativt blött) och/eller 

viss igenväxning 

(ris/spridda småträd). 

Klass 1: >700 m Klass 1: Åkermark, ex-

ploaterat, hygge, plan-

tage. 

 

Klass 2: 5–10 ha Klass 2: Tydlig påverkan 

på markfukt och ur-

sprunglig biotop (tydlig 

dränering) och/eller 

högre igenväxningsgrad 

(flertal större träd). 

Klass 2: 100–700 

m (minst två vat-

tenförekomster 

inom detta spann) 

Klass 2: Äldre 

skog/plantage, berg, 

sten, sand/grusytor, 

påverkade/mindre 

sjöar, vattendrag 

och/eller våtmarker. 

 

Klass 3: >10 ha Klass 3: Kraftig påver-

kan på markfukt och ur-

sprunglig biotop genom 

djupa diken/torvtäkt, 

och/eller kraftig igen-

växning/övergång till 

skog. 

Klass 3: <100 m Klass 3: Naturvärden, 

kontinuitetsskog, opå-

verkade/större sjöar, 

våtmarker och/eller 

vattendrag, hävdad 

mark. 

 

 

 

Tabell 10. Indexgränser för biologisk mångfald och motsvarande nyttoklasser.  

Biologisk mångfald 

Indexgränser  Nyttoklass 

≤4 → 1 - Viss nytta 

5–15  → 2 - Påtaglig nytta 

16–36  → 3 - Stor nytta 

≥37 → 4 - Mycket stor nytta 
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4 Resultat 
Inom detta projekt identifierades trolig mänsklig påverkan i 903 våtmarker 

inom Härryda kommun. Fältbesök utfördes vid 51 våtmarker, och av dessa be-

dömdes 37 som lämpliga för restaureringsåtgärder.  

Den totala ytan av de våtmarker som presenteras i denna rapport är ca 750 

hektar, eller 7,5 kvadratkilometer. Den sammanlagda ytan av de över 903 våt-

marker som bedömts som vara påverkade uppgår till ca 4150 hektar, eller 

41,5 kvadratkilometer. 
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Figur 7. Översiktskarta där alla 903 våtmarker som bedömts som troligt påverkade markeras i 

blått. 

Figur 8- Översiktskarta där de 37 prioriterade våtmarkerna visualiseras i grönt samt med num-

mer som korresponderar mot dess nummer i rapporten. 
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4.1 Sammanställning av prioriterade våtmarker 

Åtgärdsområde 1 Vällsjöns våtmarksmosaiker 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6393085, E 326586 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av ett skogs- och våtmarksområde omkring Vällsjön i Pixbo 

där delar av området tidigare varit öppnare jordbruksmarker. Idag hyser 

området naturvärden kopplat till sumpskog och fuktängar. Flera kanaler 

och diken skär igenom området, med markavvattning som följd. En liten an-

lagd våtmark/damm finns i områdets östra del. Troligen har området varit 

betydligt fuktigare med periodiska översvämningsytor, men då Vällsjöns ut-

lopp är kanaliserat och rensat har sannolikt dessa minskat i frekvens och 

omfattning.  

Påverkat område 
Uppskattningsvis 19 hektar sump-

skog, fuktäng och bladvassbälten. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken/kanaler.  

Eventuell röjning och/eller åter-

kommande hävd av vissa av de hi-

storiskt öppna delarna.  

Återställande av sjöns utlopp. 

Motstående intressen 
Närliggande bostäder, bryggor, 

fotbollsplan 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 9. Område 1 utgörs av igenväxande f.d. jordbruksmark, sumpskog, bladvassbälten och fukt-

ängar intill Vällsjön i Pixbo.  
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Figur 10. Vällsjöns utlopp är kanaliserat och rensat och här finns även tilltagna erosionsskydd vil-

ket indikerar att vattenflödena kan fluktuera kraftigt (t.h.). I själva området finns en mångfald av 

fukthabitat (nedan t.v.). Flera diken skär igenom området (ovan t.v.) 

Figur 11. Åtgärdsområde 1 ligger omkring Vällsjön i Pixbo och är ca 19 hektar. Den mindre kartan 

visar det rensade och kanaliserade utloppet. 
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Åtgärdsområde 2 Håle dal 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6391632, E 326876 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av fuktig mark intill Hårssjöns norra strand. Närmst sjön är 

marken blöt-fuktig med en blandning av trädslag (gran, asp, björk, tall), ett 

mindre granplantage och hygge efter äldre barrskog. Fynd av revlummer, 

blåmossa och trådticka indikerar att den avverkade skogen haft längre kon-

tinuitet. De övre delarna har tidigare varit åkermark och ett flertal diken 

finns i området. Utmed den intilliggande grusvägen rinner även ett dike vil-

ket möjligen kan ha haft sitt naturliga utflöde i det aktuella området. Hårs-

sjöns utlopp är rensat och kanaliserat vilket påverkar hydrologin för närlig-

gande våtmarker. Delar av området är föremål för reservatsbildningspro-

cessen för Hårssjön- Rambo mosse. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 7 hektar försum-

pad åkermark, bladvassbälten, 

sump/svämblandskog och hygge. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna de-

larna. Återkommande hävd med 

slåtter eller bete. 

Återställande av sjöns in- och ut-

lopp. 

Motstående intressen Skogsbruk,  

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 12. De övre delarna av området består av fuktig och näringsrik högörtsäng med ohävdsarter 

på tidigare åkermark. En ledningsgata löper genom området.  
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Figur 13. De områden som ligger närmst Hårssjön består av bladvassbälten och sump/svämskog 

(t.h.). Delar av området har tidigare varit beskogade, men har avverkats. I området hittades rev-

lummer (t.v.) och trådticka vilka indikerar att skogen troligen var av naturskogskaraktär.   

Figur 14. Åtgärdsområde 2 ligger vid Hårssjöns norra kant och är ca 7 hektar.  
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Åtgärdsområde 3 Hårskeröds mosse 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6391703, E 327363 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en stor högmosse med omgivande kärr och barrsump-

skog under kraftig igenväxning. Området är dels utdikat, men påverkas san-

nolikt även pga. omgrävning av de bäckar som passerar genom området. 

Det finns även tecken på avvattningsdiken som löper från mossen till dessa 

bäckstråk. Ytterligare en hypotes är att mossen varit föremål för slåtter, vil-

ket hållit efter den naturliga igenväxningen. Flera naturvårdsarter för natur-

skog återfanns i områdets kanter, bland annat stora förekomster av revlum-

mer och blåmossa återfanns i de torrare delarna. Spillkråka både sågs och 

hördes i området. Området är föremål för reservatsbildningsprocessen för 

Hårssjön- Rambo mosse. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 27 hektar igen-

växande högmosse, laggkärr och 

barrsumpskog. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Återställande av bäck-

fåror som rinner längs områdets 

kanter. Röjning av hög och låg ve-

getation i de historiskt öppna de-

larna (mossen). Återkommande 

hävd. 

Motstående intressen 
Närliggande hästgård, grusväg, na-

turvärden 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 15. Områdets centrala delar består av en historiskt öppen mosse, nu under igenväxning. 
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Figur 16. Området utgörs till största del av igenväxande högmosse (ovan t.h.), vilken omges av 

laggkärr, sumpskog och fuktpräglad barrskog. De vattendrag som passerar genom området är rä-

tade och avvattnar nu området (t.v.). Blåmossa och revlummer påträffades i området (nedan t.h.)  

Figur 17. Åtgärdsområde 3 ligger nordöst om Hårssjön och i nästan direkt anslutning till åtgärds-

område 2. Området är ca 27 hektar.  
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Åtgärdsområde 4 Finnsjömossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6392201, E 328790 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en central mosse omgiven av kärr och sumpskog. En 

grusväg skär rakt igenom hela mosseplanet, vilket effektivt delar området i 

två delar, vilket tveklöst påverkar hydrologin. Historiska kartor indikerar 

att en ledningsgata eller liknande struktur tidigare har löpt utmed samma 

bana som den till synes nya vägen följer. Utmed vägen finns även elljusspår 

och området verkar ingå i ett större friluftsområde. Detta begränsar troligen 

åtgärderna till att fokusera på den övriga påverkan som består av ett antal 

mindre diken, samt urgrävning av våtmarkens utlopp.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 7,5 hektar igen-

växande mosse, sumpskog och 

kärr. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna 

delarna (mossen). 

Återställande av utlopp. 

Återkommande hävd. 

Ersätt grusväg med breda spänger. 

Motstående intressen 
Anordningar för friluftsliv, vatten-

täkt 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 1 – Viss nytta 

Kolsänka Klass 2 – Påtaglig nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 18. En till synes nyanlagd grusväg med elljusslinga är dragen rakt igenom mosseplanet vil-

ket effektivt delar våtmarken på mitten. 
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Figur 19. Den nordvästra delen består av ett tämligen öppet kärr, men även här finns tecken på 

igenväxning (nedan t.v.). Flera åtgärder som är tänkta att gynna friluftslivet har skapat lett till 

stora markskador, vilket drastiskt försämrar en rad andra ekosystemtjänster. 

Figur 20. Åtgärdsområde 4 ligger söder om Mölnlycke, och direkt norr om Finnsjön och är ca 7,5 

hektar.  
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Åtgärdsområde 5 Råtjärnsmyrarna 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6392384, E 327973 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av ett långsträckt myrkomplex ihop den lilla sjön Råtjärnen. 

Vattnet rinner i östlig riktning och passerar genom en smal bergspassage 

med sten och block. Området uppvisar kraftig igenväxning sedan 60-talet, 

men spåren av påverkan är tämligen diffusa. Det finns ett par diken i anslut-

ning till Råtjärnen, och även vissa tecken på rensning av sjöutloppet. I den 

östra delen finns två separata utlopp, och troligen har dessa rensats eller 

fördjupats något, men på grund av igenväxning är även detta svårt att 

styrka. Utebliven hävd och påverkan i tillrinningsområdet kan också bidra 

till den snabba igenväxningen. Våtmarksområdet med närområde har till 

synes höga naturvärden, med flera förekomster av signalarter (exempelvis 

gullgröppa och blåmossa).   

Påverkat område 

Uppskattningsvis 6 hektar myr-

mark, försumpad skog och rasbran-

ter. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna de-

larna. Eventuell höjning av områ-

dets utlopp. Återkommande hävd. 

Motstående intressen Naturvärden 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 21. Råtjärnen ligger i den östra delen och omges av våtmark som historiskt varit öppen. 
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Figur 22. Det är svårt att peka ut en enskild påverkan som den bakomliggande faktorn till igen-

växningen. Troligen handlar det om flera mindre åtgärder som i kombination med utebliven hävd 

har lett till igenväxning. T.v. och nedan t.h. syns ett par diken nära Råtjärnen.  

Figur 23. Åtgärdsområde 5 ligger söder om Mölnlycke, intill Råberget, och är ca 6 hektar.  
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Åtgärdsområde 6 Högaråsmossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399706, E 331774 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av Högaråsmossen. Denna mosse är under kraftig igenväx-

ning av tall men har ingen utbredd dikning. Ett mindre delvist igenvuxet 

dike förekommer i den sydvästra delen. Igenväxning beror i detta område 

troligtvis på diffus påverkan eller på upphörd hävd. Röjning pågår i dagslä-

get i de södra delarna av området för att gynna alkonblåvinge (EN) och dess 

värdväxt klockgentiana (EN). Området kan komma ingå i utökningen av na-

turreservatet och Natura 2000-området Maderna. 

Påverkat område 

Ca 17 hektar igenväxande myr-

mark med barrträdsdominerad 

skog i områdets perifera delar. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning av dike, röjning av 

hög och låg vegetation i de histo-

riskt öppna delarna samt återkom-

mande hävd. 

Motstående intressen 
Ev. skogsbruk och närliggande bo-

stadsområden. Naturvärden. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 4 – Mycket stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

 

Figur 24. Åtgärdsområde 6 är under igenväxning med sly, gräs- och halvgrästuvor samt små barr-

trädsplantor.  
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Figur 26.  Ett delvist igenvuxet dike förekommer i sydöstra delen av område 6 (t.v.). Röjning pågår 

i den södra delen för att gynna alkonblåvinge och dess värdväxt klockgentiana.  

Figur 25. Åtgärdsområde 6 ligger norr om Tahult och är ca 17 hektar. De blå linjerna visar vatt-

nets väg ut från området. Fem utflöden leder bort vatten från området. 
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Åtgärdsområde 7 Lundsmossen 

Koordinater 

(SWEREF 99 TM) 
N 6399667, E 333131 

Områdesbeskrivning 

Område 7 ligger mellan Pinntorp och Östra Önneröd. Området utgörs av 

sammanhängande högmossar med två centralt belägna tjärnar: Norra- och 

Södra Lundtjärnen. Stentjärnsbäcken rinner i sydlig riktning genom områ-

det och passerar vattenfyllda torvtäktsbassänger. Området har varit före-

mål för torvtäktsverksamhet som pågått under tidigt 1900-tal. Områdets ut-

flöde ligger strax söder om torvtäkterna och vattnet leds därefter vidare i 

ett vägdike i sydlig riktning förbi ett idrottsområde. 

Påverkat område 

Ett ca 60 hektar stort område med två tjärnar och 

vattenfyllda torvtäktsbassänger. Kraftig utdikning 

och torvtäkter ger en stor hydrologisk påverkan. 

Igenväxningen har gått långt och fastmarken består 

nu till största del av barrblandskog.  

Förslag på 

Restaureringsåtgär-

der 

Igenläggning eller proppning av flera diken. Röj-

ning av hög och låg vegetation i de historiskt öppna 

delarna (mossen). Höjning av vattennivån i vatten-

draget och torvtäktsbassängerna genom tillförande 

av substrat i områdets utlopp samt anläggande av 

dämmen eventuellt utformade på sådant sätt att 

fisk tillåts vandra. Eventuellt återkommande hävd. 

Området har stor potential för friluftslivet och 

skulle kunna anpassas för att gynna detta. 

Motstående intres-

sen 
Ev. skogsbruk 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 27. Inom åt-

gärdsområde 7 finns 

gamla torvtäkter 

som ger en kraftig 

hydrologisk påver-

kan på området. 
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Figur 29. Åtgärdsområde 7 är kraftigt påverkat av dikning (t.h.) och är igenvuxen med barrbland-

skog. Områdets vatten leds via dikessystemen och Stentjärnsbäcken ut i ett vägdike söder om om-

rådet. 

Figur 28. Åtgärdsområde 7 ligger mellan Pinntorp och Östra Önneröd och är ca 60 hektar stort. 

Kraftigt tilltagna dikessystem och torvtäkter påverkar hydrologin i området. 
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Åtgärdsområde 8 Torvmark vid Härkeshult 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6401036, E 335144 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 8 ligger precis vid Härkeshult väster om Stamsjöarna. Om-

rådet utgörs av torvmark som på 60-talet, av historiska kartor att döma, va-

rit jordbruksmark. I området finns även skogsbruksmark varav en del av 

denna nyligen avverkats. Revlummer, blåmossa och möjligen flera arter na-

turvårdsarter förekommer. Området har anpassats för friluftsliv med 

spänger och upphöjda stigar. Vildmarksleden går igenom området. Dikes-

nätverket i området för vattnet mot nordväst in i åtgärdsområde 9. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 7 hektar stort 

område. Den på 60-talet öppna 

marken är under igenväxning med 

stora mängder sly som ett resultat 

av den dikning som skett där. Pro-

duktionsskog av gran är etablerad 

på delar av torvmarken. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av låg vegetat-

ion i de på 60-talet öppna delarna. 

Återställande av områdets utlopp. 

Motstående intressen 

Återvätning riskerar att påverka de 

anordningar som anlagts för fri-

luftslivet. Ev. skogsbruk. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 30. Åtgärdsområde 8 har anordningar anpassade för friluftslivet som denna gångbro som 

passerar ett av dikena i området. 
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Figur 32. Skogliga naturvärden som blåmossa (t.v.) finns i åtgärdsområde 8. Vilmarksleden går 

igenom området (mitten). Bilden längst till höger visar det på 60-talet öppna området som nu är 

under igenväxning med stora mängder sly. 

Figur 31. Åtgärdsområde 8 ligger väster om Stamsjöarna och är ca 7 hektar. Dikningen är kraftigt 

tilltagen i området.  
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Åtgärdsområde 9 Våtmark vid Medtjärnen 

Koordinater (SWEREF 

99 TM) 
N 6401329, E 334794 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 9 ligger nordväst om Härkeshult och åtgärdsområde 8. Om-

rådet utgörs av en tjärn med omgivande kärr och mosse. Till stor del täcks 

området av barrskog med visst lövinslag. Granplanteringar finns också i 

området. Mossedelen är kraftigt dikad och dessa diken mynnar i sin tur i ett 

stort krondike. Utloppet från tjärnen är omgrävt och mynnar ut i krondiket. 

Även körspår påverkar hydrologin. Områdets utlopp är kanaliserat, men 

däms upp invid en fastighet i skogen intill. Området är under kraftig igen-

växning. 

Påverkat område 
Områdesytan uppgår till ca 11 hektar och består 

främst av en tjärn, mosse och myrmark. 

Förslag på 

Restaureringsåtgär-

der 

Igenläggning eller proppning av flera diken. Röj-

ning av låg vegetation. Återställande av tjärnens 

utlopp. 

Motstående intressen Skogsbruk och dämmet. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 1 – Viss nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 33. Medtjärnen inom åtgärdsområde 9 har ett omgrävt utlopp vilket troligtvis sänkt tjär-

nens vattenyta.  
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Figur 35. Åtgärdsområde 9 är utdikat (t.h.) vilket lett till igenväxning (nedan t.v.). Ett dämme i 

områdets utlopp (ovan t.v.). 

Figur 34. Åtgärdsområde 9 ligger nordväst om Härkeshult och ca 11 hektar.  
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Åtgärdsområde 10 Myr vid Lilla Stamsjön 

Koordinater (SWEREF 99 TM)  

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 10 ligger mellan Härkeshult och Lilla Stamsjön. Området ut-

görs av en mosse omgiven av skogbeklädda kärr samt ett område med plan-

terad gran i den västra delen och där också en mindre betesmark. I området 

finns gamla stengärdesgårdar och kvarnruiner. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 8 hektar igen-

växande myrmark som främst ut-

görs av en kraftigt utdikad mosse.  

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av låg vege-

tation i de historiskt öppna de-

larna (mossen). 

Motstående intressen 

Skogsbruk. Ett flertal jakttorn och 

eldplatser. Ev. fornlämningar och 

kulturminnen. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 1 – Liten nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

 
 
 

Figur 36. Inom åtgärdsområde 10 finns ett antal jakttorn och andra rekreationsanordningar.  
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Figur 37. Åtgärdsområde 10 är kraftigt påverkat av utdikning och är under igenväxning. 

Figur 38. Åtgärdsområde 10 ligger mellan Härkeshult och Lilla Stämsjön (t.h. i bild) och är ca 8 

hektar.  
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Åtgärdsområde 11 Tingstjärnsmossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399623, E 335778 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av främst av skogsbruksmark av tall och gran men några 

öppnare våtmarksytor finns. Det finns även flera tjärnar i området. Tjär-

narna förbinds med varandra genom grävda diken. Flera diken från omgi-

vande marker tillrinner även tjärnarna. Vattnet från den norra delen av om-

rådet rinner ut i Sandsjön medan det från den södra delen rinner ut i Ötjär-

nen. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 25 hektar av ut-

dikad skogs- och myrmark. Utlop-

pen från tjärnarna är påverkade. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Genom igenläggning eller propp-

ning av diken kan området återvä-

tas. Röjning av hög vegetation kan 

göras i samband med detta för att 

återställa myrmarken. Tjärnarnas 

utlopp kan återställas. 

Motstående intressen Skogsbruk. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 1 – Viss nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

 
 
  

Figur 39. Dikena (t.v.) i åtgärdsområde 11 förbinder tjärnarna med varandra och avvattnar områ-

det. Utloppet från Stora Tingtjärnen till Sandsjön är omgrävt/fördjupat. 
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Figur 40. Åtgärdsområde 11 ligger väster om Sandsjön och är ca 25 hektar. Den mindre kartan t.h. 

visar två diken som tillrinner Stora Tingstjärnen samt ett påverkat utlopp strax söder om dessa. Den 

mindre kartan t.v. visar en närbild på ett av flera diken i området.  

Figur 41. Dikad skogsmark (t.v.) och en av de öppna ytorna i åtgärdsområde 11 (t.h.). 
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Åtgärdsområde 12 Mosse vid Vaseliden 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399501, E 333808 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 12 ligger strax norr om Östra Önnered och utgörs till 

största del av en öppen mosse under igenväxning som är omringad av barr-

skog.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 9 hektar av spar-

samt dikad myr- och skogsmark 

som gränsar till ett tätbebyggt om-

råde i söder och en väg i väster. 

Överfördjupade utlopp i norra re-

spektive södra delen transporterar 

vattnet ut ur området.  

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Diken kan läggas igen eller propp-

pas. Restaurering av de två utlop-

pen står i konflikt med de be-

byggda ytorna utanför området 

men återställning av dessa kan rim-

ligen göras en bit uppströms där de 

bebyggda ytorna är relativt långt 

från fårorna. 

Motstående intressen 

Bostadsområde nära områdets 

södra utlopp. Gård nära norra ut-

loppet. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 1 – Viss nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 
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Figur 42. Område 

12 utgörs av en cen-

tral mosse (nedan 

t.v.) som är under 

igenväxning och 

skogbevuxen mark i 

periferin. I norra 

(nedan t.h.) och 

södra kanten 

(ovan) av området 

rinner överfördju-

pade utloppsdiken 

västerut.  

Figur 43. Åtgärdsområde 12 ligger norr om Östra Önnered och är ca 9 hektar.  
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Åtgärdsområde 13 Stormossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6398927, E 334013 

Områdesbeskrivning 

Stormossen ligger öster om Östra Önnered och söder om Vaseliden. Områ-

det utgörs av ett stort och öppet kärr som dock är under viss igenväxning. 

Påverkat område 

Området är uppskattningsvis 19 

hektar stort men har endast diken i 

de perifera delarna. I norra delen 

är dikningen kraftigt tilltagen och 

igenläggning rekommenderas. I 

södra delen finns även där diken 

men området gränsar i söder till 

hustomter som ligger i en sänka 

vilket minskar möjligheterna till 

igenläggning. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Röjning av låg vegetation i de 

öppna delarna och återkommande 

hävd. Igenläggning eller proppning 

av flera diken i den norra delen 

samt där även röjning av hög vege-

tation. Ev. igenläggning eller 

proppning av diken i södra delen. 

Motstående intressen 
Ev. hustomter i norra delen. Hus-

tomter i den södra delen. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 1 – Viss nytta 

Kolsänka Klass 2 – Påtaglig nytta 

Grundvatten Klass 2 – Påtaglig nytta 

Biologisk mångfald Klass 2 – Påtaglig nytta 

 

Figur 44. Åtgärdsområde 13 utgörs till stor del av ett öppet kärr. 
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Figur 46. Åtgärdsområde 13 är utdikad i den norra delen. Flera diken har där delvist växt igen 

men leder fortfarande vatten under vegetationstäcket. 

Figur 45. Åtgärdsområde 13 ligger öster om Östra Önnered och är ca 19 hektar. Den mindre kar-

tan visar dikena i den norra delen. 
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Åtgärdsområde 14 Mosse vid Djupedalsäng 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6392799, E 328504 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 14 ligger strax söder om Djupedalsäng och nordväst om 

Finnsjön. Området utgörs av barrskog med lövinblandning och en öppnare 

central mosseyta med stora mängder myrliljor.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 4 hektar igenväx-

ande mosse. Området har ett djupt 

dike i östra delen. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

dike. Röjning av hög och låg vege-

tation i de historiskt öppna de-

larna. Ev. bränning eller hävd. 

Motstående intressen Ev. närliggande fastigheter. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 1 – Viss nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 47. Blick ut över mossen i åtgärdsområde 14. 
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Figur 48. Det djupa diket i östra delen av åtgärdsområde 14 (t.v.) och anslutande mindre diken i 

östra hörnet (t.h.) 

Figur 49. Åtgärdsområde 14 ligger söder om Djupedalsäng och nordväst om Finnsjön. Området är 

ca 4 hektar.  
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Åtgärdsområde 15 Myr vid Björröd 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6394480, E 336075 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 15 ligger strax söder om Björröd och väster om Landvetter 

flygplats. Område 15 utgörs främst av ett kärr beklätt med lövblandad barr-

skog men ett fåtal små öppnare ytor finns. Flera stora diken avvattnar kär-

ret och leder ner vattnet i en omgrävd och rätad vattendragsfåra som passe-

rar området. Vatten från åtgärdsområde 16 leds västerut in i område 15 via 

vattendraget. 

Påverkat område 
Uppskattningsvis 4 hektar igen-

växande myr. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation. 

Återställande av områdets in- och 

utlopp. 

Motstående intressen Skogsbruk. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 2 – Påtaglig nytta 

Grundvatten Klass 2 – Påtaglig nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

 
 

Figur 50. Vattendraget som rinner genom Åtgärdsområde 15 är kraftigt påverkat. 
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Figur 51. Området är kraftigt utdikat och det naturliga vattendraget är omgrävt. Dess utlopp leds 

genom två trummor för att kunna fungera som skogsbilväg.  

Figur 52. Åtgärdsområde 15 ligger söder om Björröd och är ca 4 hektar. Vatten från åtgärdsom-

råde 16 rinner igenom område 15 via ett rätat vattendrag. 
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Åtgärdsområde 16 Sirsemossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6394296, E 336390 

Områdesbeskrivning 

Sirsemossen ligger strax väster om Landvetter flygplats och ingår i ett nät-

verk av våtmarker. Sirsemossen utgörs av ett mosseplan med kraftig utdik-

ning i norr och ett vattendrag som passerar i den norra delen av området. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 14 hektar igen-

växande mosse. Sirsemossen är 

kraftigt påverkad av utdikning och 

rensning/rätning av utlopp. Mos-

seplanet är under igenväxning 

med tall och gran men de centrala 

delarna är fortfarande ganska 

öppna.  

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna 

delarna. 

Återställande av vattendraget med 

tillförsel av substrat till fåran. 

Motstående intressen Skogsbruk. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 53. Öppnare yta i åtgärdsområde 16. 
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Figur 54. Området är bl.a. påverkat av kulvertering/väg som avdelar Sirsemossen från närlig-

gande Holkemossen (t.v.), körskador (mitten) och rätning/rensning av vattendrag/utlopp. 

Figur 55. Åtgärdsområde 16 ligger väster om Landvetter flygplats och är ca 14 hektar. Den mindre 

kartan t.h. visar en närbild på den dikning som gjorts i området. Områdets utlopp i nordväst är på-

verkat (mindre bild t.v.). 
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Åtgärdsområde 17 
Myrområde väster om Stora 

Stamsjön 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6401658, E 336381 

Områdesbeskrivning 

Området ligger strax väster om Stora Stamsjön och utgörs av en mosaik av 

mossar och kärr som befinner sig i olika igenväxningsstadier. Barrskog 

täcker numera stora ytor. En mindre del av området utgörs av täckdikad be-

tesmark. I området finns även en tjärn och ett vattendrag i den södra delen. 

Ett dikesnätverk som är särskilt tilltaget i den norra delen avvattnar områ-

det. Vattnet leds ner i Stora Stamsjön. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 28 hektar igen-

växande myr. Området är kraftigt 

utdikat och täckdiken förekommer 

även. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

diken i samband med röjning av 

hög vegetation. Bortgrävning av 

täckdiken och igenläggning med 

massor. Ev. Röjning av låg och hög 

vegetation och återkommande be-

teshävd. 

Motstående intressen Ev. skogsbruk och betesmark. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 4 – Mycket stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 56. Vy ut över tjärnen i åtgärdsområde 17. 
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Figur 58. Åtgärdsområde 17 ligger väster om Stora Stamsjön och är ca 28 hektar. De mindre kar-

torna visar närbilder på några av de större dikena. 

Figur 57.  I åtgärdsområde 17 leder täckdiken (ovan) och flera öppna diken (nedan) bort vatten 

mot Stora Stamsjön. Bilden nedan t.h. visar ett dike som mynnar direkt ut i Stora stamsjön som 

syns i bakgrunden. Diket är så djupt och brett att till och med en båt får plats däri. 
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Åtgärdsområde 18 Apelgärde-Dansered 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399045, E 343566 

Områdesbeskrivning 

Området ligger söder om Björkesjön ytan utgörs främst av skogsmarker 

(tallskog samt triviallövskog med ädellövsinslag) och friska till blöta betes-

marker. En åfåra rinner genom området och denna transporterar vatten 

från Björkesjön ned till Mölndalsån. Åfåran är omgrävd. Likaså är utlopps-

delen från Björkesjön utdikad vilket kan ha sänkt sjön. Tillsammans med 

flera diken avvattnar den omgrävda vattendragsfåran omgivande marker. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 11 hektar utdi-

kad skogs- och betesmark med en 

centralt belägen rensad åfåra. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Återförsel av rensat substrat till 

vattendragsfåran för att höja vat-

tennivån. Lägg igen eller proppa 

dikena som avvattnar området. 

Eventuellt röj träd och annan ve-

getation från skogen som växer på 

mossetorven i nordvästra delen av 

området. Utloppet från björkesjön 

bör återställas genom att återföra 

rensat substrat som nu utgör val-

lar vid sidan om vattendragsfåran. 

Återkommande beteshävd efter 

återvätning. 

Motstående intressen Skogsbruk och hästbetesmarker. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 2 – Påtaglig nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 59. Åtgärdsområde 18 ligger söder om Björkesjön och är ca 11 hektar.  
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Figur 60. Vattendraget som rinner genom åtgärdsområde 18 är omgrävt (t.v.) och flera diken av-

vattnar markerna i området (t.h.). 

Figur 61. Åtgärdsområdet utgörs främst av frisk till blöt betesmark (i bild) samt skogsmark. 
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Åtgärdsområde 19 Marker kring Dala å 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399998, E 344303 

Områdesbeskrivning 

Området ligger mellan Öjesjön i nordost och Björkesjön i sydväst. Mellan 

dessa sjöar och genom området rinner Dala å i sydvästlig riktning till Björ-

kesjön. Området utgörs främst av åker- och betesmark med inslag av skog. 

Centralt belägen i området finns en liten sjö som kallas Innersurkan. Dala å 

är inom området omgrävd och passerar vid sidan om Innersurkan. Flera 

djupa diken finns i området och mynnar ut i ån. Björkesjöns utlopp är utdi-

kat vilket kan ha sänkt sjön. 

Norr om åtgärdsområdet är Dala å modifierad på grund av två sågverk vars 

verksamhet dock sedan länge upphört. Åfåran har där, trots påverkan, god 

kontakt med översvämningsytorna. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 6,5 hektar dikad 

åker- och betesmark som etable-

rats på torvmarker. Mindre delar 

av området utgörs även av barr-

skog. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Nedströms de två sågverken kan 

Dala å återställas genom tillförsel 

av substrat till fåran eller genom 

återmeandring. Diken kan läggas 

igen eller proppas. Tillsammans 

skulle dessa åtgärder kunna åter-

ställa en stor yta. Beteshävd. 

Motstående intressen 
Skogsbruk, betesmark och åker-

mark. Ledningsgata. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 62. Åtgärdsområde 19 utgörs främst av åkermark och betesmark med inslag av skog (t.v.). 

Dala å rinner genom området (t.h.). 
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Figur 63. Centralt belägen i åtgärdsområde 19 finns en liten sjö som kallas Innersurkan. T.v. visas 

ett översvämmat område mellan Dala å och Innersurkan. Nedan till höger visas resterna av ett 

gammalt sågverk som ligger i Dala å strax norr om åtgärdsområdet. 

Figur 64. Åtgärdsområde 19 ligger mellan Björkesjön och Öjesjön och är ca 6,5 hektar. Den mindre 

kartan visar Dala å som rinner genom området i sydvästlig riktning. 
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Åtgärdsområde 20 Område öster om Öjesjön 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6400490, E 345432 

Områdesbeskrivning 

Området ligger sydöst om Öjesjön och utgörs av produktionsskog, myrmark 

och hagmark. Ett dikesartat vattendrag rinner ut i Öjesjön från den nord-

västra delen av området medan vattnet i den södra delen av området leds 

söderut mot åtgärdsområde 21 och Stora Örtjärnen. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 17,5 hektar kraf-

tig utdikat område som även har 

djupa körskador. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Upphörande av skogsbruk och röj-

ning av vegetation på de flacka 

markytorna. Igenläggning eller 

dämning av diken och körspår. 

Motstående intressen Skogsbruk, hagmark. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 2 – Påtaglig nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

 

Figur 65. I åtgärdsområde 20 finns både flacka (ovan t.v.) och sluttande partier (ovan t.h.) med 

produktionsskog. Där finns en stor förekomst av djupa diken och körskador som avvattnar skogs-

marken och myrarna i området. 
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Figur 67. Åtgärdsområde 20 ligger sydöst om Öjessjön och är ca 17,5 hektar. De mindre kartorna 

visar närbilder på delar av områdets dikesnätverk.   

Figur 66. Utdikad myr t.v. och områdets hagmarker (t.h.) i södra delen av åtgärdsområde 20. 

Page 607 of 1165



 

59 (95) 
 

Åtgärdsområde 21 Mosse vid Stora Örtjärnen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399799, E 344983 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 21 ligger strax norr om Stora Örtjärnen och strax söder om 

åtgärdsområde 20. Åtgärdsområde 21 utgörs av en barrskogsbeklädd och 

utdikad mosse som även har rikligt med risvegetation.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 5 hektar igen-

växande mosse som numera till 

stor del är skogsbeklädd. Dik-

ningen är kraftig i området. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken.  

Röjning av hög och låg vegetation. 

Bränning av risvegetation 

Motstående intressen Ev. skogsbruk. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

 
  

Figur 68. Åtgärdsområde 21 utgörs av en utdikad och igenväxande mosse med riklig förekomst av 

risvegetation och barrskog.  
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Figur 70. Åtgärdsområde 21 ligger norr om Stora Örtjärnen och är ca 5 hektar. Området är kraf-

tigt utdikat.  

Figur 69. T.v. visas inloppet till Stora Örtjärn. T.h. visas ett dike i en del av mossen som är bevuxen av 

myrlilja, pors och gräs. 
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Åtgärdsområde 22 
Mosse öster om Landvetter flyg-

plats 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6394257, E 339119 

Områdesbeskrivning 

Området ligger strax öster om Landvetter flygplats och utgörs av en tämli-

gen öppen mosse men med viss igenväxningsproblematik. Äldre diken finns 

men verkar inte vara särskilt vattenförande. Områdets utflöde kan vara för-

djupat och kan därför behöva höjas. 

Påverkat område 
Uppskattningsvis 4 hektar dikad 

mosse med viss igenväxning. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

enstaka diken samt röjning av låg 

vegetation. 

Motstående intressen  

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 1 – Viss nytta 

Kolsänka Klass 2 – Påtaglig nytta 

Grundvatten Klass 1 – Viss nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 71. Trots detta är markerna stundom väldigt fuktiga. Området består av en igenväxande 

mosse. 
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Figur 72.I delar av områdets mer opåverkade delar växer myrlilja (t.v.). I nära anslutning till våt-

marken bedrivs skogsbruk med flera körskador och mindre diken som följd (t.h.). 

Figur 73. Åtgärdsområde 22 ligger öster om Landvetters flygplats och är ca 4 hektar. 
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Åtgärdsområde 23 Myr väster om Kärrsjön 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6394287, E 339555 

Områdesbeskrivning 

Området består av ett långsträckt myr/mosse-komplex öster om Kärrsjön. 

De norra delarna är påverkade av äldre diken. Områdets nordöstra utlopp 

är även påverkat vilket ökat avvattningen. I de södra delarna är påverkan 

mer diffus, men hela området uppvisar kraftig igenväxning. Möjligen har 

området hävdats historiskt vilket, efter att hävden upphört kan ha lett till 

tilltagande igenväxning.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 14,5 hektar igen-

växande myr och mosse, samt fuk-

tig barrskog. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna 

delarna.  

Återställande av utlopp. 

Återkommande hävd. 

Motstående intressen Skogsbruk 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 2 – Påtaglig nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 74. Området är ganska stort och den synliga påverkan är koncentrerad till de norra delarna 

där skog har etablerat sig.  
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Figur 75. Ett flertal diken finns i områdets norra delar, och flera är kraftigt igenvuxna. Andra är 

stora och djupa med tydlig vattenföring.  

Figur 76. Åtgärdsområde 23 ligger öster om Landvetters flygplats, nära område 22. Området är ca 

14 hektar.  
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Åtgärdsområde 24 Mölndalsån/Buare dal 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6397659, E 341695 

Områdesbeskrivning 

Området ligger mellan Härryda och Rya och norr om Bugärde. Flera diken 

förekommer i området som utgörs av betesmark, äldre åkermark (nu igen-

växningsmark) produktiv skogsmark, hygge och sumpskog. Mölndalsån rin-

ner genom området i västlig riktning. Åfåran är kraftigt rensad 0–150 m 

nedströms kraftverksdammen för att öka fallhöjden. Vattendragsfåran be-

söktes inte nedströms dessa 150 m men troligen förekommer viss rensning 

även där.  

Påverkat område 

Området är totalt ca 27 hektar be-

stående av sump- och svämskog, 

gammal jordbruksmark, hygge mm, 

omkring Mölndalsån. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Diken norr om området innanför 

området kan läggas igen eller 

proppas för att öka kvarhållandet 

av tillrinnande vatten. Rensat sub-

strat kan återföras till åfåran för att 

öka översvämningsfrekvensen och -

amplituden i området. 

Motstående intressen 
Vattenkraftverk, skogsbruk och be-

tesmark. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 2 – Påtaglig nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 77. Mölndalsån rinner igenom området och är rensad nära dämmet vilket sänkt vattennivån 

lokalt. Längre nedströms är vattennivån högre (i bild) men att det rensats även där kan inte ute-

slutas. 
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Figur 78. Fuktigare stråk av ursprungliga meanderslingor som tidigare kanske varit korvsjöar 

(t.v.). De norra delarna av området har historiskt brukats som åker, numera för skogsbruk, och 

har därför dikats ut, vilket torrlagt stora våtmarksområden (t.h.). 

Figur 79. Åtgärdsområde 24 ligger utmed Mölndalsån och är ca 27 hektar.visar ett av flera 

diken i området. 
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Åtgärdsområde 25 Stora Dammtjärns myrområde 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6395809, E 339966 

Områdesbeskrivning 

Området ligger strax öster om Landvetter flygplats vid Stora Dammtjärn 

Området utgörs av ett myrkomplex som delvist delats upp av en grusväg. 

Vattnet leds mellan de båda sidorna via en trumma. Den södra delen utgörs 

av en relativt öppen högmosse som varit föremål för torvtäkt. De norra de-

larna är mosaikartade med tjärnar, kärr och mossedelar. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 29,5 hektar igen-

växande myr, försumpad skog och 

fuktiga åker- och betesmarker. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna de-

larna (mossen). 

Återställande av sjöns in- och ut-

lopp. 

Motstående intressen Landsväg. Närhet till flygplats. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 80. I området södra delar finns spåren efter en gammal torvtäkt. Torvgravarna är väl syn-

liga men under igenväxning med mossa. 
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Figur 81. Området är tämligen stort med flera typer av påverkan, och förutom den äldre torvtäk-

ten finns avvattningsdiken för att gynna skogsbruket. Även anläggning av landsvägen som löper 

utmed östsidan har påverkat hydrologin, och i norr är utloppet vid Landvetter påverkat. 

Figur 82. Åtgärdsområde 25 ligger öster om Landvetter flygplats och är ca 29,5 hektar. De mindre 

kartorna visar närbilder på dikesnätverken i området. 

Page 617 of 1165



 

69 (95) 
 

Åtgärdsområde 26 Fäxhults tjärn och myr 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6393069, E 342666 

Områdesbeskrivning 

Området ligger strax väster om Fäxhult och utgörs av en tjärn, åker- och be-

tesmark samt skogbevuxen myr. Strax söder om tjärnen finns en igenväx-

ande mosse. 

Området är kraftigt utdikat, speciellt i nära anslutning till delarna som ut-

görs av åker- och betesmark. Dikena rinner ut i tjärnen och därefter vidare 

norrut. In- och utloppet till tjärnen är omgrävda, rätade och djupa. Delar av 

området som tidigare brukats som åker utgörs nu i stället av plantage eller 

igenväxningsmark. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 14 hektar igen-

växande myr, försumpad skog och 

fuktiga åker- och betesmarker. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna 

delarna (mossen). 

Återställande av sjöns in- och ut-

lopp. 

Motstående intressen 
Ev. skogsbruk, åker- och betes-

marker. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 83. Inom åtgärdsområde 26 finns ett antal åker- och betesmarker samt tilltagna dikesnät-

verk. Trots detta är markerna stundom väldigt fuktiga. 
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Figur 84. Tjärnen är påverkad genom rensning/omgrävning av in- och utlopp och bör restaureras 

för att återskapa naturliga fluktuationer i vattenstånd (t.v.). Delar av området har brukats som 

åker, men har övergetts och blivit plantage (ovan t.h.). Mosseplanet är under igenväxning (t.h.). 

Figur 85. Åtgärdsområde 26 ligger öster om Sandsjön och är ca 14 hektar. Den mindre kartan vi-

sar ett referensfoto från 60-talet då området var betydligt öppnare, särskilt mossen mitt i bild.  
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Åtgärdsområde 27 Apelgärdet 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6392936, E 343427 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en kraftigt utdikad myr med en central högmosseyta 

som till stor del vuxit igen med träd. Området omges, likt närliggande åt-

gärdsområde 28, av exploaterad mark (bostäder, plantage, jordbruksmark 

och industrimark). Den södra delen har historiskt brukats som åker men 

växer nu igen.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 5,5 hektar 

våtmark, försumpad skog och 

organogen f.d. jordbruksmark.  

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av di-

ken, speciellt de som avvattnar 

mossedelen. 

Röjning av hög och låg vegetation i 

de historiskt öppna delarna. 

Utloppet kan dämmas/höjas för att 

skapa ett våtare område. 

Motstående intressen 
Ev. skogsbruk, jordbruksmark, 

närliggande fastigheter 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 1 – Viss nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 86. Åtgärdsområde 27. Kraftig utdikning i områdets kanter leder till igenväxning. 
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Figur 87. Områdets centrala del består av en igenväxande högmosse (nedan t.h.). Området är kraf-

tigt utdikat, särskilt kopplat till utloppet. Genom att lägga igen/proppa de största dikena och åter-

skapa ett naturligt utlopp kan markfuktigheten ökas markant.  

Figur 88. Åtgärdsområde 27 ligger söder om Buasjön, väster om läge 28, och är ca 5,5 hektar. 
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Åtgärdsområde 28 Södra Bua/Kärrsgärdet 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6392954, E 343749 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs främst av blandskog med barrträdsdominans. Fuktigare 

partier finns i de södra delarna där fältskiktet utgörs av gräs i tuvor, yngre 

gran och tall, risvegetation och pors. Området har ett dikesnätverk som leds 

ner i ett centralt dike med strömriktning åt norr där det mynnar ut i Bua-

sjön. Våtmarksområdet ringas till stor del in av exploaterad mark. 

Påverkat område 
Uppskattningsvis 7,5 hektar utdi-

kad våtmark och försumpad skog. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av di-

ken. Röjning av hög och låg vegetat-

ion i kanterna för att motverka 

igenväxning. Alternativt kan utlop-

pet dämmas/höjas för att skapa ett 

våtare område. 

Motstående intressen 
Skogsbruk, jordbruksmark, närlig-

gande fastigheter 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 89. Åtgärdsområde 28 är till stor del utdikat för att möjliggöra skogsplantage. 

Page 622 of 1165



 

74 (95) 
 

 

Figur 90. Områdets diken är djupa och breda, och avvattnar effektivt större delen av området 

(ovan t.v.). Mycket av den ursprungliga myrmarken är antingen planterad med tall/gran, eller un-

der naturlig igenväxning av samma trädslag. 

Figur 91. Åtgärdsområde 28 ligger söder om Buasjön och är ca 7,5 hektar. 
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Åtgärdsområde 29 Gärdesmossen/Snaremossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6394460, E 344080 

Områdesbeskrivning 

Området ligger nordost om Stora Bugärde och innefattar två större myr-

områden; Gärdes- och Snaremossen, vilka delar huvudsakligt utlopp längst i 

söder (mot Grundasjön). Gärdesmossen (den östra av våtmarkerna) är stor 

och öppen, men har ett flertal diken i sydöst och väst. Dessa har lett till att 

träd kunnat etablera sig i kanterna. Gränsar i söder mot jordbruksmark. 

Snaremossen är även den tämligen öppen, men utdikning i den östra kanten 

har lett till tilltagen igenväxning. Utloppet är rensat och rätat vilket ökar av-

vattningen. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 32 hektar 

sammanhängande våtmark, 

fuktig skog och organogen 

åkermark/vall. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

diken.  

Röjning av hög och låg vegetat-

ion i kanterna för att motverka 

igenväxning. 

Restaurering av utloppet för att 

höja vattennivån och minska 

avvattningstakten. 

Motstående intressen Skogsbruk, jordbruksmark 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 92. Ett stort antal diken förekommer i åtgärdsområde 29 – de flesta i periferin, men med 

tydlig igenväxning som följd (t.v.). Utloppsflödet är omgrävt och rätat vilket ökat avvattningstak-

ten (t.h.). 
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Figur 93. Områdena har kvar stora och öppna mosseplan utan hög vegetation, vilket gör dem sär-

skilt viktiga att bevara (ovan t.v.). Områdets kanter är i stället kraftigt utdikade med långt gången 

igenväxning (nedan t.v.). Utloppet är rensat och omgrävt och bör höjas och återställas (t.h.).  

Figur 94. Åtgärdsområde 29 ligger utmed väg 27/40, norr om Stora Bugärde och är ca 32 hektar. 
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Åtgärdsområde 30 Björkemyst/Stora Idtjärnen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6394544, E 346273 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en tjärn (Stora Idtjärnen), intilliggande högmossen 

Björkemyst samt kärr och fuktpräglad skog. Vattenståndet i tjärnen påver-

kar delvis markfukten i våtmarksområdet (de lägre delarna) och själva ut-

loppet, beläget i nordväst, är omgrävt och rensat. Själva mossen är till stor 

del igenvuxen med låg tallskog och har troligtvis varit det under en längre 

tid. Ett flertal diken genomkorsar mossen men är i dagsläget tämligen 

igensatta. En mindre torvtäkt finns i anslutning till tjärnens sydvästra kant. 

Avvattning sker även längst i söder, samt i öst genom mindre diken.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 7 hektar 

sammanhängande våtmark och 

fuktig skogsmark. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av di-

ken. Särskilt fokus på att återställa 

markfukten vid torvtäkten samt 

minska avvattningen i öst och syd. 

Röjning av hög och låg vegetation 

på högmossen för att motverka 

igenväxning. 

Viss höjning av sjöutloppet. 

Motstående intressen Närliggande fastighet och väg 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 95. Åtgärdsområde 30 ligger runt om Stora Idtjärnen och påverkas till stor del av sjöns vat-

tenstånd. En viss höjning av sjöutloppet hade återskapat ett fuktigare närområde. 
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Figur 96. Den centrala våtmarksytan utgörs av en utdikad högmosse vid namn Björkmysten under 

kraftig igenväxning (ovan t.h.). Övervuxna diken och en mindre torvtäkt bevuxen med skog vittnar 

om historisk påverkan (gissningsvis tidigt 1900-ta).  

Figur 97. Åtgärdsområde 30 ligger utmed väg 27/40, ca 4 km öster om Rävlanda och är 7 hektar. 
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Åtgärdsområde 31 Klippan Orrakullen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6397079, E 350214 

Områdesbeskrivning 

Området består av ett myrkomplex och skogsklädda höjder nästan helt be-

läget inom naturreservatet Klippans nordöstra del. Våtmarksområdet bre-

der ut sig i sydlig riktning och följer höjdgradienten i landskapet. De övre, 

centrala delarna utgörs av mosseplan med omgivande kärr som historiskt 

varit öppna. I dagsläget finns öppna ytor kvar men området är under igen-

växning med ris och träd. Området genomkorsas och kantas av flera diken, 

många överväxta och gamla, men aktiva (vattenförande) och tämligen 

djupa. I den södra branten koncentreras dikesflödet till en "ny" bäckfåra vil-

ket avvattnar huvuddelen av åtgärdsområdet. I norra delen finns en mindre 

torvtäkt, och troligen finns även torvtäktsförsök centralt i området. I nord-

öst, precis utanför reservatets gränser ligger en privat fastighet, vars till-

fartsväg skär igenom våtmarken.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 18,5 hektar 

sammanhängande våtmark och 

fuktig skogsmark. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

diken. Särskilt fokus på att åter-

ställa markfukten vid torvtäkten. 

Röjning av hög och låg vegetation 

i de historiskt öppna delarna. 

Eventuell höjning av utflödet och 

bäckfåra genom tillförsel av sub-

strat. 

Motstående intressen 
Natura 2000 och naturreservat, 

närliggande fastighet och väg. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Påtaglig nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 98. Klippans naturreservat utgör en viktig utpost av kontinuitet och mångfald – att förstärka 

och utöka befintliga habitat skulle ge arter mer livsutrymme. T.v. tegelticka. 
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Figur 99. Historiskt har de norra delarna varit tämligen öppna (nedan, t.v.), men efter ett sekel av 

markavvattning (ovan t.v.) växer nu dessa ytor långsamt igen med träd och ris. Här finns även 

spår av mindre torvtäkter (t.h.) där rektangulära sektioner har tagits ut. 

Figur 100. Åtgärdsområde 31 ligger i nordöstra delen av Klippans naturreservat och är 18,5 hek-

tar. 
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Åtgärdsområde 32 Rävlanda Södra 

Koordinater 

(SWEREF 99 TM) 
N 6391967, E 349954 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en igenvuxen högmosse omgiven av jordbrukslandskap, 

diken och påverkade vattendrag sydost om Rävlanda. Själva mossen reser 

sig ca 1–1,5 m över omgivande mark och har, med tanke på den uppvuxna 

skogen, troligen dikats ut och börjat växa igen under sent 1800-tal eller ti-

digt 1900-tal. De diken som återfanns ute på mossen var nästa helt 

igensatta och troligen inte vattenförande. Runt kanterna fanns dock fler 

smådiken som kan tänkas avvattna mossen än idag. Marken omkring brukas 

som betesmark, samt vall/åker, men är synbart fuktpåverkad. I den västra 

delen rinner Häbbäcken vars hydromorfologi är påverkad av rätning och 

rensning. Flera mindre bäckar ansluter – även dessa är helt rätade. Det är 

troligen svårt att återställa mossen till sitt ursprung när igenväxningen har 

gått så långt, men eventuellt kan markfukten ökas genom att tillåta större 

flödesvariationer på omgivande marker.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 25 hektar 

sammanhängande våtmark och omgivande fukt-

präglad mark. 

Förslag på 

restaureringsåtgär-

der 

De diken som fortfarande avvattnar mossen kan 

proppas. Viss röjning för att motverka omställning 

till skog. Intilliggande vattendrag och diken kan re-

staureras för att tillåta störa flödesväxlingar och 

översvämningar på närliggande marker.   

Motstående intres-

sen 
Jordbruksmark 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 2 – Påtaglig nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

 
Figur 101. Häbbäcken, som rinner utmed området är omgrävd och kraftigt påverkad. 
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Figur 102. Högmossen är helt igenvuxen med skog (t.h.) och dess diken är troligen över 100 år 

gamla. Runt om mossen löper ett antal diken och rätade bäckar, men trots den stora markavvatt-

ningen är närliggande marker ändå tämligen fuktiga (t.v.). 

Figur 103. Åtgärdsområde 32 ligger strax söder om Rävlanda och uppskattas till ca 25 hektar. 
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Åtgärdsområde 33 Klippan norra 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6397124, E 349632 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en utdikad högmosse och intilliggande kärr. Flera diken 

skär igenom området och ansluter sedan till ett stort krondike som leder 

vattnet vidare ut ur området i östlig riktning. I det nordöstra hörnet finns 

spåren av en mindre torvtäkt. De centrala delarna har historiskt varit helt 

öppna men är nu under igenväxning med träd och risvegetation.  

Påverkat område 
Uppskattningsvis 9 hektar 

sammanhängande våtmark. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Diken kan läggas igen eller propp-

pas för att göra området blötare.  

De historiskt öppna delarna kan 

röjas på hög och låg vegetation. 

Utloppet kan restaureras för att 

återskapa en naturlig avvattning.  

Motstående intressen Naturreservat, väg 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 104. En nästan helt rektangulär sänka återfanns i det nordöstra hörnet av åtgärdsområde 

33, vilket indikerar att det historiskt har brutits torv på platsen. 
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Figur 105. Diken korsar hela området och leds ut i ett tilltaget krondike med utlopp i nordöst (ne-

dan t.v. och t.h.). De centrala delarna har historiskt troligen varit helt öppna men är nu under 

igenväxning med träd och risvegetation.  

Figur 106. Åtgärdsområde 33 ligger i norra delen av Klippans naturreservat och är ca 9 hektar. 
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Åtgärdsområde 34 Klippan Södra 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6396126, E 349992 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en långsträckt och smal dal med ett centralt beläget vat-

tendrag (Grandalsbäcken) omgivet av myr/kärrmark. Större delen av åt-

gärdsområdet ligger inom Klippans naturreservat. Själva myrdelen är tämli-

gen öppen och naturlig med ett fåtal äldre och små avvattningsdiken. Däre-

mot är vattendraget troligen rensat och omgrävt (särskilt vid utflödet från 

myren) vilket ökat avvattningstakten. Detta har lett till viss igenväxning i 

myrens södra del. Även längre nedströms syns viss rensning, och här finns 

även ett fundament av en gammal stenbro eller damm. I övrigt är vattendra-

get tämligen fint och till synes opåverkat. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 9,5 hektar 

sammanhängande våtmark och 

vattendrag. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Vissa diken kan läggas igen. 

De historiskt öppna delarna kan 

röjas på hög och låg vegetation. 

Substrat kan tillföras till utlopp 

för att bromsa avvattningen.  

Vattendraget kan tillföras sub-

strat. 

Motstående intressen Naturreservat 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 107. Vattendraget Granbäcken avvattnar Klippans naturreservat och omges till stor del av 

ett långsträckt och öppet kärr med till synes liten påverkan. 
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Figur 108. Granbäcken är troligen rensad och möjligen omgrävd men är i stort tämligen välbeva-

rad med gott om sten och substrat. Här skulle viss vattendragsrestaurering kunna höja vattenni-

vån uppströms vilket hade skapat fuktigare kantzoner. 

Figur 109. Åtgärdsområde 34 ligger i södra delen av Klippans naturreservat och är ca 9,5 hektar. 
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Åtgärdsområde 35 Säckemossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6398943, E 341704 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområdet utgör en hydrologiskt separat del av ett större våtmarks-

område som sträcker sig norrut mot Stora Härsjön. Området utgörs av om-

växlande moss- och kärrdelar som på sina ställen (speciellt i mitten) är rela-

tivt öppna med låg igenväxning. I området finns flera diken, och särskilt den 

östra delen uppvisar flera tilltagna diken (till synes gamla) vars avvattnande 

effekt har lett till kraftig igenväxning med träd. Området har minst tre utflö-

den, men det mest vattenförande ligger i sydöstra delen. Här bildas en di-

stinkt vattenfåra, som delvis bedöms vara rensad/rätad. Skogsbruk verkar 

bedrivas i nära anslutning och flera kraftiga körskador identifierades i våt-

marken. 

Påverkat område 
Uppskattningsvis 11 hektar 

sammanhängande våtmark. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Diken kan läggas igen eller propp-

pas för att göra området blötare.  

De historiskt öppna delarna kan 

röjas på hög och låg vegetation. 

Substrat kan tillföras till utlopp 

för att bromsa avvattningen.  

Motstående intressen Skogsbruk och skogsbilvägar 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 110. Kornknutmossa (NT) påträffades nära det östra utloppet (t.h.). Ett mindre område med 

gammal skog noterades i nära anslutning till våtmarkens östra delar (t.v.). 
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Figur 111. De centrala delarna är öppnare och fuktiga (ovan t.v.). Den östra delen är under kraftig 

igenväxning pga. äldre diken (nedan t.v.). Det största utflödet ligger i sydöst och är troligen rensat 

(t.h.). 

Figur 112. Åtgärdsområde 35 ligger norr om Rya hed, väster om Härskogsvägen och är 11 hektar. 
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Åtgärdsområde 36 Svärttjärnen/Fulatjärnen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399244, E 342599 

Områdesbeskrivning 

Området består av ett svåravgränsat men hydrologiskt sammanhängande 

våtmarkskomplex. Den västra delen utgörs av en långsträckt myr med tall, 

gran och björk. De centrala delarna har historiskt varit öppnare men växer 

nu sakteligen igen. Området avvattnas delvis av rör och diken längs dess 

östra sida (vidare ner mot det östra området), samt genom ett större dräne-

ringsdike utmed dess västra sida, samt centralt i myren (vilket rinner ut 

från området). Det östra området utgörs av fyra tjärnar och omgivande kärr 

och högmossar (dessa under igenväxning). Tre av tjärnarna är sammanlän-

kade med kanaliserade utlopp. Hela området avvattnas längst i söder av ett 

omgrävt utlopp.  

Påverkat område 
Uppskattningsvis 39 hektar 

sammanhängande våtmark. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Utloppet längst i söder bör restau-

reras och höjas. Vidare kan sub-

strat tillföras till de kanaliserade 

utloppen mellan tjärnarna. 

Diken kan läggas igen eller propp-

pas för att göra området blötare. 

Mindre rör kan avlägsnas eller hö-

jas för att minska avvattningen. 

De historiskt öppna delarna kan 

röjas på hög och låg vegetation. 

Motstående intressen Skogsbruk och skogsbilvägar 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 113. Den västra delen av åtgärdsområde 36 utgörs av en långsträckt myr med en bård av 

gran, tall och björk. Utmed dess östra kant finns flera mindre rör och diken.  
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Figur 114. De östra delarna av består av tjärnar, kärr och igenväxande högmossar. Mellan tjär-

narna har man kanaliserat för att avvattna snabbare (t.v.). Längst i söder har man grävt ett större 

utloppsdike och bräddrör (mitten). Vid inventering återfanns bl.a. kattfotslav (t.h.). 

Figur 115. Åtgärdsområde 36 ligger norr om Rya hed, öster om Härskogsvägen och är ca 39 hek-

tar. 
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Åtgärdsområde 37 Smedens mosse/Rismossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6397716, E 348039 

Områdesbeskrivning 

De västra delarna av området (Smedens mosse) utgörs av en dal/svacka 

med myr- och skogsmark. Ett vattendrag (Holmabrobäcken) rinner åt nord-

ost och mynnar i Västra Nedsjön. Vattendraget är rensat i den norra och 

södra delen av området. I mitten av området har vattendraget en naturlig 

fåra och dess närområde utgörs av sumpskog. Flera diken, vilka mynnar i 

vattendraget, avvattnar området. De östra delarna ligger högre och utgörs 

till stor del av ett mosseplan och omgivande kärr. Här finns ett nätverk av 

tilltagna avvattningsdiken. Mossen växer sakta igen på grund av de föränd-

rade markvattenförhållandena. I de östra delarna finns gångstigar och om-

rådets kanter verkar vara populära rekreationsområden. 

Påverkat område 
Uppskattningsvis 50 hektar 

sammanhängande våtmark. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

De rensade delarna av vattendraget 

kan återställas via tillförsel av sub-

strat. 

Diken kan läggas igen eller proppas 

för att göra området blötare. 

De historiskt öppna delarna kan röjas 

på hög och låg vegetation. 

Motstående intressen 
Skogsbruk, anordningar för friluftsliv, 

väg 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 116. Flera diken avvattnar de västra delarna av åtgärdsområdet och ansluter till vattendra-

get. T.v. visas den norra delen av vattendraget och t.h. den södra delen. Vattendragsfåran är ren-

sad i båda dessa delar men har i mitten av området en mer naturlig form. 
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Figur 117. De östra delarna av åtgärdsområde 37 består av igenväxande mosseytor och omgi-

vande kärr samt ett antal höjder med morän och berg. Längst i nordöst finns en granplantering på 

tidigare torvmark. Marken är på platsen väldigt fuktig och översvämmas troligen regelbundet. 

Figur 118. Åtgärdsområde 37 beläget strax söder om Hindås uppgår till ca 50 hektar. 
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TEKNIKGESTALTNING PROCESSERINNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING
Under år 2020 upprättades ett avtal mellan Härryda 
kommun och Härryda Energi gällande förvaltning 
och ägande av kommunens belysningsanläggning. 

Belysningsprogrammet har tagits fram för att skapa 
en gemensam standard för belysning i kommunen och 
fokuserar på belysning som funktion. Härryda Energi 
förvaltar belysningsanläggningen och Härryda 
kommun är beställare. Fördelningen kan förenklas 
följande:

Härryda kommun ansvarar för planering av ny 
gatubelysning och beslutar om nyinvesteringar. 
Härryda Energi ansvarar för drift och underhåll 
av gatubelysningen på allmän plats inom 
kommunen. 

Belysningsprogrammet är uppdelat i tre avsnitt 
som gemensamt styr olika delar i processen 
att planera, utföra och underhålla kommunens 
belysningsanläggningar. 

Gestaltningsavsnittet beskriver förslag på hur, 
vad och var (ljusets egenskaper och möjligheter). 
I Teknik finner man krav på material samt 
projekteringsstandarder. I avsnitt Processer 
kommuniceras vilka steg en belysningsprojektering 
ska följa, samt vilka handlingar som krävs vid 
planering av belysning i Härryda kommun.

Avsnitt Gestaltning ska verka över en längre tid, 
medan Teknik och Processer uppdateras allt eftersom 
standarder byts ut och teknikutveckling sker. 
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TEKNIKGESTALTNING PROCESSERINNEHÅLLSFÖRTECKNING

SYFTE & MÅL
Syftet med belysningsprogrammet är att skapa ett 
underlag för övergripande utformning av kommunens 
belysning. Programmet syftar till att ge en helhetssyn 
vid belysningsfrågor för att kunna stärka identiteten, 
öka orienterbarheten och trygghetsupplevelsen för 
invånarna i kommunen.

Skapa helhetssyn och 
identitet

Säkerställa funktion 
och kvalitet

Verka för ökad energieffektivitet 
samt ökad effektivitet i  

drift- och underhållsarbete
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TEKNIKGESTALTNING PROCESSERINNEHÅLLSFÖRTECKNING

Mölnlycke

Landvetter

Hindås

Kartan visar Härryda kommungräns samt de tre tätorterna som 
beskrivs i Ortsspecifik gestaltning; Mölnlycke, Landvetter och Hindås. 
Bakgrundskarta kommer från © Lantmäteriet.

Härryda kommun översiktskarta
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TEKNIKGESTALTNING PROCESSERINNEHÅLLSFÖRTECKNING

ANSVAR OCH UTFÖRANDE
Härryda kommun har ett behov av att tillhandahålla 
belysning på kommunens mark såsom vägar, gång- 
och cykelvägar, torg och parker. Härryda Energi 
är ägare och utför drift- och underhåll av dessa 
belysningsanläggningar. 

Belysningsprogrammet för Härryda kommun ska 
se till att belysningen i kommunen utförs med en 
helhetssyn, med belysning på rätt plats och med rätt 
typ av anläggning och material.

Härryda Energi
• Äger belysningsanläggning på allmän plats och kommunala 

vägar
• Ansvarar för drift och underhåll av belysning på allmän plats
• Utför drift- och underhållsombyggnad av befintlig belysning 

på allmän plats
• Projekterar och utför ny belysning vid tilläggsbeställning 

från Härryda kommun
• Deltar i projektering och granskar framtaget material, vid 

om- eller nybyggnad av belysning på allmän plats
• Närvarar vid ledningsägarmöten samt byggmöten under 

entreprenaden
• Bistår projektledare med stöd i belysningsfrågor under 

entreprenadtid
• Besiktigar och övertar nya belysningsanläggningar på allmän 

plats, som initierats av Härryda kommun eller externa 
aktörer

Härryda kommun
• Initierar och bekostar ny- och ombyggnad av 

belysningsanläggningar på allmän plats
• Informerar Härryda Energi om kommande 

belysningsprojekt i god tid
• Beslutar om belysningsanläggningens funktion och kvalitet

Externa aktörer
• Externa aktörer kan vara fastighetsbolag, ledningsägare 

eller kommunala bolag
• Initierar och bekostar ny och ombyggnad av 

belysningsanläggningar 
• Initierar och bekostar ombyggnad av befintlig belysning vid 

ledningsomläggningar
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TEKNIKGESTALTNING PROCESSERINNEHÅLLSFÖRTECKNING

Drift- och underhåll
Drift- och underhåll av kommunens 
belysningsanläggning följer en underhållsplan som 
upprättas och uppdateras av Härryda Energi. 

Drift- och underhållsarbetet omfattar:

• Åtgärd som behöver göras efter att något gått sönder
• Åtgärd som görs i förebyggande syfte och för att bibehålla 

anläggningens funktion för att undvika att någonting går 
sönder

Vid åtgärd av något som har gått sönder, exempelvis 
armatur eller stolpe, ersätts den trasiga enheten av 
en likvärdig ny. Detta gäller i de anläggningar där 
den övriga befintliga belysningen är i gott skick och 
armaturer är bestyckade med modern ljuskälla.

Vid åtgärd av något som har gått sönder där den 
befintliga belysningen för övrigt är i dåligt skick, ska 
Härryda Energi i samråd med kommunen besluta 
om åtgärd. Det kan finnas ekonomiska, estetiska 
och/eller hållbarhetsvinster med att bygga om eller 
byta ut en större del av anläggningen, än bara den 
trasiga enheten. Vid större åtgärder ska utformningen 
följa Gestaltningsavsnittets beskrivningar av 
anläggningsutformning för typområdet samt sektion. 

Ovan nämnda exempel om större åtgärd innebär 
investering/reinvestering och utförs genom en 
tilläggsbeställning från Härryda kommun till 
Härryda Energi.

Ny- och ombyggnad
Investeringar som görs i befintlig anläggning, samt 
inskaffning av material som inte funnits tidigare 
räknas som ny- och ombyggnadsprojekt gällande 
belysning. 

Ny- och ombyggnad av belysning i kommunen kan 
initieras av:

• Härryda Energi i drift- och underhållsprojekt.
• Härryda kommun i samband med ny- och ombyggnad av 

vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker eller annan allmän 
plats.

• Externa aktörer (som exploatörer) som bygger belysning 
som sedan ska tas över av Härryda Energi AB.  

• Härryda vatten och avfall AB eller övriga ledningsägare som 
initierar ledningsomläggningar där även belysning berörs.

Byte av armatur längs Säterivägen.

Drift- och underhållsarbete av belysning längs väg. 
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TEKNIKGESTALTNING PROCESSERINNEHÅLLSFÖRTECKNING

BELYSNING SOM FUNKTION   
Artificiellt ljus är det verktyg vi använder oss av för 
att kunna urskilja vår omgivning under dygnets 
mörka timmar. Det är viktigt att minnas att belysning 
bara har en funktion att fylla där människor 
vistas under mörker. För att skapa en funktionell 
belysningsanläggning med god kvalitet behöver 
man därför skapa sig en uppfattning om vad som ska 
belysas och i vilket syfte, hur ljusets olika egenskaper 
fungerar och påverkar omgivningen, samt ha 
förståelse för hur människan tolkar in ljus och ser sin 
omgivning.

Kombinerar man förståelse för synsinnet och 
stadsrummets fysiska utformning med lämpliga 
ljusegenskaper och belysningsprinciper skapas visuell 
status och det som brukar kallas för "rätt ljus på rätt 
plats". Förutom att planera in ljus är det även viktigt 
att bevara och ta hänsyn till mörker. På så sätt är det 
också större chans att belysningens funktion uppfylls 
och bidrar till att platsen upplevs som vacker, trygg 
och orienterbar.

Säkerhet
En belysningsanläggning som bidrar till 
säkerhet uppmärksammar riskmoment som 
till exempel belysning vid övergångsställen ur 
trafiksäkerhetssynpunkt.

Ljus i stadsmiljö
Belysning i tätort och stadsmiljö är en naturlig del 
av stadsbilden, men det finns även vinster med att 
försöka bibehålla delar i mörker. Dels i syfte av att 
motverka ljusföroreningar samt för att känslan av 
trygghet inte endast baseras på hur ljust respektive 
mörk en plats är. Snarare beror upplevd trygghet på 
möjlighet till överblick och orienterbarhet, något 
som kan skapas med hjälp av en varierad ljusbild 
och tydligt belysta målpunktet. Genom att planera 
in variationer mellan ljus och mörker på en plats 
skapas ett visuellt uttryck som kan efterlikna platsens 
utseende under dagsljus, då skuggor och riktningar 
framhäver områdets struktur och form som i sin tur 
leder till tydligare orienterbarhet.

Identitet
Ljus kan förstärka ett områdes identitet genom att 
belysa sådant som är vackert och karaktäristiskt för 
platsen. Dagtid kan istället formspråk på stolpar 
och armaturer bidra till förstärkt identitet. Upplevs 
platsen omhändertagen och identitetsstark kan det 
bidra till upplevd trygghet. 

Kvalitet
Ljuskvalitet är ett begrepp som beskriver hur väl 
ljuset fungerar för sitt ändamål, till exempel om ljusets 
egenskaper bidrar till att färger och objekt återges 
korrekt. 

Trygghet
Känslan av trygghet är direkt kopplat till om 
ett område upplevs överblickbart, befolkat och 
omhändertaget. Vi känner oss ofta tryggast där det 
finns andra människor och att vi då kan urskilja 
ansiktsuttryck och karaktärsdrag. I stadsrum kan 
uplpysta bostadsfönster bidra till känsla av trygghet, 
medan i en park eller grönområde är det möjligheten 
att urskilja omgivningen och se riktningsförändringar 
som bidrar till trygghetsupplevelsen.

Rumslighet
Ljus på stadsrummets vertikala och horisontella ytor 
hjälper oss att utläsa stadsrummets utformning, djup 
och proportioner. Framgår rumsligheten tydligt 
bidrar det till ökad orienterbarhet.

Orienterbarhet
Belysning som bidrar till god orienterbarhet 
belyser ytor där människor vistas under mörker, 
samt uppmärksammar riktningsförändringar och 
orienteringspunkter med såväl ljus som med hjälp av 
stolpplaceringar.

Ljus på landsbygd
Behov av ljus på landsbygd är betydligt mindre än 
belysningsbehovet i tätort, mycket baserat på andel 
människor som vistas i området och sträckans 
användningsfrekvens under mörker.

Dock kan det finnas vinster att belysa på landsbygd 
i uppmärksammande syfte såsom för att markera 
en trafikplats eller där det förkommit flertalet 
viltolyckor. Ljus på landsbygd ska därmed primärt 
planeras utifrån trafiksäkerhet.
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Ljus påverkar det visuella intrycket av stadsrummet 
i helhet. Med det menas att belysningen på 
exempelvis ett torg inte endast tillgodoses av 
belysningen planerad för torgytan, utan påverkas av 
omkringliggande ljuspunkter så som belysning av 
entréer, skyltfönster eller ljus från intilliggande gator. 

Helhetsupplevelsen i stadsrummet beror även på 
ljusets karaktär och egenskaper, såsom ljusnivå, 
färgtemperatur, färgåtergivning och ljusfördelning. 
Därför är det viktigt att förstå hur helhetsintrycket av 
platsen kommer förändras vid nyprojektering och hur 
befintliga anläggningar ansluter till området. 

Även om man projekterar för framtiden med 
ny modern teknik och utformning finns det en 
visuell vinst i att anpassa nya anläggningar i både 
formspråk och ljusupplevelse, för att harmoniera med 
intilliggande befintliga belysningsanläggningar. 

Likvärdigt bör man tänka vid utbyte eller uppdatering 
av befintliga anläggningar. Genom att byta ut 
ljuskällor på bara en del av en gata medan resterande 
del fortfarande lyser med hjälp av äldre ljuskällor, kan 
det resultera i en försämrad orienterbarhet och visuell 
status på gatan. Därför är det rekommenderat att byta 
ut ljuskällor enhetligt längs med hela sträckan. Dock 
ska alltid hållbarhetsaspekten vägas in. Vem som kan 
initiera och besluta om större utbyten beskrivs under 
rubrik Ansvar och utförande på s. 7.

ATT GESTALTA MED LJUS

Belyst konstverk och träd i Mölnlycke centrum.

Delvis utbytt belysningsanläggning, med äldre ljuskälla till vänster 
och nyare LED-ljuskälla till höger.

Visuell status
Visuell status under mörker uppnås 
genom välplanerade och underhållna 
belysningsanläggningar. Hjälpmedel för att uppnå 
detta vid planering av belysning är till exempel att 
genomföra provbelysningar för att säkerställa att 
armaturen skapar den ljusupplevelse som eftersträvas, 
samt ha en tydlig underhållsplan för den färdiga 
anläggningen.

Objekt och miljöer ska framhävas tredimensionellt 
och naturtroget. Detta kan göras genom att använda 
sig av ljus i lager och ljushierarkier för att skapa visuell 
status och variation i ljusbilden. Olika ljusnivåer, 
ljuspunktshöjder och riktningar bidrar till en mer 
levande miljö, tydligare orienterbarhet och vackrare 
platser. 

Under dagtid ska belysningsanläggningen även vara 
estetiskt tilltalande genom proportioner, formspråk 
och kulör.  Det är viktigt att armaturer, stolpar och 
placeringar visuellt harmonierar med omgivningen 
och skapar en helhetsbild för området.
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HÅLLBARHET 
De länder som har antagit FNs globala mål, Agenda 
2030, ska genomsyras av de 17 målen som FN satt 
upp på agendan. Härryda kommun har en strategisk 
plan som syftar till att ta täten och vara ett föredöme i  
arbetet med Agenda 2030 där bland annat arbetet med 
hållbarhet ingår.

Hållbar belysning är en viktig del av Härrydas 
belysningsstrategi men också för arbetet med 
de globala målen. Målet är att aktivt arbeta med 
energibesparingar genom nya tekniska lösningar och 
strategier men samtidigt ta hänsyn till gestaltning 
och funktion. 

Ekonomisk hållbarhet
Det är främst investerings-, energi- och 
driftskostnader som tillhör de ekonomiska aspekterna 
av en belysningsanläggning. En avvägning måste 
göras gällande att ha en så låg energiförbrukning som 
möjligt men samtidigt bibehålla en god ljuskvalitet 
och visuell status. Idag finns det bra armaturval 
som har lång livslängd, både gällande armaturens 
material och ljuskällan, men som inte tummar 
på ljuskvaliteten. En robust och hållbar armatur 
innebär också i förlängningen lägre drift- och 
underhållskostnader. 

I Sverige har vi mörkt stora delar av året, därför är 
utomhusbelysning en viktig del i vårt samhälle. Det 
är viktigt att planera in regelbundet underhåll av 
armaturerna för att försäkra sig om en jämn kvalitet 
på belysningen över lång tid. Planeras detta in tidigt 
behöver inte anläggningen överdimensioneras. Smart 
planering av belysning håller nere kostnader.

Ekologisk hållbarhet
När det kommer till ekologisk hållbarhet handlar det 
bland annat om att se till att växt- och djurlivet inte 
störs av belysningen. Att planera belysning smart kan 
minska risken för ljusföroreningar, som riskerar att 
påverka djurs habitat och ge konsekvenser på djurlivet 
i flera led. På platser där det finns risk för att störa 
djurlivet måste man se över nytta och funktion. 

Välplanerad belysning sparar både energi och 
minimerar risker för att störa djurlivet. Genom 
att ljusnivåer och ljusfördelning anpassas efter 
omgivningen kan energibesparingar göras. Som 
exempel skulle ett utegym i ett naturområde kunna 
ha tids- alternativt manuellt styrd belysning för 
brukarna. Likadant kan man behandla lekplatser och 
idrottsanläggningar, medan frekvent använda platser 
bör vara upplysta för att upplevas som trygga och 
trafiksäkra. 

Som beställare finns även möjlighet att ställa krav på 
armaturmaterialens miljöpåverkan vid produktionen. 
Skadliga ämnen ska undvikas helt eller ligga under de 
gränsvärden EU och Sverige satt upp. Det är viktigt 
att eftersträva ett så litet ekologiskt fotavtryck som 
möjligt under hela kedjan från tillverkning till dess att 
armaturen byts ut.

När armaturer och ljuskällor ska bytas ut i Härryda 
kommun ska dessa återvinnas och transporteras 
till certifierade återvinnare. Materialet kan därmed 
användas och återbrukas i ett kretslopp.

Social hållbarhet
Social hållbarhet i relation till belysning handlar om 
att skapa attraktiva, orienterbara och trygga miljöer 
för människor. Med väl valda ljuskällor kan platser 
upplevas mer omhändertagna och vackra. Med ljus 
kan historiska byggnader och andra minnesmärken 
framhävas och på så sätt ge platsen karaktär och 
identitet. Med rätt effektbelysning kan känslan på 
platsen förstärkas och på så sätt även användas och 
upplevas kvällstid. 

Ljuskällornas betydelse är också viktigt ur ett mer 
praktiskt perspektiv. Hur stadens platser är upplysta 
på kvällen är av stor betydelse för människors 
upplevelse av trygghet men också för att minska 
risken för olyckor. 
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LJUSFÖRORENINGAR
Artificiell belysning är avgörande för att vi 
människor ska kunna orientera oss och uppleva 
trygghet under dygnets mörka timmar. I takt med 
LED-armaturernas etablering och utveckling har 
energiåtgången per ljuskälla minskat, men däremot 
antalet armaturer ökat. Ökningen av antalet 
ljuspunkter har lett till att den belysta ytan stiger med 
2-6% varje år, en stigning som innebär en dubblering 
på ca 20 år och påverkar biologisk mångfald och 
ekosystem negativt. 

”Ekologiska ljusföroreningar utgörs av artificiellt 
ljus som ändrar de naturliga mönstren av ljus 
och mörker i ekosystemen, eller som på annat sätt 
har negativa eller oönskade effekter på djur och 
växter."

- Helldin, J-O., & Jägerbrand, A. K. (2020)

Ökat antal  
armaturer

Lägre  
energikostnader

Fler belysta 
områden

Längre tid då  
belysningen är tänd

Himlaglim består av ljus på himlen över städer eller andra områden 
med mycket belysning. Det uppstår genom uppåtriktat ljus och/
eller reflektioner från belysta horistonella ytor samt i vattenpartiklar i 
luften. Konsekvensen blir att ljuset reflekteras ut över ytor som ej är 
belysta samt avsaknad av stjärnhimmel.

Satellitkarta över utbredning av ljusföroreningar i Norden. Färgerna 
redovisar kvalitet på natthimlen, där ju mörkare färg desto bättre 
natthimmel. I norr påverkas kartan av norrsken och i regel inte av 
artificiell belysning. 

Vad det är
Vi har länge vetat att ljusföroreningar är ett ökande 
miljöproblem, men trots det saknas det fortfarande 
mycket kunskap om vad det specifikt är i ljuset som 
påverkar vår omgivning. Frågan har aktualiserats 
kraftig de senaste åren och nya forskningsresultat 
publiceras allt oftare. Målet är att hitta gemensamma 
standarder och effektiva mätmetoder för att förhindra 
ljusföroreningarnas framfart.

På nästa sida redovisas hur ljusföroreningar uppstår 
och förslag på åtgärder.  Dessa åtgärder ska vägas in i 
samtliga belysningsprojekt i Härryda Kommun.

Page 658 of 1165



13

TEKNIKGESTALTNING PROCESSERINNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ju längre tid belysningen är tänd, riskerar ljuset att 
med tidigare nämnda faktorer påverka biologisk 
mångfald och ekosystem negativt.

Belysningen bör inte vara tänd längre än vad området 
nyttjas. Alternativt att belysningen regleras med 
nattsänkning eller närvarostyrning under timmar 
med lågt besöksantal. 

Genom allt fler ljusa ytor minskar mörkret. 
Tydliga konsekvenser av detta är avsaknad av att 
kunna se stjärnhimlen i stadsmiljö och försämrade 
levnadsvillkor för nattaktiva djur. Exempelvis insekter 
som drar sig till ljuskällor och dör, eller fiskar som 
tolkar ljus riktat ner i vatten som en barriär som de 
sedan inte tar sig över.

Belysning fyller endast en funktion där människor 
vistas under mörker. Är ett område inte besökt 
nattetid bör därför belysning inte installeras 
alternativt vara helt släckt, vara närvarostyrd eller 
nerdimmad. Det är av största vikt att alltid utvärdera 
behovet av belysning. Likväl som man planerar in ljus 
bör man planera in mörker, oavsett område. 

Ljus i sig är inte synligt, utan det vi ser är ytan 
som ljuset faller på och reflekteras mot. Denna 
reflektion innebär även att ljuset sprider sig och 
reflekteras i vattenpartiklar i luften som skapar 
himlaglim. Ljuset från himlaglimmet lyser i sin tur 
upp omkringliggande ytor som bidrar till att öka den 
belysta ytan.

Armaturer ska endast lysa på ytan som de är avsedda 
att belysa. Vid planering ska riktningar, optik och 
avbländningsskydd alltid noga övervägas.

Om uppåtriktat ljus används ska det alltid vara riktat 
mot en yta, för att förhindra spillljus och himlaglim.

Ljus är elektromagnetisk strålning. Beroende på 
i vilken våglängd ljuset befinner sig i upplever vi 
belysningen som kall, varm eller färgad. Detta 
redovisas genom att ange ljuskällans färgtemperatur 
(värme angett i Kelvin) och spektralfördelning 
(nanometer, nm). Så kallat blått/kallt ljus har bevisats 
påverka melatoninnivåerna negativt hos människor 
och djur, vilket kraftigt påverkar dygnsrytmen. Dock 
påverkas inte samtliga arter och växter av samma 
våglängd och färgtemperatur. Vilket gör frågan om 
ljusets färg svårbesvarad.

Användandet av färgad belysning bör användas 
restriktivt, och då bara på centrala ytor under kortare 
tidsintervall där människor vistas frekvent. 

Färgtemperatur bör anpassas efter ytans färg. Varm 
färgtemperatur passar för ytor med varmare ytfärg 
(ex. tegel) medan kallt ljus bör endast användas på ytor 
som har en kall ytfärg (ex. betong).

Högre belysningsstyrka innebär även intensivare 
reflektion från ytan som ljuset faller på. Här uppstår 
samma typ av risker som nämns under "riktning". 
Samt att det potentiellt skapas för stora kontraster 
mellan mörker och ljus som leder till försämrad 
orienterbarhet. Allt från att djur drar sig till belysta 
vägar och blir påkörda eller att vi människor inte kan 
orientera oss i området.

Belysningsstyrkan bör aldrig vara högre än vad som 
krävs för ändamålet. Är omgivningen mörk klarar 
människor att se och upptäcka föremål på marken i 
1-4 lux.

Vid planering ska man väga in omgivningens ljusnivå, 
och välja lägsta möjliga belysningsstyrka för den nya 
belysningen. 

ÅTGÄRDPROBLEMATIK
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Armaturer kommer i alla dess former och påverkar 
både genom formspråk och ljusegenskaper hur 
platsen upplevs. I följande avsnitt redovisas vanliga 
armaturtyper och dess ljusegenskaper samt lämpliga 
användningsområden.

ARMATURER OCH LJUSUPPLEVELSE

Armaturer för passager 
I passager och tunnlar är det lämpligt att använda 
sig av väggmonterade armaturer som sprider ljus 
både upp och ner ur armaturhuset (direkt-indirekt 
ljusfördelning). Ljuset som riktas nedåt markerar 
tunnelns vertikala ytor, så som väggar eller bropelare, 
medan det uppåtriktade ljuset markerar tunnelns tak 
och bidrar till att passagen upplevs rymlig. 

För att belysa vägen (den horisontella ytan) som går 
genom passagen bör armaturerna ha en asymmetrisk 
ljusfördelning på det nedåtriktade ljuset, alternativt 
att belysningen tillgodoses genom indirekt ljus 
reflekterat från taket. 

Finns det möjlighet att montera armaturer på 
vertikala ytor utanför tunneln går det att minska 
kontrasten mellan belysningen inuti och utanför 
passagen, en belysningslösning som bidrar till att öka 
trygghetskänslan.

Vägarmatur
Armaturer anpassade för vägar riktar ljuset rakt 
ner och sprider ljus brett längs med en horisontell 
yta, så kallad asymmetrisk ljusfördelning. Dessa är 
utformade med ljusegenskaper för att skapa jämn 
belysning på till exempel vägar och cykelbanor. 
Optiken i armaturen brukar benämnas som Vägoptik 
alternativt GC-optik. 

Vägarmaturer kan monteras på samtliga stolphöjder 
och används i områden för att bidra till trafiksäkerhet. 
Armaturerna kan utföras i flertalet formspråk, där 
halvsfärisk och rektangulär anses vara de vanligaste 
förekommande. 

Mjukare formspråk (halvsfärisk) på vägarmaturer 
signalerar centrummiljö och blandtrafik, medan 
hårdare formspråk (rektangulär) signalerar det 
motsatta. 

Genom att använda sig av vägarmaturer 
uppmärksammar man och talar visuellt om att 
området präglas av bil- alternativt blandtrafik.
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Lykta
Lyktarmaturer är lämpliga att använda på områden 
för gående. De benämns även som parkarmatur och 
kan vara utformade i triangelform, glob, rektangulärt 
eller cirkulärt och är anpassade för stolphöjder på 
4-6m. 

Primärt fördelar de ljuset direkt ner cirkulärt 
(symmetriskt alternativt asymmetriskt) på marken 
men kan även utformas med indirekt ljus som strålar 
uppåt. Har armaturerna uppåtljus bör det alltid finnas 
en horisontell yta ovanför armaturen för ljuset att 
landa på, såsom trädkronor. 

Lyktarmaturers fördelar är att de sprider ljus på 
omkringliggande ytor och har stor potential att bidra 
till rumslighet längs gångstråk.

Spotlight
För att belysa stora öppna ytor i behov av få 
stolpplaceringar används ofta spotlights, men även för 
att punktbelysa föremål såsom konstverk eller träd. 
Karaktäristiskt för spotlights är att ljuset alltid är 
riktat och oftast sprider ljus från endast en öppning i 
armaturhuset. 

Spotlights konstrueras med olika avskärmningar på 
ljuset, så kallade spridningsvinklar. Dessa armaturer 
benämns sedan som smal-, mellan- eller bredstrålande 
spotlight. Genom att använda sig av en armatur med 
rätt spridningsvinkel för ändamålet finns möjlighet 
att framhäva exempelvis objekt tredimensionellt och 
minska risken för spilljus utanför objektets yta.

Goboarmaturer är ytterligare en variant av spotlights. 
Vanligt är att dessa benämns som ”gobos” och 
används för att skapa mönstrat ljus på ytor. Mönstret 
uppstår genom att spotlightens ljus begränsas med 
en lins. Goboarmaturer är ofta större än vanliga 
spotlights, då det krävs mer av armaturen för att 
kunna skapa skarpa mönstrade ljusbilder. 

Infälld belysning
Infälld belysning har få begränsningar gällande 
användningsområden. Karaktäristiskt är att 
armaturerna är mycket små samt integrerade i ett 
objekt, såsom en möbel eller handledare och riktar 
ljuset direkt ner. 

Syftet kan vara att belysa en trappa eller för att 
skapa variation i ett områdes ljusbild genom att fästa 
armaturer under t ex bänkar.

Pollare
Pollare är en komplett sammansättning av stolpe 
och armatur. Ljuspunktshöjden på dessa armaturer 
är 0,8-1m och lämpar sig vid områden där det finns 
behov för ljus på marken men ej vertikalt, så som för 
gångstråk vid vatten eller trappor. 

Ljusbilden för pollare liknar lyktarmaturers, då 
de sprider ljus direkt ner symmetriskt alternativt 
asymmetriskt. 
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Effektbelysning
Begreppet effektbelysning beskriver belysning 
som är  tillfällig eller ej har en bärande funktion 
för trafiksäkerheten. Värdet hos den här typen av 
belysning är istället att bidra till att en plats blir 
vacker, intressant och lekfull under mörker.

Genom att använda sig av spotlights med 
gobofunktion går det att skapa mönstrat ljus på 
både horisontella och vertikala ytor. Ett annat sätt 
är att belysa ett område med färgat och/eller rörligt 
ljus. Effektbelysning går att skapa med alla typer 
av armaturer, såväl med spotlights som integrerade 
armaturer.  

En positiv faktor av att använda sig av effektbelysning 
är att platsen upplevs som genomtänkt och 
omhändertagen, en upplevelse som har en direkt 
koppling till känsla av trygghet och har goda chanser 
att bli en identitetsmarkör för platsen.

Fasadarmatur
Fasadmonterade armaturer kan användas för att skapa 
både dekorativ och funktionell utomhusbelysning. 
De används med fördel för t ex infällda entréer 
eller där det finns dåligt med utrymme för 
belysningsstolpar. Ljusbilden för fasadarmaturer är i 
stort sett obegränsad och kan skapa direkt, indirekt 
eller asymmetrisk belysning med flertalet olika 
spridningsvinklar.

Som dekorbelysning kan fasadarmaturernas ljus 
skapa spännande kontraster och förstärka byggnadens 
siluett, samt bidra till att fasaden framträder som en 
tydlig orienteringspunkt under mörker.

Fasadbelysning ägs och utförs i regel av byggnadens 
fastighetsägare. Kommunen kan därför bara använda 
sig av fasadbelysning på byggnader som ägs av 
Härryda kommun, alternativt upprätta avtal med 
fastighetsägare om lov att sätta upp belysning på 
dennes fasad. 
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Gestaltning
Belysningsprogrammets gestaltningsdel ska fungera 
som ett beslutsunderlag vid frågor om utformning av 
belysning i kommunen.

Avsnittet inleds med Övergripande gestaltning som 
gäller för Härryda kommuns samtliga orter och 
avslutas med Ortspecifik gestaltning som djupdyker 
i mer detaljerade gestaltningsförslag för tätorterna 
Mölnlycke, Landvetter och Hindås. 
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ÖVERGRIPANDE GESTALTNING
I följande avsnitt beskrivs den övergripande 
belysningsstrategin för Härryda kommun uppdelad 
i typområden. Under varje rubrik beskrivs vad 
som kan belysas och hur, förutsatt att kommunen i 
tidigare arbete kommit fram till att området ska ha 
belysning. Varje typområde där Härryda Energi är 
anläggningsägare redovisas även i sektioner.

Typområdena är framtagna för att skapa ett 
helhetsgrepp gällande kommunens nattliga uttryck. 
Härryda Energi är inte anläggningsägare för alla 
nämnda områden, vilket tydliggörs under varje 
avsnitt. 

Mölnlycke

Landvetter Hindås

Härryda

Eskilsby

Hällingsjö

Rävlanda

40
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Rävlanda

Gågator
För gator som används som gågator ska ljuset, 
armaturer och stolphöjder tydligt symbolisera att 
trafiksituationen förändras. Lägre ljuspunktshöjder 
4-5m är att föredra, då dessa signalerar att gatan 
präglas av lägre hastighet och uppmärksammar att 
området trafikeras av gående. 

Armaturer ska vara typ lykta eller spotlights på 
master. Armaturer ska sprida ljus på fasader i 
markplan, för att bidra till upplevd rumslighet i höjd 
med den mänskliga skalan. Riktning på ljuset och 
avbländningsskydd är av största vikt för att förhindra 
oönskat ljus in genom fönster för boende. 

Belysningsstolpar ska placeras samordnat 
med möblering. Bilden ovan föreställande hur 
belysningsstolpar placerats i linje med gatans 
landskapselement är ett bra exempel på samordnad 
placering. Master och stolpar ska inte heller sticka ut i 
höjd i förhållande till sin omgivning. 

Ett annat alternativ är att använda indirekt ljus från 
ljussatta fasader för att förse smala gågator med 
belysning. Genom att belysa gatans vertikala ytor 
kommer rummet upplevas bredare än om endast det 
horisontella planet är belyst.

Torg
Varje enskilt torg ska belysas utifrån sina 
förutsättningar och funktioner. Ljuset ska framhäva 
det som är vackert och karaktäristiskt för torget och 
samtidigt bidra till trygghetsupplevelse samt god 
översikt. 

Viktiga stråk, entréer och utgångar ska visuellt 
markeras med ljus för att stötta orienterbarheten. 
Belysning kan med fördel integreras i sittytor eller 
landskapselement för att bibehålla upplevelsen av 
mänsklig skala på torget och skapa visuell variation, 
identitet samt vägledning. Fasadbelysning kan 
användas på byggnader kring torget för att skapa 
rumslighet och tydliga blickpunkter. 

Armaturtyp lykta alternativt spotlight på master ska 
användas för torgets grundljus. Belysningsstolpar 
ska placeras för att stödja torgets funktion samt 
harmoniera med planteringar och möblering. Höjder 
på stolpar ska förhålla sig till den mänskliga skalan 
och baseras på omkringliggande byggnaders nivåer.

För torg lokaliserat i tätortens centrum ska armaturer 
och stolpar lackas enligt Kulörer på s. 24.

CENTRUMMILJÖ

Anläggningsutförande Torg:
• Variation i ljuspunktshöjder
• Master 7m alternativt rörstolpe 4-5m.
• Spotlight alternativt lyktarmatur
• Belysta orienteringspunkter
•  Integrerad belysning

Anläggningsutförande Gågator:
• Rörstolpe 4-5m
• Lyktarmatur 
• Mast med spotlights
• Fasadmonterade armaturer
• Spilljus på vertikala ytor i markplan

Belyst konstverk och integrerad belysning i bänkar på Råda torg. Samordnad linjär placering av belysningsstolpar och planteringar i 
Gunnar Runfors gränd.
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Parker
Vid planering av belysning i parker ska viktiga 
orienteringspunkter identifieras och belysas. 
Utvalda platser och objekt  (träd, konstverk, lekytor) 
kan ljussättas för att stärka identitet och skapa 
igenkänning till hur miljön ser ut dagtid. Armaturer 
ska verka för att sprida ljus både på gångbanor 
och omkringliggande vegetation för att jämna ut 
kontraster. 

Genom att förse träd och buskage med ljus vertikalt 
bidrar det till att förstärka rumsligheten och skapa 
blickpunkter för de som passerar parken i mörker. 
Är rummet visuellt markerat hjälper det gående 
att orientera sig. Vertikal belysning skapar även ett 
indirekt diffust ljus som hjälper till att se ansiktet på 
mötande människor. 

Längs med huvudstråk i parker ska stolphöjder 
anpassas till mänsklig skala, 4-5m. För stråk placerade 
i grönska är armaturtyp lykta att föredra, men 
även typ vägarmatur med GC-optik kan användas. 
Armaturer ska ha god färgåtergivning för att återge 
grönskans kulörer korrekt. För större öppna ytor 
kan master med inriktade och avbländade spotlights 
användas.

Närhet till vatten
Ljus som reflekteras i vatten är ett vackert inslag i en 
stadsmiljö, men viktigt att komma ihåg är att vatten 
även kan vara bostad åt flertalet ljuskänsliga djurarter 
som behöver mörker för att överleva. 

Belysning ska planeras så att ljuset inte stör vattenytan 
eller utsikten över den. Belysningsstyrkan från 
eventuella armaturer ska därför hållas låg för att inte 
bidra till för stora kontraster i omgivningen. Används 
för höga ljusflöden kommer vattenytan visuellt 
framstå som ett svart hål, vilket medför risken att 
platsen upplevs mer otrygg än rofylld och vacker. 

Längs stråk vid vatten kan belysning med låg 
ljuspunktshöjd, typ pollare, användas. Ljuset ska 
vara helt avskärmat uppåt och spridas cirkulärt på 
markytan, alternativt helt riktat mot stråket. Pollare 
ska placeras på ett avstånd från vattenlinjen så att 
inget ljus faller ner i vattnet. Längs trafikerad gång- 
och cykelväg vid vatten ska belysningsstolpar med 
armatur typ lykta helst placeras på den sida om vägen 
som inte är vid vattenlinjen. 

Anläggningsutförande Park:
• Ljus på växtlighet och integrerad belysning
• Endast belysa prioriterade stråk 
• Belysa entréer och utgångar
• Mast 7m med spotlight för öppna ytor
• Pollare och/alternativt rörstolpe 4-5m med 

lyktarmatur för stråk, entréer och utgångar

Anläggningsutförande Närhet till vatten:
• Belysningspollare 
• Rörstolpe 4-5m 
• Lyktarmatur med GC-optik
• Placering för att ej störa sikt över vattenlinjen 

eller direkt belysa vattenytan

Park i Landvetter, belyst med pollare placerad i växtlighet. Pollarbelysning längs Mölndalsån i Mölnlycke centrum.
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Byggnader & fasader
Genom att belysa utvalda byggnader, fasader eller 
fonder i ett stadsrum skapas blickpunkter som bidrar 
till orienterbarheten.

Belysning på fasader ska planeras så att byggnadens 
former och arkitektur framhävs. Det görs genom att 
lyfta fram karaktär, struktur och byggnadselement på 
fasaden och i vissa fall även belysa byggnadens tak. 

Det finns många sätt att vackert framhäva en fasad 
med ljus. Att använda sig av ”ljus i lager” är ett av 
de bättre. Principen är att man använder sig av ljus 
med olika intensitet och spridningsvinklar på en och 
samma yta. Exempelvis genom att belysa fasadens 
väggar med låg ljusstyrka och sedan addera ljus på 
valv/fönsterkarmar/pelare med intensivare ljusstyrka 
och anpassad spridningsvinkel. På så sätt säkerställer 
man att belysningen framhäver byggnaden 
tredimensionellt, då olika ljusintensitet och riktningar 
skapar kontraster och framhäver former. 

Armaturer kan monteras på fasad för att skapa 
accentljus på exempelvis pelare, tak eller valv. Det 
går även att belysa en fasad med armaturer fästa på 
stolpar, eller från markytan. Beroende på avstånd, 
riktningar och intensitet i ljuset skapas ett mer 
heltäckande, accentuerat eller diffust ljus. Anläggningsutförande Byggnader & Fasader 

• Armaturer ska vara dolda eller smälta in i 
fasaden. 

• Ljustekniska egenskaper beslutas utifrån enskilt 
objekts förutsättningar

• Inga armaturer ska monteras på fasad där 
Härryda Energi är anläggningsägare för 
belysningen

Belyst fasad på Landvetter resecentrum. 

Montage ska ej förvanska byggnadens uttryck. Det är 
därmed viktigt att noggrant planera installation och 
driftvärden, såväl vid nyproduktion som på befintliga 
byggnader. Kopplingsutrustningar ska vara helt 
dolda eller målas in i samma kulör som fasaden. Alla 
armaturer som används för fasadbelysning ska gå att 
dimra och behov av bländskydd ska alltid utredas.

Armaturer ska ha god färgåtergivning, resterande 
egenskaper ska baseras på byggnadens ytfärger och 
material.

Gobo-belysning på fasad i Landvetter.
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Ljus från verksamheter
Ljus från skyltfönster i stadsmiljö bidrar med 
ljus som sprider sig ut på gatan och kan skapa 
trygghetsupplevelse. Belysningen ägs eller styrs inte 
av kommunen men påverkar ljusmiljön och områdets 
helhetsbild och ska beaktas vid planering av övrig 
belysning. 

Gator kantade av belysta skyltfönster kan därför 
planeras så att gatubelysningen tillgodoser ljus främst 
till gatans mitt.  Gatubelysningen kan även bidra 
med spilljus på fasader i markplan, för att lätta upp 
kontraster mellan det belysta skyltfönstret och fasad.  

Lysande eller belysta skyltar är ett effektivt verktyg 
för verksamheter att förmedla budskap under mörker. 
Dock är det viktigt att minnas att behandla dessa 
skyltar som armaturer och tänka på hur ljusstyrka och 
färger från skylten påverkar omgivningen.  Risken 
finns att skyltarna förvanskar stadsrummets visuella 
uttryck, drar åt sig för mycket uppmärksamhet 
och gör att omkringliggande platser upplevs 
mörka.  På så sätt påverkar skyltens ljus områdets 
trygghetsupplevelse och orienterbarhet negativt. 
Lysande och färgväxlande skyltar bör därför användas 
restriktivt.

Anläggningsutförande Verksamheter
• Lysande skyltar ska hanteras som armatur
• I detaljplanelagt område behövs bygglov för 

uppförande av skyltar större än 1 kvm

Lysande skyltar och skyltfönster längs Gunnar Runforsgränd bidrar 
till ljus på allmän plats. 

Evenemangsbelysning
Begreppet evenemangsbelysning omfattar all 
belysning som är tillfällig, vars funktion är att skapa 
upplevelse. Det kan vara jul- och vinterdekarationer 
eller en tillfällig installation av ljuskonst.

Evenemangsbelysning ska endast placeras på 
för invånarna attraktiva och väl synliga platser 
i kommunen. Exempel på det är gågator i 
centrummiljö, torg/parker i centrummiljö eller vid 
för respektive tätort identitetsstarka områden.

Anläggningsutförande Evenemang
• Placering på attraktiva platser
• Ska vara upplevelseskapande
• Anläggningsägare är/kan vara någon annan än 

Härryda Energi

Gatubelysningen kompletterad med ljusslinga för att skapa upple-
velse på trafikerad gata. 

Page 668 of 1165



23

TEKNIKGESTALTNING PROCESSERINNEHÅLLSFÖRTECKNING

Konstverk
Belysta konstverk skapar upplevelser och ger identitet 
och igenkänning till platsen. Om det är möjligt 
ska dialog med konstnären föras vid planering av 
att belysa konstverket. Detta för att ljussättningen 
kommer påverka konstverkets visuella uttryck. 

Viktigt är att bestämma sig för om konstverket ska 
belysas eller om det ska ljusgestaltas. Ett ljusgestaltat 
konstverk framträder tredimensionellt med hjälp av 
olika riktningar alternativt färger på ljuset. Medan 
ett belyst konstobjekt snarare visuellt markeras i 
området. 

Anläggningsutförande Konstverk
• Provbelysning ska utföras
• Armaturer bör förses med bländskydd

Belyst konstverk med dolda ljuskällor på Råda torg. 
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KULÖRER

RAL 7024 
Grafitgrå

NCS 6040R

RAL 9007 
Grå aluminium

Härryda kommun använder sig av ortsspecifika 
kulörer vid lackering av belysningsstolpar, armaturer 
och landskapsobjekt i centrummiljö. Kulörerna 
används för belysningsanläggningar placerade 
inom centrummarkingen på de Ortsspecifika 
gestaltningskartorna för Hindås, Landvetter och 
Mölnlycke (se sida 46, 51 & 56). 

Nedan redovisas kulörerna:

Mölnlycke centrum
Kulören Grafitgrå 
används inom Mölnlyckes 
centrummarkering (s. 
57)

Mölnlycke tätort
Kulören fasas successivt 
ut.

Nya anläggningar utförs 
istället med RAL7024.

Landvetter centrum
Kulören används 
på ytor för gående.
inom Landvetters 
centrummarkering (s. 
51)
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TORG s.19

GÅGATOR s.19

SEKTIONER CENTRUMMILJÖ

Nedan redovisas exempelsektioner för tidigare 
beskrivna typområden. 
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PARKER s. 20

NÄRHET TILL VATTEN s. 20

BYGGNADER & FASADER s. 21
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Idrottsanläggningar
Belysning på idrottsanläggningar ska alltid 
planeras med ett väl avbländat ljus i förhållande 
till sin omgivning. Ljuset ska vara riktat nedåt mot 
anläggningens horisontella yta (ex. fotbollsplan). 

Idrottsanläggningar kräver ofta armaturer med 
kraftiga ljusflöden monterade på höga master för att 
kunna ge tillräckligt med ljus åt stora areor. Detta 
medför en direkt risk för himmelströljus som är en 
bidragande faktor till ljusföroreningar, därmed bör 
anläggningen endast vara fullt belyst när den är i 
bruk.

Lekplatser
En bra planerad ljussättning fångar upp och stöttar 
platsens funktion och karaktär. Belysning för 
lekplatser ska planeras för att främja lek, fantasi och 
översikt.  

Lekplatser ska ha ett grundljus som sedan 
kompletteras med variationer. Detta görs genom 
att blanda ljuspunktshöjder, integrera belysning i 
lekutrymmen samt planera in färgat eller mönstrat 
ljus. För att skapa översikt ska eventuella vertikala 
ytor belysas, antingen med egen belysning eller 
genom spill-ljus.

Beslut gällande armaturtyper, höjder och 
belysningsstyrka ska baseras på lekplatsens 
individuella utformning och placering. 
Effektbelysning, så som integrerad belysning eller 
färgat ljus kan förses med tidsinställning.

AKTIVITETSOMRÅDEN

Anläggningsutförande Idrottsanläggningar
• Avbländat ljus
• Noga inriktat ljus
• Manuell styrning kombinerat med 

närvarostyrning
• Anläggningsägare är/kan vara någon annan än 

Härryda Energi

Anläggningsutförande Lekplatser
• Variation i ljuspunktshöjder
• Mast 7m med spotlight
• Rörstolpe 4-5m med lyktarmatur.
• Integrerad belysning
• Färgat ljus

Lekplats med varierade ljuspunktshöjder. Fotbollsplan med jämn belysning från spotlights på höga master.
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Naturområden & motionsspår
I regel bör inte naturområden belysas om inga 
människor vistas där under mörker. Detta för 
att värna om nattaktiva djur samt motverka 
ljusföroreningar. 

Dock kan det finnas behov av belysning i 
naturområden, såsom vid motionsanläggningar. 
Viktigt är då att göra en avvägning vilket 
motionsspår som lämpar sig bäst för belysning, 
istället för att belysa samtliga. Belysning ska 
finnas vid motionsanläggningens entréer och 
informationstavlor för att bidra till ökad trygghet och 
orienterbarhet. 

Belysningsstyrkan ska vara låg för att minimera 
kontraster mot omgivningen. Ljuset ska vara 
riktat ner mot spåret, bidra till att se ansikten på 
mötande människor och monteras på maxhöjd 4-5m. 
Stolpar ska placeras enhetligt och strategiskt för att 
uppmärksamma riktningsförändringar längs med 
sträckan. Armaturer för motionsspår ska vara av 
typ vägarmatur med GC-optik. Nattsänkning ska 
användas och ska även kommuniceras ut tydligt till 
användare av spåren.

Obelyst stråk i naturområde.

Anläggningsutförande Naturområden 
• Avbländat ljus
• Spill-ljus på omkringliggande vegetation
• Nattsänkning
• Bara ljus där och när det behövs
• Rörstolpe 4-5m 
• Lyktarmatur alternativt vägarmatur med GC-

optik
• Anläggningsägare är/kan vara någon annan än 

Härryda Energi
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SEKTIONER AKTIVITETSOMRÅDEN

Nedan redovisas exempelsektioner för tidigare 
beskrivna typområden. Endast sektioner där 
Härryda Energi äger belysningen redovisas. 

LEKPLATSER s. 27

NATUROMRÅDEN & MOTIONSSPÅR s. 28
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ÖVRIG OFFENTLIG MILJÖ

Kulturhistoriska miljöer
Form och utseende på armaturer och stolpar ska 
baseras på miljöns karaktär, tidsera och omgivning . 
Ljussättningen ska stötta områdets funktion, återge 
platsen korrekt och lyfta fram det som är vackert och 
karaktäristiskt. 

Det kan antingen handla om att belysa objekt 
med kulturhistoriska värden eller att lyfta in nya 
identitetsförstärkande element, såsom trästolparna i 
Hindås centrum.

Inspiration kan tas ur avsnittet om Byggnader & 
fasader på s. 21 och Parker på s. 20.

Anläggningsutförande  
Kulturhistoriska miljöer
• Formspråk på belysningsanläggningen ska     

baseras på omgivningen
• Belys det som är vackert

I Hindås finns unika belysningsstolpar med utformning kopplad till 
ortens kulturmiljö. 

Bostadsområden
Belysningen i bostadsområden ska verka för låga 
hastigheter, trygghet och trafiksäkerhet. Längs med 
bostadsgator för trafik ska ljuspunktshöjden inte 
överskrida körbanans bredd. Stolpar ska placeras så att 
belysningen uppmärksammar riktningsförändringar, 
korsningar och övergångsställen. Ljuset ska fördelas 
jämnt och täcka både körbana och eventuell trottoar. 
Armaturer ska vara typ vägarmatur och visuellt se 
proportionerlig ut i storlek i förhållande till stolphöjd 
och eventuell arm. 

Mindre bostadsgator vars främsta användare 
är gående kan belysas med armaturtyp lykta 
eller vägarmatur med GC-optik, monterad på 
stolphöjd 4-5m. Placering av stolpar ska bidra 
till orienterbarheten och uppmärksamma 
riktningsförändringar samt riskmoment längs med 
sträckan.

Anläggningsutförande Bostadsområden
• Placeras i fastighetsgränser
• Placeras utanför trottoar
• Rörstolpe 6-8m
• Vägarmatur asymmetrisk ljusbild
• LED-armaturer
• Stolpavstånd ca 25-30 m

Belyst bostadsgata i Mölnlycke med stolphöjder anpassade till 
vägbredden. 
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Skolområden
Skolgårdar ska upplevs trygga och säkra att vistas på. 
Belysningen ska även uppmuntra till lek och fysisk 
aktivitet. Placering av belysning ska alltid samordnas 
så att funktion, harmoni och trygghet skapas gården.

Skolgårdar är ofta en plats med stor area som rymmer 
flertalet aktivitetsområden. Man bör därför dela 
in gården i olika delar baserat på dess funktion 
och planera belysningen därefter. Skolgårdar kan 
planeras likt Lekplatser på s. 27 med varierade 
ljuspunktshöjder, lekfullt ljus och integrerad 
belysning. Lekytor ska vara tydligt upplysta. 

Områden för spontanidrott kräver istället belysning 
som klarar av att täcka stora ytor, då är riktade 
spotlights på master ett bra hjälpmedel. 

Lugnare platser, där man går eller det finns 
sittmöjlighet, kan ljuset istället tillgodoses av pollare 
eller runtom lysande lyktor monterade på stolphöjd 
3,5-4m. 

Anläggningsutförande Skolområden
• Förstärkt ljus på och omkring skolområdet
• Variation i ljuspunktshöjder
• Pollare utmed gångstråk
• Mast 5-7m med riktad spotlight alternativt 

punktbelysning
• Rörstolpe 3,5-4m med lyktarmatur
• Integrerad belysning och färgat ljus
• Fasadarmatur vid entréer
• Anläggningsägare kan vara/är någon annan än 

Härryda Energi

Öppen lekyta på Fagerhultsskolans skolgård, belyst med spotlights 
på master.

Visuell vägledning är av största vikt på skolområden 
för upplevd trygghet och säkerhet. Förutom grundljus 
på skolgården ska skolans entréer vara försedda 
med egen belysning, både in till gården och in i 
skolbyggnaden. Genom att förse byggnadens fasader 
med fasadbelysning kan man uppnå ett välkomnande 
intryck av fastigheten. Samtidigt som det bidrar till 
positivt spilljus på markytan kring byggnaden. 

Belysningsstolpar ska alltid placeras samordnat 
och i harmoni med skolgårdens möblering och 
planteringar.

Belyst konstverk och integrerad belysning under bänkar signalerar 
platsens funktion som sittyta.
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Parkeringar
För stadsnära mindre parkeringar ska låga 
ljuspunktshöjder 4-5m användas, placerade i 
parkeringslinjer. En sådan typ av placering gör 
att det såväl dag- som nattetid går att skapa sig en 
uppfattning om hur många rader med parkeringar 
det finns. Armaturen kan vara av typ lykta eller 
annan för platsen ändamålsenlig armatur. Viktigt 
är att armaturen är avbländad, så att inte ljuskällans 
intensitet stjäl uppmärksamhet och förstör 
kontrastseendet.  

För storleken större parkering kan högre stolpar 
användas. Stolphöjden ska dock alltid harmoniera med 
omgivningens nivåer. Armaturer ska vara anpassade 
för att belysa stora ytor utan att bidra till bländning. 
Placeringar kan vara både i parkeringslinjer och/
eller längs med parkeringens ytterkanter. Detta ska 
planeras utifrån varje individuell parkeringsplats 
utformning. 

Genom att förstå parkeringens rörelsemönster och 
målpunkter kan man bidra till användarnas upplevda 
trygghet. Det är därför viktigt att belysning finns vid 
utgångar och entréer, samt att ljuset är bländfritt och 
jämnt fördelat på parkeringsytan.

Belysning på parkeringsplats med stolphöjder anpassade till om-
kringliggande byggnaders höjd. 

Busshållplatser
I tätort ska hållplatser alltid vara belysta. Ljuset ska 
tillgodoses med samma armaturmodell som belyser 
vägen. Hållplatsarmaturen ska dock monteras på en 
lägre stolpe än vägens belysningsstolpar, och placeras 
i perrongytan. Skalan på armaturen ska anpassas 
till den lägre stolphöjden. Belysningen ska bidra till 
trafiksäkerhet och känsla av trygghet, genom att 
uppmärksamma trafikanter om att någon befinner sig 
på perrongen. 

Hållplatser utanför tätort bör vara belysta om vägen 
är belyst. Detta kan tillgodoses av vägbelysningen, 
alternativt likt hållplatsbelysning i tätort med separat 
lägre stolpe, för ökad upplevelse av omhändertagen 
plats.

Anläggningsutförande Busshållplatser
• Tätort: Separat rörstolpe 5-6m
• Placering på perrong
• Vägarmatur, samma modell som på vägen
• Utanför tätort: Ljus förses av vägbelysning

Busshållplats med separat belysning längs Mölndalsvägen.

Anläggningsutförande Parkeringar
• Mindre parkeringar (<20 p-platser) stolpe 4-5m
• Större parkeringar (>20 p-platser) stolpe 6-8m
• Lyktarmatur på låga stolpar
• Vägarmatur på högre stolpar
• Belysningskrav ur SS-EN 12464-2
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Industriområden
Industriområden präglas ofta av stor del 
motortrafik. Belysningens primära syfte är därför 
att bidra till trafiksäkerhet och orienterbarhet. 
Lägre stolphöjder bidrar till att gatan upplevs 
ha en låg hastighetsbegränsning. Därför ska 
stolphöjderna aldrig vara högre än körbanans 
bredd i industriområden. Ljuset ska tillgodoses 
av vägarmaturer och vara jämnt fördelat på 
körbanan. Gång-och cykelbana jämsides körbana 
ska belysas med vägbelysningen alternativt med 
egen separat armatur. Stolpar ska placeras för att 
uppmärksamma ut/infarter, övergångsställen och 
riktningsförändringar längs med vägen. 

En välplanerad och omhändertagen 
belysningsanläggning höjer den upplevda statusen i 
ett område. Detta kan generera ökad attraktionskraft 
för området och dess näringsidkare. Därför 
uppmuntras dialog med fastighetsägare att tänka på 
belysningen inom eget inhägnat område. Ett sätt är 
att regelbundet underhålla sin belysningsanläggning, 
använda sig av avbländade armaturer med rätt ljusnivå 
och minnas att rikta in dem så ljuset faller på ytan som 
ska belysas. Ett annat kan vara att estetiskt tilltalande 
ljussätta lokalens fasad och entréer för att skapa ett 
inbjudande intryck. 

Anläggningsutförande Industriområden
• Vägarmatur
• Krav ur VGU för vägar
• Stolpar placeras för orienterbarhet
• Symmetri gällande storlek på armatur, höjd på 

stolpe och armlängd

Belysningsstolpar väl anpassade till vägbredden i industriområde.
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SEKTIONER ÖVRIG OFFENTLIG MILJÖ

KULTURHISTORISKA MILJÖER s. 30

Nedan redovisas exempelsektioner för tidigare 
beskrivna typområden. Endast sektioner där 
Härryda Energi äger belysningen redovisas. 

BOSTADSOMRÅDEN s. 30
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SKOLOMRÅDEN s. 31

PARKERINGAR s. 32

INDUSTRIOMRÅDEN s. 33

BUSSHÅLLPLATSER s. 32
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TRAFIKMILJÖ

Vägar
Belysning på kommunens vägar ska verka för 
trafiksäkerhet och planeras utifrån driftfördelaktiga 
förutsättningar. Genomtänkta placeringar, förståelse 
för vägens användare och rätt val av belysningsklass 
ur VGU skapar en ljussättning som håller över tid. 

Storlek på armaturer och armlängder ska väljas 
baserat på stolpens höjd. Att sammansättningen 
stolpe, arm och armatur ser symmetrisk och 
proportionerlig ut är av största vikt. Stolphöjden ska 
signalera om vägen är belagd med högre respektive 
lägre hastigheter. 

För vägar på landsbygd ska armatur och stolpe väljas 
enligt ovan nämnda kriterier men även baserat på 
att de kommer stå där över en längre tid, både ur 
driftsynpunkt och estetik. Anläggningsdelar med hög 
hållbarhet och traditionell vägbelysnings utformning 
är därmed ett krav.

Anläggningsutförande Vägar
• Belysningskrav ur VGU
• Vägarmatur
• Stolpar placeras för orienterbarhet
• Symmetri gällande storlek på armatur, höjd på 

stolpe och armlängd
• Armatur och stolpe lik befintlig belysning på 

anslutande vägar

Vägarmaturer och belysningsstolpar längs lokalväg.

Härryda kommuns vägnät breder ut sig i såväl 
tätort som på landsbygd. I kommunen finns 
det kommunala, privata och Trafikverkets 
vägar. Belysningsprogrammet reglerar endast 
belysningsanläggningar som är placerade för att 
belysa kommunala trafikmiljöer och ägs av Härryda 
Energi. Dock kan det ses som inspiration och 
vägledning även för privata väghållare för att skapa en 
god helhet för all trafikmiljö i kommunen.

Kommunens trafikmiljöer ska belysas utifrån krav 
ställda i Trafikverkets regeldokument Vägar och 
gatorsutformning (VGU) kapitel 14. Belysning. VGU 
uppdateras regelbundet och Trafikverket utkommer 
kontinuerligt med revideringar. 

Ytterligare riktlinjer och krav för belysning i 
trafikmiljö återfinns Svensk standard  
SS-EN 12464-2: Ljus och belysning - Belysning av 
arbetsplatser - Del 2

Den senaste utgivna utgåvan av VGU ska användas 
för att kravställa belysningsnivåer för kommunens 
vägar. 
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Cirkulationsplatser
Cirkulationsplatser ska belysas ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och enligt krav i VGU. 
Placering av stolpar ska signalera var ut/infarter 
är lokaliserade. Armaturer och stolphöjder ska 
harmoniera med omkringliggande gators stolphöjder 
och armaturer. 

För cirkulationsplatser placerade i en tätorts 
entréområde uppmuntras belysta konstobjekt, för 
att bidra till målet om identitetsskapande belysning. 
Ytan centrerat i en cirkulation kan användas för 
ändamålet. Ljuskällan ska vara helt avbländad och 
ljusnivåer såpass låga att de ej stjäl uppmärksamhet 
från trafikanterna. Eventuellt rörligt ljus (skiftningar 
i färger, eller ljusnivå) ska utformas med mycket 
diskreta övergångar av samma anledning. 

Anläggningsutförande Cirkulationsplatser
• Belysningskrav ur VGU
• Vägarmatur alternativt spotlight med 

asymmetrisk ljusfördelning
• Stolpar placeras för orienterbarhet
• Symmetri gällande storlek på armatur, höjd på 

stolpe och armlängd

Cirkulationsplats längs Boråsvägen med effektbelysning.

Korsningar
Korsningar ska belysas ur trafiksäkerhetssynpunkt 
och enligt krav i VGU. Placering av stolpar ska tydligt 
markera korsningens utformning. Armaturer och 
stolphöjder ska vara likvärdiga samt harmoniera med 
omkringliggande gators stolphöjder och armaturer. 

Anläggningsutförande Korsningar
• Belysningskrav ur VGU
• Vägarmatur alternativt spotlight med 

asymmetrisk ljusfördelning
• Armatur och stolpe lik befintlig belysning på 

anslutande vägar
• Stolpar placeras för orienterbarhet
• Symmetri gällande storlek på armatur, höjd på 

stolpe och armlängd

Belysning för väg, korsning, busshållplats samt övergångsställe i 
Landvetter. Med separat belysningsstolpe för busshållplats.
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Stadens entréer
Att ljussätta en tätorts entréer är ett sätt att skapa 
identitet åt orten med hjälp av belysning.  Det kan 
handla om att ett konstverk i en cirkulation får 
effektbelysning, att en tunnel/portal lyfts fram, att 
stolphöjden sänks eller att armaturers formspråk 
förändras.

Anläggningsutförande Stadens entréer
• Kreativ belysning
• Integrerade armaturer alternativt spotlights
• Färgat alternativt mönstrat ljus
• Identitetsskapande utseende på armaturer och 

stolpar

Integrerad belysning i handledare på gångbro över Boråsvägen.

Övergångsställen
Övergångsställen placerade på belysta vägar ska vara 
ljussatta enligt en belysningsklass högre än vägens 
klass, enligt VGU. Ljuset ska visuellt uppmärksamma 
bilförare om att trafiksituationen förändras. 

Om möjligt ska belysningsstolpar anordnas så att 
fotgängare framträder som en mörkare siluett mot 
en ljus bakgrund. Detta görs genom att placera 
belysningsstolpen efter övergångsstället, sett från 
bilförarens vy. 

För obelysta vägar ska områdets komplexitet och 
omgivningsljus avgöra om övergångsstället ska 
belysas eller ej.

Anläggningsutförande Övergångsställen
• Vägarmatur
• Samma typ av stolpe som övriga vägsträckan 

alternativt lägre stolptyp

Väl upplyst övergångsställe vid Fagerhultsskolan i Hindås. 
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Hindås stationsväg utförd med identitetsskapande belysning. 

Anläggningsutförande Stadsgata
• Identitetsskapande utseende på armaturer och 

stolpar
• Lyktarmatur, vägarmatur alternativt spotlight
• Stolphöjd baserad på trafiksituation och 

omgivning

Stadsgata
Stadsgator är vägar i centrummiljö kantade av 
verksamheter som ansluter till kvartersgator. 
Ofta kopplar dessa samman den inre stadsdelen 
med intilliggande stadsdelar. I Härryda kan t ex 
Biblioteksgatan i Mölnlycke centrum samt Hindås 
stationsväg i Hindås räknas som stadsgata. 

Belysningen ska vara karaktäristisk för området och 
bidra till identitet, genom färgval och formspråk. 
Färger på material ska vara enligt Kulörer på s. 24. 
Armaturer och stolphöjder ska bidra till fullgod 
belysning både på körbana och gångbanor, samt 
sprida ljus på vertikala ytor i markplan. Inspiration 
kan hämtas ur avsnittet om Gågator på s. 19 och 
Ljus från verksamheter på s. 22.

Resecentrum
Oavsett storlek på ort är resecentrum en tydlig 
identitetsmarkör och en viktig gemensam plats för de 
boende. Genom att belysa dessa platser med omtanke 
kan man höja ortens upplevda status.

På resecentrum och stora busshållplatser är den 
visuella vägledningen av största vikt, både för 
trafikanternas säkerhet men även för känslan av 
upplevd trygghet. 

Belysningen ska planeras så att ansikten tydligt 
framhävs och att de som rör sig på platsen kan 
lokalisera in- och utgångar. Belysningen ska visuellt 
påvisa skillnad på ytor där fotgängare vistas och där 
fordon färdas.

Ljuset på perronger ska vara bländfritt och framhäva 
platsens arkitektur. Armaturer kan med fördel 
monteras på pelare till skärmtak för att definiera 
vertikala ytor och kan även riktas upp mot taket för 
att på så sätt skapa ett indirekt ljus som ljussätter 
perrongen. Stolpar ska undvikas där det finns 
möjlighet att fästa belysning integrerad i eller på 
byggnadselement.

Anläggningsutförande Resecentrum
• Integrerad belysning
• Fasadarmaturer
• Lykta alternativt vägarmatur
• Stolphöjd baserad på trafiksituation och 

omgivning

Integrerad belysning i perrongtaket på Hulebäcksgymnasiets 
hållplats.
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Gång- och cykelvägar
I tätort ska belysning finnas på gång- och cykelvägar. 
Krav för belysningsstyrka ska hämtas ur VGU och 
baseras på omgivande ljus. Ljuspunktshöjden ska 
anpassas efter mänsklig skala med en maxhöjd på 
4-5m. 

Ljuset kan tillgodoses med egen separat 
belysningsstolpe, av vägbelysningen eller med arm 
monterad på vägbelysningsstolpe. För att bibehålla 
helhetsintryck i formspråket ska armaturer för GC 
vara av samma modell som vägarmatur.

För gång- och cykelväg med separat belysning kan 
armaturtyp lykta eller vägarmatur med GC-optik 
användas. Är sträckan lokaliserad i grönområden 
är användande av lykta lämpligt, då armaturens 
ljusfördelning bidrar med omgivningsljus på grönska 
och mötande människor. Beslut ska fattas baserat 
på områdets karaktär och intilliggande belysnings 
utformning. 

Anläggningsutförande Gång- och 
cykelvägar
• Rörstolpe 4-5m med lyktarmatur
• Rörstolpe 5-6m med vägarmatur GCoptik

Lyktarmatur och spotlight belysta träd längs Rådaallén. Vägarmatur med GCoptik längs gång- och cykelväg i Landvetter. 

Placeringar och ljussättning ska uppmärksamma 
riktningsförändringar och potentiella hinder. 

Gång- och cykelväg utanför tätort ska vara belyst 
om det anses finnas en trafiksäkerhetsrisk med att 
låta den vara obelyst. Detta kan baseras på gång- 
och cykelvägens geografiska placering, upplevelse 
av trygghet på sträckan, användningsmängd 
eller att gång- och cykelvägen är ett viktigt 
kommunikationsstråk. Beslut om sträckan ska vara 
belyst eller ej tas av kommunen.
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Tunnlar
Med hjälp av en genomtänkt ljusplanering har tunnlar 
och portaler hög potential att kunna bli ett vackert 
och identitetsskapande objekt i stadsmiljön nattetid, 
samtidigt som den upplevs som en trygg plats. 

Belysning i tunnlar ska harmoniera med ljusnivåerna 
utanför för att öka upplevelsen av trygghet. Armaturer 
ska vara avbländade, riktade mot väggar och/eller 
tak för att tydligt markera det visuella rummet och 
bidra till en rymlig känsla. Belysningskrav för den 
horisontella ytan kan uppfyllas med hjälp av indirekt 
reflekterat ljus. Detta gäller såväl för gång- och 
cykeltunnlar som portaler vid vägar. 

Rekommenderat är att belysa väggarna utanför 
tunneln och på så sätt skapa en mjukare övergång till 
ljusmiljön inuti tunneln. Passagen kommer upplevas 
omhändertagen, inbjudande och bli en tydlig visuell 
målpunkt längs med sträckan. 

Anläggningsutförande Tunnlar
• Fasadmonterade armaturer inuti tunneln
• Stolpe för gång- och cykelbana placeras i 

närhet till tunnelmynning
• Fasadarmaturer monterade utanför tunnel

Gång- och cykelpassage med ljus på väggar och tak. Belysningen 
bidrar till en indirekt ljussättning av den horisontella ytan. 
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SEKTIONER TRAFIKMILJÖ

Nedan redovisas exempelsektioner för kommunens 
trafikmiljöer. Sektionerna är ej kopplade till 
specifika typområden, utan visar på olika lösningar 
av belysning för väg. 
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TUNNLAR s. 41
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ORTSPECIFIK GESTALTNING
I följande avsnitt beskrivs de ortsspecifika 
belysningsstrategierna för tätorterna Mölnlycke, 
Landvetter och Hindås centrummiljöer. 

För varje tätort finns en karta föreställande 
en framtidsvision, med markering av 
centrumkärnan och prioriterade stråk inom denna. 
Anläggningsutformningen för respektive stråk 
beskrivs både i text och punktlistor. 

Avsnittet ska behandlas som en målbild för tätorterna. 
Genomförs framtida belysningsprojekt enligt 
avsnittet, kommer centrumkärnorna upplevas 
mer konsekventa och skapa sammanhängande 
identitetsstarka centrum för orterna.

Den ortspecifika gestaltningen gäller vid 
nyprojektering av kommunala områden inom 
respektive centrummarkering. Vid enstaka 
driftbaserade utbyten av stolpar, ljuskällor ska samma 
armatur/stolpe sättas upp som står där idag (enligt 
Ansvar och utförande på s. 7).

Mölnlycke

HindåsLandvetter

40

Skapa helhetssyn  
och identitet

Verka för ökad 
energieffektivitet 
samt ökad effek-
tivitet i drift- och 
underhållsarbete

Säkerställa funktion 
och kvalitet
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HINDÅS

Hindås

40

Hindås är en av kommunens större bostadsorter och 
karaktäriseras av sitt naturnära läge samt historik som 
rekreationsort. Tätorten är en populär bostadsort 
med ett litet centrum, som delas upp av Boråsvägen 
och järnvägens placering. 

Hindås centrum idag
Centrumbelysningen på Hindås stationsväg 
vid stationshuset utgörs idag av trästolpar i 
nationalromantisk utformning. En utformning av 
belysning som harmonierar väl med stationshusets 
arkitektur. Vidare öster- och västerut på Hindås 
stationsväg övergår belysningen till standard 
vägbelysning, både längs gatan och på intilliggande 
pendelparkeringar. Nära biblioteket ligger en fin liten 
parkyta belyst med vägbelysningsarmatur.

Hindås centrum ska vara tillgängligt för både bilar, 
gående och cyklister som samsas på en gemensam 
yta kring tågstationen. Belysningen i det relativt 
lilla centrumet ska verka för samtliga trafikanters 
möjlighet till orienterbarhet samt definiera var 
centrum börjar respektive slutar. Det är även av vikt 
att ta hänsyn till omkringliggande naturområden 
med höga rekreationsvärden och samtidigt belysa ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. 

Den ortspecifika gestaltningen för Hindås gäller 
endast för centrumkärnan lokaliserad söder om 
järnvägen, (enligt karta sid 46).

Hindås centrum.
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Hindås stationshus

Hindås stationsväg

Lindallé

Bibliotek

Hindås analyskarta
Kartan visar avgränsningen för Hindås centrum samt  
illustrationer för den Ortsspecifika gestaltningens framtidsvision.

Page 692 of 1165



47

TEKNIKGESTALTNING PROCESSERINNEHÅLLSFÖRTECKNING

Trädallén vid biblioteket i riktning mot Stationshuset.

Framtidsvision
Rumsligheten kan förstärkas i centrum, både 
för att bidra till visionen om ökad orienterbarhet 
och identitet. I dagsläget saknas belysning på 
vertikala ytor, frånsett det spill-ljus som ges från 
gatubelysningen. Detta leder till en omgivning utan 
större visuell variation under mörker. Ett första steg 
för att förstärka rumslighet och variation i centrum 
är att belysa utvalda träd, t ex de vackra lindarna 
intill vårdcentralen och allén upp till biblioteket. 
Upplevelsen av centrum kan även förlängas öster- och 
västerut på Hindås stationsväg genom att belysa träd 
placerade längs pendelparkeringarna. 

För att förstärka rumslighet, identitet och 
orienterbarhet finns det även en vinst med att förse 
byggnader med fasadbelysning. Ett vackert inslag i 
centrum hade varit att fasadbelysa Hindås stationshus. 
En byggnad som då får möjlighet att utgöra ett 
visuellt landmärke och identitetsmarkör såväl dag som 
natt.

Stärka identiteten

•  Belys träd för koppling till natur

• Förse stationsbyggnaden  
med fasadbelysning

• Enhetligt armaturval längs  
Hindås stationsväg

Stärka orienterbarheten

• Belysta träd och fasader blir  
vertikala blick- och 

orienteringspunkter

• Trästolparna markerar 
centrumkärna och 
gångsfartsområde

Främja trygghet

• Tydliga orienteringspunkter 
under mörker  

kan skapa ökad närvaro av  
människor i centrum

• Belysta vackra föremål (t. ex. 
konstverk och träd) skapar  

intresse och känsla av  
omhändertagen plats

Hindås trästolpe i förgrunden och Hindås stationshus.
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Sektionen visar de stolp- och armaturtyper som beskrivs i framtidsvisionen. 
Linjemarkeringarna kopplar till översiktskartan på sida 46, där stråk och 
placeringar redovisas.
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Hindås stationsväg
• Trästolpar med halvsfärisk vägarmatur vid 

stationshuset
• Stolpe 8m med arm 0,5m
• Halvsfärisk vägarmatur
• Placering bakkant gång- och cykelbana

Hindås stationsväg
Trästolparna vid stationshuset är en viktigt 
identitetsmarkör för orten (se markering på karta 
46) och hjälper till att markera att sträckan vid 
stationshuset som ett gångfartsområde. Trästolparna 
ska bevaras.

Vid uppdatering av gatubelysning på Hindås 
stationsväg kan samma typ av halvsfärisk armatur 
som trästolparna är försedda med användas. 
Detta kommer visuellt knyta ihop gatans 
belysningsutformning med centrumkärnans. 

Pendelparkeringen
Pendelparkeringar utgör en viktig samhällsfunktion 
för ökat användande av kollektivtrafiken. 
Dessa parkeringar ligger idag i centrum och 
parkeringsbelysningen sätter därmed prägel på 
ljusmiljön i området. 

Ett framtida alternativ skulle vara att använda lägre 
stolphöjder med lyktarmaturer istället för dagens 
belysning. Området kommer upplevas som präglat av 
lägre hastigheter.

Belysningen ska uppnå belysningskrav ur standard 
SS-EN 12464-2.

Pendelparkeringen
• Stolpe 5-6m med triangulär lyktarmatur
• Galvad varmförzinkad

Gångstråk
• Stolpe 4-5m med triangulär lyktarmatur
• Galvad varmförzinkad

Gångstråk
I anslutning till biblioteket finns ett gångstråk där 
ett flertal näringsidkare driver verksamhet. Stråket 
består dels av en smalare gränd och övergår sedan i 
en öppnare yta. Sträckan ska utföras med belysning 
anpassad för gående, med lyktarmatur och låg 
stolphöjd 

Armaturens ljusfördelning kommer bidra till spilljus 
på fastigheternas fasader i gränden och skapa en 
rymligare upplevelse för gångstråket. 
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LANDVETTER

Landvetter

40

Landvetter är kommunens näst största bostadsort 
och präglas av småhusbebyggelse samt goda 
kommunikations- och servicemöjligheter. Under åren 
har Landvetter centrum gradvis förflyttats från söder 
till norr om riksväg 40. Idag återfinns majoriteten av 
ortens samhällsfunktioner på den norra sidan, medan 

Landvetter centrum idag
Stora delar av centrumkärnan är idag anpassad för 
biltrafik med vägar, resecentrum och parkeringsytor. 
Brattåsvägens och Härrydavägens belysning utgörs 
idag av 8m höga stolpar med halvsfärisk vägarmatur 
med ett modernt formspråk, en utformning 
som stämmer överens med norra centrums 
bebyggelsekaraktär. På flertalet av de gångytor som 
finns i centrum används samma armatur, då monterad 
på en lägre stolpe om 6m. 

Parkeringen anslutande till Brattåsvägen korsas av 
gångstråk som naturligt delar upp parkeringsplatsen 
i två delar. Parkeringsytan och gångstråken belyses 
med vägarmaturer på högre stolptyp med dubbelarm. 
Ett utav gångstråken belyses med pollare. 

den södra sidan präglas av äldre bostadsbebyggelse 
och landsbygdskaraktär med höga naturvärden. 

I anslutning till kulturhuset och resecentrum leder 
gågator till en mindre torgyta, Guldsmedsplatsen. 
Området belyses med spotlights och gobos på master, 
samt markinfälld belysning för ljus på växtlighet. 
Masterna är utformade med en guldtopp som 
efterliknar taket på Kulturhuset. 

Landvetter centrum har flera mindre parkytor som 
belyses med hjälp av spotlights på mast, i kombination 
av accentljus från pollare placerade i växtlighet.

Gångbron som förbinder norra och södra centrum 
över riksväg 40 belyses idag med äldre vägarmaturer 
monterade på låga stolpar. 
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Kulturhus

Vårdcentral

Rececentrum

Brattåsvägen

Landvetterskolan

Landvettermotet

Härrydavägen

Landvetter analyskarta
Kartan visar avgränsningen för Landvetter centrum samt 
illustrationer för den Ortsspecifika gestaltningens framtidsvision.
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Framtidsvision
Genom att skapa tydliga vistelse- och trafikmiljöer 
med hjälp av ljus och formspråk hjälper belysningen 
till att förmedla förändringar i centrums 
trafiksituationer. Det går även med belysningens 
hjälp att visuellt knyta ihop norra och södra centrum 
som ett enat centrum, trots de olika delarnas skilda 
bebyggelsekaraktär.

Att konsekvent använda sig av 
belysningsanläggningar med ett formspråk som 
signalerar ytans användningsområde, är ett bra sätt 
att göra det lättare att urskilja områden för gående 
respektive för fordon. 

På kartan (sid 51) finns prioriterade stråk 
uppritade samt vilken typ av belysning de ska 
utföras med. Vid utökning av centrumkärnan ska 
samma belysningslösningar användas för nya stråk 
anslutande till dagens befintliga.

I förlängningen kommer detta konsekventa utförande 
resultera i att Landvetter centrum upplevs som en 
tillgänglig och omhändertagen plats.

Härrydavägen i västlig riktning, med Landvetters karaktäristiska 
armatur och stolpe.

Tre olika utföranden på belysning i gränd mot Guldsmedsplatsen. 
Genom att blanda utformning på stolpar och armaturer på sam-
manhängande stråk blir området mer svårorienterat.

Stärka
 identiteten

• Knyta ihop norra och södra 
centrum med tilltalande 

gångbrobelysning

• Kreativt belysta torgytor och 
gränder

Främja trygghet

• Enhetligt utformade 
belysningsanläggningar

• Kreativ belysning i gränder

Stärka orienterbarheten

• Olika stolphöjder för gång- 
respektive bilvägar
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Sektionen visar de stolp- och armaturtyper som beskrivs 
i framtidsvisionen. Linjemarkeringarna kopplar till 
översiktskartan på sida 51, där stråk och placeringar 
redovisas.
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Gångstråk & parker
Vid uppdatering av grångstråken i centrumområden 
ska antingen armaturtyp triangulär lykta eller 
halvsfärisk armatur användas. Armaturerna ska 
vara försedda med direktljus med asymmetrisk 
ljusfördelning (GC-optik). 

Pollarbelysning återfinns idag på flera platser i 
centrum, dels i parkytor men även vid ett gångstråk 
över parkeringen. För att minska påkörningsrisken. 
ska pollare endast i framtiden användas i 
parkområden. 

Parkeringar
Belysningen på de centrala parkeringarna 
ska följa belysningskrav ur standard SS-EN 
12464-2 samt uppmärksamma riskmoment och 
orienteringspunkter. Anläggningsutformningen 
för belysning till parkeringsytorna ska utföras med 
en medelhög stolpe med halvsfärisk vägarmatur på 
dubbelarm.  Utformningen av anläggningen ska även 
ta hänsyn till att det kan vara en blandtrafiksmiljö, 
med både parkeringar och korsande gångstråk, och 
tydligt markera dessa. Stolphöjden för gångsstråk ska 
därför vara anpassad till mänsklig skala och belysas 
med annan armaturtyp än den för parkeringen. 

Genom att använda sig av lägre stolphöjder 
och ett mjukare formspråk på armaturerna i 
parkeringsytorna signalerar belysningsanläggningen 
att området är ett lågfartsområde. Detta skapar även 
ett mer stadsnära uttryck.

Brattåsvägen & Härrydavägen
Dagens utformning av belysning på Härrydavägen 
verkar både för trafiksäkerhet och identitet. Den 
halvsfäriska armaturtypen används specifikt i 
Landvetter centrum och är en tydlig identitetsmarkör 
för orten.

Vid uppdatering av belysning vid cirkulationen 
och på Brattåsvägen ska samma armatur och 
stolputformning användas för att tydligt markera 
entrén till centrum. 

Brattåsvägen & Härrydavägen
• Stolpe 8m med halvsfärisk armatur på arm 0,5m
• GC- belysning halvsfärisk armatur med GCoptik 

monterad på arm 0,5m och höjd 6m
• Placering bakkant gång- och cykelbana 

Gångstråk & parker
• Stolpe 4-5m med triangulär lyktarmatur alt. 

halvsfärisk armatur med GC-optik.
• Pollarbelysning placerad i växtlighet och längs 

gångstråk i parker
• Integrerad belysning under bänkar
• RAL 9007 Grå aluminium

Parkeringar
• Parkeringsytor: Stolpe 6-8m med halvsfärisk 

vägarmatur på proportionerligt anpassad 
dubbelarm

• Gångstråk: Stolpe 4-5m med annan armaturtyp 
än parkeringens armatur

• Placering mellan parkeringsrader alternativt 
ytterkant parkering
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Guldsmedsplatsen & torg
Centrerat i norra centrum ligger Guldsmedsplatsen, 
här ska belysningen vara mer kreativ både gällande 
anläggningsutformning och ljussättning. Anslutande 
gränder ska ha liknande anläggningsutförande.

Gränden norr om torget är en viktig 
framkomlighetssträcka för utryckningsfordon, 
därför får inga stolpar placeras i denna ytan. För att 
skapa trygghet och identitet kan belysningen istället 
tillgodoses med fasadarmaturer. Ljuset ska vara 
kreativt planerat för att knyta ihop gränden med 
Guldsmedsplatsen resterande utformning.

Guldsmedsplatsen är det enda området i Landvetter 
där spotlights på mast får användas. Om det skapas 
nya torgytor får spotlights på mast appliceras, men 
inte med den karaktäristiska guldtoppen. Istället ska 
stolptopp utformas utifrån det nya torgets karaktär. 
Genom att alla master som appliceras i tätorten 
utformas med en för platsen unik stolptopp skapas en 
specifik stolptyp som endast återfinns i Landvetter. 
Ett bra sätt att förstärka ortens identitet med hjälp av 
belysning, likt trästolparna i Hindås.

Effektbelysning
För att öka trygghetsupplevelsen i centrum 
uppmuntras effektbelysning av träd, konstverk 
och fasader placerade i/intill ytor för gående. 
Genom att effektbelysa vertikala objekt bidrar det 
till ökad orienterbarhet, trygghet och identitet för 
centrummiljön.

Områden som ska innehålla effektbelysning är 
trädalléer runt Kulturhuset, fasader och belysning 
av konstverk i gränder runt Guldsmedsplatsen samt 
i anslutning till Resecentrum. Även konstverk i 
anslutning till Landvetter centrums entréer får 
effektbelysas, exempelvis vid cirkulationsplatsen i 
väster.

Gångbro 
Gångbron över riksväg 40 förbinder norra och södra 
centrum och är ett landmärke för orten. Genom att 
höja kvalitén på belysningen kan bron bli en viktig 
och vacker identitetsmarkör.

Rekommenderat är att placera infälld belysning 
i broräckets handledare. Dels för att plocka ner 
belysningen i mänsklig skala, visa på omhändertagen 
och genomtänkt plats samt för att förhindra 
spilljus ner på riksväg 40. Alternativet är att byta ut 
armaturerna på dagens befintliga stolpar till samma 
typ av lyktarmatur som används för gångstråken 
i centrum. Lyktarmaturen ska vara försedd med 
asymmetrisk ljusfördelning för att inte skapa spill-
ljus på riksväg 40. 

Gångbro
• Infälld belysning i broräcke, assymetrisk 

ljusfördelning
• Lyktarmatur med assymetrisk ljusfördelning
• Provbelysning ska utföras

Guldsmedsplatsen & torg
• Mast 7m med spotlights och goboarmatur
• RAL 9007 Grå aluminium
• Platsspecifk utformning på stolptopp
• Kreativ fasadbelysning i gränder
• Ljussättning av träd och konstverk

Effektbelysning
• Markinfällda armaturer för ljus på träd
• Spotlights alternativt markinfälld armatur för 

ljus på konstverk
• Fasadarmaturer med anpassade ljusegenskaper 

för fasaden som ska belysas
• Goboarmaturer för mönstrat ljus på mark eller 

fasader 
• Provbelysning ska utföras
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MÖLNLYCKE

Mölnlycke

40

Mölnlycke centrum idag
Säterivägen, Allén och Benarebyvägen är alla vägar 
som leder besökare in mot centrumkärnan. Dessa 
vägar är belysta med den karaktäristiska rödlackerade 
Mölnlyckestolpen med halvsfärisk armatur monterad 
på spårvägsarm. Armen är dekorerad med ett eklöv 
ovanför armaturen, en utformning som kopplar 
samman dekorationen med Mölnlyckes historia som 
odlings- och handelsträdgårdsort. Mölnlyckestolpen 
används även på vägar i centrumkärnan, så som på 
Biblioteksgatan och vid Råda torg.

Torg, gågator och Hulebäcksgymnasiets busshållplats 
belyses idag med spotlights på mast blandat med 
integrerad belysning med lägre ljuspunktshöjd 
under bänkar och i konstverk. Variationen i 
ljuspunktshöjder för dessa ytor skapar orienterbarhet 
och identitet i centrumkärnan och hjälper till att 
definiera områden där gående vistas. 

Anläggningsutförandet för parkeringsytorna i 
Mölnlycke centrum varierar mellan halvsfärisk 
vägarmatur på Mölnlyckestolpar, vägarmatur på 
6-8m stolpar alternativt globformade lyktarmaturer 
på 4m stolpar. Parkeringarna är en viktig 
samhällsfunktion för orten och bör därför utföras mer 
enhetligt inom centrumkärnan med ljuspunktshöjder 
anpassade för mänsklig skala samt med stadsmässigt 
formspråk på armaturerna. 

Mölnlycke är kommunens centralort och största 
bostadsort. Centrum består av en blandning 
av bostäder, serviceverksamheter, butiker, 
parkeringsytor och flertalet vistelsemiljöer som gör 
Mölnlycke till en viktig och attraktiv plats att besöka 
för kommunens invånare. Centrumkärnan ligger 

vackert lokaliserat intill Mölndalsån som kopplar 
samman de för orten identitetsstarka sjöarna Rådasjön 
i väster och Massetjärn i öster. 
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Kommunhus

Biblioteksgatan

Allén

Kindboparken

Kartan visar avgränsningen för Mölnlyckes nuvarande centrum-
kärna samt illustrationer för den Ortsspecifika gestaltningens 
framtidsvision.

Mölnlycke analyskarta
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Kulturhus

Hulebäcksgymnasiet

Långenäsvägen

Massetjärn

Mölnlycke Idrottsplats

Idrottsgatan

Säterivägen

Ko
nn

ek
tio

n 
m

ot
 v

äs
tr

a 
ce

nt
ru

m
kä

rn
an

Benarebyvägen

Mölnlycke fabriker

Kartan visar avgränsningen för Mölnlyckes nuvarande centrum-
kärna samt illustrationer för den Ortsspecifika gestaltningens 
framtidsvision.

Mölnlycke analyskarta
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Framtidsvision
Mölnlycke centrum står inför en spännande 
förändring, med nybebyggelse, förtätning och nya 
vackra platser att vistas på. Belysningen ska visa på 
att Mölnlycke är kommunens centralort, bibehålla 
centrums visuella uttryck under mörker och skapa 
trygga orienterbara ytor.

Med belysningens hjälp ska områden för bil- 
respektive gång- och cykeltrafik markeras tydligt i 
det välbesökta centrumet. Ljuset ska även framhäva 
vackra attraktiva platser i identitetsstarka miljöer så 
som Mölndalsån, Massetjärn och Biblioteksgatan. 
Belysningsanläggningar som beskrivs i avsnittet ska 
även enkelt kunna fortsätta appliceras på nya gator 
och platser allt eftersom Mölnlycke centrum byggs ut 
och förtätas. 

På sida 57-58 finns en analyskarta med 
prioriterade stråk uppritade, samt vilken typ av 
belysning de ska utföras med.

Vy över gågata mellan Biblioteksgatan och Mölndalsån. 

Stärka identiteten

• Kreativ och effektfull belysning längs 
Mölndalsån

• Mölnlyckestolpen runt 
centrumkärnan

Stärka  
orienterbarheten

• Skillnader i belysningsutförande 
mellan centrum och centrumkärna.

Främja trygghet

• Förläng vistelsetiden kring 
Mölndalsån och Massetjärn med 

effektbelysning

• Sänkta ljuspunktshöjder i centrum

Mölnlyckestolpen placerad längs Säterivägen. Kulören ska fasas ut 
och nya stolpar utförs i ral 7024.
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Sektionen visar de stolp- och armaturtyper som beskrivs 
i framtidsvisionen. Linjemarkeringarna kopplar till 
översiktskartan på sida 57-58, där stråk och placeringar 
redovisas.
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Parkeringar
För att kunna ta sig till och från serviceverksamheter 
och butiker finns flertalet parkeringsytor i 
centrumkärnan. Belysningsstolparna ska placeras 
för att bidra till orienterbarhet och god översikt, 
samt höjdutformas i mänsklig skala, vilket innebär 
placeringar linjärt mellan parkeringsrader och/
eller i växtlighet samt kan vara en lägre stolptyp än 
omkringliggande vägars belysning. 

I Mölnlycke ska belysningsutförandet för 
parkeringar inom centrumkärnan skilja sig mot 
parkeringsområden intill centrum (se markeringar på 
analyskartan på s. 57-58).

Belysningen på de centrala parkeringarna ska följa 
belysningskrav ur standard SS-EN 12464-2.

Vägar
Inom centrumområdet ligger Säterivägen, 
Benarebyvägen och Allén. Vägar som är bärande för 
såväl bil- och cykeltrafik för att kunna färdas in, ut 
och kring centrum. Dessa vägar har stor potential 
att visuellt markera centrumkärnan med hjälp av 
belysning. 

”Mölnlyckestolpen” 8m med halvsfärisk armatur 
ska användas på Sätervägen, Benarebyvägen och 
i Allén, enligt markering på analyskartan sida 
57-58. Belysning för intilliggande gång- och 
cykelbana ska tillgodoses av halvsfärisk armatur 
fäst på separat spårvägsarm monterad på 6m höjd på 
Mölnlyckestolpen. 

Mindre och mer centrala vägar inom centrumkärnan 
ska utformas med konisk stolpe 6-8m, placerad i 
trädlinjer, för att kunna ge ljus åt både vägbanan och 
bakomliggande gångvägar.  Armaturen ska vara typ 
vägarmatur med ett modernt formspråk. Skillnaden 
i stolphöjd och armatur mot de större vägarna 
signalerar att området präglas av lägre hastigheter och 
uttrycket blir av mer stadsnära karaktär.

Biblioteksgatan ska baseras på avsnitt Stadsgata på 
s. 39. För att skapa variation i ljuspunktshöjd och 
tydligare markera gatan som gågata kan integrerad 
belysning i landskapselement användas.

Säterivägen, Benarebyvägen och Allén
• Mölnlyckestolpe 8m med Mölnlycke 

spårvägsarm
• Halvsfärisk vägarmatur
• Gång- och cykelvägsbelysning monterad på 

höjd 6m inklusive arm på Mölnlyckestolpe
• Placering i trädlinje
• Ral 7024

Vägar i centrumkärna
• Konisk stolpe 6-8m
• Vägarmatur
• Gång- och cykelvägsbelysning monterad på 

höjd 6m, med kort arm på konisk stolpe
• Placering i trädlinje
• Ral 7024

Parkeringar i centrumkärna
• Stolpe 4-6m
• Lyktarmatur
• Placering mellan parkeringsrader och/eller i 

grönska
• Ral 7024 Grafitgrå

Parkeringar intill centrumkärna
• Stolpe 6-8m
• Vägarmatur
• Placering mellan parkeringsrader och/eller i 

grönska
• Ral 7024 Grafitgrå
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Torg, gränder & gågator
Grönmarkerat område på analyskartan 
symboliserar platser där belysningen ska tillgodoses 
genom spotlights på mast. Detta innebär att 
anläggningsutförandet ska förlängas österut mot 
Allén för att möta Hulebäcksgymnasiets busshållplats 
och parken vid Idrottsgatan, samt västerut in mot 
Centralvägen. Genom att konsekvent använda samma 
anläggningsutförande för den markerade ytan skapas 
tydligare orienterbarhet i området.

Gunnar Runforsgränd mellan Biblioteksgatan och 
Råda torg är en smal gågata som kantas av bostadshus 
med balkonger och ett skärmtak för butikerna i 
markplan. Utformningen av fasaderna komplicerar 
placering av belysningsstolpar. Belysningen för 
gränden ska utföras kreativt och estetiskt för att 
upplevas som ett tryggt och omhändertaget stråk i 
Mölnlycke centrum. Är det ur framkomlighetsaspekt 
möjligt att placera master med spotlights i gränden 
ska detta utföras. Alternativet är att utforma platsen 
med effektbelysning, exempelvis ljusslingor, som 
bidrar till ljus på grändens horisontella yta. 

På torget och gågatan mellan Biblioteksgatan och 
Mölndalsån ska belysningen utföras med spotlights 
på mast 6m. Ljusbilden ska utföras enhetligt med 
belysningen på Lennart Kvarnström plats, med 
goboarmaturer samt integrerad belysning i konstverk 
och under bänkar.

Torg, gränder & gågator
• Spotlights på mast 7m för torg
• Spotlights på mast 6m för gränder/gågator
• Goboarmatur
• Integrerad belysning under bänkar
• Belysning på konstverk
• Ral 7024 Antracitgrå

Gångstråk
• Stolpe 4-5m armaturtyp lykta 
• Ral 7024 Antracitgrå

Gångstråk
Majoriteten av centrumkärnans gångstråk ska belysas 
med spotlights på mast (som tidigare beskrivits 
under rubriken Torg, gränder & gågator på s. 
62). För övriga gångstråk ska istället lyktarmatur 
med klassiskt formspråk på stolpe 4-5m användas. 
Beroende på gångstråkets placering i förhållande till 
fasader, växtlighet och vägbelysning ska ljusbilden 
anpassas, men i regel gäller direkt cirkulär ljusbild för 
stråken markerade på kartan.
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Nya vägar
• Konisk stolpe 6-8m
• Vägarmatur
• Gång- och cykelvägsbelysning monterad på 

höjd 6m på konisk stolpe
• Placering i trädlinje
• Ral 7024

Massetjärn
Området öster om centrumkärnan är under 
uppbyggnad. Nya kommunala ytor i området, 
så som vägar, torg och gångstråk, ska belysas 
med samma typ av anläggning som tidigare 
beskrivet för likvärdiga områden inom Mölnlyckes 
centrummarkering. 

Grönområdet kring Massetjärn ska ljusgestaltas 
enligt Parker på s. 20, med hänsyn till råd angivna 
i Närhet till vatten på s. 20.

Mölndalsån
Mölndalsån är en viktig identitetsmarkör 
för Mölnlycke som ortens vardagsrum och 
sammanlänkande element. För att bidra till visionen 
om identitet och trygghet ska området längs 
Mölndalsån ljussättas estetiskt och effektfullt.

Området är ett stråk för gående och bör utföras 
med ljuspunktshöjder anpassade till mänsklig skala. 
Stråket norr om Mölndalsån ska belysas med pollare 
från ”centrumtrappan” fram till Massetjärn ( se 
grönstreckad linje på analyskartan, sid 57-58).

Centrumtrappan kan gestaltas med släpljus på de 
omkringliggande murarna, för att skapa en mer 
inbjudande plats att betrakta Mölndalsån ifrån. 

Konstverket vid centrumtrappan ska belysas 
tredimensionellt. Ljuset kan skapas med 
undervattensarmaturer typ spotlight placerade 
centrerat i verket. Vattenkabel monteras i ån för att 
förse armaturerna med ström.

De fyra gångbroarna över ån kan effektbelysas, samt 
förses med integrerad belysning i handledarna för ljus 
på gångytan. Provbelysning ska utföras för samtliga 
broar med fokus på minimalt spilljus ner i vattenytan, 
kreativt ljus, god orienterbarhet och bländfritt ljus. 

Mölndalsån
• Pollare längs norra gångstråket
• Effektbelysta broar
• Integrerad belysning i handledare på broar
• Vertikalbelysning på utvalda träd
• LED-lister på murar vid centrumtrappan

Massetjärn
• Stolpe 4-5m med lyktarmatur, alternativt 

vägarmatur med GC-optik
• Ral 7024 Antracitgrå

Utvalda träd längs Mölndalsån, längs med södra 
åsidan, kan förses med vertikalbelysning. Om det 
är möjligt ska ljuskällorna (markinfällda spotlights) 
placeras mellan åkanten och stammen. För att minska 
risken för ljusföroreningar ska ljuset riktas upp längs 
stammen och på så sätt skapa släpljus som sedan 
fördelar sig upp i kronan. Provbelysning ska utföras 
för att välja ut vilka, samt hur många, träd som ska 
belysas och även för att hitta rätt position och vinkel 
för armaturerna. 

Page 709 of 1165



64

TEKNIKGESTALTNING PROCESSERINNEHÅLLSFÖRTECKNING

Teknik
Följande avsnitt i belysningsprogrammet beskriver 
tekniska material- och utförandekrav.

Val av anläggningstyp och utformning med stolpar 
och armaturer ska ske i samråd med Härryda 
kommun samt med avsnitt Gestaltning som grund.
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ELKRAFTSSYSTEM
Kablar i mark för belysning ska förläggas enligt 
EBR KJ 41:15. Undantag från EBR KJ 41:15 är att 
skyddsfyllning runt kabel ska vara sand och inte 
stenmjöl.

Huvudledning
Huvudledning från belysningscentral till stolpar 
ska vara av typ SE-N1XE med gul yttermantel. Vid 
luftledning ska huvudledning vara ALUS.

Kabelarea i Härryda kommun ska vara minst 10mm². 
Alternativt dimensionerat efter beräkning på 
spänningsfall och uppfyllt utlösningsvillkor.

Belysningsanläggningar ska utföras med TN-C 
system, 4-ledarsystem.

KABELSKYDD
Kabelskydd ska utföras enligt EBR KJ 41:15.

Ledningar som förläggs på konstruktion eller fasad 
ska förses med kabelskydd. Vid känsliga miljöer 
ska kabelskydd målas i kulör likt underlag på 
konstruktion, fasad eller liknande.

Gruppledning
Lyktledning i stolpar ska vara enligt standard 
EN 60598. Area på lyktledning ska vara 1,5mm². 
Lyktledning i stolpe ska avsäkras med 6A.

Ledning till väntkur, reklampelare, effektbelysning 
ska vara av typ EQQJ 2x2,5+2,5mm².

Kabelskyddsrör
Kabelskyddsrör i mark ska vara SRN 50 och tvärs väg 
rör SRS 110. Rör tvärs väg ska förläggas vinkelrätt.

U-format kabelskydd
Ledningar på konstruktion eller fasad ska skyddas 
med U-format kabelskydd. Klammer och skruvar för 
fastsättning av kabelskydd ska vara rostfritt syrafast
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Stolpar ska vara placerade i prefabricerat 
betongfundament.

Fundament ska uppfylla krav och vara deklarerade 
enligt SS-EN 14991:2007 ”Förtillverkade 
betongprodukter – Grundläggningselement”. 

Fundament för stolpe ska vara av typ med likvärdig 
prestanda som fundament som använts vid tester 
enligt SS-EN 12767:2007.  

Fundament med tillhörande detaljer ska vara anpassat 
för aktuell stolpe. 

Fundament för stolpar ska ha minsta höjd 900mm och 
för pollare 700mm.

Fundament ska placeras på kommunal mark.

Säkerhetsavstånd till ledningar ska följa 
ledningsägares anvisningar.

Fundament ska ej placeras närmare körbanekant än 
0,5 m från vägkant och 0,6 m från gång- och cykelväg. 
Vid cirkulationer ska fundament placeras minst 1,5 
m från asfaltskant för att minska risk för påkörning. 
Fundament ska ej placeras i dikesbotten.

Sättning av fundament. Sättning av fundament i slänt.

FUNDAMENT

Sättning av fundament ska utföras enligt 
tillverkarens anvisning eller om ej annat 
anges enligt nedan:
• Grundläggning på väldränerad bädd 

minst 200mm djupare än fundamentets 
nedsättningsdjup.

• Botten återfylls med samkross 0-32 som 
packas väl till välavvägd plan yta.

• Överkant fundament max 50 mm över färdig 
mark. Vid slänt max 100 mm.

• Fyllning och packning enligt AMA Anläggning 
CEB/53.

• Toleranser avseende lutning 5mm/m.
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Belysningsstolpar ska vara CE-märkta enligt någon 
av följande europeiska tekniska specifikationer: SS-
EN 40-4, SS-EN 40-5, SS-EN 40-6 eller SS-EN 
40-7.  

Belysningsstolpar ska klara krav enligt Trafikverkets 
riktlinje TDOK 2012:22 ”Material och varor – krav 
avseende innehåll farliga ämnen”. 

Stålstolpar ska normalt vara varmförzinkade i sin 
helhet och utförda med rotlack.

Stolpluckas låsskruv ska vara av typ Torx PIM, minst 
storlek T30 och vara av rostfritt syrafast material.

Varmförzinkning ska utföras enligt SS-EN ISO 
1461:2009.

Stolpe ska dimensioneras för en teknisk livslängd om 
minst 30 år. 

Stolpar på vägar med hastighet 70km/h eller mer ska 
vara eftergivliga och uppfångande.

Stolpe får luta max 5mm/m efter montering. 

Stolphöjd ska normalt vara enligt nedan eller enligt 
sektioner och anläggningsutförande i avsnitt 
Gestaltning.

Stolpcentral (Stolpinsats) ska vara utförd som TN-C-
system.

Armaturer ska avsäkras med diazedsäkring 6A.

Stolpcentral ska vara utförd med fyra kopplingsplintar 
4x25mm².

Varje armatur ska avsäkras med egen säkring i 
stolpcentral. 

Skyddsledare från PEN plint till stolpe ska vara 
minst 10 mm2. Skyddsledare från PEN-plint till 
stolpe ska vara utförd på sådant sätt att vid skada bryts 
skyddsledaren sist.

Installationen i stolpcentralen ska vara överblickbar 
och monterad uppifrån och ner, L1, L2, L3, PEN. 
Kopplingsplintars öppningar ska vara vända nedåt 
och skruvanslutningar ska vara vända utåt.

Stolpinsats ska vara beröringsskyddad och räknas som 
stolpcentral.

Vid inkoppling av tillfällig belysning såsom 
säsongsbelysning utförs denna som TN-S system. 

Stolpinsats typ Fingal Johnsson 4-led 6A plint M6 
5pol (E77 796 47) eller likvärdig ska användas. 
Montageanvisning enligt https://www.fi-jo.se/
documents/fijo-monteringsanvisning-tns-5ledarsys-
tnc-4ledarsys.pdf

Montageanvisning för stolpinsats från Fingal Johanson.

Stolphöjder
• Gång- och cykelvägar, 4-5m.
• Bostads- och lokalgator, 6-8m.
• Huvudgata och genomfartsgata, 8-10m.

Stolpar vid gång- och cykelväg placeras med 
stolplucka vänd mot gång- och cykelväg.

Stolpar vid väg placeras med stolplucka åt vänster sett 
från vägen så att man vid arbete i stolpe ser mötande 
trafik.

Stolpar ska förses med märkskylt som tillhandhålls av 
Härryda Energi AB enligt avsnitt Märkning. 

STOLPAR STOLPCENTRAL
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Val av armaturer ska ske efter typ i sektioner och i 
samråd med Härryda kommun och Härryda Energi 
AB.

Armaturer ska uppfylla kraven i Trafikverkets 
TRVINFRA-00145, LED-armaturer.

Armaturer ska vara utförda med LED.

Armaturer ska som lägst ha en kapslingsklass IP65.

Färgtemperatur ska normalt vara 3000K +/- 200K. 
För effektbelysning kan annan temperatur användas.

Färgåtervinning, RA ska inte understiga Ra80.

LED armaturers paneler eller drivdon ska minst ha en 
livslängd av L90F10 100.000 timmar vid ta 25 grader 
Celsius.

Armaturer för vägbelysning ska vara utförda med 
nattsäkning (dimmas ned 50%) mellan kl 22-05. 
Undantag kan vara övergångsställen, gång- och 
cykelvägar och tunnlar som ska vara utrustade med 
möjlighet för nattsänkning. Undantag ska bestämmas 
i samråd med Härryda kommun och Härryda Energi. 

ARMATURER
Matning och styrning av belysning i Härryda 
kommun sker från belysningscentraler ägda av 
Härryda Energi.

Belysningscentraler ska vara av typ ENSTO E-GBK 
63.0061-SC200-LA1 eller likvärdig.

Styrning i belysningscentraler ska utföras 
med Capelon Greenstreet SC-200 enhet som 
tillhandahålls och programmeras av Härryda Energi 
AB. 

Placering av centraler ska optimeras för att minimera 
antalet.

Belysningscentral ska märkas med skylt enligt avsnitt 
Märkning Belysningscentral.

BELYSNINGSCENTRALER

Belysningscentral.
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Kablar
Kablar i stolpar ska märkas med var matning kommer 
ifrån och till vilken stolpe matningen går till.

Märkning ska utföras med skylt som fästs på varje 
kabel. Märkning av kablar i stolpe ska utföras enligt 
illustration nedan.

Märkning huvudledning i stolpar, tre kablar.

Märkning huvudledning i stolpar, två kablar. 

Märktejp på stolpe.

Märkning belysninsgcentral

MÄRKNING
Stolpar
Stolpar ska förses med märktejp typ Brother TZe-
251, black on white 24mm med texthöjd 16mm som 
tillhandhålls av Härryda Energi AB.

I centrummiljö kan diskretare utförande av märktejp 
användas.

Märktejp ska placeras på en höjd av 1.8m mot vägbana 
så att text kan avläsas från servicefordon. Innan 
fastsättning ska yta ska vara fri från smuts och vara 
ren för god vidhäftning.

Belysningscentral
Märkning ska utföras enligt EBR KJ 31:13 och SS 437 
01 40.

Belysningscentraler ska märkas med märkskylt typ 
plastlaminat 120x40mm. Text ska vara svart på vit 
botten och vara centrerad. Texthöjd 10mm. 

Nummer på belysningscentral erhålls av Härryda 
Energi AB.
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Förekommer elektronikkomponenter som kan skadas 
vid isolationsmätning eller stötprovning, ska de 
bortkopplas före mätning och prov. Bortkopplade 
komponenter anges i protokoll. Entreprenören svarar 
dock för att installationerna uppfyller ställda krav på 
isolationsmotstånd.

Samtliga kontroller och provningar ska dokumenteras 
i entreprenörens egenkontrollprogram 
Allt injusteringsarbete för de anläggningsdelar 
som ska kontrolleras och provas ska vara avslutade 
före det att provning får påbörjas.Provning av 
installerade delkomponenter ska ske under verkliga 
driftförhållanden eller medsimulerad belastning för 
kontroll av samverkande prestanda.

Dokumentation och protokoll över egenkontroll 
ska lämnas senast 2 veckor innan slutbesiktningen.
Anläggning ska provas i enlighet med SS 436 40 
00 Elinstallationsreglerna, ”Kapitel 61- Kontroll 
föredrifttagning” innan överlåtande. Följande prov 
ska göras och protokoll från prov ska överlämnas 
tillanläggningsägare.

KONTROLL OCH PROVNING

Provning ej driftsatt anläggning
Dessa provningar görs och protokollen överlämnas 
till Härryda Energi innan anläggningen driftsätts:

Provning driftsatt anläggning
Dessa provningar behöver göras när anläggning är 
driftsatt:

Överlåtelse av anläggning
Belysning ska vara tänd vid överlåtande av anläggning. 
I samband med slutbesiktning ska alltid kompletta 
relationshandlingar redovisas.

Kontroll för att fastställa god säkerhetsteknisk 
praxis ska utföras av en från Härryda Energi utsedd 
besiktningsman. Besiktningsmannen ska skicka 
en kopia till berörd entreprenör och byggledare 
på besiktningsprotokoll med karta på vilken del 
besiktningen omfattar 

Entreprenör ska vid slutbesiktningen överlämna 
protokoll över utförda prov till beställaren samt 
dokumentation av anläggningen såsom:

• Isolationsmätning av fasledare nolledare och 
skyddsledare.

• Kontroll av skyddsjordning och dess 
kontinuitet.

• Kontroll av potentialutjämning
• Mätning av jordtag

• Protokoll Provning driftsatt anläggning
• Dokumentation bestående av beräkningar av 

spänningsfall och utlösningsvillkor.
• Tillverkares anvisningar för respektive 

anläggningsdel.
• Relationsbehandlade ritningar, märkta 

”Relationshandling” med aktuellt datum samt 
påskrift av representant för entreprenören.

• Belysningsberäkningar samt redovisning av 
kontroll av reflektorposition och lampläge 
enligt belysningsberäkningar

• Funktionsprov av styr- och belysningssystem.
• Kontroll av kraven i utlösningsvillkoret.

Injustering ska utföras i samband med 
leveransprovning och funktionskontroll.
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Krav på relationshandling är framtagna för att 
säkerställa att Härryda kommuns belysningsdatabas 
kan hållas korrekt uppdaterad och gäller 
utöver krav på redovisning gällande provning, 
mätning, märkning etc. som framgår av övrigt 
förfrågningsunderlag. 

I relationsunderlag ingår att upphandlad 
entreprenör för belysning ansvarar för att alla nya 
belysningspunkter märks upp med klistermärken 
och id-nummer. Om hel, eller del av, befintlig 
belysningspunkt byts ut så att belysningspunktens 
id-märkning försvinner ska det i entreprenaden ingå 
att märka belysningspunkten med klistermärke med 
samma eller nytt id-nummer. Klistermärken med id-
nummer tillhandahålls av Härryda Energi AB.

Relationshandling ska bygga på relationsunderlag 
från bygghandling med av entreprenören inmätta 
kablar, rör och fundament.

Referenssystem ska vara Sweref 99 1200 med enheten 
meter. Höjdsystem ska vara RH2000.

Relationsunderlag från entreprenören ska 
överlämnas till beställarens projektledare eller till 
den person projektledaren anvisar två veckor innan 
slutbesiktning. 

Relationshandling ska levereras digitalt till 
beställaren.

Relationshandling ska innehålla:
• Belysningskablar och rörs inmätta läge, typ och 

beteckning.
• Fundaments inmätta läge, typ och beteckning.
• Belysningspunkters verkliga läge med id-

nummer.
• Övertagandehandling belysning med uppgifter 

enligt nedan.
• Ändringar som utförs i befintlig 

belysningsanläggning skall tydligt redovisas 
i relationsunderlaget så att beställaren kan 
utläsa vad som är ändrat och nya uppgifter 
redovisas med koppling till varje ändrad 
belysningspunkts id-nummer. 

Belysningspunkt
Informationen nedan fylls i handling 
”Övertagandehandling belysning” under rubrik 1 och 
överlämnas som underlag för relationshandling.

Belysningspunkterna ska redovisas med id-nummer 
samt uppgifter enligt nedan så att all information om 
belysningspunkten kan kopplas till id-numret: 

RELATIONSHANDLING

• ID-nummer som tilldelats ny belysningsstolpe.
• BC-nummer för belysningscentral där stolpe 

kopplats.
• x- och y-koordinat (verklig position enligt, 

Sweref 99 1200, felmarginal från mittpunkt 
stolpe skall vara max 5 cm).

• Gatunamn/adress.
• Armaturantal.
• Armaturtillverkare/fabrikat.
• Armaturmodell.
• Ledning.
• Ljushöjd (belysningskällans höjd över 

marknivån).
• Ljuskälla (typ).
• Mark (anläggningstyp).
• Stolptyp (ex. C 60, B 80, ESV 10) .
• Yta (på stolpe).
• Ålder armatur.
• Ålder ljuskälla.
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Belysningscentral
Informationen nedan fylls i övrig handling 
”Övertagandehandling belysning” under rubrik 4 och 
överlämnas som underlag för relation. 

Ny belysningscentral ska redovisas med id-nummer 
samt uppgifter enligt nedan så att all information om 
belysningscentralen kan kopplas till id-numret: 

Flyttning, ändring eller rivning
Vid flyttning, ändring eller rivning av befintlig 
belysningspunkt och belysningscentral. 

Information vid ändring av befintlig anläggning 
redovisas i övrig handling ”Övertagandehandling 
belysning” under rubrik 2, 3, 5 och 6 och överlämnas 
som underlag för relation. 

• BC-nummer (id-nummer).
• x- och y-koordinat (Sweref 99  ).
• Låstyp.
• Skåptyp. 
• Tändsystem (oftast SC 200).
• Ålder  .
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Processer
Processer beskriver tillvägagångssätt och utförande 
av belysning från projektering till färdigbyggd och 
dokumenterad anläggning, samt drift- och underhåll.

PROJEKTERING BELYSNING  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
HANDLINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG, FU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74

BELYSNINGSKRAV OCH BERÄKNINGAR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74

KABELBERÄKNINGAR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74
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Projektering av belysning i Härryda kommun ska ske 
i samråd med Härryda kommun och Härryda Energi 
AB.

Vid anläggningsbestämning ska avsnitt Gestaltning 
ligga till grund. Material ska väljas efter krav i avsnitt 
Teknik. Projektering av belysning ska utföras enligt 
avsnitten om hållbar utveckling (s. 11 och 74).

PROJEKTERING BELYSNING

Handlingar Förfrågningsunderlag, FU
Vid projektering av belysning för 
förfrågningsunderlag, FU ska följande handlingar tas 
fram:

Belysningskrav och beräkningar
Belysningsberäkningar ska utföras i Dialux eller 
liknande.

Vid belysningsberäkning ska vägbeläggningens 
reflektionsegenskaper vara enligt nedan.

• PM Belysning.
• Belysningsberäkningar.
• Kabelberäkningar.
• Belysningsplaner.
• Armaturförteckning.
• Mängdförteckning med beskrivande text.

PM Belysning ska innehålla information om befintlig 
belysning samt ny utformning och ligga till grund för 
godkännande av anläggningstyp av beställaren.

PM ska minst innehålla:
• Beskrivning av befintlig anläggning med typ av 

stolpar och armaturer, matningar samt ägare.
• Anläggningsbestämning och utformning av ny 

belysning med typ av material, placeringar.
• Hur man ska få in hållbar utveckling i projektet.
• Hur anläggningen ska matas. Nya eller 

befintliga belysningscentraler.
• Styrning av armaturer och belysningscentraler.
• Belysningsnivåer.

Belysningsplaner ska upprättas i AutoCad ver. 13 eller 
senare. Skala normalt 1:400.

Armaturförteckning ska redovisa mer ingående 
och med bilder valt material och typer enligt 
belysningsplan och beteckning.

Mängdförteckning och Tekniska beskrivningar 
för belysning ska upprättas enligt gällande AMA-
EL, allmänna material och arbetsbeskrivningar för 
eltekniska arbeten. 

• Torr vägbeläggning N-klass typ N2, Q0 värde 
0,09.

• Våt vägbeläggning W-klass typ W3, Q0 värde 
0,20.

Belysningen ska följa krav i Trafikverkets Vägar och 
gators utformning, VGU, samt utföras i samråd med 
Härryda Energi AB och Härryda kommun.

Kabelberäkningar
Kabelberäkningar för utlösningsvillkor och 
spänningsfall ska utföras med program som Elvis, 
Febdok eller liknande.

Hållbar utveckling
Vid val av material ska miljöpåverkan minimeras 
från farliga ämnen. Material som klarar krav ställda 
i BASTA, Byggsektorns avveckling av farliga ämnen 
ska i första hand användas (www.bastaonline.se).

I materialval och utförande ska cirkulär ekonomi 
eftersträvas (www.naturskyddsforeningen.se/
faktablad/cirkular-ekonomi/).Trästolpar ska vara 
skyddsbehandlade med RVP Repellent.
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Ny- och ombyggnad av belysning ska utföras enligt 
del Gestaltning och Teknik.

Vid överlämnandet av anläggningen till beställaren 
ska nedanstående genomföras.

BYGGNATION AV BELYSNING

• Kontroll och provning
• Relationshandling
• Slutbesiktning / Överlåtelse 

Kontroll och provning
Belysningsanläggning ska kontrolleras och provas 
enligt avsnitt Teknik, Kontroll och provning på s. 
75. Provning ska göras för både ej driftsatt- och 
driftsatt anläggning.

Relationshandlingar 
Relationshandlingar för belysning ska utföras enligt 
Belysningsprogram för Härryda, avsnitt Teknik 
Relationshandlingar på s. 75.

Drift- och underhåll av Härrydas 
belysningsanläggning följer en underhållsplan och 
utförs av Härryda Energi AB.

Underhållsplanen upprättas och uppdateras av 
Härryda Energi AB.

DRIFT- OCH UNDERHÅLL

Felanmälan
För akuta ärenden kontaktas Härryda Energi AB 
genom journummer, 031-88 01 23.

Övriga ärenden anmäls genom:

• Härryda Energi kundservice på 031-724 64 99 eller mail 
info@harrydaenergi.se

• Härryda kommuns hemsida där även kontaktnummer finns.
• Härryda kommuns digitala felanmälan

Slutbesiktning / överlåtelse
Belysningsanläggning ska besiktigas enligt avsnitt 
Teknik Överlåtelse av anläggning på s. 70.

I samband med slutbesiktning görs överlåtelse av 
belysningsanläggningen till beställaren. 

Besiktningsman från Härryda energi AB ska 
medverka vid slutbesiktning och godkänna 
anläggningen för driftövertagande.
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KÄLLOR

Grafisk formgivning & illustrationer
Julia Johansson, Natalie Schreiber

Källor och faktaunderlag
• Boverket (2012). Plats för trygghet. https://www.

boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/
publikationer/2010/plats-for-trygghet/ [2022-03-18]

• VGU, Vägar och gatorsutformning, Trafikverket
• Vägbelysningshandboken (2014), Trafikverket
• Grön Plan (2012), Härryda kommun
• Kartunderlag från Härryda kommuns kartdatabas
• Ortsstudie Hindås
• Ortsstudie Landvetter
• Ortsstudie Mölnlycke
• Stadsbyggnadsstudie - Vi möts i Mölnlycke (2020)
• Svensk standard SS-EN 12464-2: 

Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del2
• Helldin, J-O., & Jägerbrand, A. K. (2020). Förlusten av 

mörker. Biodiverse, (3), s.5-9
• Härryda Kommun (2021). Hållbar utveckling. https://

www.harryda.se/byggaboochmiljo/klimatochmiljo/
agenda2030.4.4d11b6581679d0e55772d56b.html. [2021-
10-06]

• BASTA (2021).www.bastaonline.se  [2021-10-06]
• Naturskyddsföreningen (2021). Cirkulär ekonomi. www.

naturskyddsforeningen.se/faktablad/cirkular-ekonomi/
[2021-10-06]

• Översiktskarta: https://www.lantmateriet.se/sv/kartor-
och-geografisk-information/kartor/

• www.harryda.se/byggaboochmiljo/klimatochmiljo/

Foton
Framsida Härryda kommun 
s.8 Härryda Energi 
s.10 t.h. Norconsult
s.12 h.ö Lightpollutionmap.info, h.n. Norconsult
s.19 t.h. Norconsult 
s.20 t.v. Norconsut, t.h. Mårten Olofsgård
s.22 Norconsult
s.27 t.h. Norconsult Ann Katrin Hansen, t.v. Norconsult
s.28 Härryda kommun
s.30 Norconsult
s.31 Norconsult 
s.32 Norconsult
s.33.Norconsult
s.38 Norconsult
s.39 Norconsult
s.41 Norconsult Jose Hevia
s.45-63 Norconsult
s.68-69 Härryda Energi AB 

Övriga foton, fotograf Jan Kwarnmark
s. 4, s t.v.20, s21, s23, s36, s t.h. 37, s t.h.39, s40
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STYRELSEPROTOKOLL 

 

Styrelsen för      2022-05-23 

HÄRRYDA ENERGI AB 

 

 

 

 

Plats och tid: Sammanträdesrummet Vågen, Solsten & digitalt via Teams 

måndagen den 23 maj 2022 kl. 16.00– 17.30 

 

 

Beslutande:   Mikael Johannison  Ordförande 

    Björn Magnusson  Vice ordförande  

    Anders Norlin   Ledamot 

    Martin Helgegren  Ledamot 

    Katarina Kristiansson  Ledamot 

     

 

 

Övriga deltagare:  Ingemar Lindblom  Suppleant 

    Ulrika Nordenstam  Suppleant 

Erik Lagerström  Suppleant 

 Ing-Marie Samuelsson Suppleant 

Robert Langholz  Suppleant 

    Magnus Johnsson  Arbetstagarrepresentant 

    Joakim Camitz  Arbetstagarrepresentant 

Viktoria Wallin  Ekonomichef 

    Susanne Ernfridsson  VD 

       

     

 

 

                 

Sekreterare:  Viktoria Wallin    Paragrafer 27-37 

 

  

   

 

Ordförande:  Mikael Johannison 
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§ 27 

Styrelsemötets öppnande 

 

Ordföranden förklarar styrelsemötet öppnat.  

 

§ 28 

Val av justeringsmän 

 

Styrelsen beslutar att utse Björn Magnusson och Magnus Johnsson att justera dagens 

protokoll. 

 

§ 29 

Föregående styrelsemöte 

 

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

 

§ 30 

Ekonomiska rapporter 

 

Viktoria redogör för det ekonomiska utfallet t.o.m. april 2022 samt prognos 1. 

Anslutningsavgifterna är uppe i 4,9 mnkr och prognosen höjs från 5 mnkr till 6,5 mnkr. Vi har 

en differens i nätförlusterna till följd av vinterns elpriser och prognosen sänks med 1 mnkr. 

För övrigt noteras inga större budgetavvikelser.  

 

Investeringsvolymen uppgår till 12 mnkr hittills i år och prognosen är höjd något till 49 mnkr. 

 

Styrelsen noterar de ekonomiska rapporterna.  

 

§ 31 

Skattekontot 

 

Saldot på Skattekontot hos Skatteverket redovisas. Styrelsen noterar att alla skatter och 

avgifter är betalda till Skatteverket.   

 

 

§ 32 

Rapport från Elhandelsbolaget 

 

Vi är klara med certifieringen för Schysst Elhandel där vi är en av 40 certifierade bolag av ca 

150 elhandelsbolag totalt.  

 

Telefonväxeln har bytts ut och vi har nu nya telefonnummer. Det har även införts ett nytt 

mailhanteringssystem för bättre hantering av inkommande mail. Hemsidan arbetas om och 

lanseras i höst.  

 

Utvecklingen av nya elhandelskunder presenteras där ökningen gått något långsammare i år.  

Mycket tid har gått åt i början på året för att besvara frågor om höga elpriser samt elpris-

kompensationen. Vi påverkas av situationen i Europa med höga råvarupriser till följd vilket 

innebär fortsatt höga elpriser. 
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Elpriskompensationen började regleras från oss i samband med april månads fakturering. 

Ytterligare en elpriskompensation har beslutats för mars månad som enbart gäller elområde 3 

och 4.  

 

§ 33 

Utskick för kännedom 

 

Distributionen uppgår till 122,9 GWh hittills i år och vi har ett mildare start på året än 

genomsnitt.  

 

§ 34 

Hindås station 

 

Susanne redogör för upphandlingen och planeringen kring ombyggnationen av 

Hindåsstationen.  

 

Stationen köptes vid årsskiftet av Vattenfall till aktuellt restvärde och har ett 

ombyggnadsbehov. Det finns ett behov av fler utgående linjer i Hindås och stationen idag har 

gamla komponenter där det är svårt att få tag i reservdelar. Driftssäkerheten är låg och 

konsekvensen vid ett strömavbrott är stor. Vattenfall bygger en ny 40kV matning och denna 

kan inte anslutas i befintlig station.  

 

Upplägget med Vattenfall innebär att Härryda Energi bygger hela stationen och Vattenfall 

bekostar sina anläggningsdelar. Byggstart planeras att till hösten 2022 och slutföras i slutet på 

2023. Totalkostnaden för projektet är 27 miljoner kronor. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbeslutet för ombyggnation av Hindåsstationen 

vilket inkluderar byggnad, ställverk 40 kV, ställverk 10 kV, kontrollutrustning, 

nollpunktsutrustning samt arbeten på en summa av totalt 27 miljoner kronor.  

 

Styrelsens ordförande, med vice ordförande som ersättare, och VD signerar avtalen efter 

genomförda upphandlingar.  

 

§ 35 

Övrigt och VD-information 

 

Energimarknadsinspektionen har släppt ny statistik gällande elnätstariffer. I prisjämförelsen 

på de flesta förbrukningstyperna ligger Härryda Energi strax under medel. 

 

Susanne redogör för pågående projekt som består av bl.a. utbyte av en 40kV transformator i 

Landvetter i höst. Flertalet förstärknings- och samförläggningsprojekt är på gång och vi har 

ett högt tryck på nyanslutningsprojekt, bl.a. nytt VA-verk i Hindås och elbilsladdnings på 

OKQ8 vid flygplatsen.   

 

Vi deltar i kommunens hållbarhetsstrategiska program som nu är ute på remiss och vi hjälper 

kommunen att ta fram en laddinfrastrukturplan.  

 

Det är en tydlig ökning av antalet servisärenden från 2020 och framåt där antalet ärenden 

ökade med 40% under 2021.  
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En kommande ny inmatningsstation behövs för redundans från överliggande nät. På sikt 

behövs en mottagningsstation till och en placering har identifierats i Skalmered.  

 

Vår senaste NKI undersökning presenteras. Vi har ett värde på 76% kundnöjdhet som 

energibolag och på 85% elnätet. 

 

§ 36 

Tystnadsplikt 

 

Tystnadsplikt gäller för allt som kan skada företaget. 
 

§ 37 

Styrelsemötets avslutande 
 

Ordförande förklarar styrelsemötet avslutat.  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Marie Karlsson 
Ekonomichef, 031-335 2600 
Utfärdat datum: 2022-04-19 
Presidiet: 2022-05-20 
Styrelsen: 2022-06-02 
Diarienr: 0186/22 
 

 

Delårsbokslut per 31 mars 2022, Ekonomisk uppföljningsrapport 

Förslag till beslut 
• Förbundsstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten per mars 2022. 
• Förbundsstyrelsen översänder uppföljningsrapporten till medlemskommunerna. 

 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Storgöteborg lämnar årligen fem uppföljningsrapporter. Föreliggande 
rapport avser ekonomisk uppföljning per mars 2022.  

Resultatet per mars uppgår till 6,4 mkr mot periodens budgeterade 0,5 mkr. Prognosen 
visar ett årsresultat på -0,7 mkr. Budgeterat resultat för helåret uppgår till -1,4 mkr. Det 
budgeterade underskott avser kostnader för investeringar enligt beslutad budget avseende 
projekten utbildnings- och övningsanläggning samt inom området för säkerhet och 
robusthet. 

Första kvartalet visar inga större avvikelser jämfört med budget. Beträffande intäkterna 
bidrar underbemanning inom utbildnings- respektive myndighetsverksamheten, till lägre 
intäkter (-3,2 mkr). För helåret förväntas intäkterna visa ett mindre underskott på -1,6 mkr.  

Entreprenad- och konsultkostnaderna redovisas med ett överskott (2,9 mkr) per mars, men 
ser ut att hamna på ett mindre underskott (-1,2 mkr) för helåret.  

Personalkostnaderna redovisas per mars med ett överskott på 4,6 mkr vilket i prognosen för 
året ser ut att öka till 9,1 mkr. Den kommande sommarens händelser och utvecklingen av 
bemanningssituationen kan dock få stor påverkan på resultatet för helåret.  

Övriga verksamhetskostnader påverkas av vad som sker i omvärlden vad gäller 
drivmedelspriser, prisutveckling, materialtillgång osv. Per mars redovisas ett överskott på 
1,3 mkr medan prognosen för året som helhet visar på ett underskott på -4,2 mkr. 
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Med anledning av kriget i Ukraina har RSG omprioriterat inriktningarna i verksamheten för 
innevarande år. Förutom RSG:s grunduppdrag inklusive fokus på ”2:4-verksamhet” och att 
arbeta med identifierade åtgärder inom ramen för ”Särskilt inriktningsbeslut avseende 
kontinuitetshantering och beredskapsplanering med anledning av förändrat omvärldsläge” 
(SIB), ska verksamheten under 2022 även prioritera genomförande av löneöversyn 2022 
samt fortsatt arbeta med ”VRR” och ”SBRF”. Det sistnämnda innebär utveckling och 
utökning av samarbetet inom Västra räddningsregionen (VRR) avseende enhetligt 
ledningssystem och den pågående frågan om förbundsutökning omfattande kommunerna 
inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). 

De åtgärder som bedömts angelägna att genomföra skyndsamt har genomförts utan särskilt 
beslut om budget. Det återstår en rad kostsamma åtgärder för att uppnå den nivå som 
bedöms nödvändig under rådande omständigheter. För ett fullständigt genomförande av 
samtliga åtgärder krävs på sikt en tydlig finansiering utöver befintlig budget. 

Ovanstående är prioriterade inriktningar enligt nämnda ”SIB”, men utöver detta pågår 
ordinarie verksamhet i den omfattning som tid och resurser tillåter.  

Sammantaget är de ekonomiska förutsättningarna snävare än någonsin. RSG har genomfört 
satsningar exempelvis inom digitalisering, som behöver kosta för att ge den frukt som är 
avsedd i syfte att stärka verksamheten.  

 

 

 

 

Lars Klevensparr 
Direktör 
     
   

 

 

 

 

 

Marie Karlsson 
Ekonomichef 
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1. Inledning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) omfattar de sex medlemskommunerna 

Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, med sammanlagt drygt         

860 000 invånare. RSG svarar för operativ räddningstjänst och förebyggande insatser 

mot brand utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), som är den över-

gripande lagen för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. 

RSG ansvarar för tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt Lag (2010:1011) om brand-

farliga och explosiva varor (LBE) och bistår med granskning och sakkunskap vid 

samhällsplanering, bygglov och under byggprocessen i enlighet med Plan- och bygg-

lagen (2010:900) (PBL). 

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbundsordningen och i 

handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Från och med 2020 gäller RSG:s 

handlingsprogram enligt LSO 2020-2023, vilket baseras på uppdaterade risk- och 

olycksanalyser.  

2. Uppföljning 
Ekonomisk uppföljning till förbundsstyrelsen sker årligen vid fem tillfällen. 

Föreliggande rapport utgörs av ett enklare delårsbokslut. Ett komplett delårsbokslut 

lämnas per augusti.  

3. Resultat 2021 
Förbundet redovisade för 2021 ett resultat på 11,6 mkr. Medlemsavgiften för året 

räknades upp med 2,4 % och lönerevisionen 2021 uppgick till 2,4 %.  

Utfallet både vad gäller intäkter och kostnader uppgick ungefär som budgeterat för 

året. Störst avvikelse från budget redovisades bland intäkterna för en 

engångsersättning avseende överenskommelse om förtida upphörande av ett 

hyresavtal. För övrigt sjönk intäkterna precis som för 2020 som en konsekvens av 

pandemin, exempelvis avseende brandskyddskontroller, utbildningsverksamhet och 

obefogade larm. Vad gäller kostnaderna medförde pandemin en del högre 

sjuklönekostnader, vilka till viss del kompenserades av ersättning från staten. 

Kostnader för bland annat övertid och beredskap på grund av pandemin och vissa 

pandemirelaterade verksamhetskostnader uppstod, men bland annat minskade inköp 

av externa tjänster inom entreprenad- och konsultkostnader, bidrog till att 

kostnaderna totalt sett understeg budget.  

4. Ekonomiska förutsättningar 2022 
Indexuppräkningen av medlemsavgifterna är 2,4 % inför 2022 och medlemsavgifterna 

utgör ca 85 % av förbundets intäkter. Den resterande andelen, 15 %, utgörs av externa 

intäkter där huvudparten, ca 45 mkr, är relaterad till automatiska brandlarms-

uppkopplingar och obefogade automatlarm. 

När pandemin klingade av i början av året uppstod istället andra väsentliga 

omständigheter i omvärlden att förhålla sig till. Förutom en del utmaningar i budget 

vad gäller minskade hyresintäkter, på sikt ökande avskrivningskostnader och andra 

åtgärder som exempelvis en ambition att minska antalet obefogade larm, vilket på sikt 

leder till minskade intäkter, har även prioriteringarna i verksamheten radikalt 
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förändrats. Kort tid efter att kriget i Ukraina bröt ut fattades ett särskilt 

inriktningsbeslut (SIB) avseende kontinuitetshantering och beredskapsplanering som 

en direkt konsekvens av det förändrade världsläget. RSG:s politiska ledning 
underrättades då detta innebar omprioriteringar av tidigare fattade politiska beslut. 

Det särskilda inriktningsbeslutet inkluderar en bilaga med ett stort antal åtgärder som 

ska verkställas på kort och lång sikt. Dessa åtgärder genererar höga kostnader, både i 

drift och investering.  

De åtgärder som bedömts angelägna att genomföra skyndsamt har genomförts utan 

särskilt beslut om budget. Det återstår en rad kostsamma åtgärder för att uppnå den 

nivå som bedöms nödvändig under rådande omständigheter. För ett fullständigt 

genomförande av samtliga åtgärder krävs på sikt en tydlig finansiering utöver befintlig 

budget. Som exempel kan nämnas att den översyn av RSG:s båtförmåga som påbörjats 

kan förväntas kräva större investeringar, om än inte redan 2022 så lite längre fram. 

RSG står inför implementering av den under 2021 framtagna säkerhetsskyddsplanen, 

vilket innebär en utökning med nya tjänster inom informationssäkerhet och 

cybersäkerhet.  

Investeringarna förväntas öka och budgeten för avskrivningar behöver ses över inom 

områden som IT, teknik och fordon. Kommande investeringar förväntas ha kortare 

livslängd och ger därmed höga årliga avskrivningskostnader.  

När det gäller lokaler och fastigheter finns ett behov av utökning med en ny tjänst för 

en fastighetsstrateg som kan samordna på ett övergripande plan, de olika behoven och 

lösningarna som behöver tas fram.  

Sammantaget är de ekonomiska förutsättningarna snävare än någonsin. RSG har 

genomfört satsningar exempelvis inom digitalisering, som behöver kosta för att ge den 

frukt som är avsedd i syfte att stärka verksamheten.  

5. Sammanfattning av resultat och prognos 
Resultat och prognostiserat årsresultat i jämförelse med årsbudget per mars. 

 Mkr 

Resultat per den 31 mars 2022 6,4 

Prognos årets resultat - 0,7 

Årsbudget - 1,4 

Budgetavvikelse mot årets resultat 0,7 

 

Bokfört nettoresultat per mars visade ett överskott på 6,4 mkr. Efter justeringar 

prognostiseras resultatet för helåret till ett underskott på – 0,7 mkr. I jämförelse med 

budget – 1,4 mkr innebär det en positiv budgetavvikelse på 0,7 mkr.  

Det budgeterade resultatet – 1,4 mkr avser kostnader för investeringar enligt beslut om 

budget avseende utbildning- och övningsanläggning samt säkerhet och robusthet. 
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6. Aktuella och pågående frågor   
Regeringen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har konstaterat att det 

säkerhetspolitiska läget i Europa allvarligt har försämrats och att det fortsatt kan 

komma att handla om en snabb händelseutveckling. Situationen innebär ett förändrat 

säkerhetshot mot Sverige och det finns anledning att understryka vikten av ett 

välfungerande säkerhetsskyddsarbete för att minska sårbarheten i för Sverige 

skyddsvärda verksamheter. Sverige kan drabbas av störningar, försörjning av varor och 

tjänster, sanktioner, motåtgärder, cyberhot, förändrade migrationsmönster m.m.  

Det bedöms finnas en risk för att RSG:s verksamhet kan störas ut och/eller att 

informationspåverkan och ryktesspridning kan komma att ske i syfte att minska 

förtroendet för RSG:s verksamhet. Elförsörjningen kan komma att påverkas. Som en 

konsekvens kan störningar i elförsörjningen hota RSG:s IT-miljö. Störningarna kan 

vidare påverka internetåtkomst, extern webbsida och mobilnät samt tillförsel av varor 

och tjänster.  

RSG har sedan en tid påbörjat vissa åtgärder för att skapa robusthet i enlighet med 

identifierade risker och sårbarheter. Varje avdelning/enhet ska också arbeta med sin 

kontinuitetsplanering/hantering, något som genom pandemin ytterligare accentuerats, 

främst med avseende på personalförsörjningsfrågor. Kontinuitetshantering handlar om 

att upprätthålla en verksamhet även i händelse av störningar. Det omfattar 

förebyggande arbete och insatser i skarpt läge. Beredskapsplanering, med syfte att 

växla upp RSG:s förmåga inom höjd beredskap och ytterst under krig, bygger på en 

robust krisberedskap och planering för kapacitetshöjande åtgärder. RSG:s uppdrag ska 

säkerställas även under störda förhållanden. RSG ska bibehålla förmågan att upptäcka, 

rapportera, hantera och återställa system och verksamhet vid säkerhetshotande 

verksamhet. 

Förutom RSG:s grunduppdrag inklusive fokus på ”2:4-verksamhet” och att arbeta med 

identifierade åtgärder inom ramen för ”Särskilt inriktningsbeslut avseende 

kontinuitetshantering och beredskapsplanering med anledning av förändrat 

omvärldsläge” (SIB), ska verksamheten under 2022 även prioritera genomförande av 

löneöversyn 2022 samt fortsatt arbeta med ”VRR” och ”SBRF”. Det sistnämnda innebär 
utveckling och utökning av samarbetet inom Västra räddningsregionen (VRR) avseende 

enhetligt ledningssystem och den pågående frågan om förbundsutökning omfattande 

kommunerna inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). 

Ovanstående är prioriterade inriktningar enligt nämnda ”SIB”, men utöver detta pågår 

ordinarie verksamhet i den omfattning som tid och resurser tillåter.  

Målstyrningsmodellen om förbundet nyligen infört bygger på andra mål och 

frågeställningar än enligt ovanstående inriktningar, men arbetet genomförs så långt 

möjligt och inte minst planeras och förbereds arbetet för kommande år. 

Projekten avseende utbildnings- och övningsanläggning samt inom säkerhet och 

robusthet, fortlöper liksom en rad andra aktiviteter, inte minst myndighetsverksamhet 

och utbildningar som genomförs i enlighet med lag och författningsmässiga krav.   

Inför sommaren 2022 
Utifrån tidigare erfarenheter pågår en förberedande planering inför kommande 

sommar. Bemanningssituationen under sommaren har stor påverkan på ekonomin och 

i prognosen per mars har det tagits höjd både för frånvaro avseende sjukdom, 
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föräldraledigheter och vakanser, men även för planering med vikarier och övertid för 

att klara bemanningen i kritiska perioder.  

7. Ekonomisk analys, resultat och prognos 

7.1 Resultaträkning 

 

7.1.1 Ekonomiskt resultat 
Förbundet redovisar för första kvartalet 2022 ett resultat på 6,4 mkr. Budget för 

perioden uppgår till 0,5 vilket ger en positiv budgetavvikelse på 5,9 mkr. I tabellen 

ovan redovisas även utfallet för motsvarande period föregående år. 

För helåret prognostiseras ett resultat på -0,7 mkr, vilket innebär ett mindre överskott, 

0,7 mkr, jämfört med budget. Budgeterat resultat för helåret uppgår till -1,4 mkr. Det 

budgeterade underskott avser kostnader för investeringar enligt beslutad budget 

avseende projekten utbildnings- och övningsanläggning samt inom området för 

säkerhet och robusthet. 

Utfall Utfall Budget Diff Utfall Prognos Årsbudget Diff

Mkr 2021-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2021 2022 2022

Verksamhetens intäkter

Larmkommunikation      6,4         6,7         6,7         -       25,8        26,6       26,6       -       

Förebyggande intäkter     1,2         1,3         2,6         1,3 -     7,2          9,5         11,3       1,8 -     

Obefogade larm     3,2         1,3         4,7         3,4 -     16,6        17,6       19,0       1,4 -     

Taxor och avgifter 3,8         4,3         4,8         0,5 -     16,8        19,6       19,6       -       

Övriga intäkter         8,9         9,4         7,4         2,0      49,3        29,3       27,7       1,6      

   varav, hyresintäkter SOS 13,5           

S:a intäkter 23,5       23,0       26,2       3,2 -    115,7      102,6     104,2     1,6 -    

Verksamhetens kostnader

Entreprenad- och konsultkostnader 5,6 -        5,7 -        8,6 -        2,9      26,5 -       25,8 -      24,6 -      1,2 -     

Personalkostnader 132,7 -    132,3 -    136,7 -    4,4      543,0 -     557,2 -    566,1 -    8,9      

   varav lön och sociala avgifter 108,2 -    109,5 -    114,1 -    4,6      459,2 -     466,5 -    475,6 -    9,1      

   varav pensionskostnader 24,5 -      22,8 -      22,6 -      0,2 -     83,8 -       90,7 -      90,5 -      0,2 -     

Övriga verksamhetskostnader 23,8 -      25,7 -      27,0 -      1,3      103,8 -     107,1 -    102,9 -    4,2 -     

S:a kostnader 162,1 -    163,7 -    172,3 -    8,6     673,3 -     690,1 -    693,6 -    3,5     

Avskrivningar 7,4 -        8,1 -        8,6 -        0,5     31,8 -       34,0 -      32,8 -      1,2 -    

Verksamhetens nettokostnader 169,5 - 171,8 - 180,9 - 9,1     705,1 -  724,1 - 726,4 - 2,3     

Medlemsavgifter

Göteborgs stad               111,2     111,0     111,0     -       427,8      444,1     444,1     -       

Mölndals kommun            10,4       10,4       10,4       -       40,1        41,5       41,5       -       

Kungsbacka kommun 15,4       15,4       15,4       -       59,3        61,5       61,5       -       

Härryda kommun 5,8         5,8         5,8         -       22,5        23,4       23,4       -       

Partille kommun 7,1         7,1         7,1         -       27,3        28,4       28,4       -       

Lerums kommun 7,5         7,5         7,5         -       29,0        30,1       30,1       -       

S:a medlemsavgifter 157,4     157,2     157,2     -      606,0      629,0     629,0     -      

Verksamhetens resultat 11,4    8,4      2,5      5,9     16,6     7,5      6,8      0,7     

Finansiella intäkter 0,9         0,5         0,5         -      2,6          2,0         2,0         -      

Finansiella kostnader 4,2 -        2,5 -        2,5 -        -      7,6 -         10,2 -      10,2 -      -      

   varav pensionskostnader 4,1 -           2,5 -           2,5 -           -    7,5 -            10,1 -         10,1 -         -    

Resultat efter finansiella poster 8,1     6,4     0,5     5,9     11,6     0,7 -    1,4 -    0,7     

RESULTAT 8,1      6,4      0,5      5,9     11,6     0,7 -     1,4 -     0,7     
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7.1.2 Verksamhetens intäkter 
Intäkterna för årets första kvartal understiger budget med -3,2 mkr, och beror delvis på 

färre genomförda externa utbildningar. Även inom myndighetsverksamheten är 

intäkterna lägre än budgeterat. I båda fallen har en orsak varit att verksamheten varit 

underbemannad.    

Prognosen för året är att intäkterna kommer att uppgå till 102,6 mkr, dvs en mindre 

avvikelse på -1,6 mkr jämfört med budget. 

7.1.3 Verksamhetens kostnader 
Entreprenad- och konsultkostnader 

Kostnaderna omfattar förutom utredningar, utvärderingar och annat expertstöd, även 

kostnader för inhyrd personal som anlitas som stöd i ordinarie personals frånvaro och 

vid längre vakanser. För första kvartalet redovisas ett överskott på 2,9 mkr.  

Prognosen för året visar ett underskott på -1,2 mkr. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna, exklusive pensionskostnader, uppgår till 109,5 mkr. Kostnaden 

för årets lönerevision (2022) ingår inte i utfallet för första kvartalet, men är en del av 

prognosen för året. För året som helhet prognostiseras ett resultat på 466,5 mkr, vilket 

skulle innebära ett överskott på 9,1 mkr jämfört med budget. 

Pensionskostnader prognostiseras alltid med +/-0 i förhållande till budget. 

Budgetbeloppet baseras på prognosen framtagen av KPA i december 2021. Vid årets 

slut görs en avräkning mot medlemskommunernas avgifter och eventuell justering 

sker. Administrativa pensionskostnader tillkommer och den sammanlagda årsbudgeten 

för pensioner, bestående av personal- och finansiella kostnader, för 2022 uppgår till 

100,6 mkr.  

Övriga verksamhetskostnader 

Övriga verksamhetskostnader består av övriga personalkostnader, lokaler, materiel 

och tjänster. Kostnaderna på -25,7 mkr för perioden ger ett överskott jämfört med 

budget på 1,3 mkr.  

Prognosen för året som helhet indikerar ett underskott på -4,2 mkr, vilket bygger på att 

planerade projekt och aktiviteter genomförs enligt plan. Redan vid utgången av första 

kvartalet har omprioriteringar i verksamheten gjorts med anledning av det rådande 

världsläget och krig i Europa och det är oklart hur stor påverkan detta kommer att ha 

på ordinarie verksamhet. Därtill kommer osäkerheten kring prisutvecklingen som ser 

ut att fortsätta öka. 

Avskrivningar 

De planenliga avskrivningarna uppgår till -8,1 mkr för perioden och visar då ett 

överskott på 0,5 mkr i jämförelse med budget. Ett underskott på -1,2 mkr jämfört med 

budget prognostiseras för året som helhet.  

7.1.4 Medlemsavgifter 
Avgifterna för räddningstjänst och pensioner redovisas som kommunbidrag och 

motsvarar för perioden 157,2 mkr. Totala medlemsavgifter för året beräknas uppgå till 

629,0 mkr.  

Medlemsavgifter för räddningstjänstverksamhet räknades upp med 2,4 % inför 2022.  
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7.1.5 Finansiella poster 
Finansiella intäkter 

Finansiella intäkter består av reverslån till Göteborgs Stads koncernbank och räntan 

uppgår till 1,4 mkr per år.   

Finansiella kostnader 

Finansiella kostnader består huvudsakligen av kostnader för ränte- och basbelopps-

uppräkning av årets pensionsavsättning. Budgeterat och bokfört belopp redovisas i 

enlighet med KPA:s prognosvärden.  

7.2 Balansräkning 

 

Mkr 2022-03-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3,3                3,5                

Materiella anläggningstillgångar

   Mark och byggnad 79,3              79,6              

   Maskiner och inventarier 152,7            147,1            

S:a anläggningstillgångar 235,3           230,2           

Finansiella tillgångar

Långfristiga fordringar 375,0            375,0            

S:a finansiella tillgångar 375,0           375,0           

Förråd och lager 3,7                3,6                

Kundfordringar 21,6              20,4              

Diverse kortfristiga fordringar 27,2              17,2              

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13,1              14,4              

Kassa och bank 205,3            211,6            

S:a omsättningstillgångar 270,9           267,2           

S:a tillgångar 881,2           872,4           

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 107,3            95,7              

Årets resultat 6,4                11,6              

S:a eget kapital 113,7           107,3           

Avsättningar

Avsättning för pensioner 592,7            585,6            

Övriga avsättningar 6,1                6,4                

S:a avsättningar 598,8           592,0           

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 0,3                0,4                

S:a långfristiga skulder 0,3                0,4                

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 26,4              24,8              

Moms 9,9                10,5              

Personalens skatter och avgifter 7,4                7,8                

Övriga kortfristiga skulder 33,8              33,9              

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 90,9              95,7              

S:a kortfristiga skulder 168,4           172,7           

S:a eget kapital, avsättningar och skulder 881,2           872,4           
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7.2.1 Tillgångar 
Balansomslutningen uppgår till 881,2 mkr, en ökning med 8,8 mkr sedan bokslutet 

2021.  

Anläggningstillgångarna har ökat med 5,1 mkr sedan årsskiftet. 

Finansiella tillgångar, 375 mkr, utgörs av reverslån till Göteborgs Stads koncernbank 

precis som föregående år. Reverslånet löper i fem år fram till våren 2026.  

7.2.2  Skulder 
Förbundets pensionskostnader utgörs dels av under året utbetalda pensioner och 

pensionspremier, dels av årets förändring av pensionsavsättningen. Härtill kommer 

den finansiella kostnaden på pensionsavsättningen. Medlemskommunerna ersätter 

förbundet för samtliga pensionskostnader. 

Avsättningarna för pensioner och löneskatt ökar med 7,1 mkr. Övriga avsättningar 6,1 

mkr, avser framför allt sanering av mark på Färjenäs.  

Övriga kortfristiga skulder omfattade i bokslutet 2021 framför allt avräkningen av 

medlemsavgift för pensioner med 23,7 mkr. Återbetalning till medlemskommunerna 

har skett under mars månad. Här återfinns även 9 mkr enligt avtal om Stena Oil:s 

avflyttning från Färjenäs, vilket återbetalas i samband med att Stena Oil lämnar 

fastigheten.  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 90,9 mkr, en minskning med  

-4,8 mkr sedan årsbokslutet. 
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1. Inledning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) omfattar de sex medlemskommunerna 

Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, med sammanlagt drygt         

860 000 invånare. RSG svarar för operativ räddningstjänst och förebyggande insatser 

mot brand utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), som är den över-

gripande lagen för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. 

RSG ansvarar för tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt Lag (2010:1011) om brand-

farliga och explosiva varor (LBE) och bistår med granskning och sakkunskap vid 

samhällsplanering, bygglov och under byggprocessen i enlighet med Plan- och bygg-

lagen (2010:900) (PBL). 

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbundsordningen och i 

handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Från och med 2020 gäller RSG:s 

handlingsprogram enligt LSO 2020-2023, vilket baseras på uppdaterade risk- och 

olycksanalyser.  

2. Uppföljning 
Ekonomisk uppföljning till förbundsstyrelsen sker årligen vid fem tillfällen. 

Föreliggande rapport utgörs av ett enklare delårsbokslut. Ett komplett delårsbokslut 

lämnas per augusti.  

3. Resultat 2021 
Förbundet redovisade för 2021 ett resultat på 11,6 mkr. Medlemsavgiften för året 

räknades upp med 2,4 % och lönerevisionen 2021 uppgick till 2,4 %.  

Utfallet både vad gäller intäkter och kostnader uppgick ungefär som budgeterat för 

året. Störst avvikelse från budget redovisades bland intäkterna för en 

engångsersättning avseende överenskommelse om förtida upphörande av ett 

hyresavtal. För övrigt sjönk intäkterna precis som för 2020 som en konsekvens av 

pandemin, exempelvis avseende brandskyddskontroller, utbildningsverksamhet och 

obefogade larm. Vad gäller kostnaderna medförde pandemin en del högre 

sjuklönekostnader, vilka till viss del kompenserades av ersättning från staten. 

Kostnader för bland annat övertid och beredskap på grund av pandemin och vissa 

pandemirelaterade verksamhetskostnader uppstod, men bland annat minskade inköp 

av externa tjänster inom entreprenad- och konsultkostnader, bidrog till att 

kostnaderna totalt sett understeg budget.  

4. Ekonomiska förutsättningar 2022 
Indexuppräkningen av medlemsavgifterna är 2,4 % inför 2022 och medlemsavgifterna 

utgör ca 85 % av förbundets intäkter. Den resterande andelen, 15 %, utgörs av externa 

intäkter där huvudparten, ca 45 mkr, är relaterad till automatiska brandlarms-

uppkopplingar och obefogade automatlarm. 

När pandemin klingade av i början av året uppstod istället andra väsentliga 

omständigheter i omvärlden att förhålla sig till. Förutom en del utmaningar i budget 

vad gäller minskade hyresintäkter, på sikt ökande avskrivningskostnader och andra 

åtgärder som exempelvis en ambition att minska antalet obefogade larm, vilket på sikt 

leder till minskade intäkter, har även prioriteringarna i verksamheten radikalt 
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förändrats. Kort tid efter att kriget i Ukraina bröt ut fattades ett särskilt 

inriktningsbeslut (SIB) avseende kontinuitetshantering och beredskapsplanering som 

en direkt konsekvens av det förändrade världsläget. RSG:s politiska ledning 
underrättades då detta innebar omprioriteringar av tidigare fattade politiska beslut. 

Det särskilda inriktningsbeslutet inkluderar en bilaga med ett stort antal åtgärder som 

ska verkställas på kort och lång sikt. Dessa åtgärder genererar höga kostnader, både i 

drift och investering.  

De åtgärder som bedömts angelägna att genomföra skyndsamt har genomförts utan 

särskilt beslut om budget. Det återstår en rad kostsamma åtgärder för att uppnå den 

nivå som bedöms nödvändig under rådande omständigheter. För ett fullständigt 

genomförande av samtliga åtgärder krävs på sikt en tydlig finansiering utöver befintlig 

budget. Som exempel kan nämnas att den översyn av RSG:s båtförmåga som påbörjats 

kan förväntas kräva större investeringar, om än inte redan 2022 så lite längre fram. 

RSG står inför implementering av den under 2021 framtagna säkerhetsskyddsplanen, 

vilket innebär en utökning med nya tjänster inom informationssäkerhet och 

cybersäkerhet.  

Investeringarna förväntas öka och budgeten för avskrivningar behöver ses över inom 

områden som IT, teknik och fordon. Kommande investeringar förväntas ha kortare 

livslängd och ger därmed höga årliga avskrivningskostnader.  

När det gäller lokaler och fastigheter finns ett behov av utökning med en ny tjänst för 

en fastighetsstrateg som kan samordna på ett övergripande plan, de olika behoven och 

lösningarna som behöver tas fram.  

Sammantaget är de ekonomiska förutsättningarna snävare än någonsin. RSG har 

genomfört satsningar exempelvis inom digitalisering, som behöver kosta för att ge den 

frukt som är avsedd i syfte att stärka verksamheten.  

5. Sammanfattning av resultat och prognos 
Resultat och prognostiserat årsresultat i jämförelse med årsbudget per mars. 

 Mkr 

Resultat per den 31 mars 2022 6,4 

Prognos årets resultat - 0,7 

Årsbudget - 1,4 

Budgetavvikelse mot årets resultat 0,7 

 

Bokfört nettoresultat per mars visade ett överskott på 6,4 mkr. Efter justeringar 

prognostiseras resultatet för helåret till ett underskott på – 0,7 mkr. I jämförelse med 

budget – 1,4 mkr innebär det en positiv budgetavvikelse på 0,7 mkr.  

Det budgeterade resultatet – 1,4 mkr avser kostnader för investeringar enligt beslut om 

budget avseende utbildning- och övningsanläggning samt säkerhet och robusthet. 
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6. Aktuella och pågående frågor   
Regeringen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har konstaterat att det 

säkerhetspolitiska läget i Europa allvarligt har försämrats och att det fortsatt kan 

komma att handla om en snabb händelseutveckling. Situationen innebär ett förändrat 

säkerhetshot mot Sverige och det finns anledning att understryka vikten av ett 

välfungerande säkerhetsskyddsarbete för att minska sårbarheten i för Sverige 

skyddsvärda verksamheter. Sverige kan drabbas av störningar, försörjning av varor och 

tjänster, sanktioner, motåtgärder, cyberhot, förändrade migrationsmönster m.m.  

Det bedöms finnas en risk för att RSG:s verksamhet kan störas ut och/eller att 

informationspåverkan och ryktesspridning kan komma att ske i syfte att minska 

förtroendet för RSG:s verksamhet. Elförsörjningen kan komma att påverkas. Som en 

konsekvens kan störningar i elförsörjningen hota RSG:s IT-miljö. Störningarna kan 

vidare påverka internetåtkomst, extern webbsida och mobilnät samt tillförsel av varor 

och tjänster.  

RSG har sedan en tid påbörjat vissa åtgärder för att skapa robusthet i enlighet med 

identifierade risker och sårbarheter. Varje avdelning/enhet ska också arbeta med sin 

kontinuitetsplanering/hantering, något som genom pandemin ytterligare accentuerats, 

främst med avseende på personalförsörjningsfrågor. Kontinuitetshantering handlar om 

att upprätthålla en verksamhet även i händelse av störningar. Det omfattar 

förebyggande arbete och insatser i skarpt läge. Beredskapsplanering, med syfte att 

växla upp RSG:s förmåga inom höjd beredskap och ytterst under krig, bygger på en 

robust krisberedskap och planering för kapacitetshöjande åtgärder. RSG:s uppdrag ska 

säkerställas även under störda förhållanden. RSG ska bibehålla förmågan att upptäcka, 

rapportera, hantera och återställa system och verksamhet vid säkerhetshotande 

verksamhet. 

Förutom RSG:s grunduppdrag inklusive fokus på ”2:4-verksamhet” och att arbeta med 

identifierade åtgärder inom ramen för ”Särskilt inriktningsbeslut avseende 

kontinuitetshantering och beredskapsplanering med anledning av förändrat 

omvärldsläge” (SIB), ska verksamheten under 2022 även prioritera genomförande av 

löneöversyn 2022 samt fortsatt arbeta med ”VRR” och ”SBRF”. Det sistnämnda innebär 
utveckling och utökning av samarbetet inom Västra räddningsregionen (VRR) avseende 

enhetligt ledningssystem och den pågående frågan om förbundsutökning omfattande 

kommunerna inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). 

Ovanstående är prioriterade inriktningar enligt nämnda ”SIB”, men utöver detta pågår 

ordinarie verksamhet i den omfattning som tid och resurser tillåter.  

Målstyrningsmodellen om förbundet nyligen infört bygger på andra mål och 

frågeställningar än enligt ovanstående inriktningar, men arbetet genomförs så långt 

möjligt och inte minst planeras och förbereds arbetet för kommande år. 

Projekten avseende utbildnings- och övningsanläggning samt inom säkerhet och 

robusthet, fortlöper liksom en rad andra aktiviteter, inte minst myndighetsverksamhet 

och utbildningar som genomförs i enlighet med lag och författningsmässiga krav.   

Inför sommaren 2022 
Utifrån tidigare erfarenheter pågår en förberedande planering inför kommande 

sommar. Bemanningssituationen under sommaren har stor påverkan på ekonomin och 

i prognosen per mars har det tagits höjd både för frånvaro avseende sjukdom, 
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föräldraledigheter och vakanser, men även för planering med vikarier och övertid för 

att klara bemanningen i kritiska perioder.  

7. Ekonomisk analys, resultat och prognos 

7.1 Resultaträkning 

 

7.1.1 Ekonomiskt resultat 
Förbundet redovisar för första kvartalet 2022 ett resultat på 6,4 mkr. Budget för 

perioden uppgår till 0,5 vilket ger en positiv budgetavvikelse på 5,9 mkr. I tabellen 

ovan redovisas även utfallet för motsvarande period föregående år. 

För helåret prognostiseras ett resultat på -0,7 mkr, vilket innebär ett mindre överskott, 

0,7 mkr, jämfört med budget. Budgeterat resultat för helåret uppgår till -1,4 mkr. Det 

budgeterade underskott avser kostnader för investeringar enligt beslutad budget 

avseende projekten utbildnings- och övningsanläggning samt inom området för 

säkerhet och robusthet. 

Utfall Utfall Budget Diff Utfall Prognos Årsbudget Diff

Mkr 2021-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2021 2022 2022

Verksamhetens intäkter

Larmkommunikation      6,4         6,7         6,7         -       25,8        26,6       26,6       -       

Förebyggande intäkter     1,2         1,3         2,6         1,3 -     7,2          9,5         11,3       1,8 -     

Obefogade larm     3,2         1,3         4,7         3,4 -     16,6        17,6       19,0       1,4 -     

Taxor och avgifter 3,8         4,3         4,8         0,5 -     16,8        19,6       19,6       -       

Övriga intäkter         8,9         9,4         7,4         2,0      49,3        29,3       27,7       1,6      

   varav, hyresintäkter SOS 13,5           

S:a intäkter 23,5       23,0       26,2       3,2 -    115,7      102,6     104,2     1,6 -    

Verksamhetens kostnader

Entreprenad- och konsultkostnader 5,6 -        5,7 -        8,6 -        2,9      26,5 -       25,8 -      24,6 -      1,2 -     

Personalkostnader 132,7 -    132,3 -    136,7 -    4,4      543,0 -     557,2 -    566,1 -    8,9      

   varav lön och sociala avgifter 108,2 -    109,5 -    114,1 -    4,6      459,2 -     466,5 -    475,6 -    9,1      

   varav pensionskostnader 24,5 -      22,8 -      22,6 -      0,2 -     83,8 -       90,7 -      90,5 -      0,2 -     

Övriga verksamhetskostnader 23,8 -      25,7 -      27,0 -      1,3      103,8 -     107,1 -    102,9 -    4,2 -     

S:a kostnader 162,1 -    163,7 -    172,3 -    8,6     673,3 -     690,1 -    693,6 -    3,5     

Avskrivningar 7,4 -        8,1 -        8,6 -        0,5     31,8 -       34,0 -      32,8 -      1,2 -    

Verksamhetens nettokostnader 169,5 - 171,8 - 180,9 - 9,1     705,1 -  724,1 - 726,4 - 2,3     

Medlemsavgifter

Göteborgs stad               111,2     111,0     111,0     -       427,8      444,1     444,1     -       

Mölndals kommun            10,4       10,4       10,4       -       40,1        41,5       41,5       -       

Kungsbacka kommun 15,4       15,4       15,4       -       59,3        61,5       61,5       -       

Härryda kommun 5,8         5,8         5,8         -       22,5        23,4       23,4       -       

Partille kommun 7,1         7,1         7,1         -       27,3        28,4       28,4       -       

Lerums kommun 7,5         7,5         7,5         -       29,0        30,1       30,1       -       

S:a medlemsavgifter 157,4     157,2     157,2     -      606,0      629,0     629,0     -      

Verksamhetens resultat 11,4    8,4      2,5      5,9     16,6     7,5      6,8      0,7     

Finansiella intäkter 0,9         0,5         0,5         -      2,6          2,0         2,0         -      

Finansiella kostnader 4,2 -        2,5 -        2,5 -        -      7,6 -         10,2 -      10,2 -      -      

   varav pensionskostnader 4,1 -           2,5 -           2,5 -           -    7,5 -            10,1 -         10,1 -         -    

Resultat efter finansiella poster 8,1     6,4     0,5     5,9     11,6     0,7 -    1,4 -    0,7     

RESULTAT 8,1      6,4      0,5      5,9     11,6     0,7 -     1,4 -     0,7     
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7.1.2 Verksamhetens intäkter 
Intäkterna för årets första kvartal understiger budget med -3,2 mkr, och beror delvis på 

färre genomförda externa utbildningar. Även inom myndighetsverksamheten är 

intäkterna lägre än budgeterat. I båda fallen har en orsak varit att verksamheten varit 

underbemannad.    

Prognosen för året är att intäkterna kommer att uppgå till 102,6 mkr, dvs en mindre 

avvikelse på -1,6 mkr jämfört med budget. 

7.1.3 Verksamhetens kostnader 
Entreprenad- och konsultkostnader 

Kostnaderna omfattar förutom utredningar, utvärderingar och annat expertstöd, även 

kostnader för inhyrd personal som anlitas som stöd i ordinarie personals frånvaro och 

vid längre vakanser. För första kvartalet redovisas ett överskott på 2,9 mkr.  

Prognosen för året visar ett underskott på -1,2 mkr. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna, exklusive pensionskostnader, uppgår till 109,5 mkr. Kostnaden 

för årets lönerevision (2022) ingår inte i utfallet för första kvartalet, men är en del av 

prognosen för året. För året som helhet prognostiseras ett resultat på 466,5 mkr, vilket 

skulle innebära ett överskott på 9,1 mkr jämfört med budget. 

Pensionskostnader prognostiseras alltid med +/-0 i förhållande till budget. 

Budgetbeloppet baseras på prognosen framtagen av KPA i december 2021. Vid årets 

slut görs en avräkning mot medlemskommunernas avgifter och eventuell justering 

sker. Administrativa pensionskostnader tillkommer och den sammanlagda årsbudgeten 

för pensioner, bestående av personal- och finansiella kostnader, för 2022 uppgår till 

100,6 mkr.  

Övriga verksamhetskostnader 

Övriga verksamhetskostnader består av övriga personalkostnader, lokaler, materiel 

och tjänster. Kostnaderna på -25,7 mkr för perioden ger ett överskott jämfört med 

budget på 1,3 mkr.  

Prognosen för året som helhet indikerar ett underskott på -4,2 mkr, vilket bygger på att 

planerade projekt och aktiviteter genomförs enligt plan. Redan vid utgången av första 

kvartalet har omprioriteringar i verksamheten gjorts med anledning av det rådande 

världsläget och krig i Europa och det är oklart hur stor påverkan detta kommer att ha 

på ordinarie verksamhet. Därtill kommer osäkerheten kring prisutvecklingen som ser 

ut att fortsätta öka. 

Avskrivningar 

De planenliga avskrivningarna uppgår till -8,1 mkr för perioden och visar då ett 

överskott på 0,5 mkr i jämförelse med budget. Ett underskott på -1,2 mkr jämfört med 

budget prognostiseras för året som helhet.  

7.1.4 Medlemsavgifter 
Avgifterna för räddningstjänst och pensioner redovisas som kommunbidrag och 

motsvarar för perioden 157,2 mkr. Totala medlemsavgifter för året beräknas uppgå till 

629,0 mkr.  

Medlemsavgifter för räddningstjänstverksamhet räknades upp med 2,4 % inför 2022.  
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7.1.5 Finansiella poster 
Finansiella intäkter 

Finansiella intäkter består av reverslån till Göteborgs Stads koncernbank och räntan 

uppgår till 1,4 mkr per år.   

Finansiella kostnader 

Finansiella kostnader består huvudsakligen av kostnader för ränte- och basbelopps-

uppräkning av årets pensionsavsättning. Budgeterat och bokfört belopp redovisas i 

enlighet med KPA:s prognosvärden.  

7.2 Balansräkning 

 

Mkr 2022-03-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3,3                3,5                

Materiella anläggningstillgångar

   Mark och byggnad 79,3              79,6              

   Maskiner och inventarier 152,7            147,1            

S:a anläggningstillgångar 235,3           230,2           

Finansiella tillgångar

Långfristiga fordringar 375,0            375,0            

S:a finansiella tillgångar 375,0           375,0           

Förråd och lager 3,7                3,6                

Kundfordringar 21,6              20,4              

Diverse kortfristiga fordringar 27,2              17,2              

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13,1              14,4              

Kassa och bank 205,3            211,6            

S:a omsättningstillgångar 270,9           267,2           

S:a tillgångar 881,2           872,4           

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 107,3            95,7              

Årets resultat 6,4                11,6              

S:a eget kapital 113,7           107,3           

Avsättningar

Avsättning för pensioner 592,7            585,6            

Övriga avsättningar 6,1                6,4                

S:a avsättningar 598,8           592,0           

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 0,3                0,4                

S:a långfristiga skulder 0,3                0,4                

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 26,4              24,8              

Moms 9,9                10,5              

Personalens skatter och avgifter 7,4                7,8                

Övriga kortfristiga skulder 33,8              33,9              

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 90,9              95,7              

S:a kortfristiga skulder 168,4           172,7           

S:a eget kapital, avsättningar och skulder 881,2           872,4           
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7.2.1 Tillgångar 
Balansomslutningen uppgår till 881,2 mkr, en ökning med 8,8 mkr sedan bokslutet 

2021.  

Anläggningstillgångarna har ökat med 5,1 mkr sedan årsskiftet. 

Finansiella tillgångar, 375 mkr, utgörs av reverslån till Göteborgs Stads koncernbank 

precis som föregående år. Reverslånet löper i fem år fram till våren 2026.  

7.2.2  Skulder 
Förbundets pensionskostnader utgörs dels av under året utbetalda pensioner och 

pensionspremier, dels av årets förändring av pensionsavsättningen. Härtill kommer 

den finansiella kostnaden på pensionsavsättningen. Medlemskommunerna ersätter 

förbundet för samtliga pensionskostnader. 

Avsättningarna för pensioner och löneskatt ökar med 7,1 mkr. Övriga avsättningar 6,1 

mkr, avser framför allt sanering av mark på Färjenäs.  

Övriga kortfristiga skulder omfattade i bokslutet 2021 framför allt avräkningen av 

medlemsavgift för pensioner med 23,7 mkr. Återbetalning till medlemskommunerna 

har skett under mars månad. Här återfinns även 9 mkr enligt avtal om Stena Oil:s 

avflyttning från Färjenäs, vilket återbetalas i samband med att Stena Oil lämnar 

fastigheten.  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 90,9 mkr, en minskning med  

-4,8 mkr sedan årsbokslutet. 
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Delårsbokslut per 31 mars 2022, Ekonomisk uppföljningsrapport 

Förslag till beslut 
• Förbundsstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten per mars 2022. 
• Förbundsstyrelsen översänder uppföljningsrapporten till medlemskommunerna. 

 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Storgöteborg lämnar årligen fem uppföljningsrapporter. Föreliggande 
rapport avser ekonomisk uppföljning per mars 2022.  

Resultatet per mars uppgår till 6,4 mkr mot periodens budgeterade 0,5 mkr. Prognosen 
visar ett årsresultat på -0,7 mkr. Budgeterat resultat för helåret uppgår till -1,4 mkr. Det 
budgeterade underskott avser kostnader för investeringar enligt beslutad budget avseende 
projekten utbildnings- och övningsanläggning samt inom området för säkerhet och 
robusthet. 

Första kvartalet visar inga större avvikelser jämfört med budget. Beträffande intäkterna 
bidrar underbemanning inom utbildnings- respektive myndighetsverksamheten, till lägre 
intäkter (-3,2 mkr). För helåret förväntas intäkterna visa ett mindre underskott på -1,6 mkr.  

Entreprenad- och konsultkostnaderna redovisas med ett överskott (2,9 mkr) per mars, men 
ser ut att hamna på ett mindre underskott (-1,2 mkr) för helåret.  

Personalkostnaderna redovisas per mars med ett överskott på 4,6 mkr vilket i prognosen för 
året ser ut att öka till 9,1 mkr. Den kommande sommarens händelser och utvecklingen av 
bemanningssituationen kan dock få stor påverkan på resultatet för helåret.  

Övriga verksamhetskostnader påverkas av vad som sker i omvärlden vad gäller 
drivmedelspriser, prisutveckling, materialtillgång osv. Per mars redovisas ett överskott på 
1,3 mkr medan prognosen för året som helhet visar på ett underskott på -4,2 mkr. 
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Med anledning av kriget i Ukraina har RSG omprioriterat inriktningarna i verksamheten för 
innevarande år. Förutom RSG:s grunduppdrag inklusive fokus på ”2:4-verksamhet” och att 
arbeta med identifierade åtgärder inom ramen för ”Särskilt inriktningsbeslut avseende 
kontinuitetshantering och beredskapsplanering med anledning av förändrat omvärldsläge” 
(SIB), ska verksamheten under 2022 även prioritera genomförande av löneöversyn 2022 
samt fortsatt arbeta med ”VRR” och ”SBRF”. Det sistnämnda innebär utveckling och 
utökning av samarbetet inom Västra räddningsregionen (VRR) avseende enhetligt 
ledningssystem och den pågående frågan om förbundsutökning omfattande kommunerna 
inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). 

De åtgärder som bedömts angelägna att genomföra skyndsamt har genomförts utan särskilt 
beslut om budget. Det återstår en rad kostsamma åtgärder för att uppnå den nivå som 
bedöms nödvändig under rådande omständigheter. För ett fullständigt genomförande av 
samtliga åtgärder krävs på sikt en tydlig finansiering utöver befintlig budget. 

Ovanstående är prioriterade inriktningar enligt nämnda ”SIB”, men utöver detta pågår 
ordinarie verksamhet i den omfattning som tid och resurser tillåter.  

Sammantaget är de ekonomiska förutsättningarna snävare än någonsin. RSG har genomfört 
satsningar exempelvis inom digitalisering, som behöver kosta för att ge den frukt som är 
avsedd i syfte att stärka verksamheten.  

 

 

 

 

Lars Klevensparr 
Direktör 
     
   

 

 

 

 

 

Marie Karlsson 
Ekonomichef 
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Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Förslag till beslut 
• Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till budget 2023 och  

plan 2024-2025. 
 
• Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till finansiella mål i  

2023 års budget. 
 

• Förbundsstyrelsen överlämnar förslaget till budget 2023 och plan 
2024-2025 till förbundsfullmäktige för fastställande.  
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Förbundets uppdrag 

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbundsordningen och i 
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget omfattar operativ räddningstjänst 
och förebyggande insatser mot brand. 

Förbundets utmaningar och finansieringsbehov 

Räddningstjänsten Storgöteborg har ett flertal utmaningar i närtid att hantera såsom kris- 
och beredskapsfrågor, nya risker (nya energisystem och komplexa byggnationer), ett flertal 
nya brandstationer, cyber- och informationssäkerhet samt säkerställa 
räddningstjänstuppdraget på vatten- och landområdet vid Göteborgs hamn. Finansieringen 
av räddningstjänstverksamheten behöver utöver sedvanlig uppräkningen av 
medlemsavgiften för att täcka löne- och kostnadsökningar, även ge utrymme för nämnda 
nödvändiga pågående utveckling inom förbundet. 

RSG har haft och kommer även framledes att ha fokus på effektiviseringar och besparingar 
för att så långt som möjligt finansiera utvecklingen av verksamheten med egna medel och 
samtidigt uppvisa nollresultat. Vissa större investeringar finansieras genom möjligheten att 
utnyttja uppbyggt eget kapital.   
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För att anta de utmaningar som är här och nu är det nödvändigt att förbundet säkerställer 
kompetens inom: 

• IT- och cybersäkerhet 
• Informationssäkerhet  
• Kris- och beredskapsplanering 
• Fortsatt kunskapsuppbyggnad och operativ förmåga inom energilagring (litium-

jonbatterier och vätgas) 
• Miljöaspekter vid räddningsinsats och kontaminerat släckvatten 
• Fastighetsutveckling avseende brandstationer som är både flexibla och 

verksamhetsanpassade 
 

Det är angeläget att förbundet fortsätter sin utveckling inom kontinuitetshantering samt för 
att över tid åstadkomma en mer robust verksamhet. RSG:s och samhällets krisberedskap är 
av största vikt och det är önskvärt att detta arbete fortskrider. Förbundets ledning ska 
kontinuerligt lämna information till styrelsen inom nämnda områden och dess ekonomiska 
konsekvenser. Beroende på utvecklingen kan möjligheten till finansiering genom nyttjande 
av uppbyggt eget kapital behöva utvidgas. 

Medlemsavgifter 

Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna. 
Medlemssamrådet har den 20 maj meddelat att förbundet beviljas uppräkning av 
medlemsavgifterna med 2,9 % till 2023 års nivå.  

Budget och uppföljning 

Förbundet upprättar genom föreliggande dokument en budget för 2023 samt plan för 2024 
och 2025. Verksamhetsmålen framgår av verksamhetsplanen och fastställs av fullmäktige. 

Taxor 

Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för tillsyn enligt Lagen 
om skydd mot olyckor, LSO, och Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, tillstånd 
enligt LBE samt sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt LSO. 

Samverkan 

Information om budget lämnas i förbundsrådet den 16 juni 2022. 

 

Lars Klevensparr  
Förbundsdrektör  
 Marie Karlsson 
 Ekonomichef 
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1. Inledning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex 
medlemskommuner; Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. 
Sammanlagt omfattas ungefär 860 000 invånare. Räddningstjänst ingår i varje 
kommuns åtaganden och förbundets verksamhet tillhör medlemskommunerna på 
samma sätt som övriga förvaltningar. Kommunerna har gett RSG i uppdrag att ansvara 
för räddningstjänst samt förebyggande skydd mot brand enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO). I uppdraget ingår även att fullfölja de skyldigheter som 
åligger de ingående kommunerna enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). Förbundet ska också med sin specialkompetens på lämpligt sätt 
stödja medlemskommunerna.  

Räddningstjänsten Storgöteborg består av förebyggande verksamhet och räddnings-
tjänsteverksamhet samt verksamhetsstöd och ledning. Inom förebyggande och 
operativa verksamheter tillgodoses de skyldigheter som kommunen har att se till att 
vidta åtgärder för att förebygga bränder och andra olyckor samt minimera skador vid 
en händelse.  

Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Den ska anpassas 
efter den riskbild som finns inom det geografiska området. Med andra ord är det 
medlemskommunernas risktopografi som avgör vilken nivå RSG ska ha på sin förmåga.  

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbundsordningen och i 
handlingsprogrammet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Nytt handlings-
program har antagits för perioden 2020-2023. Handlingsprogrammet beskriver RSG:s 
förebyggande verksamhet mot brand och RSG:s räddningstjänstverksamhet, fastställer 
övergripande mål kopplade till verksamheten samt drar upp breda riktlinjer för 
perioden. Finansiering av räddningstjänstverksamheten sker genom medlemsavgifter 
och övriga intäkter.  

2. Sammanfattning 
Dokumentet beskriver främst aktuella och angelägna frågor avseende nuläget och den 
kommande budgetperioden. Den fullständiga bilden av RSG:s samlade verksamhet 
redovisas utförligare i den sedvanliga budgethandlingen.  

RSG har under ett stort antal (9 år) år påvisat en god ekonomisk hushållning och 
ständigt eftersträvat effektiviseringar vilket medfört avsättning till det egna kapitalet. 

Under innevarande budgetår och nästkommande år har RSG ett flertal ekonomiska 
utmaningar som påfordrar medel utöver årlig uppräkning i enligt med kommunalt 
prisindex. Förutom konsekvenser som härrör sig till det Särskilda Inriktningsbeslutet 
(SIB) som vid skrivandets stund är svår att ange i ekonomiska siffror, beräkningar 
pågår, kommer ett antal ekonomiska realiteter att anges: 

• SOS Alarm hyresbortfall år 2022 och tills vidare: -4 mkr/år 
(Den delen av fastigheten är under beredning för skyddsobjekt) 

• Stena Oil lämnar Färjenäs, påverkan under 2022: -1,8 mkr/år 
• Fastighetskompetens:     -1 mkr/år 

(Absolut nödvändig kompetens för att säkerställa rätt lokalbehov  
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för ett flertal nya brandstationer) 
• Informations/cybersäkerhetskompetens:  -1 mkr/år 

(Egen samt revisorers iakttagelse) 
• RSG:s båda fartyg uppgraderas till nödvändig 

funktionalitet. (Göteborgs hamn samt skärgård) 
(Avskrivningsunderlag)    - ??/år 

 
I årets budget finns också påräknat ett statligt bidrag avseende riktade medel för 
kommunal räddningstjänst uppbyggnad av operativ systemledning. Dessa statligt 
riktade medel är nivåhöjande men har inte i realiteten kommit RSG till del. Dock har 
såväl RSG:s styrelse som fullmäktige beslutat om att dessa riktade medel ska 
inberäknas i budget för år 2022. 

RSG:s ledning prioriterar verksamheten med fokus på dess kärnverksamhet och vidtar 
inga åtgärder med ekonomisk konsekvens som är önskvärt eller angeläget utan bara 
nödvändigt. Det finns områden där såväl revision som styrelse påpekat brister som är 
angelägna men under rådande omständigheter får skjutas på framtiden. Fokus är nu 
RSG:s grunduppdrag och kontinuitets- samt beredskapshantering. 

Om inte ekonomiska medel tillskjuts får detta omedelbara konsekvenser. 

3. Från brandkår till räddningstjänstmyndighet 
Förbundet har under ett antal år genomgått en utveckling från brandkår till att bli en 
räddningstjänstmyndighet. Förbundet har tidigare rättssäkrat myndighetsutövningen 
och driver sedan flera år brandskyddskontroller i egen regi. Därutöver görs 
kontinuerligt satsningar inom olika områden, exempelvis miljö och hållbarhet samt 
åtgärder för att skydda de kritiska resurser som krävs för att samhällsviktig 
verksamhet ska kunna utföras. Den utveckling som förbundet genomgått de senaste 
åren ställer ökade krav på både stärkta och nya kompetenser samt en korrekt hanterad 
administration. Förbundet utgör en egen arkivmyndighet och det omfattande flöde av 
handlingar som verksamheten medför, innebär att stora mängder offentliga handlingar 
ska diarieföras och förvaras korrekt. Utvecklingen som innebär ökad digitalisering och 
hantering av personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen, ställer 
också nya krav samt medför nya sätt att arbeta.  

Förbundets strävan efter att bidra till en effektivare kommunal räddningstjänst genom 
gränslös räddningstjänst tar sig uttryck i ett utvidgat samarbete både inom 
räddningstjänstverksamheten i Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs-
regionen (GR), men även i närliggande kommuner därutöver (projekt XGR). Detta 
medför både ansvar och möjligheter. Genom samarbeten stärks räddningstjänst-
verksamheten och samarbetande parter får större möjligheter att möta de ständigt 
höjda förväntningarna från samhället och medborgarna. Olika samarbeten ger 
möjlighet att fördela och upprätthålla specialkompetenser och gemensamt använda 
resurserna på ett effektivt sätt samtidigt som behoven kan tillgodoses över ett större 
geografiskt område. Samtidigt utökas den geografiska ytan och mängden olyckor att 
hantera för dessa resurser. För att svara upp till förväntningarna, men även för att 
tillgodose det egna behovet, måste RSG, som ett av tre storstadsförbund, stå rustat att 
hantera dessa samarbeten med ett flertal mindre parter i närliggande områden. Det 
gäller den operativa organisationen, men även frågor om hur avtal och överens-
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kommelser ska utformas, följas upp och regleras när ekonomiska mellanhavanden 
uppstår.  

Det har även visats intresse från mindre räddningstjänster beträffande anslutning till 
RSG och utredning pågår utifrån inkomna intresseanmälningar från Tjörn, Lilla Edet 
och Herrljunga. 

RSG ska även framledes vara en räddningstjänst som lever upp till samhällets behov 
och har förmåga att hantera olyckor och bränder som kan uppstå som en följd av de 
samhälleliga förändringar som just nu pågår. Förbundets satsningar på utveckling av 
verksamhet och nödvändiga specialistkompetenser fortgår för att bibehålla en stabil 
organisation som kan motsvara de krav och förväntningar som ställs. 

Betydelsen av räddningstjänstens fortsatta närvaro genom både RiB- och värnstationer 
i befolkningsmässigt mindre samhällen såsom exempelvis Hindås, Frillesås och 
Göteborgs södra skärgård, ska inte underskattas när andra samhällsfunktioner 
tenderar att koncentreras mer centralt. Räddningstjänstens närvaro bidrar med både 
en stabiliserande effekt och trygghet för medborgarna, både i stadsdelar och på mindre 
platser.   

4. Befolkningstillväxten 
Storgöteborg befinner sig i ett expansivt skede och invånarantalet fortsätter att öka 
kontinuerligt. Ökningen av antalet personer i de äldsta åldersgrupperna är mest 
betydelsefullt ur riskhänseende då detta kan förändra den totala olycksstatistiken för 
vissa typer av bränder.  

Befolkningen fortsätter växa för att enligt prognoserna motsvara ungefär 975 000 
invånare 2040, en ökning med ca 116 000, eller nästan 14 %, från 2021. 

Räddningstjänstens grundläggande uppgift är enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) att operativt kunna hantera olyckor och bränder samt genom 
förebyggande insatser minska riskerna för bränder. Det kan på goda grunder antas att 
det finns ett antal samband mellan efterfrågan på räddningstjänstens insatser och 
förebyggande arbete, befolkning, byggnationer, infrastruktur, farlig verksamhet och 
risk för olyckor.  

5. Risktopografi  
En riskanalys med utgångspunkt i de lokala förhållandena, med hänsyn till exempelvis 
geografi, naturförhållanden, befolkning, bebyggelse, riskobjekt och riskmiljöer samt 
skyddsvärda objekt och miljöer, utgör grunden för hur RSG planerar och dimensionerar 
både räddningstjänstverksamhet och förebyggande verksamhet. Riskanalysen utgör 
även ett underlag för utvecklingsbehov och prioriteringar inom området skydd mot 
olyckor.  

Med en planerad utökning av förbundet kommer nya lokala områden för analys och 
bedömning att tillkomma.  

Samtliga exempel nedan medför ett ökat behov av omfattande planeringsinsatser, 
övningsverksamhet och materielanskaffning samt av remisshantering, tillsyner och 
andra myndighetsåtgärder.  
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• Inom förbundet finns en koncentration av Sveriges farliga verksamheter, så 
kallade 2:4-anläggningar som till exempel petroleum- och kemisk industri, och 
numera även dammar. Antalet verksamheter som klassas som farlig 
verksamhet uppgår till ett drygt femtiotal och varje utökning med nya 
verksamheter medför en ökad arbetsbelastning för räddningstjänsten att 
hantera dessa. Räddningstjänsten och verksamheten ska tillsammans ha 
tillräckligt beredskap för att hantera en eventuell olycka, vilket kräver särskild 
förmåga och ibland utveckling av ny förmåga. Vidare ställs krav på relativt 
omfattande övning på dessa verksamheter. Ett trettiotal av 2:4-anläggningarna 
omfattas av Sevesolagstiftningen.  

• Sävenäs rangerbangård är en annan av 2:4-anläggningarna och här 
förekommer inte sällan incidenter med läckage av olika ämnen som kan vara 
exempelvis giftiga eller explosiva. Anläggningens centrala läge i staden gör att 
risken är stor att konsekvenserna av en allvarlig händelse blir mycket 
omfattande. Infrastrukturen skulle påverkas inte bara vad gäller järnvägen utan 
både väg- och älvtrafik skulle omfattas. Därtill kommer naturligtvis risker för 
att människor skadas och en utrymning i ett större område med tät bebyggelse 
som är fallet här präglas av en stor komplexitet.  

• Byggandet av Västlänken pågår med tilltagande intensitet och de konsekvenser 
som detta medför, både för framkomlighet vid räddningsinsatser och för 
personella resurser i samarbete med i huvudsak Trafikverket. 

• Konsekvenserna av en förtätad stad får inte underskattas. En viktig konsekvens 
kan vara att räddningstjänstens responstider försämras. Detta ställer krav på 
kommunernas samhällsplanering och räddningstjänsten behöver överväga 
placeringen av brandstationer och resurser för att försöka minska avstånden 
mellan dessa och där olyckorna inträffar. 

• Göteborgs Hamn är av nationellt intresse med dess omfattande godshantering 
och risker för större olyckor alternativt sabotage, men även för oljeutsläpp, 
vilka på kommunalt vatten ska hanteras av räddningstjänsten. Samtal förs med 
Försvarsmaktens ledning i Göteborg och ledningen för Göteborgs hamn med 
avsikt att säkerställa att RSG gör rätt bedömningar beträffande Göteborgs 
hamns verksamhetsansvar, vid olycka eller avsiktlig händelse med risk för att 
störa hamnens funktionalitet.  

• Göteborg Landvetter flygplats utgör ett viktigt nav i en transportintensiv region 
och infrastrukturen i de västra delarna av landet, för regionens stora 
internationella industrier som exempelvis Volvo och SKF samt för 
universiteten, högskolorna och forskningsrelaterade verksamheter.  

• RSG:s förmåga att hantera olyckor och bränder påverkas av stadsutveckling, 
förändrad infrastruktur, alltmer komplexa byggnationer, ökat antal 
anläggningar under mark samt allt högre hus.  

• En ökad användning av alternativa bränslen, inte minst i kombination med 
undermarksgarage, försvårar räddningsinsatser, medför giftiga gaser och 
hantering av farligt avfall. 

• Social oro medför insatser i osäker miljö. Räddningstjänstpersonal hamnar i 
risksituationer med hot, terror och pågående dödligt våld.  

Page 775 of 1165



Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 
 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDETSTORGÖTEBORG  8(29) 

 

 

 

• Händelser orsakade av klimatrisker avseende exempelvis vatten och torka 
ingår i riskerna vad gäller konsekvenser i form av skogsbränder, 
översvämningar, skred och ras mm.  

• Normalt sett hålls normalt ett flertal större evenemang i form av till exempel 
idrotts- och sporttävlingar samt musikkonserter på flera arenor inom 
förbundet. Som en följd av detta är beläggningen hög hos verksamheter för 
tillfällig övernattning, vilket i sin tur för med sig särskilda riskbilder. 

• Likaså inträffar regelbundet internationella och nationella händelser som till 
exempel demonstrationer och vissa evenemang där polismyndigheten 
förstärker nationellt och förväntar sig att räddningstjänsten har resurser att 
agera på motsvarande sätt.  

• Med anledning av omvärldsläget finns anledning att förvänta ett större antal 
flyktingar och därmed ett större antal tillfälliga boenden och den riskbild detta 
för med sig. 

6. Arbetsmiljöproblematik 
6.1 Allvarliga händelser 
Inom RSG har det genom åren förekommit ett antal olyckor och händelser som hade 
kunnat få mycket allvarliga konsekvenser. Några av händelserna utgörs av kemolyckor, 
oljeutsläpp, brinnande gasbuss i kollektivtrafik, ett flertal industribränder, brand i 
idrottsanläggning, explosion i flerfamiljshus, skyfall mm. Komplexa och riskfyllda 
insatser sker ofta i samverkan med polisen, vilket ställer stora krav på just förmågan till 
samverkan med andra myndigheter. RSG har på olika sätt vidareutvecklat samarbetet 
med andra räddningstjänster, vilket rent konkret har visat sig underlätta till exempel 
när det gäller att få fram snabbast möjliga hjälp till nödställda. 

RSG stöttar även andra räddningstjänster med brandmän och ledningspersonal i 
samband med nationella insatser som exempelvis skredsolyckan i Norge, skogsbränder 
i andra delar av landet mm. Förbundet ersätts till stor del ekonomiskt för bidrag till 
nationellt stöd genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Kostnaden för egen höjd beredskap belastas dock RSG. 

Det ställs med andra ord stora krav på RSG:s förmåga och kapacitet att hantera ett brett 
spektrum av händelser. Ur arbetsmiljösynpunkt måste RSG som arbetsgivare agera på 
ett systematiskt sätt med utbildningar, rutiner och uppföljningar. 
Räddningstjänstpersonal ska, trots att arbetet är riskfyllt, kunna utföra insatser så 
säkert som möjligt och oavsett att arbetet innebär besluts-fattande om åtgärder och 
insatser under starkt tidspress.  

6.2 Pandemins efterspel 
De två senaste åren har varit prövande på många sätt och ofta är det ekonomi och 
verksamhet som står i fokus. Trots ovisshet och stora utmaningar har pandemin 
hanterats förhållandevis bra av organisationen. Det har dock uppmärksammats att 
situationen har slitit ganska hårt på personalen och det finns tecken på en generellt 
större trötthet vilket uppfattas som en direkt konsekvens av de senaste två årens 
särskilda utmaningar. Detta identifierades och ledningen beslutade att prioritera 
aktiviteterna 2022 för att inte orsaka ytterligare slitage och istället få till en vändning 
mot rimligare läge. Denna intention hann knappt uttalas förrän världen gick in i en helt 
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ny fas med eskalerande oro och sedermera krig i Ukraina. Detta medförde en situation 
där prioriteringarna återigen förändrades. Ännu tydligare den här gången, men även 
med en hög press för att bygga upp viktiga delar inom kontinuitet och 
beredskapsplanering. Åtgärder för personalens mående behöver därför få kosta och ha 
en plats på agendan. 

7. Operativ verksamhet   
Under 2021 gjordes ett omfattande arbete med översyn och organisatorisk förändring 
av RSG:s insatsavdelning. Syftet var att skapa en tydligare ledning och styrning inom 
avdelningen där merparten av den utryckande personalen tjänstgör. De ekonomiska 
förutsättningarna var att förändra inom ramen för befintlig budget. Resultatet sjösattes 
under hösten 2021 och har tagits väl emot.  

Under 2021 deltog RSG i flera händelser utanför det egna området, såsom 
skredsolyckan i Norge och skogsbränder på annan plats i landet. Under hösten 
inträffade explosionen på Övre Husargatan i Göteborg och i december fartygsolyckan 
utanför Vinga.  

För att upprätthålla alla vitt skilda förmågor och specialkompetenser som krävs, är det 
nödvändigt att erbjuda personalen goda möjligheter för utbildning och övning. Under 
senare delen av 2021 återinvigdes Tollestorps övningsplats efter en omfattade 
renovering. Detta kommer under 2022 innebära avsevärt förbättrade möjligheter för 
Insatsavdelningens personal att utbilda sig och genomföra de styrande 
övningsaktiviteterna. 

Utvecklingsarbetet av övningsområdena fortsätter framöver med syfte att kunna 
erbjuda utbildnings- och övningsmöjligheter till ett större antal elever. Det interna 
behovet är stort och övningsplatserna behöver utvecklas för att tillmötesgå behoven 
samt möta det externa behovet som växer i samverkan med Västra Götalandsregionen 
(VG)/Göteborgsregionen (GR) och andra myndigheter. 

Större övningar, så kallade konceptövningar, är obligatoriska och innebär ett snabbt 
genomförande för samtlig personal och därmed snabbare effekt och kvalitetssäkring. 
Vidare fortbildas förbundets befäl kontinuerligt i operativ ledning både i gemensamma 
forum och individuellt. 

Ökade krav samt fler och skarpare föreskrifter avseende arbetsmiljö medför att 
övningarna ytterligare behöver kvalitetssäkras och dokumenteras, vilket även det tar 
stora resurser i anspråk. 

I samband med en utökning av förbundet kommer den operativa verksamheten att 
påverkas starkt vad gäller interna resurser, anpassningar, utbildning och annat som 
särskilt behöver beaktas i en verksamhetsövergång. 

Det går ännu inte att bortse från riskerna som pandemin medför. Erfarenheterna från 
de senaste två åren visar att läget snabbt kan förändras med allvarliga konsekvenser 
som följd. Den stora utmaningen vid hög smittspridning är att säkerställa 
bemanningen. När situationen var som värst översteg sjukfrånvaron på 
Insatsavdelningen 20 procent. Konsekvensen blir då ett stort övertidsuttag för att täcka 
upp och detta är naturligtvis mycket kostsamt. 
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8. Förebyggande verksamhet  
Förebyggande verksamhet bedrivs bland annat i form av myndighetstillsyner, 
deltagande i remisshantering, kompetensutveckling, utbildning och övning. Vidare 
genomför de operativa styrkorna aktiviteter, till exempel objektsorienteringar som 
avser att ge ökad kännedom om det egna distriktets områden och byggnader.   

Utbildning och information sker både allmänt och målgruppsanpassat. En stor del av 
utbildningen sker dels genom förbundets brandmän, som bland annat utbildar 
skolungdomar på plats vid förbundets brandstationer eller digitalt, dels via 
Utbildnings- och övningsenheten. 

Den utåtriktade verksamheten har de två senaste åren begränsats av pandemin och 
styrkorna har inte kunnat genomföra flera både planerade och icke planerade 
förebyggande aktiviteter. Vid de möten med allmänheten, som trots pandemin har 
kunnat genomföras, bedöms informationsinsatserna ha haft god effekt och bidrar till 
att höja medborgarnas medvetenhet om vad ett bra brandskydd innebär. Det 
utbildningspaket som RSG erbjuder ägarkommunernas medarbetare, 
Kommunkonceptet, är efterfrågat och får höga betyg i utvärderingen som genomförs 
efter varje utbildning.  

Svårigheterna att rekrytera vissa yrkeskategorier som exempelvis brandingenjörer är 
en pågående utmaning och för att upprätthålla den kapacitet och kompetensnivå som 
är nödvändig för att möta de krav som ställs, arbetas det kontinuerligt med rekrytering. 

9. Västra räddningsregionen (VRR) - räddningsledningssystem 
På nationell nivå har skogsbränderna 2014 och 2018 initierat förväntningar på en 
högre kapacitet att åstadkomma systemledning med syfte att bättre kunna hantera den 
typen av händelser. Med förändrad lagstiftning, ökade anslag till kommunerna och 
skarpare instrument till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
staten tydligt pekat på kravet att bygga robustare ledningssystem. 

Projektet Gränslös räddningstjänst inom Göteborgsregionen startades 2017 och 
innebar ett gemensamt utvecklings- och genomförandearbete mellan räddnings-
tjänsterna inom Göteborgsregionen med syfte att etablera gränslös räddningstjänst och 
ett gemensamt operativt ledningssystem.  

De fyra räddningstjänstförbund, som förutom RSG ingår i samarbetet, anslöts redan 
under 2018 successivt till RSG:s Larm- och ledningscentral (LC) avseende alarmering. 
Det innebar att utalarmeringen till följd av 112-samtal som inkom från Alingsås, 
Vårgårda, Kungälv, Ale, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet samt Öckerö kommuner började 
hanteras via RSG LC.  

Därefter har RSG:s samarbete om ett gemensamt räddningsledningssystem fortsatt och 
ingår nu under benämningen Västra räddningsregionen (VRR). Fler intressenter 
förväntas ansluta och utökningen är föremål för ekonomisk analys och diskussion. 
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10. Utökning av förbundet 
Tre kommuner, Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet, har i månadsskiftet januari/februari 
2022 ansökt om medlemskap i RSG. Ansökningarna har bland annat föregåtts av ett 
gemensamt Medlemssamråd den 2 december 2021, där den positiva viljan till 
kommunernas inträde i RSG var tydlig. Den politiska intentionen är att utökningen ska 
ske per den 1 januari 2023. 

Processen för att förbereda inträdet startade omgående efter att ansökningarna 
mottagits då tidplanen för genomförandet är mycket snäv. Vid den senast tillkomna 
kommunen, Lerum, 2007, pågick förberedelserna under två års tid, medan det nu 
innebär en betydligt kortare handläggning för att ärendet ska hinna passera samtliga 
kommuners beslutsinstanser. Inledningsvis är därför fokus på politisk 
sammansättning/representation i Förbundsfullmäktige och Förbundsstyrelse samt 
ekonomiska frågor som medlemsavgift och fördelning av kommunernas andelar 
avseende täckning av kostnader. 

En förutsättning för genomförandet är att utökningen inte belastar befintliga 
medlemskommuner ekonomiskt. Det är därför aktuellt med infasning av 
medlemsavgiften där utrymme ges för de frågor som kräver finansiering under en 
övergångsperiod. Därutöver krävs självklart interna resurser inom RSG för 
förberedelser och genomförande.  

10.1 Budget utökat förbund 
Förslag till budget 2023 plan 2024-2025 omfattar RSG:s befintliga sex medlemskommuner 
och baseras på den enligt förbundsordningen hittills gällande andelsfördelningen i 
förbundet. Efter att beslut om anslutning av nya medlemmar senare under året har fattats i 
samtliga medlemskommuner, inklusive de tre anslutande kommunerna, adderas 
medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet för de tre anslutande kommuner till RSG:s 
budget. Beräkningen sker enligt gällande principer och den nya procentuella 
andelsfördelningen enligt den reviderade förbundsordningen kommer då att speglas i 
budgeten för samtliga kommuner. Detta sker utan påverkan på de sex befintliga 
kommunernas beloppsmässiga andelar av medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet i 
budget 2023 plan 2024-2025. 

Budgeterad medlemsavgift för pensionskostnader utgår från KPA Pensions prognoser och 
kommer att beräknas slutgiltigt när verksamhetsövergång avseende personalfrågor, 
inklusive pensionsavsättningar och ansvarsförbindelse, bearbetats för de anslutande 
kommunerna. Den procentuella andelsfördelningen enligt den reviderade 
förbundsordningen gäller, men det totala beloppet att fördela för samtliga kommuner 
tillsammans är ännu inte känt. En mindre justering kan därför bli aktuell vad gäller beloppen 
för de sex befintliga medlemskommunerna jämfört med nu redovisade belopp i bilaga 5, 
när samtliga kommuners pensionskostnader sedan summeras. Medlemskommunerna 
kommer att meddelas en eventuell justering så snart som möjligt.  
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11. Omvärldsläget 
I nuläget pågår krig i Europa och RSG i egenskap av beredskapsorganisation påverkas i 
högsta grad av det rådande läget. Förbundsdirektören har deltagit vid sekretessbelagda 
möten med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten 
och bilden är att det inte förväntas några konkreta direktiv från statsmakten. Det åvilar 
RSG:s ledning och politik att självständigt fatta erforderliga beslut. Ett tydligt 
konstaterande är också att det inte finns något beredskapsräddningstjänst att ta till vid 
kris eller ofred, den räddningstjänst som finns är den befintliga. RSG har även ett 
samordningsansvar för övriga räddningstjänster inom Västra Räddningsregionen 
(VRR) och Västra Götaland. Samordningsansvaret handlar i första hand om att 
förmedla information samt delge lägesbilder. RSG:s ledning avser att följa 
Försvarsmaktens devis: ”Göra mer och göra det nu”. 

RSG har återigen fattat ett Särskilt Inriktningsbeslut (SIB) vilket inbegriper 
kontinuitetshantering och beredskapsplanering med anledning av förändrat 
omvärldsläge. Ytterligare beslut som behövs för att vidmakthålla RSG:s förmåga och 
uthållighet kommer att fattas när så krävs. Till det Särskilda Inriktningsbeslutet bifogas 
en åtgärdslista med konkreta åtgärder som vidtas inom olika tidsperspektiv. 
Åtgärdslistan är hemlig jml Säkerhetsskyddslagen.  

Verksamheten har omprioriterats för att hantera de nya omständigheterna på bästa 
sätt. En översikt av nödvändiga åtgärder har skapats, där varje enskild åtgärd kan 
bedömas som mindre känslig, men där helheten påvisar såväl brister som förmågor och 
därför inte ska offentliggöras. 

Åtgärdslistan omfattar tio sakområden allt från sambandstjänst till materielförsörjning. 

Åtgärderna kommer att ha väsentlig ekonomisk påverkan både på driftsbudget på kort 
sikt, och på längre sikt med avseende på avskrivningskostnader för nödvändiga 
investeringar.  

RSG har tillsammans med företrädare för Göteborgs Hamn, Försvarsmakten, 
Polismyndigheten med flera statliga myndigheter inlett ett arbete med att utröna och 
stärka rollförväntan vid incidenter inom Göteborgs Hamn och dess 
farleder/trafikområden. 

12. Pandemin 
Pandemin påverkar i dagsläget inte RSG mer än andra verksamheter. Hur framtiden ser 
ut och om det blir ytterligare vågor av smittspridning är osäkert. Det är inte uteslutet 
att sjukfrånvaron kan öka framöver och därmed medföra negativa ekonomiska effekter 
som lägre intäkter eller ökade övertidskostnader som uppstår vid högre sjukfrånvaro 
eller som en konsekvens av särskilda försiktighetsåtgärder som till exempel ”ö-drift”. 
Det är också osäkert om pandemin även kan komma att medföra framtida sjukfrånvaro 
på längre sikt som exempelvis i form av psykisk ohälsa eller följder av arbete hemifrån. 

Samordningsfunktionen som inrättades enligt ett särskilt inriktningsbeslut vid 
pandemins början utvecklade arbetssätt och kontaktytor, vilket återigen kan aktiveras 
om så anses nödvändigt. Härigenom säkras ett proaktivt agerande för att klara större 
personalfrånvaro och vidmakthålla en acceptabel beredskap för den operativa 
verksamheten. 
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13. Automatiska brandlarm  
För att ytterligare minska de obefogade brandlarmen har RSG under 2021 börjat se 
över viktiga interna processer gällande bland annat kundavtal samt uppföljning av 
automatiska brandlarm. Under 2022 planerar RSG att systematiskt genomföra möten 
och platsbesök gentemot kommunala och privata anläggningsägare, där problematik 
med obefogade automatiska brandlarm är återkommande. RSG har för avsikt att 
intensifiera arbetet med att minska antalet obefogade larm. Detta kommer på sikt 
medföra minskade intäkter för förbundet.  

14. Säkerhet och krisberedskap 
Under året har ett omfattande arbete med en säkerhetsskyddsanalys genomförts. 
Analysen kommer att ligga till grund för en plan för säkerhetsskyddsarbetet. En 
säkerhetschef/säkerhetsskyddschef anställdes i slutet av året för att ytterligare 
förstärka säkerhetsområdet. Pandemin tillsammans med vakanser har gjort att vissa 
uppgifter, bland annat stödet till organisationens kontinuitetsarbete har fått prioriteras 
ned. Den risk- och sårbarhetsanalys som genomfördes 2018/2019 pekade på en del 
övergripande utmaningar och beslut om investeringar togs som syftar till att stärka 
förbundets beredskap för oönskade händelser och omfattar exempelvis 
framtidssäkring av tekniken i ledningscentralen.  

Arbetet med planering inför höjd beredskap har fortsatt, men är till största del 
avhängigt statlig finansiering.  

15. Nationellt utvecklingscenter - NUC 
I utvecklingen mot en modern räddningstjänstmyndighet behöver RSG vara samhälls- 
och riskorienterade i det förberedande, förebyggande såväl som i det händelsestyrda 
arbetet. RSG får också externa förfrågningar om medverkan i utveckling och forskning. 
Inom RSG finns det sedan tidigare en strategi för forsknings- och utvecklingsfrågor som 
under året reviderats.  

I samarbete med MSB har ett nationellt utvecklingscentrum med fokus på säkerhet på 
skadeplats startats, med placering vid RSG. En utvecklingsledare har anställts, delvis 
finansierad genom erhållna bidrag, med uppdrag att identifiera och omhänderta de 
behov som finns kopplat till räddningstjänstens utmaningar. Inom ramen för centrat 
drivs ett arbetspaket för att klara ut behovet av robotik i händelse av, i första hand, 
brand i undermarksanläggningar. Efter omvärldsbevakning och studiebesök 
färdigställs en rapport som kommer att ligga till grund för tester av ett antal robotar. 

RSG har identifierat ett behov av ett innovativt arbetssätt, som genomsyrar hela 
organisationen. Ett sådant arbete är modellen AAR (After Action Review), som 
omhändertar de behov som uppdagas vid insats. 

16. Utbildnings- och övningsanläggning 
Behovet av utbildnings- och övningsverksamhet är mycket omfattande inom 
räddningstjänsten. Inom förbundets medlemskommuner finns och planeras för nya 
samhällsstrukturer i form av höga och komplexa byggnationer och infrastruktur-
projekt, exempelvis tunnlar. Utvecklingen av tekniken för energilagring och solenergi 
samt ökade risker för våld och terrorhot kräver nya kunskaper och behov av att kunna 
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utbilda och öva ytterligare moment. Räddningstjänst vid höjd beredskap, i samband 
med krisledning och i situationer med pågående dödligt våld och terror innebär att 
ytterligare kunskaper och färdigheter behöver adderas till räddningstjänstens 
verksamhet. För att möta krav och förväntningar behöver förbundet upprätthålla 
befintliga och utveckla nya kompetenser, och för att säkerställa att så sker för 
framtiden, genomförs nu ett projekt med syfte att utveckla RSG:s framtida övnings- och 
utbildningsanläggning. 

Förbundet förfogar idag över två utbildningsplatser förutom Färjenäs. Dessa har olika 
förutsättningar att kunna fungera till dess att etablerandet av en ny anläggning skett. I 
det korta perspektivet, fram till 2025 måste vissa grundläggande utbildningsbehov 
kunna tillgodoses. Karholmens och Lerums övningsfält ska kunna fungera som 
utbildnings- och övningsplatser minst intill dess att en ny utbildnings- och 
övningsanläggning på Färjenäs står klar och behöver därför ha sådan status att de kan 
nyttjas på ett optimalt sätt. I projektet har under året prioriterats iordningställandet av 
Lerums övningsfält (Tollestorp) samt utbyte och uppgradering av utrustning på 
Karholmen. 

Uppföljning i projektet och förberedelser för genomförande av åtgärder under 2022 
pågår. 

17. Utveckling och effektiviseringar 
Utveckling och effektivisering av förbundets ekonomi och verksamhet, pågår 
kontinuerligt, både genom egen effektivisering och som en följd av pålagda 
besparingskrav samt ökade intäkter. 

Det finns en rad exempel både sedan längre tillbaka som exempelvis avvecklingen av 
dykskolan Färjenäs 2013, Säve flygplatsbrandkår 2015 samt höjdenheten i Mölndal 
2016.  

Ett annat exempel är det strategiskt viktiga arbetet, helt i linje med statsmaktens 
inriktning och alltmer tydliga lagstiftning, avseende införandet och vidareutvecklingen 
av gemensamt räddningsledningssystem. Genom att vara drivande i att ingå i större 
operativa ledningssystem ökar såväl förmåga som kapacitet vid större händelser utan 
tidsfördröjande formella kontakter.  

RSG har även under de senaste åren tillsatt ett antal strategiska befattningar för att 
utveckla och effektivisera räddningstjänstens operativa och myndighetsutövande 
verksamhet. 

Införandet av Marknadsplatsen 2020 för hantering av inköpsprocessen genom e-
handel är ett verktyg som används för ökad effektivitet, både vad gäller tid och pengar.  

Personalplanering, anpassningar för skumhantering med mera är exempel på 
effektiviseringar inom den operativa verksamheten. Brandskyddskontrollerna som 
sedan 2016 utförs i förbundets regi räknas också till utveckling och effektivisering.  

Bland de allra senaste exemplen på effektiviseringar kan nämnas: 
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• En rejäl översyn av avtal har efter långvariga och idoga förhandlingar med 
RSG:s juridiska kompetens resulterat i att vi nu fått till stånd ekonomiskt 
fördelaktiga avtal med staten för exempelvis Avancerad Indikering och NUSAR. 
 

• Ett annat idogt arbete som pågått under senare år är en översyn av RSG:s 
interna administrativa arbetsprocesser, särskilt med avseende på 
förbundsövergripande frågor. En struktur är framtagen och implementerad och 
det hela kan kortfattat beskrivas som att rätt frågor ska hanteras av rätt 
personer vid rätt tidpunkt för att uppnå ett optimalt flöde i processerna.  
 

• Beträffande fordon kan nämnas en investering i en bromsprovningsanläggning 
för tunga fordon, vilket över tid innebär besparingar både i tid och ekonomi. 
Det har även gjorts en översyn av poolbilarna, vilket effektiviserat 
användningen och reducerat antalet fordon. 

18. Fastighets- och lokalfrågan 
Förbundet hyr samtliga lokaler av medlemskommunerna förutom Färjenäs (Göteborg 
Färjestaden 20:5) som ägs av RSG.  

Förbundets hållning i frågan om ägandeskap av fastigheter har inte förändrats under 
det gånga året. Förbundsstyrelsen har sedan tidigare initierat en utredning som ska 
redovisa möjligheterna för och konsekvenserna av Göteborgs Stads eventuella 
övertagande av ägandet av fastigheten på Färjenäs. Den ska innehålla förslag till hur 
projektering och uppförande av lokaler samt konstruktioner för övningsändamål skulle 
kunna genomföras. Utredningen ska belysa om det är möjligt att låta RSG hyra Färjenäs 
av Göteborgs Stad, så som sker med samtliga övriga brandstationer och anläggningar. 
Slutligen ska utredningen även omfatta förslag till framtida finansiell hantering av 
saneringskostnaderna.  

Överföring av ägandet till Göteborgs Stad skulle också kunna påverka formen för 
förvaltning, drift, underhåll samt skötsel av Färjenäs. För RSG:s del skulle en likartad 
princip, där RSG inte alls äger fastigheter utan förhyr samtliga lokaliteter, förenkla den 
förbundsinterna fastighetsförvaltningen. Förbundets huvuduppdrag är inte att äga eller 
förvalta fastigheter.  

Utöver Färjenäs är andra hyrda lokaler aktuella av olika anledningar. 

Lundby brandstation som byggdes 1937 står inför att rustas upp. Förbundet kommer 
senare i vår att få förslag från Fastighetskontoret avseende en ombyggnation. 

Lokalerna i stadsdelen Kålltorp ligger på ett markområde som Göteborgs stad visat 
intresse för. RSG kan lämna Kålltorp om andra lösningar kan täcka behoven av lokaler 
anpassade för bland annat fordonsverkstaden.  

I Kungsbacka har kommunen med hänsyn till stadens behov tagit initiativ till samtal om 
att flytta brandstationen till annan plats. 

Det är en pågående diskussion med Göteborgs Stad och dess fastighetsbolag HIGAB 
som äger Gårda huvudbrandstation där administration och ledningscentral finns. 
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HIGAB har som inriktning att göra en överenskommelse med RSG som innebär 
långsiktigt att RSG lämnar lokalerna för exploatering av markområdet.  

Med detta som bakgrund har en inledande process påbörjats för att utreda på vilket 
sätt RSG ska utlokaliseras från nuvarande byggnad i Gårda. Det är ett flertal aspekter 
som måste beaktas såsom bland annat körtidsanalyser, stegåtaganden (där RSG:s 
stegfordon utgör alternativ utrymningsväg) och övriga parametrar som påverkar den 
operativa verksamheten. 

I samband med denna strategiska analys över stationsplacering kommer även andra 
stationsområden att påverkas såsom, Mölndal, Kortedala, Öjersjö, Mölnlycke, Hindås 
och Rävlanda. Detta är ett omfattande strategiskt arbete som är angeläget och kan 
också över tid påvisa effektiviseringar. Inom detta område kommer RSG att efterfråga 
särskild kompetens från ett engelskt konsultföretag. 

19. Ekonomi 
19.1 Förbundets ekonomiska utveckling 
Sammantaget ställer den utmanande risktopografin inom förbundet stora krav på 
räddningstjänstverksamheten och förutsättningar i omvärlden förändras snabbt. 
Förbundet strävar efter att både hålla en hög kapacitetsnivå och även uppvisa stor 
förändringsbenägenhet för att anpassa efter omständigheterna, både på kort och lång 
sikt. Behovet av utbildning och övning, planeringsarbete, materialanskaffning och även 
remisshantering, tillsyner och andra myndighetsåtgärder är därför stort och kostsamt.  

RSG har genomfört utveckling i förbundets samtliga delar och finansierat utvecklingen, 
förutom genom sedvanlig uppräkning av medlemsbidragen samt möjligheten att under 
vissa förutsättningar utnyttja det ackumulerade egna kapitalet. Hittills har den 
sistnämnda möjligheten mest varit just en möjlighet och inte en realitet i särskilt stor 
omfattning. Förbundet har på det stora hela finansierat projekt och utveckling inom 
budgeterad ram. Effektiviseringar och hushållning med resurser har varit viktiga 
förutsättningar för detta, men bidragande orsaker till att ekonomin inte ansträngts 
ytterligare tidigare år är även perioder med kompetensförsörjningsproblematik (vissa 
yrkesgrupper är svårrekryterade) och att en del investeringar av olika anledningar, 
skjutits upp och skapat utrymme för andra prioriteringar.  

Flertalet strategiska befattningar med specialistkompetenser är nu tillsatta och som en 
konsekvens tas nya steg i utvecklingen som t ex medför nya investeringar. Generellt är 
investeringarna numera någorlunda i fas och därför finns inget extra utrymme i 
budgeten att hämta där. Snarare tvärtom, då investeringarna går mot att bli ännu mer 
kostnadsdrivande. 

Generellt har den ekonomiska utvecklingen under en längre tid pekat på och flaggat för 
att budgeten blir allt snävare. Den där yttersta marginalen har nu reducerats till en nivå 
där den aldrig tidigare varit under nuvarande ledning. 

19.2 Ekonomiska förväntningar 
Utifrån den långsiktiga och målmedvetna utveckling och uppbyggnad som RSG 
genomgått och fortfarande genomgår, ser de ekonomiska förväntningarna ut att följa 
ungefär samma linje som hittills. Därutöver finns en rad utmaningar att hantera, men 
behovet att nu göra en justering av budgetramen är tydligt och en sådan anpassning 
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skulle innebära att den nivå som uppnåtts också kan säkras och bibehållas utan att 
riskera andra kanske mer drastiska åtgärder. RSG kommer fortsatt att bidra till 
finansieringen av utvecklingen genom att arbeta kraftfullt med effektiveringerar och 
besparingar. 

En tydlig politisk styrning har varit att tillskapa en räddningstjänstmyndighet, som är 
robust och har förmåga samt kapacitet som motsvarar en föränderlig omvärld med 
dess hot- och riskbild. Det är därför angeläget att Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs strategiska inriktning kan fortsätta för att vara en viktig samhällsaktör 
med fokus på medborgarnas säkerhet och trygghet. 

19.3 Investeringar  
Förbundet har investeringsmedel i form av egna tillgångar och behöver inte låna upp 
medel vid investeringar. Eftersom förbundet tilldelas en årlig budgetram för 
driftskostnader och ska visa ett årligt nollresultat, budgeteras årets förväntade 
avskrivningar. Det är därmed ytterst avskrivningsbudgetens storlek som begränsar 
RSG:s investeringar. Avskrivningsbudgeten har varit i princip oförändrad under flera år 
och bedömningen är att det föreligger goda skäl att se över utrymmet för 
avskrivningsbudgeten och därmed en justering av RSG:s totala budget.  

Beträffande digitalisering och ”cybersäkerhet” har satsningar på kompetenshöjning 
gjorts och för att fullfölja satsningarna även tekniskt krävs vissa investeringar. Inom 
det här ”paketet” för att höja kompetens och säkra tekniken ingår även aspekten med 
lokalen för den fysiska IT-miljön. Åtgärder krävs på Gårda där översvämningsrisken 
från Mölndalsån är ett faktum som förbundet historiskt fått erfara. 

Behovet av och planen för investeringar inför kommande år uppdateras löpande och i 
dagsläget inför 2023 uppgår planerade investeringar ca 36 mkr (se bilaga 4), vilket 
bland annat avser ytterligare investeringar i fordon och brandmaterial. Därutöver 
kommer även investeringar inom exempelvis IT, säkerhet, utbildning och övning och 
fastighet att göras.  

19.3.1 Beslutade medel finansiering av Eget kapital 
Sedan tidigare har förbundet pågående projekt avseende nödvändiga investeringar i 
utbildnings- och övningsanläggning samt säkerhet och robusthet med syfte att 
säkerställa skydd av kritiska resurser som krävs för RSG:s samhällskritiska 
verksamhet. Budget är beslutad med möjlighet att vid behov utnyttja delar av RSG:s 
egna kapital, för att enligt formuleringen, ge utrymme för högre avskrivningskostnader.  

Den beslutade budgetramen kvarstår enligt plan, men för tydlighetens skull utgörs inte 
alla investeringskostnader av enbart avskrivningar utan ibland även av 
engångsutgifter. Engångsavgifter som då krävs för att genomföra investeringen. Detta 
ska inte förväxlas med löpande kostnader för drift av investeringen, vilka inte ingår i 
finansieringen med det egna kapitalet. Löpande driftskostnader belastar som vanligt 
RSG:s ordinarie driftsbudget.  

Allteftersom projekten fortlöper identifieras i vissa fall ett delvis förändrat behov, 
exempelvis till följd av yttre omständigheter. En sådan justering av större slag är en 
utökning av IT-miljön för att omfatta en redundant miljö, vilken då ska spegla den 
befintliga miljön parallellt. Inom ramen för investeringar i säkerhet och robusthet finns 
ekonomiskt utrymme att inkludera den initiala investeringen i en redundant IT-miljö, 
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helt eller delvis. Motiveringen för att göra så, bygger på att detta är något som RSG inte 
haft tidigare, men ses som en viktig del i arbetet med ökad säkerhet och robusthet. 
Detta har nu aktualiserats ännu mer och för att inte nedprioritera andra viktiga 
investeringar finns här en möjlighet att finansiera investeringen utan dröjsmål. När det 
sedan blir dags för utbyte även av den redundanta IT-miljön ska den ses som en av 
övriga investeringar och omfattas då inte längre av villkoren enligt beslut om 
finansiering med det egna kapitalet. 

Investeringarna i projekten har påbörjats under 2021 och följs upp löpande.   

19.3.2 Ökade kostnader för investeringar 
Under en längre tid har det budgetutrymme som tidigare uppstod på grund av flera 
omprioriterade och uppskjutna investeringar, minskat allteftersom investeringarna 
kommit mer i fas. Därmed blir budgeten för avskrivningskostnader allt snävare. 

Räddningsfordon är dyra investeringar, men har samtidigt hittills varit förutsägbara att 
planera för på lång sikt. Dock har det blivit tydligt att högteknologisk utrustning så som 
IT-miljö och IT-utrustning mm, även sådant som är kopplad till brandbilarna, de 
senaste åren tagit anspråk än större andelar av budgeten. Det är investeringar som är 
både dyra och har betydligt kortare livslängd än jämförelsevis en brandbil. 
Utvecklingstakten för tekniken är hög och därmed ökar också kraven på mer frekventa 
uppgraderingar. Vi behöver ha god säkerhet i vår IT-miljö med redundans och en 
långsiktig plan för regelbundna utbyten.  

Trots stabiliteten i investeringsplanen vad gäller fordonsparken, har man under en 
längre tid uppmärksammat att densamma tyvärr är ålderstigen, vilket medför ökade 
reparationskostnader. Dagens räddningsfordon är dessutom i princip också helt digitalt 
styrda vilket givetvis har såväl fördelar som nackdelar. RSG:s ledning har tillsammans 
med de fackliga organisationerna påbörjat samtal för att finna möjligheter till kortare 
omloppstider på fordonsparken. Som en ytterligare ekonomisk följd av högre livslängd 
på räddningsfordonen är att antalet reservfordon har tvingats utökats de senaste åren 
på grund av fler stillestånd av ordinarie räddningsfordon. 

Det är därför nödvändigt att generellt se över och revidera budgeten för 
avskrivningskostnader.   

19.4 Minskade intäkter 
Intäkterna från tillsynsverksamheten har sjunkit successivt de senaste åren 
allteftersom arbetssättet förändrats (från generell till riskbaserad tillsyn), men effekten 
av det nya arbetssättet är väsentligt större än enligt tidigare sätt att arbeta.  

De finansiella intäkterna i form av ränteintäkter för placerade medel är från och med 
2021 1,6 mkr lägre per år. Detta då reversen som RSG har i Göteborgs koncernbank nu 
har förlängts till en ny femårsperiod med lägre ränta. 

Lite längre tillbaka noteras att intäkterna minskat för skötseln av VMA (Viktigt 
Meddelande till Allmänheten) då detta sedan 2015 finansieras inom RSG:s ram, vilket i 
praktiken innebar förlorade intäkter motsvarande 1,9 mkr. Nyttan och 
angelägenhetsgraden av en väl fungerande VMA-signal, och underhåll av ca 300 styck 
signalhorn vid fara har blivit synnerligen viktigt igen. Finns anledning att genomföra en 
strategisk inventering tillsammans med förbundets medlemskommuner. 
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Pandemin har påverkat intäkterna negativt de senaste två åren. Det är framför allt 
verksamheter som bygger på fysiska besök och möten mellan människor som påverkas 
av införda restriktioner och rekommendationer och detta omfattar i hög grad 
genomförande av brandskyddskontroller och utbildningsaktiviteter. Det är oklart hur 
pandemin och smittspridningen utvecklar sig, men i händelse av ett nytt utbrott finns 
anledning att befara att intäkterna kan komma att påverkas negativt även 2022.  

RSG har under många år haft hyresintäkter för uthyrda lokaler till SOS Alarm och Stena 
Oil. SOS Alarms avflyttning och förtida avslut av hyreskontraktet leder till en rad frågor 
och ställningstaganden avseende lokaler och fastighetsfrågor. Den förlorade intäkten 
uppgår till nästan 4 mkr per år så för ekonomins skull hade det varit optimalt att ha en 
ny hyresgäst så snart som möjligt. Fastighetsfrågan är dock större än så och påverkar 
fler parter än RSG, inte minst Göteborgs stad. 

Beträffande Stena Oil möjliggör avflyttningen att RSG kan planera för och använda 
fastigheten till en framtida utbildnings- och övningsanläggning. Detta medför en 
förlorad intäkt på 3,4 mkr per år när Stena Oil avflyttar, och inga andra aktiviteter finns 
planerade som kan kompensera för detta. Även här finns andra intressenter än RSG. 
Fastigheten har problematiken med kontaminerad mark och alternativet att lämna den 
för att etablera verksamheten på annan plats, hade med största sannolikhet medfört 
ännu högre saneringskostnader än vad som nu kan förväntas.  

Med andra ord är besluten i sammanhanget resultatet av en avvägning av faktorer som 
avser en helhet där RSG är en del i sammanhanget.  

RSG har i det avslutande avtalet med SOS Alarm erhållit 13,5 mkr avseende den 
resterande hyresperioden. Beloppet bokfördes räkenskapsåret 2021 och ingår därefter 
i det egna kapitalet. RSG gör därför anspråk på att använda dessa som kompensation 
för motsvarande utebliven hyra. 

19.5 Utmaningar 
Risktopografin inom RSG:s område omfattar ett stort antal, avancerade och vitt skilda 
områden, där en rad specialistkompetenser krävs. Uppbyggnad, utveckling och att 
vidmakthålla en tillräcklig nivå av allt fler förmågor är mycket kostsamt och en lösning 
för att sprida kostnaden något är att samarbeta med räddningstjänster utanför 
förbundsområdet. Utmaningen i detta ligger i att fortsätta driva samarbetet 
allteftersom antalet anslutna kommuner och räddningstjänster ökar. Fördelarna med 
samarbetet är odiskutabla, men med uppgiften kommer också ett stort ansvar för 
förbundet och då inte minst gentemot de anslutna kommunerna och dess medborgare. 
Därför är även detta en viktig anledning att säkerställa ekonomiska medel som 
bibehåller organisationens robusthet. 

I takt med att samhället snabbt växer och utvecklas i alltmer komplexa hänseenden, 
måste RSG utöver att upprätthålla befintliga förmågor även utveckla fler och nya 
förmågor för att kunna hantera de nya risker som allteftersom kan identifieras. Ett 
antal brandtekniska framtida utmaningar påverkar både remisshantering, 
tillsynsverksamhet samt i hög grad förmågan inom operativ verksamhet. 

En utökning av förbundet innebär både möjligheter och utmaningar. För närvarande är 
den stora utmaningen att hantera de tillkommande kommunernas ansökningar om 
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medlemskap i förbundet samt att genomföra den mycket snäva tidplanen för revidering 
av förbundsordningen. I det arbetet ingår att fastställa den framtida fördelningen av 
medlemmarnas andelar av kostnadstäckningen. Så snart detta är på plats ska en rad 
övriga frågor hanteras och verksamhetsövergången genomföras. Detta ska vara 
kostnadsneutralt för befintliga medlemmar, men kommer att kräva interna resurser 
inom RSG.  

Ett antal utmaningar av skiftande karaktär och olika ekonomisk påverkan finns att ta 
hänsyn till. Vissa delar behandlas under separata rubriker som investeringar och 
avskrivningskostnader, en ålderstigen fordonspark, fastighetsfrågor och minskade 
hyresintäkter med mera. Ytterligare exempel är cybersäkerheten och att skydda 
verksamheten mot störningar inom IT och infrastruktur/logistik är högt prioriterat. 
Revisionens granskningar har påtalat punkter som organisationen behöver åtgärda, 
frågor som har med jämställdhet, arbetsmiljö och det ”kulturarbete” som ska 
genomföras har också blivit utmaningar för organisationen. Samtliga omfattar 
kostnader för att på djupet komma till rätta med missförhållanden av olika slag.  

En betydande utmaning så som läget ser ut nu, och som även trenden har varit under 
senaste året, är stigande drivmedelspriser. RSG:s årliga förbrukning av drivmedel är 
betydande och den senaste tidens kraftiga prishöjningar slår relativt hårt. 

Som ett sista exempel här kan nämnas årets planerade jubileumsaktiviteter. Avsikten 
var att under våren fira förbundets 150:e födelsedag (Brandkåren Göteborg bildades 
1872, landets äldsta) tillsammans med medborgare, medarbetare, politiker med flera, 
men omständigheterna med det nu pågående kriget gjorde att RSG valde att skjuta upp 
firandet. Förvisso omfattar detta aktiviteter som genererar kostnader, men nämns 
snarare här som en utmaning när det gäller att så småningom och beroende på 
omständigheterna, hitta lämpliga former för att ändå få uppmärksamma en viktig 
händelse i RSG:s historia. 

Den allt stramare ekonomin har länge påtalats och förbundet har för det innevarande 
året den snävaste budgeten någonsin. Risken att inte nå nollresultat är en realitet, men 
utvecklingen är samtidigt något som RSG kommunicerat under en längre tid och nu är 
tiden inne att ta hänsyn till detta för att inte orsaka problematik under kommande år. 

19.6 Kostnadsutveckling och uppräkning av medlemsavgiften 
Den årliga uppräkningen av medlemsavgifterna baseras huvudsakligen på förväntade 
löne- och kostnadsökningar.  

Utgångspunkt i budgetunderlaget för den indexerade uppräkningen av 
medlemsavgifterna är Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt Statens 
kommuner och regioner (SKR).  
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Bild 1. PKV per 2022-02-17 

 

 

Bild 2. PKV per 2022-04-28 

Förbundet har för åren 2020-2022 fått en årlig uppräkning med 2,4 %.  För att klara 
förväntningar och utveckling som har beskrivits i dokumentet, har förbundet inför 
budget 2023 och plan 2024-2025 äskat tillskjutna medel utöver den sedvanliga 
uppräkningen enligt PKV. I ”Underlag för budget verksamhetsåret 2023 och plan 2024-
2025” hänvisas till PKV per 2022-02-17 (Bild 1). I avvaktan på beslut om uppräkning 
redovisade SKR ett uppdaterat PKV per 2022-04-28 (Bild 2).  

Förbundet har beviljats uppräkning med 2,9 % inför 2023. 

19.7 Taxor för myndighetsutövning 
Det är respektive medlemskommuns fullmäktige fattar beslut om de taxor 
(föreskrifter) som tillämpas i RSG.  

Under hösten 2020 har medlemskommunerna beslutat om nya taxor avseende 
brandskyddskontroll, tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE. Taxorna gäller från och 
med år 2021 till och med år 2025 och justeras årligen i enlighet med Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Justeringen sker efter SKL:s skatteprognos och PKV som 
publiceras i oktober året före det år som taxorna ska gälla.  

SKR och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund fastställer tillsammans 
Sotningsindex, som används för en årlig uppräkning av den lokala sotningstaxan. Ny 
taxa för sotning gäller från och med 2022. Sotningstaxan följer avtalsperioden med 
sotningsföretagen.  

 

Prisindex kommunal verksamhet
PKV

2021 2022 2023 2024 2025

Personalkostnad* 2,0 2,4 5,9 2,8 2,7

Övrig förbrukning** 4,5 4,0 2,7 2,6 2,6

Prisindex kommunal verksamhet 2,7 2,9 5,0 2,7 2,7

 * Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 
 ** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta för prognosåren.

Page 789 of 1165



Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 
 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDETSTORGÖTEBORG  22(29) 

 

 

 

19.8 Balansräkning 
I bilaga 2 redovisas en prognostiserad balansräkning/balansbudget för 2023-12-31 
samt balansräkningen per 2021-12-31. Se även bilaga 3 Kassaflödesbudget. 

Förbundet har sedan tidigare placerat 375 mkr i en revers hos Göteborgs Stad. 
Reversen löper på fem år i taget och förlängdes senast under våren 2021. Räntan 
uppgår till 0,37 %. 

I skulderna ingår en resterande utbetalning, av totalt tre, till Stena Oil avseende avtal 
om avflyttning från fastigheten Färjenäs. Den kommande utbetalningen uppgår till 9 
mkr och ska ske i samband med avflyttningen. Hela den totala kostnaden belastade 
resultatet för verksamhetsåret 2018 och utbetalningen har därmed ingen påverkan på 
resultatet när den sker. 

Sedan tidigare år finns en mindre avsättning för miljöåtgärder på den 
oljekontaminerade marken på utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs. En mer 
realistisk avsättning kan inte göras då situationen är mycket svårbedömd. Rimligen kan 
konstateras att avsättningen är för låg och mycket kan medföra finansieringsbekymmer 
i framtiden. Kostnaden beror i första hand på vilka åtgärder som Länsstyrelsen beslutar 
måste göras och grovt uppskattat kan beloppet variera mellan 20 och 70 mkr. Frågan 
hanteras i samband med det pågående arbetet inför den framtida utbildnings- och 
övningsanläggningen. 

19.9 Analys av eget kapital 
Det egna kapitalet uppgick i bokslutet 2021 till 107,3 mkr.  

Sedan beslutet att förbundet skulle behålla pensionsavsättningen som arbetades upp 
enligt det dåvarande pensionssystemet före 1998, hade det egna kapitalet ökat med 
24,9 mkr från ursprungligen 90 mkr, till 115,0 mkr i bokslutet 2017.  

Ökningen av det egna kapitalet bestod dels av positiva årsresultat, dels av medel som 
tillförts det egna kapitalet genom en donation från Stena AB på 5,0 mkr 2006 och 4,9 
mkr från Lerums kommun 2007. Den inbetalningen gjordes för att Lerums andel av 
förbundets egna kapital skulle motsvara samma ägarandel som kommunen utgjorde av 
förbundet enligt förbundsordningen, det vill säga samma villkor som för samtliga 
medlemskommuner.  

Det egna kapitalet har därefter, under åren 2018 till 2021 fortsatt påverkats av positiva 
resultat, men även av nyttjande av donationsmedel från Stena AB och inte minst 
överenskommelsen om ersättning till Stena Oil avseende hyresgästens avflyttning från 
Färjenäs. Resultatet för 2021 inkluderar en överenskommelse om ersättning från SOS 
Alarm avseende förtida avslut av hyresavtal med anledning av hyresgästens avflyttning 
från Gårda. Det redovisade överskottet för 2021 uppgår till 11,6 mkr och ökar därmed 
ytterligare det egna kapitalet. 
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19.10 Finansiellt mål och god ekonomisk hushållning 
Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter och beräknade 
externa intäkter. Förbundet förväntas inte generera överskott över tiden utan det 
finansiella målet är nollresultat varje enskilt år. Medlemskommunerna beslutar årligen 
i ett gemensamt budgetsamråd om den procentsats medlemsavgiften ska räknas upp 
med. Medlemskommunerna har också beslutat att förbundet inte ska bygga upp en 
resultatutjämningsreserv. 

Förbundets formulering av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning fastställs av 
förbundsfullmäktige och lyder: 

”God ekonomisk hushållning innebär att förbundet uppnår minst nollresultat och visar att 
verksamhetsmålen är uppfyllda eller att ansträngningar gjorts för att nå målen. Även 
vidtagna aktiviteter och åtgärder i enlighet med långsiktiga inriktningar och samhällets 
mål redovisas.” 

Förbundets verksamhetsmål framgår av verksamhetsplanen som årligen fastställs av 
förbundsfullmäktige.  

Ekonomisk uppföljning sker genom fem uppföljningsrapporter årligen, varav två utgörs 
av lägesrapporter per maj och oktober. Delårsbokslut lämnas per mars och augusti och 
den sista rapporten för året utgöras av årsredovisning med förvaltningsberättelse. 

Uppföljning av verksamheten sker vid muntliga dialogmöten mellan förbundsledning 
och avdelningarnas representanter vår och höst. Skriftlig uppföljning av verksamheten 
redovisas i viss utsträckning i samband med delårsbokslutet i augusti. Fullständig 
redovisning görs i samband med årsbokslutet då, förutom uppföljning av verksamheten 
och verksamhetsmålen, även statistik med analyser avseende genomförda 
räddningsuppdrag redovisas i särskild bilaga. 

19.11 Verksamhetsplan och verksamhetsmål 
RSG bedriver dagligen en löpande verksamhet utifrån räddningstjänstuppdraget och 
varje avdelning planerar för sin verksamhet utifrån uppdraget. Förbundet lägger också 
stor vikt vid utveckling. Syftet med RSG:s verksamhetsplan är att tydliggöra uppdraget 
och fokusområden för utveckling på en övergripande nivå. Verksamhetsplanen avser 
att skapa samsyn och en tydlig, gemensam riktning i organisationen. Verksamhets-
planen beskriver tre fokusområden som är viktiga att utveckla för att nå nytta och 
effekt i verksamheten. För varje perspektiv finns en målbild att sträva mot på längre 
sikt. Till varje målbild finns ett antal effektmål kopplade. 

Individ & Samhälle beskriver det utåtriktade perspektivet som behandlar frågor om 
vilken nytta RSG bidrar med till de olika målgrupperna och frågor om RSG:s relationer 
till omvärlden. Perspektivet är nära förknippat med samhällsuppdraget gentemot 
medborgarna, men rör också RSG:s position och roll i samhället. Målbilden lyder ”Vi är 
en närvarande och handlingskraftig samhällsaktör som bidrar till ett tryggare samhälle 
med ett minskat antal omkomna och skadade”. 

Med perspektivet Process & Organisation avses hur RSG fungerar som organisation. Det 
handlar om att organisation, processer, samband och arbetssätt är ändamålsenliga och 
så effektiva som möjligt för att stödja perspektivet Individ & Samhälle. Målbilden lyder 
”Vår organisation och våra arbetssätt präglas av helhetssyn, effektivitet och flexibilitet”. 
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Tredje perspektivet, Medarbetarskap & Ledarskap, beskriver inriktning när det gäller 
RSG:s viktigaste resurs – medarbetarna. Perspektivet innefattar också mål för 
ledarskap, kompetens och möjligheten till utveckling samt arbetsmiljö inklusive 
värdegrund. Målbilden lyder ”Vi är en attraktiv arbetsplats med motiverade och 
engagerade medarbetare”. 

19.12 Verksamhetsplan och verksamhetsmål 
RSG bedriver dagligen en löpande verksamhet utifrån räddningstjänstuppdraget och 
varje avdelning planerar för sin verksamhet utifrån uppdraget. Förbundet lägger också 
stor vikt vid utveckling. Syftet med RSG:s verksamhetsplan är att tydliggöra uppdraget 
och fokusområden för utveckling på en övergripande nivå. Verksamhetsplanen avser 
att skapa samsyn och en tydlig, gemensam riktning i organisationen. Verksamhets-
planen beskriver tre fokusområden som är viktiga att utveckla för att nå nytta och 
effekt i verksamheten. För varje perspektiv finns en målbild att sträva mot på längre 
sikt. Till varje målbild finns ett antal effektmål kopplade. 

Individ & Samhälle beskriver det utåtriktade perspektivet som behandlar frågor om 
vilken nytta RSG bidrar med till de olika målgrupperna och frågor om RSG:s relationer 
till omvärlden. Perspektivet är nära förknippat med samhällsuppdraget gentemot 
medborgarna, men rör också RSG:s position och roll i samhället. Målbilden lyder ”Vi är 
en närvarande och handlingskraftig samhällsaktör som bidrar till ett tryggare samhälle 
med ett minskat antal omkomna och skadade”. 

Med perspektivet Process & Organisation avses hur RSG fungerar som organisation. Det 
handlar om att organisation, processer, samband och arbetssätt är ändamålsenliga och 
så effektiva som möjligt för att stödja perspektivet Individ & Samhälle. Målbilden lyder 
”Vår organisation och våra arbetssätt präglas av helhetssyn, effektivitet och flexibilitet”. 

Tredje perspektivet, Medarbetarskap & Ledarskap, beskriver inriktning när det gäller 
RSG:s viktigaste resurs – medarbetarna. Perspektivet innefattar också mål för 
ledarskap, kompetens och möjligheten till utveckling samt arbetsmiljö inklusive 
värdegrund. Målbilden lyder ”Vi är en attraktiv arbetsplats med motiverade och 
engagerade medarbetare”. 

19.13 Riskhantering och internkontroll 
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att 
det finns säkra rutiner. Förbundets metod för riskhantering och internkontroll 
omfattar identifiering och värdering av risker samt framtagande av åtgärdsplaner.  

Förbundsstyrelsen fastställer årligen en internkontrollplan avseende de rutiner och 
processer som är mest angelägna att följa upp. 

19.14 Information i förbundsrådet 
Medlemssamrådets beslut om medlemsavgiftens storlek och därmed budgetramen för 
2023 delges de fackliga representanterna vid Förbundsrådet den 16 juni 2022.  
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20. BILAGOR 
20.1 Bilaga 1 – Resultatbudget 

 

 

 

Miljontal kronor 2025 2024 2023 2021

Verksamhetens intäkter
Larmkommunikation 28,8        28,0        27,2        25,8           
Förebyggande intäkter 11,2        10,9        10,6        7,2             
Obefogade larm 19,0        19,0        19,0        16,6           
Taxor och avgifter 25,2        24,5        23,8        16,8           
Övriga intäkter 29,1        28,3        27,5        49,3           
   varav hyresintäkt, SOS 13,5               

S:a intäkter 113,4      110,7      108,1      115,7         

Verksamhetens kostnader
Entreprenad- och konsultkostnader 29,8 -       29,1 -       27,3 -       26,5 -          
Personalkostnader 624,2 -     616,6 -     601,9 -     543,0 -        
  varav lön och soc avg 516,7 -        502,6 -        489,4 -        459,2 -        
  varav pensionskostnader 107,5 -        114,0 -        112,5 -        83,8 -          

Övriga verksamhetskostnader 112,2 -     109,1 -     106,9 -     103,8 -        
   varav Färjenäs utbildning- och övningsanläggning 1,0 -            1,0 -            1,0 -            

S:a kostnader 766,2 -     754,8 -     736,1 -     673,3 -        

Avskrivningar 34,7 -       34,2 -       34,2 -       31,8 -          
   varav Färjenäs utbildning- och övningsanläggning 2,0 -            1,5 -            1,5 -            
   varav säkerhetsinvesteringar 1,5 -            1,5 -            1,5 -            

Verksamhetens nettokostnader 800,9 -  789,0 -  770,3 -  705,1 -     

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter Göteborg 497,0      492,4      485,1      427,8         
Medlemsavgifter Mölndal 46,5        46,1        45,4        40,1           
Medlemsavgifter Kungsbacka 68,8        68,2        67,2        59,3           
Medlemsavgifter Partille 26,2        25,9        25,6        22,5           
Medlemsavgifter Härryda 31,8        31,5        31,0        27,3           
Medlemsavgifter Lerum 33,7        33,3        32,8        29,0           
S:a medlemsavgifter 704,0      697,4      687,1      606,0         

Verksamhetens resultat 16,5     19,1     24,9     16,6        

Finansiella intäkter 2,1          2,1          2,1          2,6             

Finansiella kostnader 23,1 -       25,2 -       31,0 -       7,6 -            
   varav pensionskostnader 23,0 -          25,1 -          30,9 -          7,5 -            

Resultat efter finansiella poster 4,5 -      4,0 -      4,0 -      11,6        

ÅRETS RESULTAT 4,5 -      4,0 -      4,0 -      11,6        

Eget kapital, nyttjas enligt beslut;
Färjenäs utbildning- och övningsanläggning 3,0          2,5          2,5          
Säkerhetsinvesteringar 1,5          1,5          1,5          

JUSTERAT RESULTAT 0,0 -      0,0       0,0       
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20.2 Bilaga 2 – Balansbudget 

 

 

  

Miljontal kronor 2023-12-31 2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 6,5               3,5           
Materiella anläggningstillgångar
   Mark och byggnad 76,0             79,6         
   Maskiner och inventarier 184,2           147,1       
S:a anläggningstillgångar 266,7           230,2       

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 375,0           375,0       
S:a Finansiella tillgångar 375,0           375,0       

Omsättningstillgångar
Förråd och lager 3,2               3,6           
Kundfordringar 26,0             20,4         
Diverse kortfristiga fordringar 20,0             17,2         
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17,0             14,4         
Kassa och bank 259,6           211,6       
S:a omsättningstillgångar 325,8           267,2       

S:a tillgångar 967,5       872,4       

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital
Ingående eget kapital 105,9           95,7         
Årets resultat 4,0 -              11,6         
   varav beslut att nyttja Eget kapital 4,0 -             
S:a eget kapital 101,9           107,3       

Avsättningar
Avsättning för pensioner 679,3           585,6       
Övriga avsättningar 5,8               6,4           
S:a avsättningar 685,1           592,0       

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder -                0,4           
S:a långfristiga skulder -               0,4           

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 26,0             24,8         
Moms 11,0             10,5         
Personalens skatter och avgifter 9,5               7,8           
Övriga kortfristiga skulder 37,0             33,9         
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 97,0             95,7         
S:a kortfristiga skulder 180,5           172,7       

S:a eget kapital, avsättningar och 967,5       872,4       
skulder
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20.3 Bilaga 3 – Kassaflödesbudget 

 

20.4 Bilaga 4 Investeringsbudget  

 

Uppställningen visar planeringen hittills. Behovet av och planen för investeringar inför 
kommande år uppdateras löpande. 

Miljontal kronor 2023 2021

Den löpande verksamheten
Årets resultat 4,0 -              11,6       
Just.för poster som inte ingår i kassaflödet :
   Avskrivningar 34,2             31,8       
   Försäljning/utrangering maskiner och inventarier 0,6 -        
   Avsättning till pensioner inkl skatt 62,9             25,6       
   Övriga avsättningar 0,4         
   Övrigt

Medel från verksamheten före förändring 93,1             68,8       
i rörelsekapitalet 

Rörelsekapitalet
Förändring förråd, lager 0,2               0,2 -        
Förändring kortfristiga fordringar 2,3 -              6,3         
Förändring kortfristiga skulder 1,7               12,3 -      

Kassaflöde från den löpande verksamheten 92,7             62,6       

Investeringsverksamheten
Inköp av immateriella anläggningstillgångar: 1,0 -              0,6 -        

Inköp av materiella anläggningstillgångar:
   Mark och byggnader -                4,6 -        
   Maskiner och inventarier 35,0 -            52,8 -      
Försäljning av materiella anläggningstillgångar:
   Maskiner och inventarier  0,6         

Kassaflöde från investeringsverksamheten 36,0 -            57,4 -      

Finansieringsverksamheten
Förändring kortfristiga placeringar
Förändring långfristiga placeringar
Förändring långfristiga skulder 0,2 -              9,1 -        

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,2 -              9,1 -        

Årets kassaflöde 56,5             3,9 -        

Likvida medel vid årets början 203,1           215,5     

Likvida medel vid årets slut 259,6           211,6     

Miljontal kronor 2023

Planerade inköp

Immateriella anläggningstillgångar 1,0                 
Materiella anläggningstillgångar
   Mark och byggnad -                
   Maskiner och inventarier 35,0               

Årets planerade inköp 36,0              
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20.5 Bilaga 5 - Medlemskommunernas avgifter med kommentarer 

 

Avgift för räddningstjänstverksamhet 
Medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet är beräknad för de sex befintliga 
medlemskommunerna enligt förbundets hittills gällande förbundsordning och däri 
fastställda procentuella andelsfördelning. Efter att beslut om anslutning fattats i 
samtliga kommuner, inklusive de tre anslutande medlemmarna, kommer respektive ny 
medlemskommuns andel att läggas till och summa medlemsavgift för 
räddningstjänstverksamhet ökar med motsvarande belopp. Beloppen för de befintliga 
sex kommunerna förändras inte. Andelsfördelningen kommer att förändras för att 

Medlemmarnas procentuella andelar enligt förbundsordningen 2022 2023 2024 2025
Göteborgs kommun               70,60% 70,60% 70,60% 70,60%
Mölndals kommun            6,61% 6,61% 6,61% 6,61%
Kungsbacka kommun 9,78% 9,78% 9,78% 9,78%
Härryda kommun 4,51% 4,51% 4,51% 4,51%
Partille kommun 3,72% 3,72% 3,72% 3,72%
Lerums kommun 4,78% 4,78% 4,78% 4,78%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2022 2023 2024 2025

Avgift för räddningstjänstverksamhet
Uppräkningsindex för räddningstjänst 2023 enligt Medlemssamrådet (PKV 2022-02-17) Index 2,4 % Index 2,9% Index 2,7 % Index 2,7 %
Uppräkningsindex för räddningstjänst 2024-2025 enligt PKV 2022-04-28 prel prel

Göteborgs kommun               373 052 117 383 870 628 394 235 135 404 879 484
Mölndals kommun 34 927 401 35 940 295 36 910 683 37 907 272
Kungsbacka kommun 51 677 758 53 176 413 54 612 176 56 086 705
Härryda kommun 23 830 950 24 522 047 25 184 142 25 864 114
Partille kommun 19 656 570 20 226 611 20 772 730 21 333 593
Lerums kommun 25 257 636 25 990 108 26 691 841 27 412 520
Summa räddningstjänstverksamhet 528 402 432 543 726 103 558 406 707 573 483 688

Pensionskostnader
Enl KPA prognos 2022-04-04 för 2023-2025

Göteborgs kommun               71 022 478 101 245 500 98 149 594 92 148 152
Mölndals kommun 6 649 555 9 479 217 9 189 360 8 627 469
Kungsbacka kommun 9 838 525 14 025 226 13 596 360 12 764 999
Härryda kommun 4 536 988 6 467 666 6 269 896 5 886 518
Partille kommun 3 742 261 5 334 749 5 171 622 4 855 398
Lerums kommun 4 808 604 6 854 865 6 645 256 6 238 926
Summa pensionskostnader 100 598 411 143 407 223 139 022 088 130 521 461

Summa Medlemsavgifter 
Göteborgs kommun               444 074 595 485 116 128 492 384 729 497 027 636
Mölndals kommun 41 576 956 45 419 513 46 100 043 46 534 740
Kungsbacka kommun 61 516 283 67 201 639 68 208 536 68 851 704
Härryda kommun 28 367 938 30 989 713 31 454 039 31 750 632
Partille kommun 23 398 831 25 561 360 25 944 351 26 188 992
Lerums kommun 30 066 240 32 844 973 33 337 096 33 651 446
Total summa exklusive moms 629 000 843 687 133 326 697 428 795 704 005 150
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istället motsvara den nya fördelningen enligt den reviderade förbundsordningen, se 
tabell nedan. 

 

Procentuell andelsfördelning utökat förbund, nio kommuner, enligt reviderad 
förbundsordning. 

Pensionskostnader 
Medlemsavgift för pensionskostnader är här uppdaterad enligt KPA Pensions prognos 
per 2022-04-04 för de sex befintliga medlemskommunerna. I det kommande arbetet 
med verksamhetsövergång och införlivandet av de tre anslutande kommunerna i RSG, 
är pensioner en av många frågor att hantera och först när detta är klart kan de tre 
anslutande kommunernas pensionsprognos slutgiltigt läggas till. När den nya 
totalsumman erhålls kommer pensionskostnaden att fördelas mellan 
medlemskommunerna enligt den procentuella andelsfördelningen som fastställts i den 
reviderade förbundsordningen.  

Beloppet avseende pensionskostnad kommer då att förändras något.  

Summa medlemsavgifter 
Den totala medlemsavgiften, dvs både för räddningstjänstverksamhet och 
pensionskostnader, kommer att förändras något när de tre anslutande kommunerna 
kan införlivas i RSG:s budget efter att samtliga kommuner fattat beslut om anslutning. 
Den del som avser räddningstjänstverksamhet förändras inte beloppsmässigt. Den del 
som avser pensionskostnader kommer att förändras något. Den inbördes procentuella 
fördelningen totalt sett kommer att motsvara den fördelning som fastställts i den 
reviderade förbundsordningen.  

Kommun Andel 
Göteborg 64,35%
Mölndal 6,03%
Kungsbacka 8,91%
Partille 3,39%
Härryda 4,11%
Lerum 4,36%
Stenungsund 4,78%
Tjörn 1,89%
Lilla Edet 2,18%
Totalt 100,00%
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Justeras: 11 (24)

Förbundsfullmäktige

Protokoll 2022-06-14, kl. 18.00-18.46
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Elite Park Aveny Hotell, Göteborg

§ 149. Årsredovisning för GR avseende år 2021  
Diarienummer: 2021-00104

Beslut
Föreliggande årsredovisning för Göteborgsregionen (GR) för år 2021 
huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalys fastställs.

Årsredovisningen översänds till medlemskommunerna för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till årsredovisning för GR 2021 har tagits fram enligt 
bilaga.
GR uppvisar för verksamhetsåret 2021 ett negativt resultat på 3 842 
tkr vilket däremot är 658 tkr bättre än beslutad budget. GR:s 
omsättning uppgick till 403 720 tkr, varav 78 680 tkr erhållits i form 
av årsavgifter till GR och där 28 456 tkr i årsavgifter sedan 
vidaretransfererats till andra regionala samverkansorganisationer. 
Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar 
ett positivt resultat på 6 833 tkr och med en omsättning på 678 600 
tkr. 
GR gör bedömningen att kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning 
för verksamhetsåret 2021 är uppfyllt.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för GR 2021
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Årsredovisning 2021
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Vi har åter igen lämnat ett händelserikt år i samverkan bakom oss i Göteborgs-
regionen (GR). Tillsammans med kommunerna har vi arbetat med vårt uppdrag 
i en verksamhet som spänner över ett brett fält. Men när vi ser tillbaka på det 
 gångna året är det fyra återkommande begrepp som sticker ut lite extra: infra-
struktur, kompetens, revidering och givetvis pandemi.
 
Arbetet med fysisk infrastruktur har till stor del handlat om att ge inspel till revidering av regio-
nal och nationell transportinfrastrukturplan, det vill säga förutsättningar för att vidmakthålla, 
förbättra och utveckla transportinfrastrukturen i Västsverige och därigenom även bidra till de 
nationella målen. Det är komplexa processer med många intressenter, målkonflikter, stora behov 
och viktiga ekonomiska prioriteringar. Högst upp på prioriteringslistan i Västsverige står en ny 
stambana mellan Göteborg, Borås och Jönköping samt som andra åtgärd en fyrspårig järnväg 
Göteborg–Alingsås. Det kommer vi att fortsätta att arbeta med för att förverkliga. 

Under året antog Västra Götalandsregionen (VGR) en ny utvecklingsstrategi som har tagits 
fram i enlighet med uppdraget i lag om regionalt utvecklingsansvar (2010:630). GR och kom-
munerna i Göteborgsregionen har varit mycket delaktiga i arbetet med att ta fram strategin, och 
den ligger väl i linje med de prioriteringar som förbundet arbetar efter i enlighet med vår egen 
strategiska inriktning 2020-2023. 

Kompetensförsörjning och kompetensomställning är områden som är identifierade som 
strategiska utmaningar för många aktörer inom både näringslivet och offentlig sektor. Kom-
petensförsörjningen kräver sin infrastruktur för att kopplingen mellan utbildningslandskap 
och arbetsmarknad ska vara relevant. GR arbetar tätt tillsammans med VGR, Business Region 
Göteborg (BRG) och andra aktörer för att påverka revideringen även av den infrastrukturen. 
Arbetet med kompetensomställning är också det område som vi har valt att redovisa mer för-
djupat i den här årsredovisningen.

Pandemin pågår fortfarande och den har präglat samhället – och vår verksamhet – på olika 
sätt under det gångna året. Vikten av nära samarbete mellan hälso-och sjukvårdshuvudmän-
nen, det vill säga VGR och kommunerna, har på ett påtagligt sätt synliggjorts. Vi vill därför lyfta 
fram ytterligare ett revideringsarbete som påbörjats under året, nämligen revideringen av det 
nuvarande hälso-och sjukvårdsavtalet. Det är i sin tur kopplat till ett arbete som ligger framför 
oss och som kan betraktas som en revidering av infrastrukturen för hälso-och sjukvård i både 
regioner och kommuner – det vill säga omställningen till Nära vård.

Exemplen ovan som är kopplade till nyckelorden för året visar att komplexiteten och för-
ändringarna i samhället som berör många aktörer också behöver hanteras av många aktörer 
gemensamt. Det behövs mer samverkan snarare än mindre. Därför finns GR som samverkan-
sarena mellan de tretton medlemskommunerna men också för att kunna lägga det regionala 
perspektivet på de kommunala frågorna så att vi kan möta samhällsutmaningarna tillsammans 
med flera samhällsaktörer. Samverkansformer, arbetssätt och strukturer för arbetet behöver 

Nyckelord 2021 – infrastruktur, kompetens, 
revidering och pandemi
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Axel Josefson Helena Söderbäck
Förbundsstyrelsens ordförande Förbundsdirektör

utvärderas och revideras med jämna mellanrum för att vara ändamålsenliga i en föränderlig 
tid. Därför har fullmäktigeförsamlingen i GR under året tagit beslut om en ny struktur för det 
politiska arbetet för den kommande mandatperioden.

Vi vill tacka våra medlemskommuner och samverkanspartners, ingen nämnd och ingen glömd, 
för ett gott samarbete under det gångna året! 
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Visste du detta om 
Göteborgsregionen (GR) 
2021?

11 157 elever antogs till nationellt program på gymnasieskola

700 skolor 
använde mediatjäns-

ten för strömmande 
film och media

Genom GR:s 

samordning av 

äldreomsorgslyftet 

har 350 medarbetare 

påbörjat utbildning till 

undersköterska.

404 mkr

GR:s omsättning 

75,52 kr
var årsavgiften 

per invånare

Projektet F/act, 

som främjar affärs-

utveckling kring 

hållbart mode, 

hade vid slutet 

av 2021 närmare 

7 000 följare på 

sociala medier.

19 procent av GR:s verksamhet finansieras genom årsavgifter från medlems-kommunerna och81 procent 
har annan finansiering

Årets digitala 
Gymnasie dagarna 
och Future Skills 

hade 17 265 
besökare

6 963 personer 

deltog vid 

533 

yrkesutbildningar för 

vuxna inom 

12 

olika branscher

Mer än 1 600 av GR-kommunernasmedarbetare hade i slutet av året ett konto på 

Yrkesresan och 85 procent av alla landets kommuner är anslutna

1 064 personer har fått samhälls-orientering via det regionala avtalet
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Uppföljning av verksamheten 2021

Här görs en uppföljning av de 11 fokusområden som lyfts fram i Plan och detaljbudget 
2021. Fokusområdena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 
2020–2023.

De sex utmaningarna är:

• Fysisk planering

• Utbildning och kompetensförsörjning

• Näringslivsutveckling 

• Digital transformation

• Social sammanhållning och trygghet

• Klimat och miljö 

Under året har Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv varit i särskilt fokus i 
vår uppföljning. I denna årsredovisning finns ett fördjupningsavsnitt kring kompetensomställ-
ning i näringslivet och Kompetensnavet, se sid 20. 

I vår uppföljning förhåller vi oss även till den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland 
– RUS 2030. För GR:s del har regionutvecklingsstrategin flera kopplingar till våra fokusområ-
den. Det gäller långsiktiga prioriteringar som att bygga kompetens och öka inkluderingen samt 
kraftsamlingar inom angelägna områden som fullföljda studier, digitalisering och cirkulära 
affärsmodeller. Utmaningen att möta klimatförändringarna står högt upp på agendan och inom 
ramen för Västra Götalandsregionens (VGR) arbete med Klimat 2030 har samtliga kommuner 
inom GR antagit olika klimatlöften. GR samordnar och växlar upp arbetet med hjälp av särskild 
finansiering från VGR. 

I ett globalt perspektiv har arbetet inom de olika fokusområdena koppling till vissa av håll-
barhetsmålen i Agenda 2030. Vilka de aktuella hållbarhetsmålen är för vart och ett av GR:s 
fokusområden anges i sammanställningen. 

Struktur för uppföljning av fokusområdena
De 11 fokusområdena följs upp och analyseras med en gemensam struktur i form av en logisk 
kedja i fem steg (se figur 1 nedan). Ett syfte med uppföljningen är att underlätta ansvarstagandet 
för beslutsfattare genom att de får insyn i och kunskap om GR:s verksamhet. Ett annat är att 
bidra till reflektion. Genom att aktiviteters kvalitet och resultat analyseras, skapas ett underlag 
för lärande som leder till utveckling. 

När det gäller utmaningen Näringslivsutveckling inryms detta område delvis inom fokusom-
rådet Kompetensförsörjning. Dessutom redovisas samarbetet med Business Region Göteborg 
(BRG) samt Göteborg & Co på sidan 24.

A. Externa faktorer som påverkar
(exempelvis konjunktur)

B. Processer med 
aktiviteter

som har relevans för 
fokusområdet. Mandat 
ges genom förbunds-

ordningens §3 
Ändamål och 
verksamhet

A. GR:s resurser 
och förutsättningar

att arbeta med 
fokusområdet

C. Regional och/eller 
kommunal nytta
uppstår (direkta 

resultat)

D. Nytta uppstår för
invånarna (indirekta 
eller direkta resultat)

E. GR bidrar till de
globala målen inom

Agenda 2030

FIGUR 1.
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Sammanställningen innehåller även en bedömning av på vilket sätt GR har skapat kommunal eller regional nytta 
inom de olika fokusområdena (se box C i figur 1 på sidan 8). Grönt innebär att arbetet fungerat bra och följer 
plan, orange att det funnits vissa svårigheter och att arbetet delvis följer plan. Rött innebär att GR inte kommer 
att kunna skapa den kommunala eller regionala nytta som var avsikten under året. Arbetet följer inte plan.

Följer plan

Följer delvis plan

Följer inte plan

Revideringen av den nationella och den regionala infrastrukturplanen är i slutskedet. 
GR har fått gott gehör för sin hållning att tydligare definiera storstadsregionens behov. 
I förslaget till remissvar för nationell plan ligger Göteborg-Borås fortsatt som den högst 
prioriterade sträckan, följt av fyra spår i stråket Göteborg-Alingsås. Södra Bohusbanan 
är särskilt utpekad som ett tillväxtstråk. I förslaget till regional plan finns en geografisk 
anpassning där de stora kollektivtrafiksatsningarna föreslås hamna i Göteborgsregionen.

Frågan om regional planering har diskuterats under hela verksamhetsåret, främst i 
samband med Västra Götalandsregionens (VGR) remiss om att hemställa till regeringen 
att bli regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen. Processen slutade med att förbunds-
styrelsen beslutade att ställa sig negativ till VGR:s förfrågan men positiv till att GR själva 
utvecklar den regionala fysiska planeringen.
 Under året har GR stärkt sitt arbete med att ta fram planeringsunderlag som ger såväl 
en regional som kommunal bild att utgå ifrån. Underlag som tagits fram är bland annat 
regionala bilder av jordbruksmark, tillgänglig och planerad mark för näringslivsetable-
ringar och utvecklade studier kring tillväxtpotentialen i ett antal olika stationssamhällen.
 Under året har GR tagit ytterligare ett steg i arbetet med att få en regional bild över 
detaljplaneprocesserna. Ett nätverk bestående av planchefer är tillsatt. I nätverket 
analyseras de olika delmomenten i syfte att skapa regionalt enhetliga, transparenta och 
effektiva detaljplaneprocesser.

Ett annat område där GR utvecklat metoder för regionala analyser avser social hållbarhet 
och segregation. De regionala analyserna har fokus på ungas hälsa och ungas möjligheter 
att komma in på en studie- eller arbetsmarknad. 

Ett mångårigt arbete med att ta fram ett GIS-baserat verktyg för att beräkna klimatpå-
verkan i samband med exploatering har avslutats. Det så kallade Hållbarhetsverktyget 
har uppmärksammats nationellt och under 2022 kommer ytterligare funktioner att 
utvecklas. Verktyget är ett stöd för kommunerna i deras planarbete.

Detta fokusområde har koppling till den långsiktiga prioriteringen i VGR:s regionala 
utvecklingsstrategi (RUS): Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad 
tillgänglighet.

Fokusområde Bedömning Kommentarer

Fysisk planering

Profilering av 
storstads-
regionen
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Fokusområde Bedömning Kommentarer

Utbildning och kompetensförsörjning

Kompetens-
försörjning inom 
offentlig sektor 
och näringsliv

GR bedriver ett brett arbete för att stärka kommunernas och näringslivets kompe-
tensförsörjning. För offentlig sektor finns branschråd inom äldreomsorg, förskola och 
grundskola. Gentemot näringslivet finns arenor som Göteborgsregionens kompetensråd, 
Kompetensnavet och ett flertal branschspecifika kompetensråd. Dessa samverkansarenor 
ger förutsättningar för att GR ska kunna arbeta med och driva kompetensförsörjnings-
frågan i regionen. I samverkan kan vi skapa ett bredare utbildningsutbud som ger fler 
möjligheter till kompetensomställning och kompetensutveckling. Ingen kommun kan 
anordna ett så brett utbildningsutbud på egen hand som genom samverkan kan erbjudas 
i Göteborgsregionen. 

Inom kommunal vård- och omsorg är rekryteringsbehoven stora, vilket har krävt 
särskilda satsningar. Branschrådet för äldreomsorg har under året bland annat analyserat 
nuläge och framtida behov gällande kompetens. Branschrådet har utsett en arbetsgrupp 
som under ledning av Validering Väst har tagit fram ett förslag till regional kompetens-
standard för undersköterska i äldreomsorgen. Branschrådet har också tagit fram förslag 
till GR-gemensam titulatur, utbildningskrav och grunderna till en karriärvägsmodell för 
baspersonal, där beslut väntas i början på 2022. 

Inom branschrådet samordnas äldreomsorgslyftet, där 350 medarbetare påbörjat 
utbildning till undersköterska och cirka 70 chefer fått en plats på ledarskapsutbildning. 
De utbildningsplatser som startat motsvarar kommunernas uttryckta behov av stärkt 
kompetens och fler utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen.

Ytterligare kraftsamlingar gentemot kommunal hälso- och sjukvård har gjorts inom 
ramen för satsningen på god och nära vård. Här undersöker GR bland annat förutsätt-
ningarna för en gemensam karriärvägsmodell för legitimerad personal samt samordning 
av specialistkompetens över kommungränserna.

Nationella vårdkompetensrådet har i uppdrag att stödja och åstadkomma samverkan 
om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården på sjukvårdsregional nivå. Som 
en del av det har sex regionala vårdkompetenråd etablerats, ett i varje sjukvårdsregion. 
GR representeras som ett av de fyra kommunalförbunden samt som representant för 
Västsvenska kommunalförbundens samarbetsorganisation (Västkom) i det regionala 
vårdkompetensrådet Väst vars syfte är att skapa goda förutsättningar för långsiktig stra-
tegisk samverkan när det gäller vårdkompetensförsörjning kopplat till utbildning samt 
till hälso- och sjukvårdens utförare/aktörer och lärosätena i Västra Sjukvårdsregionen.

Gemensamma satsningar för kompetensutveckling har många positiva effekter, 
däribland ökad kvalitet, ökad kostnadseffektivitet och en gemensam kunskapsbas för GR-
kommunerna. Genom GR:s öppna kursutbud erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling 
för medarbetare och chefer. Det öppna kursutbudet har haft cirka 3 000 deltagare i 104 
aktiviteter varav 62 skett digitalt. Särskilda satsningar görs också, där Yrkesresan, barn 
och unga myndighet är ett exempel, där medarbetare får del av strukturerad kompetens-
utveckling. Vid årsskiftet 2021 hade mer än 1 600 personer aktiva konton på Yrkesresans 
sajt och kurskatalogen omfattade 23 olika kurser. Yrkesresan har fått stor uppmärksamhet 
nationellt och under våren övertog SKR ägandet. Beslut fattades då också om en utökning 
till fem yrkesresor. Mer än 85 procent av landets kommuner har tackat ja till att delta. 

Utifrån sitt uppdrag har FoU i Väst under året bidragit till utveckling av kompetens i 
kommunerna inom socialt arbete, arbetsmarknad samt kommunal hälso- och sjukvård. 
Med specifikt fokus på strukturella utmaningar avseende kompetensförsörjning har FoU 
i Väst bidragit med vetenskapligt stöd och underlag i flera uppdrag kring kompetensför-
sörjning. Bland annat ges stöd till Kompetensnavet samt i en pågående studie om vilken 
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kompetens kommunerna behöver för att arbeta med personer i behov av kommunal 
hälso- och sjukvård. En årlig rapport om personalhälsa har också färdigställts. 

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för många av GR:s chefsnätverk, inte minst 
för HR-chefer som under pandemin förstärkt sitt samarbete och stöd till kommunerna 
med regelbundna avstämningar kring pandemin och personalhälsa. HR-cheferna har 
också samordnat en kommungemensam monter för att marknadsföra Sveriges viktigaste 
jobb under Gymnasiedagarna & Future Skills. Cirka 30 000 unga deltar på mässan varje 
år.

Branschråd förskola har verkat för strategisk samverkan med Göteborgs universi-
tet kring olika utbildningar såsom förskollärarprogrammet för yrkesverksamma samt 
framtagande av en rapport kring införandet av den nya befattningen förskoleassistent. 
Genom differentiering av yrkesroller har kompetensområden för nya yrkesroller inom 
förskolan identifierats. Vidare har GR stöttat kommunerna i deras validering och utbild-
ning av barnskötare som saknar utbildning. Branschråd grundskola har bland annat 
utrett faktorer som påverkar lärarförsörjning samt kartlagt personal i fritidshemmen. 
Kartläggningen ska resultera i en gemensam regional analys av behov av kompetensut-
vecklingsinsatser samt gemensam titulatur. Arbetet inom de båda branschråden bidrar 
till att kommunerna får mer välgrundade beslut, förenklade processer och bättre förut-
sättningar för likvärdighet. Samverkan ger ökad effektivitet.

Kompetensnavet, som syftar till att långsiktigt identifiera, samordna, utveckla och 
matcha praktiska insatser och utbildningar för näringslivets och individers omställnings-
behov, har vidareutvecklats under året. En fördjupad beskrivning av Kompetensnavet och 
hur det bidrar till det strategiska arbetet med kompetensförsörjning i Göteborgsregionen 
går att läsa i fördjupningsavsnittet från sidan 20 och framåt. 

Sedan början av pandemin har samtliga branschspecifika kompetensråd med 
stöd av GR fokuserat på att stötta branscherna kopplat till kompetensutveckling och 
kompetensomställning av befintlig personal. De branschspecifika kompetensråden ger 
utifrån kompetensbehoven input kring utbudsplanering och utbildningsinnehåll så att 
utbildningsutbudet speglar branschernas kompetensbehov. Göteborgsregionen får yrkes-
utbildningar som bättre matchar arbetsmarknadens behov vilket kan visas i att fler får 
arbete i de branscher som yrkesutbildningarna omfattar. Kompetensråden är involverade i 
dialogen kring etablering av fler inriktningar av yrkesvuxutbildningar och kvalitetssäkring 
av yrkesutbildningar på gymnasiet. De har stöttat i att förstärka yrkeslärarnas roll och apl 
(arbetsplatsförlagt lärande) bland annat genom kompetensutvecklingsinsatser och dialog 
kring handledarutbildningen. Vidare är kompetensråden involverade i etableringen av 
YH-utbildningar och i insatser kring att öka attraktionskraften kring yrken inom olika 
branscher. Under året har kompetensråden genomfört specifika insatser bland annat 
kring återcertifiering av Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege, att skapa en 
”roadmap” – färdplan- för västsvensk industri 2030 samt uppstart av process med VGR 
gällande ansökan om regional kompetensförsörjningsanalys inom installationsbranschen.

GR arrangerar och ger processtöd till Gymnasiedagarna och Future Skills som en insats 
inom kompetensförsörjningsområdet. Sedan 2020 har GR genomfört Gymnasiedagarna 
och Future Skills som en digital mässa för att underlätta elevernas studie- och yrkesval.

Det regionala programrådet inom särskolan är en liknande plattform som de bransch-
specifika kompetensråden som ska stödja unga med funktionsnedsättning på arbets-
marknaden. Genom programrådet ges förutsättningar för att engagera arbetslivet i 
elevernas apl, och genom den specifika mötesplatsen på Gymnasiedagarnas fjärde dag 
ges ett forum för att underlätta elevernas studie- och yrkesval. Detta arbete sker inom 
ramen för ESF-projektet GRSamsär.

Det årliga regionala samrådet kring det regionala gymnasieutbudet är en viktig del i ar-
betet med kompetensförsörjning i Göteborgsregionen. Kommunerna följer via nätverken 
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elevernas val i förhållande till utbildningsutbudet utifrån bland annat antagningsstatistik 
inom gymnasieskolans program och vuxenutbildningens yrkesutbildningar i regionen. GR 
påverkar utbudsarbetet genom rollen som processledare för det regionala perspektivet.

GR:s insatser inom yrkesvux bidrar till att stötta branscher, företag och kommuner för 
att skapa tillväxt samt motverka arbetslöshet i regionen. Under året har regionala sam-
råd legat till grund för planeringen av det regionala utbildningsutbudet. GR samordnar 
arbetet, bland annat i samverkan med Göteborgsregionens kompetensråd, och utvecklar i 
samverkan med kommunerna och utbildningsanordnare olika utbildningskoncept, exem-
pelvis automationselektriker, elektrifierade fordon och svetsteknik. Nytt är påbyggnads-/
omställningsutbildningar för att fånga upp nya målgrupper, exempelvis arbetslösa. Här 
kan nämnas områden som e-handel, datorstyrd CNC (Computer Numerical Control), 
phyton (program-/skriptspråk) och elbilstekniker. Även inom lärlingsvux har flera nya 
utbildningar tagits fram såsom solcellsmontör, butiksbiträde och möbelsnickare. Vidare 
har nya lärlingsutbildningar tagits fram med språkstöd, exempelvis lager och logistik, 
cykelmekaniker och receptionist. 
 Den senaste effektstudien visar att 72 procent är i sysselsättning sex månader efter 
avslutad utbildning. Detta är något färre än tidigare år då motsvarande siffra varit åtta av 
tio. Detta kan ses som en effekt av pandemin. Efter studier inom yrkesvux eller lärlingsvux 
är betydligt fler personer i arbete. Totalt sett hade 44 procent arbete före och 66 procent 
arbete efter studierna. För dem som gått språkstödsutbildningar är skillnaden ännu större, 
där andelen med arbete gått från 30 till 61 procent. Andelen med arbete är dock störst 
för dem som gått lärlingsvux: 67 procent. Totalt sett är andelen som studerar 21 procent 
högre än innan utbildningen, vilket ger en indikation på att utbildningen ger resultat. En 
stor andel, 72 procent, arbetar eller studerar även inom det område de utbildat sig inom. 

GR:s insatser inom fokusområdet Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och 
näringsliv ligger väl i linje med den långsiktiga prioriteringen Bygga kompetens som 
beskrivs i VGR:s regionala utvecklingsstrategi (RUS). De insatser som GR genomfört 
under året har därmed bidragit till att uppnå intentionerna med RUS kopplat till kom-
petensförsörjning i regionen.

GR driver kunskapsbaserade utvecklingsprojekt inom grundskola, gymnasieskola 
och vuxenutbildning tillsammans med kommunerna samt samarbetar med nationella 
aktörer på området. GR ger också stöd till kommunerna i arbetet. Genom påverkansarbete 
och spridning regionalt, nationellt och internationellt tillgängliggörs kunskapen. GR har 
kontinuerlig dialog med finansiärer, som vet att vi arbetar bra och har lång erfarenhet 
inom detta område. Genom att delta i utvecklingsprojekt som GR driver har kommunerna 
utvecklat sina verksamheter och implementerat nya arbetssätt. 

Exempel på projekt som pågått under året är InVux, som startade 2019 och avslutas 2022. 
Genom projektet har hittills närmare 200 unika deltagare tagit del av olika stödinsatser, 
såsom coachning, utökat mentorskap, riktade studie- och yrkesvägledande insatser, 
praktik, jobbsökaraktiviteter och individanpassade yrkesutbildningar. 
 Projektet ägs av GR, Europeiska socialfonden (ESF) delfinansierar och sex medlems-
kommuner deltar med lokala delprojekt. InVux syftar till att fler unga på sikt ska etablera 
sig på arbetsmarknaden och därmed i samhället. En viktig spridningsaktivitet för InVux 
under hösten var att hålla i ett valbart seminarium på den årliga konferensen Mötesplats 
IFO. Seminariet fokuserade på GR:s mångåriga arbete med fullföljda studier, projektet 
InVux i allmänhet samt lärdomarna från det lokala delprojektet i Ale kommun. En åter-
kommande aktivitet i GR:s processtöd i utvecklingsprojekt som InVux är att planera och 
genomföra regionala projektmöten där representanter från de aktuella kommunerna 
träffas för att lära av varandras erfarenheter. 

 GR har från 1 april fram till årsskiftet genomfört en förstudie finansierad av ESF 
som undersöker huruvida skolpersonal i grundskola och gymnasieskola har rätt förut-

Fullföljda studier 
för alla elever
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sättningar och rätt kompetens när det gäller att möta elever som riskerar att inte fullfölja 
sina studier. Resultatet visar att skolpersonal har höjt sin kompetens rörande neuropsy-
kiatriska funktionshinder (NPF) och har goda förutsättningar att arbeta åtgärdande för 
att möta dessa behov. Däremot framkommer att skolpersonal kan utveckla sin förmåga 
att arbeta främjande och förebyggande kopplat till såväl behov som är sprunget från 
NPF som ur psykisk ohälsa. Det framkommer också att samverkan mellan skola, soci-
altjänst och vård är önskvärt för att förtydliga ansvarsområden när det gäller framför 
allt psykisk ohälsa. 

Följdprojekt Plug Innan var ett kunskapsfördjupande och spridningsfokuserat pro-
jekt baserat på det omfattande projektet Plug Innan som Göteborgsregionen drev från 
2017–2021. Båda projekten finansierades av VGR. Följdprojekt Plug Innan som drevs 
från 1 april fram tills årsskiftet, syftade till att fördjupa, förfina och sprida de kunskaper 
som Plug Innan genererade för en ökad likvärdighet. Följdprojektet tog fram nytt material 
och nya sätt att tillgängliggöra den kunskap och erfarenhet som Plug Innan genererade, 
exempelvis via digitala spel, poddar och webbinarier. 

Under hösten gick GR tillsammans med de tre andra kommunalförbunden i regionen 
samman och lämnade in en ansökan till VGR om projektmedel för att bedriva vad som 
kallas delregionala kunskapsnoder. Samarbetet bedrivs inom ramen för VGR:s kraft-
samling Fullföljda studier. Kunskapsnoderna syftar bland annat till att sprida kunskap, 
erbjuda ett verksamhetsnära processtöd samt vara en motor för extern finansiering. I de-
cember 2021 beslutade regionutvecklingsnämnden att bevilja medel till kunskapsnoderna. 

Sexuell hälsa är en indikator för fullföljda studier. Den årliga konferensen Sexualitet, 
unga och skolans roll genomfördes digitalt i samarbete mellan GR och enheten Kunskaps-
centrum för sexuell hälsa vid VGR. Temat var Hur arbetar vi med sexualitet, samtycke 
och relationer utifrån de reviderade läroplanerna? Över 500 personer deltog. Vidare 
driver GR tillsammans med VGR den digitala resursplattformen srhr.se som ger konkret 
stöd till personal inom skola och vård i deras arbete med sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (srhr). 

För att uppnådd kunskap och beprövade erfarenheter gällande fullföljda studier ska 
komma betydligt fler till gagn än de kommuner och skolor som är aktuella i pågående 
eller nyss avslutade projekt, har medarbetare på GR besökt politiska styrgrupper och 
strategiska nätverk för spridning och förankring.

De insatser som GR har drivit och genomfört under året bidrar till den kraftsamling 
Fullföljda studier som beskrivs i VGR:s regionala utvecklingsstrategi (RUS). Utveck-
lingsprojekten med fokus på fullföljda studier har bidragit till att fler unga på sikt ska 
etablera sig på arbetsmarknaden eller bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram 
vilket ligger i linje med målsättningarna i regionen.
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Fokusområde Bedömning Kommentarer

Digital transformation

Ökad digital kunskap 
hos politiker, chefer 
och medarbetare

I Göteborgsregionen, liksom i övriga landet, behöver digitaliseringen öka inom social-
tjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. GR har under året arbetat med att 
på olika sätt med att stödja kommunerna i utveckling och införande av välfärdsteknik 
och digitala arbetssätt samt öka den digitala kunskapen. 

Inom ramen för projektet AllAgeHub (AAH) utvecklas en användardriven testbädd 
i samverkan mellan kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle, med testledare i 
varje kommun. Genom AAH får kommunerna en gemensam och systematisk modell för 
att testa välfärdsteknik. Detta skapar möjligheter till ökad kvalitet och minskade kostna-
der. AAH har också bidragit till en ökad samverkan med företag på det välfärdstekniska 
området. Projektet utgör en brygga mellan kommunerna och näringslivet och prövar 
olika arbetsformer. Under året genomfördes till exempel, i samarbete med TechSverige 
och Upphandlingsmyndigheten, en leverantörskonferens med närmare 100 anmälda 
från näringslivet och kommunerna. I slutet av året publicerades ”Matcharenan” - en 
digital arena för matchning mellan kommunernas behov och näringslivets lösningar. 
www.allagehub.se

GR har genom projekt Modig bidragit till att öka den digitala kompetensen hos chefer 
och medarbetare inom äldreomsorg och funktionsstöd i de sju deltagande kommunerna. 
Modig avslutades juni 2021 och totalt 3 513 medarbetare, varav cirka 100 chefer, har fått 
kompetensutveckling inom projektet. Samtliga av projektets kommuner har fattat beslut 
om att implementera modellen med lokala utbildare enligt train-the-trainer-metoden 
som genomför strukturerade utbildningsinsatser, för att säkra ett långsiktigt arbets-
platslärande. Framtagna kompetensutvecklingsinsatser kommer även efter projektet 
att erbjudas kommunerna genom GR:s öppna utbud. 

Under våren har GR fått i uppdrag av socialchefsnätverket och temagrupp digitalisering 
att stödja breddinförande av välfärdsteknik/e-tjänster, digitala möten kring 
individsamverkan av god kvalitet samt ökad kompetens hos chefer kring digitalisering-
ens möjligheter. Arbetet har hitintills resulterat i kartläggning och omvärldsbevakning 
samt framtagande av stödmaterial och processbeskrivningar. Under våren upphandlade 
GR en uppdragsutbildning om 7,5 högskolepoäng för chefer inom kommunal vård och 
omsorg med fokus på att leda digital transformation. 43 chefer deltar för närvarande i 
utbildningen. Beslut finns om fortsättning för 2022. 

Pågående FoU-arbete kring välfärdsteknikens värden bidrar till angelägen och praktik-
nära kunskap för kommunerna om hur befintlig teknik används idag av personal inom 
äldreomsorg. GR har upphandlat en digital lärplattform, vilket innebär stora möjligheter 
för kompetensutvecklingsinsatser för medlemskommunerna i digital form. Piloter pågår, 
bland annat inom arbetet med nära vård. 

GR:s insatser inom detta fokusområde kan kopplas till kraftsamlingen Digitalisering som 
beskrivs i VGRs regionala utvecklingsstrategi, RUS.

Med anledning av pandemin hade GR även under 2021 ett stort ansvar för att stötta 
kommunerna i deras arbete med fjärr- och distansundervisning. Under året har fortsatt 
innehållsutveckling skett av webbplatsen distanspedagogik.se, som togs fram i syfte 
att ge konkreta tips på metoder, tillvägagångssätt och verktyg för att driva distansun-
dervisning på ett bra och fungerande sätt. Bland annat genomfördes under året en live-
sändning, Sen eftermiddag med GR, kring långsiktiga effekter av distansundervisningen 
i skolor. Sändningen var välbesökt och fick positiv återkoppling. Vidare har ett antal 
poddsändningar genomförts i syfte att sprida och fördjupa kunskaper. GR är även of-
ficiell partner till Skolahemma.se, den nationella webbplatsen för skolor i arbetet med 
distansundervisning.

Förskolans och 
skolans digitalisering
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GR:s mediatjänst GR Play Skola har skapat stort värde för kommunerna. Under året 
startades drygt 170 000 strömmar per månad, vilket innebär en ökning under de senaste 
två åren med omkring 70 000. Just mediatjänsten har varit en viktig komponent för sko-
lorna under arbetet med distansundervisning, vilket inte minst blir tydligt i statistiken. 
Att elevanvändandet ökat är också tydligt, idag utgör elevanvändandet mer än 50 procent 
av alla startade strömmar. 

GR har sedan tidigare skapat ett Textäventyr, ett spelifierat, digitalt verktyg för läs- 
och skrivutveckling hos elever. Under året har nästan 6 500 unika äventyr skapats i det 
verktyget, bland annat har det använts som ett verktyg för läs- och skrivprojekt i en hel 
kommun. En vidareutveckling av spelet har pågått, liksom en förstudie kring att tillgäng-
liggöra olika former av lärresurser digitalt till elever och skolpersonal inom ramen för att 
spelifiera undervisningen.

I projektet digital licenshantering har utbildningscheferna i medlemskommunerna gett 
GR i uppdrag att skapa en lösning för att underlätta beställning, leverans och tilldelning av 
digitala lärresurser. Denna systemutveckling har under året resulterat i att funktionalitet i 
enlighet med projektplan har säkerställts och implementering av tekniska förutsättningar 
har påbörjats. Detta utvecklingsprojekt väcker stor uppmärksamhet runt om i Sverige. 
Projektet skapar likvärdiga förutsättningar och ska bland annat bidra till att huvudmännen 
får kontroll på användningen av olika verktyg som finns när det gäller digitala lärresurser. 

Det har visat sig finnas stora behov i kommunerna av ett stöd som underlättar arbetet kring 
digitalisering och att enkelt få tillgång till de resurser som redan finns tillgängliga. Denna 
utvecklade mediatjänst ska ge möjlighet för lärare och elev till digitalt lärande. Arbete 
pågår med att konkretisera och skapa underlag för beslut för en sådan tjänst.

Den digitala transformationen som pågår inom utbildningsområdet är påtaglig och på-
verkar GR:s verksamhet, exempelvis genom att en digital Gymnasiemässa skapas och att 
DigInc – ett projekt för digital och virtuell praktik – startas, för att nämna två exempel. 
Genom den digitala transformationen skapas nya möjligheter för hur lärande kan ske, 
vilket DigInc är ett tydligt exempel på.

Vidare har GR under året haft en nära samverkan med GPS 400, Centrum för samver-
kande visuell forskning vid Göteborgs universitet, samt regeringens samverkansprogram 
för kompetensutveckling och livslångt lärande.

Ansökningswebben indra2.se som används av regionens elever för ansökan till gymna-
sieskola inom Göteborgsregionen har under 2021 genomgått ett stort utvecklingsarbete i 
syfte att förbättra prestandan, skapa stabilitet och förbättra tillgängligheten av tjänsten. 
Den nya mer användarvänliga ansökningswebben sjösattes under hösten. 

Genom de insatser som genomförs inom fokusområdet bidrar GR till att vidareutveckla 
kommunernas digitalisering inom förskola/skola kopplat till exempelvis undervisning och 
utveckling av olika lärresurser. På så vis bidrar GR:s insatser till arbetet med kraftsamlingen 
Digitalisering utifrån den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

GR följer införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) inom ramen för Väst-
kom. Programmet är ett första steg på vägen mot ett Sammanhållet vårdsystem inom 
Västra Götaland. FVM arbetar fortfarande utifrån en hypotetisk tidplan baserad på 
utrullning våren 2023. 
 Affärsuppgörelsen mellan VGR och leverantören Cerner pågår fortfarande. De 49 kom-
munerna har i olika utsträckning tecknat sig för någon eller några av de tre optioner som 
erbjudits. FVM-programmet är mer omfattande och komplext än vad som förutsågs. Goda 
framsteg har gjorts samtidigt som hinder kvarstår. 

Införandet av 
Framtidens vårdin-
formationsmiljö
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Fokusområde Bedömning Kommentarer

Social sammanhållning och trygghet

Kunskapsbaserat 
arbete för att stärka 
ungas hälsa

GR har under året utvecklat och tillgängliggjort kunskap om ungas hälsa samt gett analys-
stöd till kommunerna. Ett exempel är GR:s samordning av ungdomsundersökningen 
LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Under 2020 genomförde nio av GR:s 
medlemskommuner LUPP. Svaren från cirka 5 600 högstadie- och gymnasieungdomar 
ger bland annat en bild av ungdomarnas hälsa. Ale och Kungsbacka genomförde Lupp 
för femte gången sedan 2007. Deras resultat visar hur tjejers självskattade hälsa har 
försämrats sedan dess och att könsskillnaden är stor 2020, något som även gäller i 
övriga kommuner. Lokala resultatrapporter och en regional diagramrapport har tagits 
fram under 2021. 
 Ett annat exempel är projektet Rebas. Vi vet att ungas levnads- och uppväxtvillkor, 
som också innefattar hälsa, påverkas av socioekonomiska förutsättningar och bostadsort. 
I projektet tas regionala bilder av segregationens nuläge samt utveckling över tid fram, 
med särskild vikt på ungas livssituation. Delegationen mot segregation (Delmos) har 
under året beviljat medel för en fortsättning Rebas. GR har också tillsammans med flera 
europeiska samarbetsparter, under ledning av ESN (European social network), ansökt 
om EU-medel för att gemensamt utveckla modeller och metoder för att stärka barns 
delaktighet utifrån pandemins konsekvenser. Beslut väntas tidigt 2022. 

GR bidrar genom pågående FoU-studier, som direkt eller indirekt belyser ungas hälsa, 
kontinuerligt till praktiknära kunskap för kommunerna. Några exempel rör stärkt stöd 
till föräldrar till placerade barn, aktualiseringar i den sociala barn- och ungdomsvården 
samt utökade hembesök hos förstagångsföräldrar. Kommunerna får löpande återkopp-
ling i bland annat chefsnätverken. Under året har FoU i Väst slutfört uppföljningen av 
ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa. Resultatet visar att ungdomsmot-
tagningarna har en viktig roll i att möta ungdomars behov och att deras arbete svarar mot 
ett faktiskt behov i befolkningen, men att rollen skulle kunna stärkas när det handlar om 
främjande och förebyggande arbete. 

GR bidrar till regional samordning som ger kostnad- och kvalitetsvinster i kommunerna. 
Några exempel följer här: Det regionala stödcentrumet kring hedersrelaterat våld 
och förtryck startar i januari 2022. Göteborgs Stad har det formella ansvaret för verk-
samheten. Efter en bred dialog på både politisk nivå och i chefsnätverk i Göteborgsregio-
nen har nu elva kommuner ingått avtal, tillsammans med VGR och Polisen. GR deltar i 
styrgruppen för det nya centret. Ett gemensamt stödcentrum, som samlar resurser och 
kompetens, gör att stödet till utsatta och till yrkesverksamma blir mer resurseffektivt 
och ändamålsenligt. 

I förstudien för ett GR-gemensamt utförarregister för köpt vård inom individ- och 
familjeomsorg (IFO/FH), som slutrapporterades till förbundsstyrelsen under våren, 
konstaterades stora samordningsvinster och utvecklingsmöjligheter för kommunerna. 
Under hösten har en teknisk förstudie pågått för ett gemensamt IT-system som möjlig-
gör ett sådant register. 

I Yrkesresan får kommunerna ett gemensamt kompetensprogram för den sociala barn- 
och ungdomsvården, där också perspektiv på hälsa ingår i utbildningen (läs mer under 
fokusområde Kompetensförsörjning). GR har även genomfört, utifrån efterfrågan och 
behov hos kommunerna, utbildningar, kurser och konferenser med fokus på ungas hälsa. 
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GR har sedan 2019 haft i uppdrag från socialchefsnätverket att stödja kommunerna i 
omställningen till nära vård. Under våren beslutade nätverket att avsätta 6 700 tkr till 
GR- och länsgemensamma aktiviteter. Under året har GR genomfört en seminarieserie för 
cirka 380 chefer och medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård. För legitimerad 
personal pågår utveckling av en digital lärplattform för kompetensutveckling, och förut-
sättningarna för en gemensam karriärvägsmodell och samarbete kring specialistkom-
petens undersöks. GR erbjuder också, utifrån efterfrågan och behov hos kommunerna, 
utbildningar, kurser och konferenser med fokus på den kommunala hälso- och sjukvården. 
På så sätt bidrar GR till regional samordning som ger kostnads- och kvalitetsvinster.

Idag saknas det tillräcklig kunskap om hur kommunerna påverkas av omställningen till 
god och nära vård. Flera FoU-studier pågår som tar fasta på detta, bland annat kring 
personcentrering i en kommunal kontext. Under året har FoU i Väst tagit fram förslag 
på nyckeltal och indikatorer som skulle kunna användas för att följa upp omställningen 
i kommunerna. Flera studier har slutförts och kommunicerats i relevanta nätverk, bland 
annat kring patienters och anhörigas upplevelser i hemmet under coronapandemin samt 
den kommunala vården och omsorgens kostnader och kompetensbehov i omställningen 
till nära vård. 

En inventering av vård och stöd till personer med samsjuklighet i Västra Götaland 
har genomförts. Flera av dessa resultat har uppmärksammats nationellt, bland annat 
av SKR och Socialstyrelsen, som viktig kunskap om kommunernas förutsättningar i 
omställningen. 

Genom GR som samverkansarena har kommunerna fått möjlighet att samla sig och 
agera gemensamt, både på politisk och tjänstemannanivå. På så sätt har kommunernas 
särskilda frågor blivit uppmärksammade och bevakade i revideringen av hälso- och sjuk-
vårdsavtalet i Västra Götaland och i framtagandet av den regionala utvecklingsplanen 
för god och nära vård. På initiativ från GR-kommunerna fick Västkom under våren ett 
tilläggsuppdrag gällande primärvårdsuppdraget i revideringen av hälso- och sjukvård-
avtalet. Ett annat exempel är att GR, på uppdrag av socialchefsnätverket, gav stöd till 
kommunerna i besvarandet av remissen till hälso- och sjukvårdsavtalet. 
 GR har under pandemin bidragit och skapat nytta genom ett aktivt deltagande i 
samverkansstrukturer regionalt och delregionalt. 

Under året har vi sett flera resultat av den väl etablerade strategiska samverkansstruk-
turen som finns mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Utifrån en skrivelse till 
Arbetsförmedlingen från förbundsstyrelsen och styrgruppen för arbetsmarknad togs 
exempelvis rutiner fram för att underlätta införandet av tjänsten Kundval, rusta och 
matcha (KROM). Rutinerna gav kommunerna bättre framförhållning inför omställ-
ningen samtidigt som individer fick möjlighet att fullfölja redan påbörjade insatser. De 
pågående förändringarna i arbetsmarknadspolitiken innebär stora behov av korrekt 
informationsflöde mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, något som underlättats 
genom de fem informationsträffar som GR anordnat under året. 
 Arbetet inom samrådet har bidragit till att dialog mellan fristående leverantörer, 
Arbetsförmedlingen och kommuner påbörjats, med sikte på en samverkansstruktur 
som innefattar samtliga parter. GR och Arbetsförmedlingen har även för att optimera 
utbildningsutbudet genomfört en kartläggning av arbetsmarknadsutbildningar och 
vuxenutbildningar inom GR. 
 GR har också gett stöd till kommunernas och Arbetsförmedlingens gemensamma 
utveckling av jobbspår. Arbetet har lett fram till ett första jobbspår med regional an-
tagning. Nio deltagare från kranskommunerna har deltagit i ett jobbspår utvecklat av 
Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Volvo. Validering Väst har delat erfarenheter 
och modeller till kommunernas utveckling av jobbspår. Validering Väst har också vida-
reutvecklat modeller för individer som har en reell kompetens som inte går att bedöma 
mot utbildningssystem eller branschkrav. 

Kommunal hälso- 
och sjukvård, med 
fokus på nära vård

Personer som står 
långt ifrån arbetsmark-
naden samt nyanlän-
das mottagande och 
etablering
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Genom GR-samverkan har kommunerna gått samman kring en gemensam forskar-
resurs: FoU-plattform för kommunal arbetsmarknadsverksamhet. Denna ger 
vetenskapligt stöd till kommunernas arbete, ökade förutsättningar för kunskapsbaserat 
arbetssätt och kontinuerligt lärande. Under året har exempelvis en studie om lokala skill-
nader i resultat inom nyanländas etablering genomförts. FoU-plattformen har även fått 
nationell uppmärksamhet vilket lett till att GR, FoU i Väst, av Mittuniversitetet ombetts 
ingå i ett sexårigt forskningsprojekt, med en total budget på 17 000 tkr, för att studera 
kommunal arbetsmarknadsverksamhet. GR-kommunerna kommer att involveras i stu-
dien. GR erbjuder också kompetensutvecklingsinsatser och uppföljning i vissa metoder 
som Supported Employment, IPS och FIT i syfte att bidra till kunskapsbaserat arbete. 

GR genomför flera insatser som stödjer kommunernas mottagande av nyanlända. Samar-
betsavtalen inom vuxenutbildning respektive samhällsorientering är exempel som bidrar 
till kostnadseffektivitet och utbudsoptimering. Under året fick över 1000 personer sam-
hällsorientering genom det regionala samarbetsavtalet. Tre externfinansierade projekt 
har bedrivits inom området: NAD i Väst (som syftar till att matcha föreningslivet och 
nyanlända med varandra), Stärkt mottagande av kvotflyktingar samt Digital inkludering 
genom samverkan (där kurser i digital teknik för nyanlända genomförs). Projektet Stärkt 
mottagande av kvotflyktingar avslutades vid årsskiftet och har bland annat lett till att 
kommunerna fått möjlighet att påverka de bosättningsunderlag som Migrationsverket 
tar fram inför anvisning till kommunerna samt att dialogen mellan VGR och kommuner, 
kring hälso- och sjukvård för kvotflyktingar förbättrats.

GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till den långsiktiga prioriteringen 
i VGR:s regionala utvecklingsstrategi (RUS): Öka inkluderingen – för tillit och sam-
manhållning.
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Fokusområde Bedömning Kommentarer

Klimat och miljö

Genomförande 
av vattenförsörj-
ningsplanen och 
avfallsplanen

Den nya regionala avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet började gälla 
år 2021. Samarbetet inom avfallsområdet har pågått i många år och flera projekt inom 
bland annat avfallsminimering har pågått under året, dock med viss reducerad omfatt-
ning till följd av pandemin. 
 Ett uppmärksammat och framgångsrikt projekt är F/ACT som syftar till att främja 
och få igång initiativ kring hållbar handel och cirkulära produkter och tjänster inom 
textil och mode. 
 Nedskräpning är ett nytt område för avfallsplaneringen. Under året har GR tillsam-
mans med kommunerna tagit fram en metod för mätning av skräp. 

Den regionala vattenförsörjningen är en mycket angelägen fråga. I projekt HÅVAR 
analyserades olika tillväxtscenarier och dess utfall i dricksvattenbehov. Det har resulte-
rat i ett stort projekt där alla kommunerna tillsammans med GR tar fram underlag för 
utbyggnad och säkring av regionala vattentäkter.

Klimatfrågan är akut. För att klara 1,5 gradersmålet innan 2030 krävs stora insatser 
från samhällets alla parter. Arbetet går dock trögt i den bemärkelsen att stegen mot om-
ställning är för små och går alltför långsamt. Under året har GR samordnat kommunernas 
klimatlöften, drivit Göteborgsregionens klimatlyft i skolan och påbörjat arbetet med att 
växla upp Göteborgs stads miljö- och klimatprogram till en regional nivå. Vidare har GR 
engagerat sig i elektrifieringsfrågorna samt inom infrastrukturplaneringen aktivt drivit 
frågor om omställning till hållbart resande. 
 Mycket är gjort men klimatfrågorna kräver ett tydligt och ansvarssatt arbetssätt där 
genomförandefrågorna står högst upp på agendan. År 2022 kommer att bli viktigt för 
hur väl storstadsregionen kommer att kunna möta klimatutmaningen på ett hållbart sätt. 

Detta fokusområde har koppling till kraftsamlingarna Elektrifiering samt Cirkulära af-
färsmodeller i VGR:s regionala utvecklingsstrategi, RUS. 

Genomförande av 
kraftsamlingen 
Klimat 2030
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Göteborgsregionens kompetensnav 
Göteborgsregionens kompetensnav etablerades i augusti 2020 och är ett samarbete som syftar 
till att långsiktigt identifiera, samordna, utveckla och matcha praktiska insatser för närings-
livets och individers omställningsbehov. Genom att insatserna för kompetensutveckling i 
Göteborgsregionen samlas får fler möjlighet att stärka positionen inom den bransch där de 
verkar eller stå bättre rustade för anställning i en annan bransch. Kompetensnavet är en del 
av ett större infrastrukturarbete med kompetensförsörjning gentemot näringslivet. Inom detta 
arbete ingår även Göteborgsregionens kompetensråd och branschspecifika kompetensråd, där 
strategiska aktörer samverkar för att förbättra kompetensförsörjningen i regionen på kort och 
lång sikt.

Sammanfattningsvis arbetar Kompetensnavet med tre typer av insatser:
1) Vidareutbildar medarbetare

Deltagare i kompetensnavets utbildningar och insatser får bättre förutsättningar för att 
behålla sitt arbete eller att få ett annat arbete i framtiden. Resultatet blir minskad arbets-
löshet och ökad tillväxt i regionen.

2) Ser över företagens kompetensförsörjning
Företagen får stärkta förutsättningar för att klara sin kompetensförsörjning. Det innebär 
exempelvis att de säkerställer att de har personal med rätt kompetens både nu och i framti-
den. Resultatet blir en konkurrenskraftig region.

3) Möjliggör samverkan mellan organisationer
Offentliga aktörer, företag och utbildningsanordnare får en gemensam förståelse för kom-
petensutveckling. Samtidigt kan organisationer samordna användningen av resurser ge-
nom att samverka. Arbetet bidrar därmed till att skapa nationell utveckling och påverkan. 

Kompetensomställning i fokus
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Organisatoriskt är Kompetensnavet lokaliserat på GR, men arbetet bedrivs gemensamt av GR, 
Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad, Arbetsmarknads- 
och vuxenutbildningsförvaltningen. 

I Kompetensnavets verksamhet ingår allt från korta utbildningar till fleråriga kompetensut-
vecklingsprojekt, som Kompetens + och Framrutan. Kompetensnavet har också, tillsammans 
med Rise, tagit fram kompetensmatchning.se – en sajt där företag och utbildningsanordnare 
möts och där företagen inte bara ges möjlighet att söka relevanta utbildningar och kurser utan 
också att få dem skräddarsydda.

Verksamheten är idag projektfinansierad med stöd från bland andra Europeiska Socialfonden 
och Västra Götalandsregionen. Kompetensnavets styrgrupp, bestående av representanter från 
de offentliga aktörerna, näringslivet och arbetstagarorganisationer har en tydligt uttalad ambi-
tion om att långsiktigt stärka verksamheten ytterligare.

En viktig utgångspunkt för arbetet i Kompetensnavet är de behov och synpunkter som kom-
mer fram i samverkan mellan företag, utbildningsanordnare och andra intressenter i Göte-
borgsregionens kompetensråd och i de branschspecifika kompetensråden. Det är en omfattande 
brist på kompetens inom i princip samtliga branscher, och Sveriges utbildningssystem är inte 
riggat för att hantera ett så omfattande omställningsbehov hos yrkesverksamma. 

Mot bakgrund av det stora behovet ska Kompetensnavets innovativa arbetsformer, som kopp-
lar såväl privata som offentliga utbildningsleverantörer till skräddarsydda utbildningserbjudan-
den, ses som ett mycket välkommet tillskott inom utbildningsområdet. En viktig förutsättning 
är dock att företagen ser värdet av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning och kontinu-
erlig kompetensutveckling av sina medarbetare. Här finns stora utmaningar, och det kommer 
att vara ett viktigt fokus för Kompetensnavet att långsiktigt bidra till att stärka de strategiska 
färdigheterna hos företag, inte minst små och medelstora.

Kompetensnavets arbete bidrar till flera långsiktigt strategiska mål till gagn för Göteborgs-
regionen. Genom att regionens medborgare rustas med relevant kompetens möjliggör det för 
företag att etablera sig och stanna i regionen, med positiva effekter på samhället i stort. En re-
gional ansats med skräddarsydda utbildningsinsatser stärker anställningsbarheten hos kommu-
nernas medborgare. GR bedriver också insatser som ökar möjligheterna att matcha personer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden med näringslivets behov (läs mer under fokusområdet 
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt nyanländas mottagande och etablering). 
Fördjupande exempel på hur arbetet bedrivits i fordonsindustrin och besöksnäringen presente-
ras nedan.

Fordonsindustrin
Fordonsindustrin i Göteborgsregionen stod redan innan pandemin inför stora omställningsbe-
hov inom de stora megatrenderna – bland annat digitalisering, elektrifiering och automotive. 
När pandemin slog till accelererade behovet ytterligare. 

Under 2021 har den västsvenska fordonsindustrin återhämtat sig i den mening att varsel, 
permitteringar och produktionsstopp inte alls har förekommit i samma utsträckning som under 
2020. Produktionen har varit i full gång och företagen anställer och utvecklar i hög fart igen.

Omvärldsbevakning är ett viktigt område för GR och inom ramen för arbetet med kompe-
tensförsörjning inom bland annat fordonsindustrin har GR etablerat så kallade expertgrupper 
som består av representanter från regionens olika delar av industrin. Fordonsindustrin, kemi- 
och plastindustrin och IT/telecom/rymd är exempel på kluster som samlas regelbundet för att 
diskutera trender, omvärld, behov och efterfrågan. Resultatet av denna omvärldsbevakning kan 
resultera i olika insatser riktade mot branschen, både på lång och kort sikt. Här är både Kompe-
tensnavet och det branschspecifika kompetensrådet Teknikcollege GR viktiga för att kanalisera 
behov som leder till olika slags insatser. 

Inom branschen efterfrågas många kompetenser; mjukvaruutvecklare saknas inom många 
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delar och det saknas även kompetens inom digitalisering, elektrifiering, hållbar produktion, nya 
affärsmodeller, traditionella industriyrken såsom drift- och underhållstekniker, svetsare, cnc-
operatörer, och så vidare.

Genom det arbete som görs inom ramen för Kompetensnavet och Teknikcollege GR stöttar 
man arbetet med företagens och branschens kompetensförsörjning, både det kortsiktiga och det 
långsiktiga. Genom att lyssna in behoven hos företagen har Kompetensnavet kunnat erbjuda 
insatser inom mjukvaruutveckling (C++), molnteknologi samt ledarskapsprogram för under-
leverantörer inom fordonsindustrin. Kompetensutveckling har erbjudits inom områden som 
Heta arbeten, Säkra affären med rätt kompetens, Lager och logistik och nu senast Introduction 
to Batteries. 

Batteriområdet har ett särskilt fokus i hela regionen (och hela Sverige), och inom Kompetens-
navet startas just nu den första utbildningen inom området som är en del av en EU-standard, 
framtagen av EIT InnoEnergy (European Battery Alliance, the EBA250). Det finns ett stort 
intresse för batteriernas hela värdekedja, och inom Kompetensnavet är denna första insats en 
spännande pilot att genomföra.

Kontakter med företag och branschorganisationer visar att det finns ett stort behov av om-
ställning i branschen, men en utmaning är att få medarbetare att faktiskt delta i insatserna. Det 
krävs tid, motivation, tillgänglighet och uppmuntran för att kompetensutvecklande insatser ska 
kunna genomföras. Det är viktigt att GR, tillsammans med företagen, når fram med budska-
pet om vikten av att fortbilda sig även vid anställning; det livslånga lärandet. Under 2021 har 
Teknikcollege GR blivit återcertifierat för fem år framåt (till och med 2026). Detta innebär att 
kommunerna i GR, tillsammans med branschen, utbildningsanordnare och andra intressenter 
fortsatt kan arbeta med att skapa kvalitativa utbildningar som matchar behovet i regionen. Det 
saknas många yrkeskategorier inom industrin i stort och genom denna möjlighet att påverka 
kompetensförsörjningen har nu företagen och kommunerna tillsammans säkrat ett sätt att 
långsiktigt skapa attraktivitet till branschen. Här har företagen alla chanser att vara med och 
påverka utbildningarna.

Besöksnäringen
Besöksnäringen har under 2021 utstått enorma prövningar och stora förluster. Inte bara i 
ekonomiska termer men också genom ett tapp på cirka 25 procent av den totala arbetskraften. 
Cirka 50 000 personer har blivit av med sina jobb inom hotell och restaurang. Detta drabbar 
framför allt ungdomar och utrikesfödda, två grupper som utgör en stor del av den totala arbets-
kraften för näringen, där en stor del av dem har fått lämna branschen under pandemin. 

Efterfrågan på vissa delar av näringens tjänster har sjunkit till nära noll. Möten, mässor, kon-
ferenser och evenemang har haft ett enormt tapp, ibland ner till 100 procent, på grund av de 
restriktioner som påverkat dem. Men krisen har också påverkat synen på resandet, beteenden 
har förändrats och det har tillkommit nya konsumtionsmönster. Många företag har nu antagit 
policyer för att minska resandet, då man ser att det ur hållbarhets- och ekonomihänseende inte 
är gynnsamt att anordna möten och konferenser över världen. I stället är det mötesteknik som 
får ersätta fysiska möten.

I efterdyningarna av pandemin råder en skriande kompetensbrist på nästan alla positioner 
i företagen. Det har inneburit att det branschspecifika kompetensråd som Göteborgsregionen 
driver för besöksnäringen sedan 2018 har haft lätt att locka till sig representanter från såväl ut-
bildningssektorn som näringslivet. Många är bekymrade och engagerade i hur man på kort och 
lång sikt kan arbeta med kompetensförsörjning för besöksnäringen. Dessutom märks en minsk-
ning av antalet sökande till de gymnasieutbildningar som leder till jobb inom besöksnäringen. 
Attraktiviteten både för jobb och utbildningar är mycket låg. Ungdomar och arbetssökande ser 
inte besöksnäringen som en framtidsbransch där man kan vara kvar och göra karriär. Även det 
är alarmerande nu när näringen behöver stärka upp och få in nya medarbetare med utbildning. 
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Genom Kompetensnavet har det bland annat tagits fram en introduktionsutbildning för 
restaurangbranschen för att stötta med kunskaper om vad som förväntas av en restaurangan-
ställd. Syftet är att ge de nya medarbetarna en bra start och minska behovet av att utbilda på 
plats, men också att skapa förutsättningar för nya medarbetare att göra ett bra jobb och öka 
möjligheten att de vill vara kvar i branschen. Även om branschen generellt har en nedsatt tilltro 
till utbildningar överlag och helst vill lära upp på plats så har detta initiativ varit uppskattat. 
Deltagandet har dock varit mycket lågt. Företrädare för branschen säger själva att nyanställda 
behöver komma in i produktionen och därför inte har tid att gå utbildningar. 

Kompetensrådet för besöksnäringen har identifierat många behov som är nödvändiga för 
att branschen ska kunna kompetensförsörja sig väl och ställa om till de nya förutsättningar 
som gäller. I mötesindustrin är det nu en hygienfaktor att alla konferensrum möjliggör för 
hybridmöten, där en del av deltagarna är med digitalt. I dag saknas såväl kunskap som tekniska 
förutsättningar för att företagen ska kunna skapa nya sätt att sälja sina möteslokaler och skapa 
mervärde för kunderna.

Kompetensrådet för besöksnäringen har även varit pådrivande i att stötta ett ökat fokus på 
innovation för näringen, inte minst upplevelseindustrin som drastiskt fått nya förutsättningar. 
Genom att samla tankar från kompetensrådets aktörer, har kompetensrådet gemensamt 
framfört behoven till Västra Götalandsregionen kring bland annat innovation. Gemensamma 
diskussioner har sedan mynnat ut i att Göteborg & Co samt Handelshögskolan under våren 
2021 gjorde en förstudie om hur regionen kan arbeta med att stötta innovation framåt. Innova-
tionsfrågan kommer att få utrymme och plats att utvecklas på Lindholmen Science Park. 

Om besöksnäringen återigen ska bli välmående med en förmåga att behålla och attrahera rätt 
medarbetare krävs ett fortsatt arbete med att ställa om. Ställa om till att skapa hållbara arbets-
platser och hållbara affärsmodeller. Här kommer GR fortsatt att kunna vara en part som håller 
ihop de offentliga initiativen och skapar arenor för att säkra kompetens på kort och lång sikt för 
branschen.
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Utöver de 11 fokusområdena har Göteborgsregionen (GR) särskilt följt några 
 verksamheter under året. 

Dotterbolag
Utifrån förbundsstyrelsens uppsiktplikt följer GR som ägare verksamheten i de hel- och delägda 
dotterbolagen.

Gryning Vård AB som ägs till 54 procent av GR är inne i en omställningsfas och har under 2021 
arbetat med att anpassa verksamheten för att möta kommunernas behov på rätt sätt. Vid årets 
slut har bolaget en ekonomi i balans med ett resultat på + 2,4 miljoner kronor. Fortsatt följsamhet 
utifrån kommunernas efterfrågan är i fokus för 2022. 

Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR AB) som är helägd av GR har arbetat med att 
hitta nya lokaler. År 2018 beslöt Göteborg stad via lokalsekretariatet att bygga en ny skolbyggnad 
för ISGR på mark nära den nuvarande skolbyggnaden på Guldhedsområdet. Projektering har skett 
och nu pågår planeringsfasen. Byggnaden för 400 elever beräknas vara klar år 2024.

Organisationer som GR transfererar medel till 
Hållbar stadsutveckling genom Urban Futures 
GR är en av parterna i centrum för hållbar stadsutveckling Urban Futures (tidigare Mistra 
Urban Futures), en arena för samverkan och gemensam kunskapsproduktion mellan praktik 
och forskning i Västra Götaland. Vid årsskiftet 2019/2020 upphörde planenligt finansieringen 
från Mistra och centrumet utvecklas nu för att driva verksamheten under de nya förutsättning-
arna. Under år 2021 har GR fortsatt att engagera sig i centrumet och parterna har bland annat 
beslutat att fokusområden de kommande åren är En rättvis klimatomställning samt Organi-
sering och styrning för en hållbar urban utveckling. gmv.gu.se/urbanfutures/sv

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) 
Västkom är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Västkoms uppdrag 
är att företräda och samordna kommunernas intressen på en regional nivå. Under år 2021 föl-
jer GR särskilt införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), vilket kommenteras i 
uppföljningen av de 11 fokusområdena i denna rapport. Dessutom bidrar GR tillsammans med 
medlemskommunerna till arbetet med att revidera gällande hälso- och sjukvårdsavtal samt 
arbetet med Färdplan Nära vård. 

Näringslivsutveckling genom Business Region Göteborg och Göteborg & Co 
Inom ramen för samverkansavtalen med Business Region Göteborg (BRG) och Göteborg & Co 
har GR under år 2021 särskilt följt arbetet med kompetensförsörjning och näringslivets åter-
hämtning efter coronapandemin. 

Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv är viktigt för både GR, BRG och 
Göteborg & Co – och ett av GR:s 11 fokusområden, se sidan 10. Ett fördjupande avsnitt om kom-
petensomställning och Kompetensnavet finns på sidan 20. Andra samverkansområden för GR och 
BRG är samhällsbyggnad, attraktionskraft samt företagsklimat och innovationskraft. En viktig 
utgångspunkt för näringslivsutvecklingen är det näringslivsstrategiska programmet i Göteborg. 
Under 2021 har samtliga GR-kommunerna färdigställt sina lokala program eller motsvarande. 
Denna gemensamma kraftsamling skapar goda förutsättningar för att nå målet om 120 000 nya 
jobb år 2035. Under våren anordnades en gemensam näringslivsdialog med ledande politiker, 
tjänstepersoner och företagare för att byta erfarenheter kring insatser för att dämpa pandemins 

Övrig uppföljning 
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effekter, inte minst inom besöksnäringen, samt hur vi tillsammans kan bidra till ett ännu bättre 
företagsklimat. I samband med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) insiktsundersökning 
respektive Svenskt Näringslivs enkätundersökning bjöd BRG in ledande politiker och tjänsteper-
soner till gemensamma digitala möten för att dela lärdomar och erfarenheter kring förbättring av 
företagsklimatet. I december ägde den årliga näringslivsdagen rum med temat hur kommunerna 
kan skapa verkstad av sina näringslivsstrategiska program. 

Stora delar av näringslivet har återhämtat sig väl under den pågående pandemin. I slutet av 
året visar indikatorer från BRG på ett konjunkturläge som fortsatt upplevs som högkonjunktur. 
Bland annat spås BNP-tillväxten för 2022 på regionens viktiga marknader fortsatt vara stark. 
Fler företag har anställt personal och på det stora hela växer sysselsättningen. Konkurserna 
fortsätter att vara på en lägre nivå än före pandemin. 

Läget är fortsatt svårt för regionens besöksnäring – men med slopade restriktioner ser vi ett 
ljus i tunneln för denna viktiga näring i och med att resan mot återhämtning kan påbörjas med 
rätt förutsättningar. Under året har programmet för besöksnäringen i Göteborgsregionen revi-
derats och remissbehandlas av såväl medlemskommunerna som GR och BRG. 

Göteborgsregionens samarbete inom näringslivsområdet ligger väl i linje med den långsiktiga 
prioriteringen i Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi - RUS 2o3o: Att stärka 
innovationskraften – för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant.

Regionalt samarbete 
GR samarbetar inte bara inom medlemskommunerna utan också med många andra samhälls-
bärande aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, inom offentlig sektor, akademi och 
näringsliv. 

GR samverkar med Västra Götalandsregionen (VGR), Västkom och övriga kommunalförbund 
vad gäller områden som hälso- och sjukvård, hållbar utveckling, digitalisering samt kollektiv-
trafik. Samarbetet i frågor kring hållbar utveckling sker via Beredningen för hållbar utveckling, 
BHU, som är ett politiskt samverkansorgan för VGR och länets kommuner. Samverkan mellan 
kommun och region har stärkts genom att vi gemensamt har arbetat för att möta utmaning-
arna som pandemin har inneburit. GR har tagit en aktiv roll för att stärka befintliga samver-
kansstrukturer kring exempelvis smittskydd och vårdhygien samt vårdsamverkan (VVG). På 
utbildningsområdet samverkar GR på nationell nivå med bland annat Skolverket och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). Under år 2021 har det gemensamma arbetet tillsammans med 
bland annat Skolverket, SKR och RISE kring Skolahemma.se fortsatt. Det är en plats där de 
som arbetar inom det svenska skolväsendet där de kan få tillgång till planeringsstöd, inspira-
tion och kunskap kopplat till utbildning under coronapandemin.

Göteborgsregionen är en av huvudmännen i Stiftelsen för västsvenska fritidsområden 
(Västkuststiftelsen) som förvaltar cirka 280 naturreservat i Västra Götalands och Hallands län. 
Övriga stiftare är VGR och Region Halland. Göteborgsregionen är också en av huvudmännen i 
Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum.

Sammanfattningsvis har GR under 2021 politisk representation i Internationella skolan i 
Göteborgsregionen (ISGR), BRG, Västkuststiftelsen, Stiftelsen Korsvägen och Västkom. Genom 
tjänstepersoner finns representation i Universeum, Göteborg & Co, Urban Futures, Gryning 
Vård samt Reväst.

Påverkan 
Enligt GR:s förbundsordning ska verksamheten bidra till att stärka Göteborgsregionen regio-
nalt, nationellt och internationellt. Under år 2021 har detta gjorts inom flera områden.

I VGR har GR lyft in storstadsregionens perspektiv i frågor som rör fysisk planering, kollektiv-
trafik, klimat, hälso- och sjukvård, utbildning samt integration. GR har deltagit i genomförandet 
av den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) som trädde i kraft år 2021. Under perioden har 
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särskilt påverkansarbete skett via förbundsstyrelsens presidium medverkan i BHU gällande den 
regionala och nationella infrastrukturplaneringen.

Nationellt samarbetar GR med aktörer som SKR, Socialstyrelsen, Skolverket och Utbildningsde-
partementet. GR har bidragit i arbetet med att lyfta kommunernas roll som huvudman för hälso- och 
sjukvård. Detsamma gäller kommunernas roll och styrka som aktör i arbetsmarknadspolitiken med 
särskilt fokus på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under år 2021 pågår insatser för 
att etablera Kompetensnavet som en nationell modell för kompetensomställning.

Under år 2021 har påverkansarbetet avseende EU:s nya programperiod fortskridit, men också 
för de återhämtningsmedel som Sverige mottar för att lindra effekterna av coronapandemin. 
Det har pågått ett arbete med att analysera vilken påverkan pandemin har på resmönster och 
transporter. Med utgångspunkt i GR:s strategiska inriktning och i nära samarbete med Göteborgs 
Stad genomfördes under året en större kompetenssatsning kring de nya EU-programmen och de 
verktyg som möjliggör framgångsrika projekt.

Kommunikation 
GR utvecklar kommunikationen för att bli tydligare gentemot medlemskommunerna, men 
också när Göteborgsregionens frågor lyfts regionalt, nationellt och internationellt. Under perio-
den har arbetet med att utveckla GR:s nya webbsida slutförts i och med lanseringen i oktober.

Page 828 of 1165

https://goteborgsregionen.se/
https://goteborgsregionen.se/


GR:s årsredovisning 2021

27

Axel Josefson (M), ordf* Göteborg
Marina Johansson (S), 1e vice ordf* Göteborg
Marith Hesse (M), 2e vice ordf* Partille
Miguel Odhner (S), 3e vice ordf* Kungälv
Jörgen Fogelklou (SD) Göteborg
Jonas Attenius (S) Göteborg
Daniel Bernmar (V) Göteborg
Lisa Andersson (M) Kungsbacka
Martin Wannholt (D) Göteborg
Martin Johansen (L) Tjörn
Monica Samuelsson (S) Ale
Julia Färjhage (C) Lilla Edet
Karin Pleijel (MP) Göteborg
Carita Boulwén (SD) Kungsbacka
Jenny Broman (V) Göteborg
Jan Utbult (KD) Öckerö
Per Vorberg (M) Härryda
Jessica Blixt (D) Göteborg
Bo Pettersson (S) Stenungsund
/Olof Lundberg (S) Stenungsund
Lill Jansson (L) Lerum
Kristian Vramsten (M) Mölndal
Fredrik Mellbin (SD) Mölndal

*= utgör styrelsens presidium

Ersättare
Maria Brauer (S) Öckerö
Maria Renfors (M) Stenungsund
Peter Arvidsson (SD) Härryda
Stefan Gustafsson (S) Mölndal
Anette Holgersson (V)Lerum
Mikael Berglund (M) Ale
Henrik Munck (D) Göteborg
Marcus Claesson (L) Mölndal
Eva Borg (S) Kungsbacka
Emmyly Bönfors (C) Göteborg
Daniel Filipsson (M) Alingsås

Adjungerade
Helene Odenjung (L) Göteborg
Renée Bengtsson (S) Lerum
Thorbjörn Carlsson (S) Partille
Ulrika Landergren (L) Kungsbacka
/Monica Neptun (L) Kungsbacka
Alexander Abenius (M) Lerum
Simon Waern (S) Alingsås
Kent Lagrell (M) Öckerö
Patrik Linde (S) Härryda

Ledamöter
PER KOMMUN ordinarie ersättare
Ale kommun 1 1
Alingsås kommun 0 1
Göteborgs kommun 9 2
Härryda kommun 1 1
Kungsbacka kommun 2 1
Kungälvs kommun 1 0
Lerums kommun 1 1
Lilla Edets kommun 1 0
Mölndals kommun 2 2
Partille kommun 1 0
Stenungsunds kommun 1 1
Tjörns kommun 1 0
Öckerö kommun 1 1
 22  11

Ledamöter
PER PARTI ordinarie ersättare
Socialdemokraterna 5 3
Moderaterna 5 3
Sverigedemokraterna 3 1
Liberalerna 2 1
Vänsterpartiet 2 1
Demokraterna 2 1
Centerpartiet 1 1
Miljöpartiet de gröna 1 0
Kristdemokraterna 1 0 
 22 11

KVINNOR 13 6
MÄN 9 5
 22  11

Mandatfördelning 2021

Politisk organisation 
Under året har förbundsfullmäktige fattat beslut om en reviderad politisk organisation för GR 
som träder i kraft 2023-01-01. Politiska möten inom GR har under året ägt rum som planerat, 
men anpassats till Folkhälsomyndighetens restriktioner med anledning av coronapandemin. 

Förbundsstyrelsen 2021
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Ledamöter i styrgruppen för 
arbetsmarknad
Thorbjörn Carlsson (S) ordförande Partille
Ulrika Landergren (L) vice ordf. Kungsbacka
/Monica Neptun (L) Kungsbacka
Alexis Tranmarker (SD) Ale
Otto Stryhn (SD) Alingsås
Ingrid Andreae (S) Göteborg
Bengt Jildmalm (D) Göteborg
Mikael Wallgren (V) Göteborg
Håkan Eriksson (KD) Härryda
Anders Holmensköld (M) Kungälv
Katarina Kuzmanovic (MP) Lerum
Annette Fransson (S) Lilla Edet
Merjem Maslo (M) Mölndal
Linda-Maria Hermansson (C) Stenungsund
Tuula Visala Karlsson (V) Tjörn
Maria Brauer (S) Öckerö

Ledamöter i styrgruppen för 
miljö och samhällsbyggnad
Alexander Abenius (M), ordf. Lerum
Simon Waern (S), vice ordf. Alingsås
Kennet Sandow (SD) Ale
Blerta Hoti (S) Göteborg
Åsa Hartzell (M) Göteborg
Peter Danielsson (D) Göteborg
Mikael Johannison (M) Härryda
Fredrik Hansson (C) Kungsbacka
Mats Frisell (S) Kungälv
Mats Nilsson (V) Lilla Edet
Viktoria Eliasson (V) Mölndal
Isabelle Asadian Falahieh (S) Partille
Jimmy Lövgren (MP) Stenungsund
Martin Johansson (SD) Tjörn
Göran Ohlsson (L) Öckerö

Ledamöter i styrgruppen för 
social välfärd
Kent Lagrell (M) ordförande Öckerö
Patrik Linde (S) vice ordförande Härryda
Marita Henriksson (SD) Ale
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Alingsås
Kristina Bergman Alme (L) Göteborg
Nina Miskovsky (M) Göteborg
Per Holm (D) Göteborg
Kalle Sundvall (M) Kungsbacka
Pia Gillerstedt (S) Kungälv
Eva Andersson (C) Lerum
Vakant Lilla Edet
Ove Dröscher (S) Mölndal
Marie Raask (S) Partille
Alexandra Odelsheim (SD) Stenungsund
Erling Alsin (V) Tjörn

Styrgrupper 2021

Ledamöter i Utbildningsgruppen (UG)
Helene Odenjung (L), ordförande Göteborg
Renée Bengtsson (S), vice ordförande Lerum
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) Göteborg
Anders G Högmark (M) Tjörn
Hans Wessberg (SD) Mölndal
William Hult (S) Kungälv
Jenny Broman (V) Göteborg
Angela Fasth (M) Partille
Jessica Blixt (D) Göteborg
Maria Kornevik-Jakobsson (C) Härryda
Zara Blidevik (M) Lilla Edet
Anna Hansson (MP) Alingsås
Tommy Bech (SD) Kungsbacka
Johnny Sundling (S) Ale
Emma Ramhult (V) Stenungsund
Eva Wallin (KD) Öckerö
Anders Svensson (M), adjungerad ledamot Göteborg
Pär Gustafsson (L), adjungerad ledamot Göteborg

Ledamöter och ersättare i skolnämnd 
för ISGR
LEDAMÖTER
Kristina Tharing (M), Göteborg, ordförande
Ulf Carlsson (MP), Göteborg, vice ordförande
Katarina Bosetti Kristoffersson (S), Partille
Johan Ahlsell (M), Mölndal
Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
Assar Wixe (S), Kungälv
Jessica Blixt (D), Göteborg
Matti Ahlqvist, Astra Zeneca
Peter Elmfeldt, SKF

ERSÄTTARE
Pija Ekström (S), Göteborg
Pär Gustafsson (L), Göteborg
Jan Hermfelt (SD), Göteborg
Renée Bengtsson (S), Lerum
Jenny Broman (V), Göteborg
Veronica Ekstedt Nyberg, Volvo Cars
Martin Lexa, Mölnlycke Health Care

Nämnder 2021
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Bokslut 2021
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Bokslut år 2021 – förvaltningsberättelse
GR-koncernen
Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), organisationsnummer 222000- 
0265, avlämnar härmed årsredovisning för år 2021, kommunalförbundets 49:e verksamhetsår. 
GR-koncernen består förutom moderbolaget GR av Göteborgsregionens Internationella Skola 
AB (ISGR AB), som ägs till 100 procent av GR, och Gryning Vård AB som ägs till 54 procent av 
GR. GR är också en av tre huvudmän i Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden samt en av fyra 
huvudmän för Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum AB.

GR
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige; Ale, Alingsås, Göteborg, 
Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och 
Öckerö. Tillsammans har dessa kommuner 1 058 278 invånare. GR:s uppgift är att verka för 
samarbete över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom 
regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta samtidigt som den ska stärka 
regionen nationellt och internationellt. Se www.goteborgsregionen.se.

GR:s dotterbolag
Göteborgsregionens Internationella Skola AB (ISGR)
ISGR bildades år 1995 och är en helägd fristående skola med internationell profil som bedriver 
undervisning för elever från i första hand Göteborgsregionen. Den 1 juli år 2012 överfördes 
ISGR AB:s svenska sektion till GR med anledning av ny lagstiftning vilken omöjliggör för kom-
muner och kommunalförbund att vara majoritetsägare i aktiebolag som bedriver skolverksam-
het enligt svensk läroplan. Se www.isgr.se.

Gryning Vård AB
Gryning Vård AB ägs av GR (54 procent) samt kommunalförbunden i Skaraborg, Boråsregio-
nen/Sjuhärad och Fyrbodal. Verksamheten består av institutions- och öppenvård för barn, 
 familjer, ungdomar och unga missbrukare. Bolaget är idag landets största bolag inom HVB 
(hem för vård och boende). Se www.gryning.se.

Mål, styrning och uppföljning i kommunkoncernen GR
Förbundsstyrelsen, utbildningsgruppen, skolnämnden och bolagsstyrelserna ansvarar för att 
driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, förbundsfullmäktiges be-
slut, politiska mål,  bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska 
förutsättningar. Syftet är att säkerställa att GR:s kommunkoncern uppfyller de politiska målen 
och grunduppdragen, oavsett om verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform. All 
styrning, ledning och uppföljning i Göteborgsregionens kommunalförbund utgår från förbunds-
ordning, strategisk inriktning, verksamhetsplan, vision och värdegrund.

Styrning
Förbundsfullmäktiges övergripande mål bidrar till en god ekonomisk hushållning och  reglerar 
prioriteringar i styrningen genom en rambudget och en detaljbudget som godkänns av 
förbunds fullmäktige.

Delegationsordningen är en vidaredelegation som tydliggör ansvarsfördelning mellan för-
bundsstyrelsen, presidium och olika funktioner inom förvaltningen. Verkställigheten hanteras 
av förbundets avdelningar med förbundsdirektören som högsta tjänsteperson.

Tillgängliga ekonomiska resurser är ram för möjlig verksamhet. Detaljbudget skall upprättas 
så att intäkterna överstiger kostnaderna. Verksamheten ska således bedrivas inom befintliga 
ramar även om detta medför att de i verksamhetsplanen angivna målen och riktlinjerna inte 
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helt kan uppnås. GR ska alltså inte överskrida sin totala budget (med undantag för användning 
av tidigare års överskott och för särskilda ändamål). Vid konflikt mellan mål och medel gäller 
medlen. 

• Varje avdelning ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar.
• Avvikelser ska i första hand klaras inom den egna nettokostnadsramen.
• Mål kan behöva modifieras alternativt att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att ut-

forma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.
• Ingen avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut av förbundsdirektören, 

som också äger beslutet att omfördela medel och resurser mellan avdelningarna.

Uppföljning
Respektive månad ska ett rättvisande ekonomiskt månadsresultat kunna redovisas vilket inne-
bär att kommunalförbundets resultat kan avläsas ur GR:s affärssystem Raindance och informe-
ras till förbundets ledningsgrupp löpande över året. Syftet med kommunalförbundets redovis-
ning kan sammanfattas i följande punkter: 

• Ge en rättvisande bild av GR:s och GR-koncernens ekonomi och verksamhet.
• Tillgodose externa och interna intressenters behov av information om GR:s ställning och 

resultat.
• Spegla GR:s resultat och ställning och på så sätt ge underlag för välgrundade beslut.

De politiska målen, verksamheten och ekonomin liksom riktlinjerna för god ekonomisk hus-
hållning följs i huvudsak genom upprättande av två delårsrapporter samt årsredovisning.

Lagstadgade krav samt verksamhetsspecifika krav i samband med grunduppdragen hanteras 
i det interna arbetet, och avvikelser hanteras inom respektive nämnd enligt reglementen och 
med förbundsstyrelsen som samordnande.

Förbundsstyrelsen ska ha löpande uppsikt över GR:s verksamhet. Utöver detta har styrelsen 
även en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över koncernens bolag. Internkontrollen är också en 
viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Det är ett sätt för förbundsstyrelsen 
att utöva sin uppsiktsplikt. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad 
av gällande lagar och förordningar. I intern kontroll ingår även att bevaka att fastställda styrdo-
kument följs. Internkontroll är inte en isolerad process utan ska vara en del av alla styrsystem 
och ska fungera som ett medel för att uppnå mål, inte ett mål i sig.

Ledning
Ledningen av organisationen utgår från GR:s vision och värdegrund.

Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i förbundsfullmäktige, förbundsstyrel-
se, utbildningsgrupp och skolnämnd. Grundläggande ansvarsfördelning mellan olika organ 
framgår av kommunallagen och aktiebolagslagen. Uppdrag och ansvarsfördelning för de politis-
ka organen inom GR framgår av reglementen. Bolagen vägleds genom ägardirektiv och bolag-
sordningar. Förbundsdirektören har gentemot styrelsen det övergripande ansvaret för ledning 
av förbundets verksamhet och löpande förvaltning. I viktiga frågor samråder förbundsdirektö-
ren med styrelsens ordförande. Förbundsdirektören leder ledningsgruppen som hanterar det 
interna arbetet i verksamheten med fokus på uppdragets genomförande.

Omvärldsanalys
Nedan följer en kort sammanfattning av SKR:s Ekonomirapport per oktober 2021. 

En god skatteunderlagsutveckling och en dämpning av de ökade demografiska välfärdsbehoven 
gör att de närmaste åren ser bra ut för kommunerna. De senaste årens låga kostnadsutveckling 
antas vända och ta fart. Det beror dels på att pandemins effekter på verksamheten antas klinga av, 
dels på riktade statliga satsningar. Utifrån dessa förutsättningar kommer kommunernas resultat 
att överstiga 2 procent av skatter och generella statsbidrag under åren fram till och med 2024. År 
2025 behövs åtgärder eller resurstillskott motsvarande 8 miljarder kronor för att nå den resultat-
nivån. (Ekonomirapporten, Om kommunernas och regionens ekonomi. SKR).
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Finansförvaltning
Förbundsfullmäktige har beslutat om riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR. Förbundssty-
relsen är ansvarig för kommunalförbundets medelsförvaltning. Förbundsstyrelsen är ansvarig 
för genomförandet av dessa riktlinjer. Genomförandet är delegerat till förbundsdirektören och 
vidaredelegerat till ekonomichefen. GR har i nuläget inga långfristiga lån eller borgensåtagan-
den. Placering av likvida medel får endast ske i finansiella instrument med mycket hög säkerhet 
och god likviditet. Endast överlikviditet över 20 000 tkr kan placeras. Ränterisken begränsas 
genom att den genomsnittliga räntebindningen på placerat kapital inte bör överstiga 18 måna-
der. Målsättningen är att med bibehållen hög säkerhet säkra en god avkastning på GR:s likvida 
kapital. 

Summa likvida medel avseende banktillgodohavanden uppgår till 258 418 tkr (219 613 tkr) 
per 2021-12-31. Valutarisker ska undvikas genom att all exponering sker i svensk valuta.

Eventuella medel i utländsk valuta ska således omgående växlas till svensk valuta. Inga ut-
ländska placeringar är genomförda. All likviditet låg på balansdagen på bankkonto hos Swed-
bank. Erhållen ränteintäkt inklusive valutakursvinst år 2021 uppgick till 1 103 tkr (949 tkr). 
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Den kommunala koncernen, omsättning och resultat år 2021
SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER (KONCERNEN) - 5 ÅR I SIFFROR
(Belopp i tkr om inte annat anges) 2017 2018 2019 2020 2021

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – ALLMÄNT
Antal årsarbetare (st.) 919 868 800 672 590

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – EKONOMISKT RESULTAT 
Verksamhetens intäkter 675 738 872 928 850 655 833 347 678 600

Årets resultat 3 133 -12 533 1 306 -24 162 6 833

varav GR 11 132 -1 476 555 -5 002 -3 842

varav Gryning Vård AB -9 580 -13 808 -510 -22 847 1 312

varav ISGR 1 581 2 750 1 261 3 687 9 363

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – TILLGÅNGAR, EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
Balansomslutning 350 297 367 610 367 611 446 923 542 626

Eget kapital 126 168 113 635 114 942 90 780 97 613

varav GR 56 500 55 024 55 579 50 577 46 735

varav Gryning Vård AB 61 340 47 534 47 024 24 177 25 489

varav ISGR 8 328 11 077 12 339 16 026 25 389

Soliditet (%) 36,0% 30,9% 31,3% 20,3% 18,0%

Likviditet (%) 135,8% 126,6% 127,6% 115,6% 113,7%

Investeringar *) 9 186 18 338 5 515 1 173 9 408

*) Investeringar avser inköp av immateriella och materiella anläggningstillgångar inkl investeringar i pågående nyanläggningar.

Den sammanställda redovisningen visar att koncernens omsättning per 31 december år 2021 
minskat till 678 600 tkr jämfört med 833 347 tkr den 31 december år 2020. Resultatet uppgår 
till +6 833 tkr, att jämföra med föregående år då resultatet uppgick till -24 162 tkr. GR redovisar 
ett negativt resultat på 3 842 tkr för det gångna året medan både ISGR och Gryning vård redovi-
sar överskott. ISGR bidrar till koncernresultatet med +9 363 tkr och Gryning med +1 312 tkr.

Balansomslutningen för år 2021 uppgår till 542 626 tkr, vilket är en ökning jämfört med ba-
lansomslutningen för år 2020 med 95 703 tkr. Det egna kapitalet för koncernen som helhet har 
ökat och uppgår per 31 december till 97 613 tkr (90 780 tkr).

Väsentliga händelser i koncernen
Gryning Vård AB
Bolaget inledde 2021 med en omfattande anpassningsresa utifrån sin nedbantade kostym med 
hela 24 procent på ett kalenderår. Verksamhetsplan och budget hade en tydlig inriktning om 
att skapa en ekonomi i balans likväl som att fortsatt vara en professionell, uppskattad egen-
ägd HVB-aktör. Arbetet under året har varit krävande och intensivt. Bolaget har arbetat med 
övergripande utmaningar likväl som de utmaningar bolaget har ställts inför dygnet runt utifrån 
den komplexitet och utsatthet som barn/unga har med sig när de kommer till bolaget samt på 
grund av coronapandemin. Efterfrågan och försäljning har fluktuerat under året. Försäljningen 
under januari–april återspeglades väl i budgetantagandena, samtidigt som försäljningen i pe-
rioden maj-augusti var betydligt lägre i jämförelse med budget. Under oktober–december har 
bolaget arbetat intensivt för att återhämta ekonomin samt klara sitt ägaruppdrag, parallellt med 
att efterfrågan har ökat.

Gryning redovisar ett positivt årsbokslut för 2021 på +2 428 tkr. Detta resultat inkluderar även 
avvecklingar och anpassningar gjorda under året. Beräknade avvecklingar och anpassningar för 
2021 var 9 500 tkr. För året fanns, för detta ändamål, en i budget avsatt bolagsreserv om 7 000 
tkr.
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Årsomsättningen blev 308 890 tkr, årsomsättningsbudget var 315 995 tkr. Soliditeten för 
2021 uppgår till 62,0 procent (57,8%) och kassalikviditet uppgick till 172 procent (147%).1

ISGR AB
Utfallet för kalenderåret 2021 är positivt, 7 003 tkr till följd av högre intäkter på den interna-
tionella sektionen, ersättning för insatser som härrör till coronapandemin samt kompensation 
från Skatteverket för sjuklönekostnader. Vid jämförelse mellan budget och utfall avseende 
intäkterna noteras att utfallet är 11 200 tkr bättre än budget och uppgår till 156 382 tkr (148 385 
tkr). Merparten av intäktsförstärkningen ligger mot den internationella sektionen, interkom-
munal ersättning, skolavgifter samt övriga intäkter.

Likviditeten är fortsatt god och banksaldot på balansdagen uppgår till 74 844 tkr (63 217 tkr), 
varav 39 771 tkr är öronmärkta medel till lokalfonden. Det egna kapitalet uppgår till 24 815 tkr 
varav 2 000 tkr är bundet eget kapital. Härutöver tillkommer avsättning till periodiseringsfond 
på 6 516 tkr.

Vid styrelsemötet den 16 juni år 2021 fattade styrelsen för ISGR beslut om inhyrning av nya 
lokaler om 4 000 kvadratmeter vid Guldheden. Ett hyresavtal är upprättat mellan ISGR och 
Göteborgs Stads Lokalsekretariat. Medel är avsatta för den nya byggnaden som beräknas vara 
klar under kalenderåret 2024. Byggstart är planerad till hösten 2022.

Antalet elever höstterminen år 2021 uppgick till cirka 1 070 (1 100). Eleverna på den svenska 
sektionen uppgick till samma antal som vårterminens elevantal, det vill säga 460. Antalet elever 
på den internationella sektionen var 610 vilket är en minskning med cirka 30 elever. Detta har 
även påverkat klassorganisationen som nu består av 46 klasser och dessa klasser är fördelade 
på 16 klasser inom den svenska sektionen och 30 klasser på den internationella sektionen.

Risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen
Utifrån förbundsstyrelsens uppsiktplikt följer GR som ägare verksamheten i dotterbolagen och 
fokus just nu ligger på coronapandemins konsekvenser på verksamheten. Gryning Vård var 
dock redan före pandemin inne i en omställningsfas och har under år 2021 fortsatt att anpassa 
sin verksamhet för att kunna möta kommunernas behov. Osäkerhetsfaktorer kommande året 
härrör till arbetet med att bibehålla och stärka verksamhet och ekonomi. Däri ingår att delta i 
och erhålla tilldelningsbeslut i kommande upphandlingar som står för dörren under året.

ISGR är fortsatt trångbodda och i behov av mer lokalyta. Styrelse och ledning för skolan har 
under lång tid arbetat för att finna långsiktigt ändamålsenliga lokallösningar för verksamheten. 
Nu finns en plan klar för en ny skolbyggnad på Guldhedsområdet som beräknas påbörjas under 
hösten 2022 och som ska stå klar år 2024. En möjlig risk för bolaget är dock minskat elevantal 
på den internationella sektionen som en direkt följd av reserestriktioner och stängda gränser på 
grund av pandemin, som påverkar rörligheten på den globala arbetsmarknaden. Hur utveck-
lingen blir under 2022 med pandemins effekter är högst osäkra.

EGET KAPITAL KONCERNEN (tkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat 3 133 -12 533 1 307 -24 162 6 833

Övrigt eget kapital 123 035 126 168 113 635 114 942 90 780

Eget kapital 126 168 113 635 114 942 90 780 97 613

1. Siffrorna visar Grynings saldon i motsats till den sammanställda redovisningen som visar GR:s andel (54%).
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GR – omsättning, resultat och kostnader år 2021
Omsättning för GR
Omsättningen för året uppgår till 403 720 tkr (not 1) att jämföra med omsättningen år 2020 som 
uppgick till 556 854 tkr, vilket är en minskning av omsättning på motsvarande 27,5 procent. 

Denna kraftiga reduktion av omsättningen kan förklaras av att GR med början år 2021 har 
förändrat hanteringen av inkomna medel för vuxenutbildningar. Detta medför en förändring 
av GR:s redovisningsprinciper. Erhållna medel från Skolverket och utbetalda medel till med-
lemskommunerna för genomförda utbildningar hanteras nu enbart via balansräkningen och 
därigenom får en kraftig omsättningsminskning mellan åren 2020 och 2021 för dessa poster 
med cirka 180 000 tkr.

GR:s omsättning består av årsavgift, EU-bidrag, övriga bidrag och övriga intäkter. Övriga 
intäkter utgörs bland annat av deltagaravgifter (vid kurser och seminarier), konsultationer och 
försäljning av läromedel. 

GR:s årsavgift
GR:s omsättning utgörs till 19 procent av årsavgiften, 
som beräknas som 75,52 kr/kommuninvånare. År 2021 
uppgick årsavgiften till totalt 78 681 tkr. För avgiftens 
fördelning per medlemskommun för åren 2020–2021 se 
vidstående tabell. 

Dryga 36 procent av årsavgiften (28 456 tkr) har vidare-
transfererats till andra regionala organisationer, se tabell 
på sidan 37. Detta är en kraftig minskning jämfört med 
föregående år och beror på det under 2020 utbetalda 
engångsbidraget till Stiftelsen Korsvägen om 12 500 tkr.

Resultat
GR har, likt andra organisationer i vår omvärld, fortsatt 
att påverkas negativt av konsekvenserna av coronapan-
demin. Under året har pandemin fortsatt att prägla vår 
verksamhet och vi har genomfört möten och arrang-
emang på distans.

Det har inneburit ett ytterligare lärande både för vår 
organisation och våra kommuner. 

Verksamheterna har anpassat sig och bedrivit verksamheten på annorlunda sätt, samtidigt 
som kostnaderna har anpassats till den rådande situationen. Inom vissa delar av verksamheten 
skjuts dock vissa åtgärder framåt i tiden.

GR har också under 2021 sökt och erhållit externa medel utifrån nya behov i kommunerna 
med anledning av pandemin. Strategisk inriktning åren 2020–2023, Plan och detaljbudget år 
2021 samt inspel från chefsnätverken har varit vägledande för dessa insatser. 

För helåret 2021 redovisar GR ett negativt resultat på 3 842 tkr vilket i sin helhet kan förkla-
ras av att GR under året haft ett pågående och omfattande utvecklingsarbete av gymnasieantag-
ningssystemet INDRA. Detta utvecklingsarbete har gjorts tillsammans med vår samverkanspart 
Storsthlm och under arbetet uppdagades det dessvärre ett antal brister i systemet. Dessa var 
nödvändiga att åtgärda där och då vilket medförde en fördyring av arbetet. Denna merkostnad, 
likt övriga kostnadsposter, har hanterats inom den samlade budgetramen. 

Utöver detta har pandemin fortsatt inneburit högre personalskulder då våra medarbetare inte 
kunnat nyttja semester- och flexledighet för sportlovs- och påsklovsledigheter på sedvanligt sätt 
med resor och andra aktiviteter. Det har även funnits ett visst eftersläpningsarbete kopplat till 
GR:s webbutveckling från år 2020 vilket försenades till följd av pandemin.

ÅRSAVGIFTERNAS FÖRDELNING PÅ 
KOMMUNER (tkr)
Kommun 2021 2020

Ale 2 371 2 336

Alingsås 3 128 3 102

Göteborg 43 747 43 187

Härryda 2 868 2 855

Kungsbacka 6 374 6 294

Kungälv 3 499 3 405

Lerum 3 215 3 182

Lilla Edet 1 066 1 061

Mölndal 5 238 5 147

Partille 2 967 2 903

Stenungsund 2 022 2 001

Tjörn 1 210 1 202

Öckerö 975 978

Summa 78 681 77 653

kr/inv 75,52 75,52
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Glädjande är dock att utfallet däremot är 658 tkr bättre än beslutad budget. Även i år har en 
fortsatt restriktivitet med rekryteringar och ökad vakanshållning, kopplat till pandemin, bidra-
git till årets resultat. Andra poster och insatser som bidragit till den positiva budgetavvikelsen 
är mer av engångskaraktär såsom exempelvis att kostnaderna för GR:s nätverk varit lägre, en 
ökad försäljning sålda läromedel, ökat finansnetto samt erhållen intäkt för förbundsdirektörens 
uppdrag som tillförordnad VD på Västkom. Avsatta medel för oförutsedda utgifter nyttjades 
inte heller fullt ut. 

Negativa ekonomiska poster som ingår som delar i den samlade budgetavvikelsen är att 
förbundet fortsatt redovisar underskott för extern kurs- och konferensverksamhet på grund av 
inställda arrangemang till följd av pandemin men även slutförandet av GR:s externa webb. 

Inga bidrag eller kompensationer från staten har erhållits under året. 
GR har kontinuerligt under året arbetat med olika scenarier och tänkta insatser utifall att 

verksamheten mot förmodan inte skulle kunna genomföras enligt de planer vi arbetat fram 
under perioden. Detta i syfte att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt för organisationen 
detta mycket osäkra år.

Finansnetto
Finansnettot år 2021 uppgick till +1 096 tkr, att jämföra med år 2020 då finansnettot uppgick 
till +937 tkr. Det positiva utfallet år 2021 av finansiella poster kan förklaras i huvudsak av GR:s 
fortsatt goda likviditet över årets samtliga månader vilket framgår av nedanstående diagram.
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Kostnader
Verksamhetens kostnader (not 2) uppgår till 405 688 tkr för år 2021 vilket är en minskning 
jämfört med föregående år då kostnaderna uppgick till 558 871 tkr.

Konsultkostnader och personalkostnader är de kostnadsslag som ökat mest från föregående 
år och dessa kostnadsposter har ökat med 18 986 respektive 9 239 tkr från år 2020. Framför allt 
de konsultkostnaderna knutna till det under året genomförda utvecklingsarbetet runt INDRA 
men även en viss ökad verksamhet under året för genomförda utbildningar och konferenser. 
Kostnader för ökade inköp och sedermera vidareförsäljning av läromedel har även de ökat med 
cirka 17 000 tkr.

Minskat har framför allt kostnader för genomförda vuxenutbildningar gjort (182 000 tkr), 
men detta är tätt knutet till den förändrade redovisningshanteringen av dessa under år 2021 då 
dessa transaktioner i sin helhet hanteras via balansräkningen. Även transfereringar har minskat 
med cirka 12 500 tkr till följd av det engångsbidrag som GR under 2020 gav till Stiftelsen Kors-
vägen.

TRANSFERERING TILL 
ANDRA REGIONALA 
ORGANISATIONER (tkr)

GR

Lämnade bidrag 2021 2020
ARC 39 41

Business Region Göteborg (BRG) 20 000 20 000

Europa direkt 0 200

Göteborg & Co 1 100 1 100

ISGR 1 000 1 000

Mistra Urban Futures 400 400

Reväst 60 60

Västkom 1 929 1 913

Västkuststiftelsen 3 928 3 850

Stiftelsen Korsvägen 0 12 500

Summa 28 456 41 064

Vidaretransfereringar
GR verkar även genom ett antal samverkansparter och därför vidaretransfererar medel till 
dessa organisationer, vilket motsvarar cirka 36 procent av årsavgiften. Hur dessa fördelar sig 
mellan våra olika samverkanspartners framgår av vidstående tabell. Inför 2021 avslutades sam-
arbetet med Europadirekt och inte heller Stiftelsen Korsvägen erhöll något bidrag under året.

Om de vidaretransfererade medlen exkluderas från GR:s omsättning samt summa årsavgift, 
finansieras GR:s verksamhet till 19 procent av årsavgiften och till 81 procent av övriga intäkter. 
GR:s strävan är att ge medlemskommunerna ett mervärde utöver de insatser som finansieras av 
årsavgiften. Detta illustreras väl av att andelen övriga intäkter är hög.
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Disposition av resultat år 2021
Enligt kommunallagen (KL) 11 kap 1§ ska god ekonomisk hushållning råda (GEH). Detta 
innebär bland annat att budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Detta 
benämns vanligen som balanskravet. Avsteg från detta får göras om det finns synnerliga skäl.

GR:s resultat för år 2021 är -3 842 tkr, att jämföra med budgeterat resultat på -4 500 tkr.
I enlighet med beslutad plan och detaljbudget för år 2021 mäts måluppfyllelsen gentemot 

fastställd budget. Resultatet föreslås avräknas GR:s egna kapital. GR som samverkansorgan ser 
fortsatt en hög efterfrågan från kommunerna vilket är mycket glädjande. 

Balanskravsutredning
Kommunalförbund ska enligt riktlinjer upprätta en balanskravsutredning. En balanskravsut-
redning innebär att årets resultat justeras med ett antal angivna kostnader och intäkter (till 
exempel eventuella realisationsvinster och -förluster). Balanskravsresultatet är det resultat som 
GR får tillgodoräkna sig för att påvisa en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen.

Kommunallagen föreskriver att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna 
för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet som regel regleras 
och återställas under de närmast följande tre åren.

I årsbokslutet för år 2017 öronmärktes 11 000 tkr av årets resultat kopplat till Gymnasiean-
tagningens framtida IT-utveckling (INDRA). Dessa öronmärkta medel ska kunna nyttjas till 
och med år 2027. Dessa medel avräknas under rubriken reserveringar i tabellen nedan när de 
uppstår, då GR inte har någon resultatutjämningsreserv.

Balanskravsutredning, Tkr 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen -3 842
Reducering av samtliga realisationsvinster -
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet -
Orealiserade förluster i värdepapper -
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -3 842
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv/INDRA -
Användning av medel från resultatutjämningsreserv/INDRA  5 000
Årets balanskravsresultat 1 158

GR:s balanskravsresultat för år 2021 visar på ett överskott på 1 158 tkr. Kommunallagen 11 kap 
§ 12 säger att om balanskravsresultatet är negativt ska det regleras under de närmast följande 
tre åren och att fullmäktige ska besluta om en åtgärdsplan för hur regleringen ska göras. Full-
mäktige har dock, enligt § 13, rätt att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa resultatet. 
GR:s balanskravsresultat för 2021 visar på ett positivt utfall på 1 158 tkr och GR konstaterar 
därför att balanskravet för 2021 har uppfyllts.
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EGET KAPITAL GR (tkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat 11 132 -1 476 555 -5 002 -3 842

Övrigt eget kapital (varav 14 076 tkr avser kapitaltillskott Gryning) 45 368 56 500 55 024 55 579 50 577

Eget kapital 56 500 55 024 55 579 50 577 46 735

Specifikation och avräkning av Eget kapital avseende  
öronmärkta medel Gymnasieantagningen (2017-2027) tkr 2017 2018 2019 2020 2021
Ingående balans 0 11 000 8 400 8 400 6 717
Årets förändring 11 000 -2 600 0 -1 683 -5 000
Utgående balans 11 000 8 400 8 400 6 717 1 717

Utsikter för 2022
Inför år 2022 är GR:s finansiella ställning fortsatt stark vilket ger en stabil ekonomisk plattform 
inför utmaningarna som väntar kopplat till rådande pandemi. Dessvärre ser det ut som att 
pandemins effekter kommer att påverka GR:s verksamhet även under det kommande året och 
då särskilt under första halvåret. Vi är dock övertygade om att förbundet med gemensamma 
krafter kommer att kunna lösa såväl de verksamhetsmässiga uppdragen som de ekonomiska 
utmaningarna även i år.

De kommande åren framöver kommer dock att präglas av en stor osäkerhet och då främst 
utifrån kommunernas ekonomi. För att möta denna och andra utmaningar kommer fokus att 
fortsatt vara på flexibilitet samt att anpassa verksamheten efter de förutsättningar och resurser 
som samlat kan skapas.

GR har för år 2022 fattat beslut om en budget i balans och med ett mindre planerat överskott 
på +750 tkr kopplat till förbundets riktlinje kring god ekonomisk hushållning. 

Utöver detta har GR inga lån eller andra krediter. 

Eget kapital
För att säkerställa en god ekonomisk hushållning har en beräkningsmodell tagits fram i 
 organisationen och nu använts under ett antal år. Den visar på GR:s långsiktiga behov av eget 
kapital ur riskhänseende. GR rapporterar årligen i samband med årsredovisningen till fullmäk-
tige bedömd miniminivå för det egna kapitalet. Beräknat på bokslut år 2021 uppgår GR:s behov 
av eget kapital i riskhänseende till 32 500 tkr för år 2022 vilket är en något lägre nivå än vad 
som förelåg för år 2021. Denna bedömning motiveras i huvudsak av att ytterligare medel har 
avräknats de öronmärkta medlen för Gymnasieantagningens fortsatta IT-utveckling. GR:s egna 
kapital per 31 december år 2021 inklusive årets resultat uppgår till 46 735 tkr. Soliditeten har 
försämrats något till följd av de senaste årens negativa resultat men även genom den nu föränd-
rade hanteringen av medel till vuxenutbildning och uppgår nu till 11,5 procent (15,8 procent).
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Balansposter
Tillgångar och investeringar
Tillgångarna uppgår år 2021 till 406 755 tkr, att jämföra med föregående år då tillgångarna 
uppgick till 320 346 tkr. På tillgångssidan är det främst omsättningstillgångarna som ökat och 
då i huvudsak Kassa/Bank men även kundfordringar. Kassa och bank ökade från 219 613 tkr till 
258 418 tkr vilket till absolut största delen hänger ihop med att GR erhållit medel i förskott för 
vuxenutbildningar som arrangerats eller ska arrangeras i egen regi eller i samverkan med andra 
medlemskommuner och som ännu inte blivit helt genomförda. Kundfordringar har ökat mellan 
åren med med 18 494 tkr.

Totalt uppgår anläggningstillgångarna till 32 028 tkr för år 2021, vilket är en ökning med 6 150 
tkr jämfört med år 2020. Ökningen utgörs av två pågående nyanläggningar kring dels digital 
 licenshantering och dels för uppgradering av praktikplatsen.se. Årets nettoinvesteringar uppgick 
till 9 122 tkr (66 tkr) och kostnaderna för avskrivningarna uppgick till 2 971 tkr (3 922 tkr).

Skulder och eget kapital
På skuldsidan är det främst korta skulder som ökat mellan åren. Delposter därur är pågående 
projekt som ökat från 269 768 tkr till 360 020 tkr jämfört med föregående år. Ökningen avser 
icke slutförda arbeten och projekt. Posten kan förklaras främst av erhållna medel avseende 
pågående vuxenutbildningar och därigenom att balansposten är avsevärt högre avseende kort-
fristiga skulder. 

Soliditeten (eget kapital/balansomslutning) uppgick till 11,5 procent (15,8%) på balansdagen.

GR I SIFFROR – 5 ÅRS ÖVERSIKT (Belopp i tkr om inte annat anges)
GR – ALLMÄNT 2017 2018 2019 2020 2021

Invånare i medlemskommunerna, tusental 1013 1028 1 042 1 050 1 058

Avgift per invånare, kr 74,11 75,52 75,52 75,52 75,52

Antal årsarbetare GR, st 147 154 157 160 161

GR – EKONOMISKT RESULTAT 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 429 949 539 046 518 451 556 854 403 720

varav årsavgifter avsedda för GRs verksamhet 45 286 46 669 48 059 36 590 50 225

varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 27 516 28 658 28 410 41 064 28 456

Årets resultat 11 132 -1 476 555 -5 002 -3 842

GR – TILLGÅNGAR, EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 2017 2018 2019 2020 2021

Balansomslutning 199 596 214 877 224 085 320 346 406 755

Anläggningstillgångar *) 23 120 29 734 29 734 25 878 32 028

Eget kapital 56 500 55 024 55 579 50 577 46 735

Soliditet (%) 28,3% 25,6% 24,8% 15,8% 11,5%

Likviditet (%) *) 123,0% 123,0% 115,3% 109,1% 104,1%

Investeringar **) 430 14110 1 194 66 9 122

Investeringarnas andel av verksamhetens kostnader (%) 0,1% 2,6% 0,2% 0,0% 2,2%

Avskrivningar 2 763 3 193 3 752 3 922 2 971

Verksamhetens nettokostnader 11 086 -1 459 232 -5 939 -4 939

Finansiella intäkter och kostnader 46 -17 323 937 1 096

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 2,2 2,5 2,3 1,7 1,0

*) Posten fordran hos koncern har omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Samtliga jämförelsesiffror är omräknade.
**) Investeringar avser inköp av immateriella och materiella anläggningstillgångar inkl investeringar i pågående nyanläggningar.

Översikt över verksamhetens utveckling
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Väsentliga händelser under år 2021
Ekonomi och verksamhet
Pandemin med restriktioner, åtgärder och smittspridning har fortsatt att påverka samhället i 
många aspekter för medborgare, brukare och medarbetare. 

GR:s verksamhet har fortsatt att påverkas av konsekvenserna av coronapandemin under 
året som gått. Även under det gångna året har GR förlorat intäkter för flera miljoner kronor på 
grund av inställda utbildningar, konferenser och mässor. Vi har fortsatt att anpassa verksam-
heten efter kommunernas behov, med arbete, utbildningar, konferenser och mässor på distans 
samt omfördelning av resurser med syfte att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt för 
helåret och att ha en ekonomi i balans vid utgången av året, vilket vi även lyckats med. GR:s 
olika avdelningar, har för att säkra ekonomin under året, arbetat kontinuerligt med olika sce-
narier och tänkta insatser om verksamheten mot förmodan inte skulle kunna genomföras på 
sedvanligt sätt.

Glädjande är det då att kunna konstatera att det fortsatt finns en hög efterfrågan på GR:s 
tjänster generellt. Skolverket har också satsat medel i form av riktade statsbidrag för ett ökat 
antal yrkesutbildningar, inte minst för att parera för pandemins effekter på arbetsmarknaden. 
Ett stort antal av dessa utbildningar är pågående vilket inneburit att medel flyttats med över 
årsskiftet.

Under året fattade förbundsfullmäktige beslut om ny politisk organisation för GR som träder 
i kraft 1 januari 2023, efter en utredning genomförd på uppdrag av förbundsstyrelsen. Under 
2022 fortsätter förberedelserna inför införandet av den nya politiska organisationen, särskilt 
efter valet i september.

GR hade för år 2021 budgeterat med ett negativt resultat på 4 500 tkr med hänvisning till 
 synnerliga skäl. Anledningen till detta var att Gymnasieantagningens IT-utveckling skulle 
kunna fortsätta och avräkna medel ur det egna kapitalet med upp till 5 000 tkr. Utöver detta 
planerades det för att GR:s övriga verksamhet skulle ha en ekonomi i balans och med ett min-
dre överskott på 500 tkr. 

Under år 2021 har även GR:s webbsida färdigställts, bland annat för att säkerställa att GR 
lever upp till kraven i den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Användningen av digitala verktyg och nya arbetssätt och samverkansmöjligheter har etable-
rats och sannolikt kommit för att stanna.

GR:s miljöarbete
Miljövision
GR ska ligga i framkant i utvecklingen av en hållbar region. Miljöarbetet ska genomsyra varje 
del av verksamheten och präglas av våra kärnvärden lyhördhet, handlingskraft och utveckling.

Miljödiplomerade
GR är sedan år 2003 en miljödiplomerad verksamhet och i april 2021 blev vi återigen diplome-
rade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Att årligen genomgå en revision är en självklar del i 
verksamheten, för att ständigt förbättra miljöarbetet och fortsätta leva upp till kraven i diplo-
meringen.

För 2021 var följande fem mätbara miljömål uppsatta:
1.  Transporter – resande i tjänsten: Minska resandet, inte bara vår egen personals resan-

de utan också tillresande mötesdeltagares resande. En digital utbildnings- och mötesarena 
ska utvecklas på GR.

2. Energianvändning: Få till stånd en solcellsanläggning på taket som tillgodoser minst 30 
procent av vår verksamhetsel och i realtid tydliggöra vår elförbrukning och elproduktion för 
personalen.
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3. Transporter – cykel: Att öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker 
med cykel med 15 procent.

4. Transporter – kollektivtrafik: Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som 
sker med kollektivtrafik med 10 procent.

5. Transporter – flyg, tåg, personbilar: CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor 
ska minska med 5 procent per år i tre år.

Måluppfyllelse
En solcellsanläggning finns nu på plats på taket på Anders Personsgatan 8 och den är fullt 
driftsatt. Förberedelser för realtidsvisning av elproduktion och förbrukning är påbörjade.

Målen avseende transporter och resande är ännu ej helt reviderade och detta på grund av 
omständigheter relaterade till coronapandemin. Andelen resefria möten har av samma skäl 
överträffats med råge. Målen skjuts fram till år 2022.

Under år 2021 var planen att sätta personalens resor i fokus. Målet var att andelen tjänsteresor 
med flyg och fossilbränslebilar skulle minska till förmån för användning av tåg, elbilar, laddhy-
brider samt cyklar. När det gäller personalens val av färdmedel till och från jobbet arbetar GR 
vidare för att öka andelen resor med cykel samt skapa en cykelvänlig arbetsplats. GR tilldelades 
under året tre stjärnor i ”Cykelvänlig arbetsplats”.

GR har även intensifierat arbetet med att skapa bättre förutsättningar för effektiva distansmö-
ten. Denna process har skyndats på med anledning av coronapandemin, vilket får betecknas 
som en positiv avvikelse. Under större delen av året har vi rest mycket mindre eftersom många 
arbetat på distans. Teknisk utrustning har köpts in för att öka möjligheterna till resefria möten 
både här och nu samt på längre sikt. Kompetensinsatser har också genomförts med all personal 
inom området digitala möten.

GR ger personalen möjlighet att beställa cyklar som bekostas genom bruttolöneavdrag. Detta 
är en satsning med både miljö- och hälsofokus. Förutom att cykling ger bättre kondition ger det 
också en möjlighet att undvika kollektivtrafiken under coronapandemin. 

GR:s lokaler är certifierade som miljöbyggnad silver av Sweden green building council, och till 
vårt hyreskontrakt återfinns en grön bilaga som tydligt beskriver både GR som hyresgäst samt 
hyresvärdens möjligheter och skyldigheter i miljöfrågor. Parterna går årligen igenom bilagan, 
då miljöarbetet synas med fokus på energiförbrukning och åtgärder inför framtiden på miljö-
området. 

Medarbetare – väsentliga personalförhållanden
GR ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare som gör 
sitt bästa i varje situation. Ledarskapet ska ge utrymme för individens och verksamhetens 
utveckling. Våra tre kärnvärden – lyhördhet, handlingskraft och utveckling – är vägledande för 
arbetet. Medarbetare som trivs är den viktigaste förutsättningen för att GR även fortsatt ska 
kunna leverera tjänster med hög kvalitet.

Antal anställda
Den 31 december 2021 hade GR 196 månadsanställda (anställda med månadslön), vilket är en 
ökning med 7 anställda jämfört med samma period föregående år. 11,2 procent av de månads-
avlönade utgjordes av tidsbegränsat anställda, vilket är en minskning med 2,5 procent jämfört 
med föregående år. Av de tillsvidareanställda arbetade 80 procent heltid vilket är en ökning 
med 4 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Antalet årsarbetare uppgick till 161, vilket är en ökning med 1 årsarbetare. Bland årsarbetarna 
är fördelningen fortsatt 76 procent kvinnor och 24 procent män. 
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GR är en organisation som på grund av verksamhetens karaktär, utöver månadsanställda, 
även har timavlönade, konsulter och inlånad personal från medlemskommuner för specifika 
uppdrag.

Sjukfrånvaro
Under perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31 var den totala sjukfrånvaron 4,5 procent, 
vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Lång-
tidssjukfrånvaron (60+ dagar) har ökat med 0,5 procentenheter till 2,9 procent. Korttidsfrånva-
ron (1-14 dagar) har ökat med 0,2 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor har ökat till 5,2 (3,9) pro-
cent, medan sjukfrånvaron för män har minskat till 2,3 (3,4) procent. Störst andel sjukskrivna 
var det inom ålderskategorin 30–49 år – 5,3 procent. Bakgrunden till långtidssjukfrånvaron är 
i ungefär hälften av fallen psykisk ohälsa där det omfattande distansarbetet till följd av corona-
pandemin bedöms vara en bidragande faktor. 

Vid en organisation med knappt 200 medarbetare kan en enskilds medarbetares sjukfrånvaro 
eller återgång slå hårt i statistiken, men då sjukfrånvaron har haft en negativ trend sedan 2020 
följs siffrorna noga och en löpande dialog kring arbetsmiljön förs på både central, grupp- och 
individnivå i organisationen.

Arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöarbetet har fortsatt präglats av den pågående coronapandemin där löpande riskana-
lyser och insatser har genomförts för att minska smittspridning och förhindra ohälsa. Arbetsgi-
varen har under året bland annat förtydligat att medarbetare får lov arbeta på kontoret om det 
finns psykosociala skäl, på ett smittsäkert sätt, trots uppmaning om distansarbete på grund av 
hög smittspridning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Det långvariga distansarbetet och den ökade digitaliseringen kommer att medföra föränd-
ringar i arbetslivet även efter coronapandemin. Utifrån ett diskussionsmaterial som en arbets-
grupp har tagit fram, har dialog förts på olika nivåer i organisationen för att skapa en beredskap 
i organisationen inför ”det nya normala”. 

SJUKFRÅNVARO GR Samman-
ställda 

räkenskaper

Total sjukfrånvaro (%) 2021 2020 2021 2020
Kvinnor 5,2 3,9 - -
Män 2,3 3,4 - -
Summa total sjukfrånvaro (%) 4,5 3,8 - -
Total sjukfrånvaro (timmar/årsarbetare)
Kvinnor 116,2 85,2 - -
Män 48,5 74,1 - -
Total sjukfrånvaro (timmar/årsarbetare) 99,8 82,4 - -
Varav långtidssjukfrånvaro 70,8 70,4 - -
Varav långtidssjukfrånvaro, timmar 70,7 58,1 - -
Total sjukfrånvaro per åldersgrupp (%)
Yngre än 30 år 1,4 1,0 - -
30–49 år 5,3 4,0 - -
50 år och äldre 3,4 3,7 - -
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Mål och uppföljning
En gemensam mall har tagits fram där chef och medarbetare i samband med medarbetarsam-
talet formar en individuell mål- och uppdragshandling för kommande året. Syftet med mål- och 
uppdragshandling är att tydliggöra förväntningar kopplat till GR:s mål och bidra till en ökad 
förståelsen för hur det egna arbetet kan påverka helheten. Mål- och uppdragshandlingen ska 
fungera som ett stöd för chef och medarbetare vid planering och uppföljning av arbetet och ska 
också användas som underlag till det årliga prestationssamtalet.

Kompetensförsörjning
Under 2021 har GR generellt haft lätt att attrahera och rekrytera rätt kompetens, med många 
kvalificerade sökanden till nästan alla utlysta tjänster. 

Personalomsättning – tillsvidareanställda 
Under 2021 var den totala personalomsättningen för tillsvidareanställda (inklusive provan-
ställda) 7,6 procent vilket är en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med föregående år. 
Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar var 6,5 procent, vilket är en minskning med 
2,1 procentenheter. Under 2021 har 27 medarbetare tillsvidareanställts och 13 tillsvidarean-
ställda lämnat sin anställning på GR.

Risker och osäkerhetsfaktorer – förväntad utveckling
Arbetet med riskvärdering och intern kontroll är en väsentlig del i GR:s ledning och styrning. 
Årligen fastställer bland annat styrelsen en plan för arbetet med internkontroll för kommande 
år och planen följs upp och återrapporteras till styrelsen. En dokumenterad riskbedömning har 
även genomförts av samtliga avdelningschefer för samtliga projekt som är pågående och som 
löper över årsskifte.

De ekonomiska konsekvenserna för det kommande året ser ut att fortsätta i den riktning 
som avslutade 2021. Denna risk är omhändertagen i verksamheten om den inte skulle bli för 
utdragen, och utöver coronapandemin, finns det inte i dagsläget inga identifierade väsentliga 
ekonomiska risker eller osäkerhetsfaktorer för GR. Viktigt för GR är att fortsatt vara aktiva och 
vid behov kunna ställa om till en viss begränsad efterfrågan av kurser och konferen ser och 
andra tjänster som erbjuds medlemskommunerna. Förbundet följer utvecklingen löpande.

 Det pågår ett rekryteringsarbete inför att utse ny förbundsdirektör då nuvarande avslutar 
sin tjänst under sommaren 2022 till följd av pensionering. I övergången från tidigare till ny 
direktör finns alltid en risk att organisationen tappar fart i sitt arbete. Arbete pågår löpande i 
organisationen för att minimera densamma.
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God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner, kommunalförbund och regioner ange mål och riktlinjer 
för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH). GR har därför, 
likt tidigare år, i planen inför år 2021, tagit fram riktlinjer för GEH vilka följs upp i samband 
med delårsrapporter och i årsbokslut.

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla över tiden, det vill säga 
att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, och att hushålla mot verksamhetens behov på 
längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett verksamhetsperspektiv 
och ett finansiellt perspektiv. Kommunallagen stipulerar att kommunernas ekonomi ska vara i 
balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en minimi-
nivå för det ekonomiska resultatet. Med detta menas att organisationen inte bör förbruka sin 
förmögenhet för att täcka löpande behov. Verksamheterna ska utövas på ett ändamålsenligt och 
utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse av de av 
förbundsstyrelsen antagna målen. Graden av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala och 
färgmarkeringar (se tabell följande sidor).
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MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR PER 31 DECEMBER 2021

God ekonomisk hushåll-
ning i verksamheten Indikator Avstämning

GR:s verksamheter 
ska hantera beslutade 
budget medel rationellt 
och effektivt så att 
de gör mesta möjliga 
nytta för GR och våra 
medlems kommuner.

GR:s verksamheter, insatser 
och kostnader ska konti-
nuerligt utvärderas och 
omprövas.

GR arbetar strukturerat och metodiskt med kostnads-
uppföljning genom uppföljningsmöten. GR har en löpande 
dialog med våra medlemskommuner om vad som ska 
göras och även i vissa fall hur. Under våren har samråds-
underlag skickats ut och kommunernas svar har hanterats 
inför verksamhetsplanearbetet 2021. Insatser och projekt 
av väsentlig karaktär (betydande ekonomiskt värde) rap-
porteras dessutom kontinuerligt till ledning..

GR ansvarar för att en god 
intern kontroll upprätthålls 
utifrån förbundsstyrelsens 
reglementen, riktlinjer och 
beslut.

Rapport över genomförda aktiviteter samt en ny plan för 
innevarande år har rapporterats till förbundsstyrelsen lik-
som uppföljning av uppsiktsplikten av våra bolag och som 
fastställts vid deras sammanträde i mars 2021. Policyn 
avseende medelsförvaltning avrapporteras i samband 
med delårs- och årsbokslut. Målet är uppfyllt.

GR ska främja och följa upp 
att en kontinuerlig kvali-
tetsutveckling sker inom 
verksamheterna.

GR har utvecklat målarbetet och fastställt en flerårig verk-
samhetsinriktning som kompletteras med ettåriga planer. 
Verksamhetens mål följs upp i delårsrapporterna per april 
och per augusti med en beskrivning av nuläget och i års-
redovisningen under separat rubrik. GR har genomfört ett 
förändringsarbete utifrån GR:s nya strategiska inriktning 
för 2020-2023 och som varit utsänd till medlemskom-
munerna för synpunkter i samrådsunderlaget tillsammans 
med rambudget inför 2022. Målet uppfyllt.

GR:s tillgångar och skul-
der ska förvaltas på ett 
betryggande sätt.

GR ska ha ett fullgott och 
genomtänkt försäkrings-
skydd samt ha klara regler 
för hur risker ska hanteras.

GR genomför regelbundet och med hjälp av försäkrings-
mäklare en genomgång av försäkringsskyddet. Allt från 
sakförsäkring till tjänstereseförsäkring gås igenom. 
Bedömningen från GR själva och upphandlad försäk-
ringsmäklare är att vi har ett fullödigt försäkringsskydd. 
Genomfördes senast hösten 2020. Målet uppfyllt.

GR ska ha tydliga regler och 
riktlinjer för sin finansför-
valtning.

GR har arbetat fram en policy som anger riktlinjer för medels-
förvaltning och är fastställd i förbundsstyrelsen. Förbundsdi-
rektören är ytterst ansvarig för GRs genomförande av med-
elsförvaltning och ekonomichefen verkställer. Målet uppfyllt.

GR ska eftersträva en 
välskött ekonomi där all 
verksamhet bedrivs i en 
anda av god ekonomisk 
hushållning och i 
enlighet med förbunds-
styrelsens beslut om 
finansiella mål och 
ramar.

Förbundsstyrelsens 
budgetbeslut är överordnat 
verksamheten och vid mål-
konflikter är det ekonomin 
som ytterst sätter gränsen 
för det totala verksamhets-
utrymmet.

För helåret 2021 redovisar GR ett negativt resultat på 
3 842 tkr vilket däremot är en positiv avvikelse mot perio-
diserad budget på 658 tkr. Målet är därmed uppfyllt.

GR:s olika avdelningar ser 
till att verksamhetens 
innehåll och omfattning 
är anpassad till beslutad 
budget och verksamhetsin-
riktning.

GR redovisar en ekonomi i balans för räkenskapsperioden 
gentemot periodiserad budget. En avdelning redovisar ett 
mindre underskott som var godkänt av förbundsdirektör 
då andra medel på GR täcker upp detsamma. Målet är 
uppfyllt för helåret.

Vid hantering av befarade 
eller konstaterade budget-
avvikelser är GR:s avdel-
ningar skyldiga att vidta de 
åtgärder som krävs för att 
styra den egna verksamhe-
ten mot budgetbalans.

En av GR:s avdelningar redovisar inte en ekonomi i balans 
för 2021 vid en jämförelse mot periodiserad budget (se 
ovan). Målet är uppfyllt. 

Den totala sjukfrånvaron 
för GRs medarbetare ska 
hållas på en fortsatt låg 
nivå.

Sjukfrånvaron på GR ska 
understiga 3,5 procent på 
helåret.

Sjukfrånvaron för helåret 2021 uppgick till 4,5 %. Utfallet 
för året är därmed sämre än GR:s interna helårsmål om 
max 3,5 %. Målet är därmed inte uppfyllt.

Forts.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLT
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Sammantaget har GR ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt läge som möjliggör att – utan 
omedelbara allvarliga ekonomiska effekter – tillämpa långsiktiga strategier vid behov av 
anpassning till eventuellt försämrade förutsättningar. En ekonomi i balans medger handlings-
utrymme. År 2021 har, även det, varit ett annorlunda år och som ställt höga krav på GR och 
omvärlden. Sex av GR:s sju uppsatta mål inför 2021 är helt uppfyllda. Med stöd av genomförd 
analys görs en samlad bedömning att GR uppfyllt kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning för verksamhetsåret 2021. Detta stämmer även med de nya kraven på GEH som är 
formulerade i plan för 2021. Där framgår att "för att god ekonomisk hushållning ska anses vara 
uppfylld ska minst hälften av de verksamhetsmässiga målen och samtliga av de finansiella vara 
uppfyllda för helåret".

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLTForts.

GR:s finansiella mål Indikator Avstämning

GR ska redovisa ett 
genom snittligt positivt 
ekonomiskt resultat över 
en femårsperiod.

GRs intäkter ska överstiga 
dess kostnader.

För de senaste fem åren (helår) redovisar GR ett samlat 
ekonomiskt resultat på +5 390 tkr. För helåret 2021 redovi-
sas dock ett negativt resultat på 3 842 tkr, vilket däremot 
är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 
658 tkr. Målet är uppfyllt för helåret då utfallet mäts mot 
beslutad budget. 

GR:s egna kapital ska 
inte understiga den årligt 
beräknade nivån utifrån 
riskhänseende.

GR:s egna kapital per 2021-12-31, inklusive årets negativa 
resultat, uppgår till 46 735 tkr. Det identifierade lägsta mål-
talet inför 2021 är 35 000 tkr. Målet har därmed uppnåtts.

Långsiktigt ska GRs 
egna kapital vara större 
än dess skulder inklu-
sive pensionsskulden.

Soliditeten inklusive 
pensions skulden ska vara 
positiv.

Soliditeten uppgår per 2021-12-31 till 11,5 % vilket är en för-
sämring jämfört med 2020 (15,8%). GR uppfyller därmed 
måltalet.

GR:s sammanlagda 
netto låneskuld ska inte 
öka.

GR:s investeringar ska 
finans ieras med hjälp av 
egna medel.

De investeringar som gjorts under året är finansierade 
med egna medel. Målet är därmed uppfyllt.
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RESULTATRÄKNING GR OCH SAMMANSTÄLLDA 
RÄKENSKAPER (KONCERNEN) TKR

GR Sammanställda 
räkenskaper

NOT nr Utfall 
2021

Utfall 
2020

Budget 
2021

Utfall 
2021

Utfall 
2020

Budget 
2021

Verksamhetens intäkter 1 403 720 556 854 656 537 678 600 833 347 922 925
varav årsavgifter avsedda för GRs verksamhet 50 225 36 590 79 927 50 225 36 590 79 927
varav årsavgifter transfererade till andra regionala 
 organisationer 28 456 41 064 29 241 28 456 41 064 29 241

Verksamhetens kostnader 2, 3 -405 688 -558 871 -658 716 -666 582 -850 542 -921 109
Avskrivningar -2 971 -3 922 -2 971 -6 046 -7 716 -6 911

Verksamhetens nettokostnader -4 939 -5 939 -5 150 5 972 -24 911 -6 911
Skatteintäkter & Generella statsbidrag och utjämning - - - - - -
Verksamhetens resultat -4 939 -5 939 -5 150 5 972 -24 911 -5 095
Finansiella intäkter 4 1 103 949 650 1 236 972 660
Finansiella kostnader 4 -6 -12 0 -375 -223 -10
Resultat efter finansiella poster -3 842 -5 002 -4 500 6 833 -24 162 -4 445
Extraordinära poster 0 0 - 0 0 -

Årets resultat -3 842 -5 002 -4 500 6 833 -24 162 -4 445

KASSAFLÖDESANALYS GR OCH SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING (KONCERNEN) (TKR)

GR Sammanställd 
redovisning

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT nr 2021 2020 2021 2020

Årets resultat -3 842 -5 002 6 833 -24 162

Justering för ej likviditetspåverkande poster 5 2 965 3 879 8 016 13 694

Övriga likviditetspåverkande poster 5 - - 16 -762

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -877 -1 123 14 865 -11 230

Ökning/minskning pågående projekt -86 777 137 996 -86 777 137 995

Ökning/minskning lager 189 -107 189 -107

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -20 564 1 342 -20 709 9 028

Ökning/minskning kortfristiga skulder 155 956 -42 476 153 965 -40 270

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 47 927 95 632 61 533 95 416

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 2021 2020 2021 2020

Investering i immateriella anläggningstillgångar 6 -9 122 - -9 122 -

Justering investering immateriella pågående nyanläggning 6 - - - -

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 6 - - - -

Investering i materiella anläggningstillgångar 7, 8, 9 - -66 -286 -1 173

Justering investering materiella pågående nyanläggning 7, 8, 9 - - - -

Försäljning av materialla anläggningstillgångar 7, 8, 9 - - -16 762

Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar - - - -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -9 122 -66 -9 424 -411

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 2021 2020 2021 2020

Ökning/minskning av lån/finansiell leasing - - - -

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN - - - -

ÅRETS KASSAFLÖDE 38 805 95 566 52 109 95 005

Likvida medel vid årets början 219 613 124 047 289 335 194 330

Likvida medel vid periodens slut 258 418 219 613 341 444 289 335
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BALANSRÄKNING GR OCH SAMMANSTÄLLDA 
RÄKENSKAPER (KONCERNEN) (TKR)

GR Sammanställda 
räkenskaper

NOT nr 2021 2020 2021 2020

TILLGÅNGAR

A. Anläggningstillgångar 32 028 25 878 39 195 35 893
I. Immateriella anläggningstillgångar 6 13 019 6 544 13 019 6 544
II. Materiella anläggningstillgångar 7, 8, 9 279 604 25 480 28 653
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar - - 21 865 22 981
2. Maskiner och inventarier 279 604 1 246 2 095
3. Övriga materiella anläggningstillgångar - - 2 369 3 577
III. Finansiella anläggningstillgångar 18 730 18 730 696 696
1. Aktier i dotterbolag 10 18 730 18 730 - -
2. Uppskjuten skattefordran - - 696 696

B. Bidrag till infrastruktur - - - -

C. Omsättningstillgångar 374 727 294 468 503 431 411 030
I. Förråd mm 45 290 24 400 45 290 24 400
1. Lager avseende läromedel 0 189 0 189
2. Pågående projekt 45 290 24 211 45 290 24 211
II. Fordringar 71 019 50 455 116 697 97 295
1. Kundfordringar 53 057 30 711 73 868 48 549
2. Fordran hos koncern 316 303 - -
3.Förutbetald kostnad & upplupen intäkt 7 620 10 588 28 030 32 236
4. Skattefordran 3 736 4 194 6 148 7 456
5. Övriga kortfristiga fordringar 6 290 4 659 8 651 9 054
III. Kortfristiga placeringar 0 0 0 0
IV. Kassa & bank 258 418 219 613 341 444 289 335
S:A TILLGÅNGAR 406 755 320 346 542 626 446 923

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

A. Eget kapital 46 735 50 577 97 613 90 780
I. Årets resultat -3 842 -5 002 6 833 -24 162
II. Resultatutjämningsreserv - - - -
III. Övrigt eget kapital 50 577 55 579 90 780 114 942

B. Avsättningar - - 2 175 794
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser - - - -
II. Andra avsättningar 11 - - 806 0
III.Uppskjuten skatt - - 1 369 794

C. Skulder 360 020 269 769 442 838 355 349
I. Långfristiga skulder - - - -
II.Kortfristiga skulder 360 020 269 769 442 838 355 349
1. Leverantörsskuld 26 862 21 183 33 112 27 194
2. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 12 22 130 25 075 59 823 65 175
3. Pågående projekt 148 121 213 820 148 121 213 820
4. Skulder till koncernföretag 8 418 3 701 - -
5. Skatteskulder 405 443 477 443
6. Övriga kortfristiga skulder 154 084 5 547 201 305 48 717
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 406 755 320 346 542 626 446 923

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarsförbindelser
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter - - 16 200 8 100
2. Ansvarsförbindelser - - - -
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna

- - - -

b) Övriga ansvarsförbindelser - - - -
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Upplysningar om redovisningsprinciper 
– GR och sammanställda räkenskaper

Lagrum och sammanställda räkenskaper
GR:s redovisning är från och med år 2019 upprättad utifrån Lag om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Gryning Vård AB:s och ISGR AB:s redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovis-
ningslag (1995:1554) samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Om de kommunala koncernföretagens regler och principer avviker 
från kommunalförbundets, skall dessa justeras före konsolidering. Inga väsentliga skillnader i 
redovisningsprinciper har identifierats. GR har från och med år 2021 förändrat hanteringen av 
medel avsedda för regional vuxenutbildning. Enbart den förändrade hanteringen av VUX-medlen 
påverkar omsättningen med 182 000 tkr. Såväl erhållna medel som utbetalda medel hanteras 
bokföringsmässigt via balansräkningen. Detta innebär att verksamhetens intäkter för GR påver-
kas väsentligt med 27,5 procent (-153 134 tkr) jämfört med samma period föregående år. Även 
verksamhetens kostnader påverkas av denna förändring. 

I GR:s sammanställda räkenskaper ingår samtliga bolag där GR har minst 20 procents infly-
tande. Inga förändringar har skett under året i den kommunala koncernens sammansättning. De 
sammanställda räkenskaperna omfattar moderbolaget Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR), det helägda dotterbolaget Göteborgsregionens Internationella Skola (ISGR AB) och dot-
terbolaget Gryning Vård AB, som ägs till 54 procent. De sammanställda räkenskaperna upprättas 
med proportionell konsolidering, vilket innebär att dotterbolagens räkenskaper som tas upp i de 
sammanställda räkenskaperna motsvarar den ägda andelen. Mellanhavanden inom den kom-
munala koncernen elimineras. Redovisning sker enligt RKR R16 Sammanställda räkenskaper.

Balansräkningens poster
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR 6 kap §2. 

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas enligt RKR R3 Immateriella anlägg-
ningstillgångar och RKR R4 Materiella anläggningstillgångar.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till 23 800 kr år 2021 (ett halvt prisbasbelopp) och gäller som 
gemensam gräns för immateriella och materiella anläggningstillgångar. De inventarier som har 
ett värde under ett halvt prisbasbelopp och/eller en ekonomisk livslängd under 3 år klassificeras 
som direktavskrivna korttidsinventarier. Samma gräns för mindre värde används i förekommande 
fall även för finansiella leasingavtal. 

Avskrivningar påbörjas då tillgången tas i bruk. Avskrivning görs över den bedömda nyttjande-
perioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Omprövning av nyttjandeperioden 
sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsföränd-
ringar, teknikskiften och organisationsförändringar). Immateriella anläggningstillgångar med ett 
restvärde omprövas avseende nyttjandeperiod i slutet av varje räkenskapsår. Immateriella och 
materiella anläggningstillgångar under upparbetning, redovisas som Pågående Nyanläggningar 
i respektive not. Tillgångar avseende mark skrivs inte av.
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Följande avskrivningstider tillämpas normalt:
Materiella anläggningstillgångar 
GR: infrastruktur data 3 år, maskiner 3 eller 5 år, kontorsinventarier 5 år, konferensmöbler 7 år.
ISGR AB: datorer/programvaror 3 år, Inventarier, verktyg och installationer 5 år, klassrumsin-
ventarier Molinsgatan 5 år, klassrumsinventarier Guldheden 10 år. Förbättringsutgifter i annans 
fastighet 5 år.
Gryning vård AB: datorer 3 år, fordon 5 år, inventarier 5-10 år. Byggnader och förbättringsut-
gifter i annans fastighet 15–100 år. Komponentavskrivning tillämpas. Mark skrivs ej av.

I balansräkning och noter redovisas Förbättringsutgifter i annans fastighet under rubriken 
Övriga materiella anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar
GR: IT-investeringar 5 år avser egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar. Programvaror 
3 och 5 år avser förvärvade immateriella anläggningstillgångar.

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) beräknas som Utgående Anskaffningsvärde dividerat 
med Årets avskrivningar.

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
GR:s aktier i dotterbolag värderas till anskaffningsvärde.

Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skattefordran utgörs av 54 procent av inkomstskatt hos Gryning vård AB som avser 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräknings-
metoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och skattefordringar på temporära 
skillnader avseende fastigheter som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden 
för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen enligt LKBR kap 7 §5.

Lager avseende läromedel
Värdet av GR:s lager avseende läromedel beräknas enligt FIFO-metoden (först in/först ut) och 
dess värde sammanställs via en aktuell lagerlista. I samband med varje årsskifte sker en lager-
inventering. 

Pågående projekt
Pågående projekt är projekt som har ett startdatum före årsskiftet, ett slutdatum efter årsskiftet, 
en tydlig budget och ett uttalat mål. Intäkter och kostnader för respektive projekt resultatförs i 
takt med upparbetning. Om nedlagda kostnader överstiger erhållna intäkter bokförs en juste-
ring av mellanskillnaden mot intäkter och tillgångar. Om erhållna intäkter överstiger nedlagda 
kostnader bokförs en justering av mellanskillnaden mot intäkter och skulder. Befarade förluster 
redovisas direkt i årets resultaträkning.

Skattefordran
Skattefordran avser dotterbolagens redovisade inkomstskatter som enligt bedömning skall erhål-
las från skatteverket avseende aktuellt år, samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. 

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas vid anskaffningstillfället till anskaffningsvärde och därefter till 
verkligt värde. Värdeförändringen bokförs över resultaträkningen. Köp och försäljning av finan-
siella tillgångar redovisas per affärsdagen. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen 
när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma 
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till 
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annan part. Dotterbolagen har inga placerade medel. Redovisning sker enligt RKR R7 Finansiella 
tillgångar och finansiella skulder.

Kassa & Bank
Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas enligt LKBR 7 kap §9 till växelkursen på ba-
lansdagen. Valutakurser publicerade på Riksbankens webbplats som är ett beräknat medelvärde 
av olika bankers köp- och säljkurser används enligt RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella 
skulder. Valutakursdifferensen hänförlig till likvida medel redovisas i resultaträkningen under 
finansiella poster.

Avsättningar
Avsättningar redovisas enligt RKR R9 Avsättningar och Ansvarsförbindelser. Avsättningar 
redovisas då det förekommer en legal förpliktelse mot en extern part till följd av en eller flera 
inträffade händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen. Avsättningen ska motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen av 
det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är hänförlig till skatt avseende dotterbolagens obeskattade reserver.

Skulder
Samtliga skulder är kortfristiga och värderas till anskaffningsvärde förutom pågående projekt (se 
Pågående projekt under omsättningstillgångar ovan). En finansiell skuld tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört.

Skatteskulder
Skatteskulder avser dotterbolagens redovisade inkomstskatter som enligt bedömning skall erläg-
gas till skatteverket avseende aktuellt år, samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. 

Resultaträkningens poster
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR kap 5 §2. 

Intäkter
Intäktsföring sker enligt RKR 2 Intäkter. Årsavgifter avser årsavgift till GR från de 13 medlems-
kommunerna. Årsavgiften delas upp i den andel som avser verksamhet inom GR och den andel 
som avser transfereringar till andra organisationer. 

GR och den sammanställda redovisningen omfattas ej av bidrag till infrastruktur eller skat-
teintäkter, generella statsbidrag och utjämning så som en kommun.

Bidrag och statsbidrag
Bidrag och statsbidrag förenade med villkor avseende framtida prestation eller andra specifika 
villkor intäktsredovisas i takt med att prestationen utförs. 

Kostnader
Skattekostnader avseende bolagsskatt
Skattekostnader avseende bolagsskatt redovisas i de sammanställda räkenskaperna under pos-
ten verksamhetens kostnader enligt RKR R 16 Sammanställda räkenskaper. Skattekostnaderna 
avser inkomstskatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt. 

Leasing
Leasing redovisas enligt RKR R5 Leasing. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell lea-
sing, dvs. leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader inkluderar bankkostnader.
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Drift och investeringsredovisning
GR:s driftredovisning är att likställa med redovisningen av dess resultaträkning. Även fullmäktiges 
budget läggs på denna nivå. Ingen separat investeringsbudget finns då investeringarna inte är så 
omfattande som i en kommun där investeringar sker i gator, va-verk och dylikt. Investeringarna 
budgeteras och redovisas i driftredovisningen årsvis. I nuläget lämnas därför ingen separat drift- 
och investeringsredovisning.

Kassaflödesanalys och nyckeltal
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är redovisad enligt Indirekt metod utifrån RKR R13 Kassaflödesanalys. Inga 
bidrag till infrastruktur är aktuella varpå denna post exkluderats i kassaflödesanalysen.

Nyckeltal
Soliditet
Soliditet definieras som eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten anger den finan-
siella ställningen på lång sikt, dvs. den visar vilken beredskap det finns för att möta oförutsedda 
händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Kassalikviditet
Kassalikviditet definieras som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager)
och kortfristiga skulder. Kassalikviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande 
betalningarna. Kassalikviditeten ökar något för GR då fordran hos koncern klassificeras om från 
långfristig till kortfristig fordran. De sammanställda räkenskapernas kassalikviditet påverkas ej.
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Noter GR och koncernen
Not 1. Verksamhetens intäkter

VERKSAMHETENS INTÄKTER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

2021 2020 2021 2020

Årsavgift 78 681 77 653 78 681 77 653
Bidrag från staten 15 316 200 874 18 504 203 940
Övriga bidrag 67 082 112 998 136 344 180 704
Försäljning läromedel 111 729 94 047 111 729 94 047
Deltagaravgifter kurs och konferens 22 151 14 203 22 151 14 203
Försäljning vård - - 166 801 178 911
Skolentreprenad och avgifter - - 78 942 73 991
Interna mellanhavanden - - -50 729 -47 049
Övriga intäkter 108 761 57 079 116 177 56 947
Summa verksamhetens intäkter 403 720 556 854 678 600 833 347

Not 2. Verksamhetens kostnader

VERKSAMHETENS  KOSTNADER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

2021 2020 2021 2020

Köpta tjänster, varor och material 108 436 275 165 128 749 295 294
Personalkostnader 139 791 130 552 369 151 385 245
Transfereringar till andra regionala organisationer 28 456 41 064 28 456 41 064
Revisionskostnader (exkl konsultationer) 637 692 954 1 035
Konsultarvoden 100 264 81 278 100 264 81 278
Inkomstskatt - - 2 394 1 003
Övriga kostnader 28 104 30 120 87 343 92 672
Interna mellanhavanden - - -50 729 -47 049
Summa verksamhetens kostnader 405 688 558 871 666 582 850 542

SPECIFIKATION REVISIONSKOSTNADER 
(tkr)

GR
2021 2020

Räkenskapsrevision 249 227
varav förtroendevalda revisorer 23 11
varav räkenskapsrevision sakkunnigt biträde 226 216
Förvaltningsrevision 389 465
varav fördjupad granskning sakkunnigt biträde 280 385
varav övrig förvaltningsrevision sakkunnigt biträde 57 54
varav förtroendevalda revisorer 53 26
Summa 637 692

Not 3. Specifikation av personalkostnader, personal och anställningsformer
SPECIFIKATION AV PERSONALKOSTNADER (tkr) GR Sammanställda 

 räkenskaper

Löner och ersättningar 2021 2020 2021 2020
Styrelse, & förbundsdirektör/VD ¹) 2 642 2 429 3 517 3 212
Ledningsgrupp 5 058 4 960 11 022 11 854
Övriga anställda (inkl extrapersonal & arvodister) 85 923 82 404 242 546 254 000
Avsättning pension/Återföring pensionsavsättning 0 0 0 0
Förändring löneskuld & semesterlöneskuld 907 281 478 -594
Summa löner och ersättningar 94 531 90 074 257 563 268 472

Sociala avgifter enligt lag & avtal 45 013 40 118 107 907 112 724
Varav pensionskostnader, inkl särskild löneskatt avsättning pension*) 15 314 12 697 28 393 28 188
Övriga personalkostnader 247 360 3 681 4 049

Total summa personalkostnader 139 791 130 552 369 151 385 245
1) I sammanställda räkenskaper är ej VD ISGR samt 2 rektorer med bland personalkostnader, utan redovisas istället som köpt tjänst.  
Kostnader avseende Gryning vård AB är justerade till 54% av den totala personalkostnaden.
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forts. Not 3. Specifikation av personalkostnader, personal och anställningsformer

SPECIFIKATION AV PERSONAL GR Sammanställda 
 räkenskaper

Antal årsarbetare 2021 2020 2021 2020
Kvinnor 122 122 426 473
Män 39 38 164 199
Summa antal årsarbetare 161 160 590 672
Förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp
Kvinnor 5 5 - -
Män 2 2 - -
Summa förbundsdirektör & ledningsgrupp 7 7 - -

SPECIFIKATION AV 
 ANSTÄLLNINGSFORMER

GR Sammanställda räkenskaper

Antal i
dec 2021

Antal i
dec 2020

Ökning/
minskning

Antal i
dec 2021

Antal i
dec 2020

Ökning/
minskning

Antal tillsvidareanställda på heltid 139 124 15 467 511 -44
Antal tillsvidareanställda på deltid 35 39 -4 133 164 -31
Antal tidsbegränsade anställda 22 26 -4 72 63 9
Antal timavlönade 17 18 -1 416 370 46
varav intermittent anställda 17 18 -1 416 370 46
Totalt antal anställda 213 207 6 1 088 1 108 -20
Av tidsbegränsade anställda på GR är 2 vikarier föräldralediga och 3 provanställda för 2021 och 0 för 2020. 
Avseende Gryning AB och ISGR är antalet 0 både 2021 och 2020.

FINANSIELLA POSTER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

Finansiella intäkter 2021 2020 2021 2020
Ränteintäkter 1 052 989 1 186 1 012
Placeringar 0 0 0 0
Valutakursdifferens likvida medel 50 -40 50 -40
Summa finansiella intäkter 1 103 949 1 236 972

Finansiella kostnader 2021 2020 2021 2020
Räntekostnader 0 0 0 -2
Placeringar 0 0 0 0
Bankkostnader -6 -12 -375 -221
Summa finansiella kostnader -6 -12 -375 -223

Not 4. Finansiella poster

JUSTERINGAR FÖR EJ 
 LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2021 2020 2021 2020
Ej erhållen ränta - - - -
Ej erlagd kostnadsränta -6 -44 -6 -44
Avskrivningar 2 971 3 923 6 046 7 716
Utrangering inventarier - - 58 3 402
Nedskrivning inventarier - - 0 68
Förändring avsättning - - 0 -4
Justering inkomstskatt - - 1 918 2 556
Summa för ej likviditetspåverkande poster 2 965 3 879 8 016 13 694

Not 5. Kassaflöde

ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE 
POSTER

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2021 2020 2021 2020
Reavinst inventarier - - -33 -881
Reaförlust inventarier - - 49 119
Summa övriga likviditetspåverkande poster 0 0 16 -762

Page 857 of 1165



GR:s årsredovisning 2021

56

Not 6. Immateriella anläggningstillgångar

IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

EGENUTVECKLADE IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 24 105 24 105 24 105 24 105
Inköp under året 0 0 0 0
Pågående nyanläggningar *) 9 122 0 9 122 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Utgående Anskaffningsvärde 33 227 24 105 33 227 24 105

Ingående ack. Avskrivningar -15 719 -13 079 -15 719 -13 079
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -2 640 -2 640 -2 640 -2 640
Utgående ack. Avskrivningar -18 359 -15 719 -18 359 -15 719

Ingående ack. Nedskrivningar -1 849 -1 849 -1 849 -1 849
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar -1 849 -1 849 -1 849 -1 849

Utgående redovisat värde 13 019 6 537 13 019 6 537

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 9 9 9 9

FÖRVÄRVADE IMMATERIELLA 
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 721 721 721 721
Inköp under året 0 0 0 0
Pågående nyanläggningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Utgående Anskaffningsvärde 721 721 721 721

Ingående ack. Avskrivningar -715 -635 -715 -635
Försålt/utrangerat under året 0 0 0 0
Årets avskrivningar -6 -79 -6 -79
Utgående ack. Avskrivningar -721 -714 -721 -714

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 0 7 0 7

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 10,7 9,1 10,7 9,1
*) Avskrivningstid är inte satt till längre än 5 år, fullt avskrivna anläggningstillgångar gör att den genomsnittliga 
avskrivningstiden är längre än den faktiska.
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Not 7. Materiella anläggningstillgångar, maskiner och inventarier

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR; 
MASKINER OCH INVENTARIER (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2021 2020 2021 2020
Ingående Anskaffningsvärde 12 452 12 386 20 187 23 540
Inköp under året 0 66 0 301
Pågående nyanläggningar 0 0 0 0
Försålt/utrangerat under året 0 0 -1 759 -3 654
Utgående ack anskaffningsvärde 12 452 12 452 18 428 20 187

Ingående ack. Avskrivningar -11 848 -10 645 -18 091 -19 566
Försäljningar/Utrangeringar *) 0 0 1 699 3 501
Årets avskrivningar -325 -1 203 -790 -2 027
Utgående ack. Avskrivningar -12 173 -11 848 -17 182 -18 092

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 279 604 1 246 2 095

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 7,0 10,3 9,4 10,0

DIREKTAVSKRIVNA 
KORTTIDSINVENTARIER (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2021 2020 2021 2020
Direktavskrivna korttidsinventarier, 
dvs av värde under ½ prisbasbelopp och/eller en 
ekonomisk livslängd under 3 år. -1 834 -1 091 -2 281 -1 405

Not 8. Materiella anläggningstillgångar, byggnader och mark

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR; 
BYGGNADER och MARK (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2021 2020 2021 2020
Ingående Anskaffningsvärde 0 0 34 228 38 212
Inköp under året 0 0 286 369
Pågående nyanläggningar 0 0 0 0
Försålt/utrangerat under året 0 0 0 -4 353
Utgående Anskaffningsvärde 0 0 34 514 34 228

Ingående ack. Avskrivningar 0 0 -11 247 -10 912
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 1 206
Årets avskrivningar 0 0 -1 402 -1 541
Utgående ack. Avskrivningar 0 0 -12 649 -11 247

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 0 0 21 865 22 981

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 0,0 0,0 24,6 22,2
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FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (tkr) GR

AKTIER I DOTTERBOLAG Aktie- & röstandel 2021 2020

Göteborgsregionens Internationella Skola AB, 556527-5657
Säte: Göteborg, Innehav aktier: 2 000 st

Bokfört värde vid årets ingång: 100% 4 600 4 600

Bokfört värde vid årets utgång: 100% 4 600 4 600

Gryning Vård AB, 556605-8201,
Säte: Göteborg, Innehav aktier: 5 400 st

Bokfört värde vid årets ingång: 54% 14 130 14 130

Bokfört värde vid årets utgång: 54% 14 130 14 130

SUMMA 18 730 18 730

Not 9. Materiella anläggningstillgångar, förbättringsutgifter i annans fastighet

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR; 
ÖVRIGA; FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER I  ANNANS 
FASTIGHET (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2021 2020 2021 2020

Ingående Anskaffningsvärde 0 0 7 561 9 841

Inköp under året 0 0 0 503

Pågående nyanläggningar 0 0 0 0

Försålt/utrangerat under året 0 0 -1 360 -2 783

Utgående Anskaffningsvärde 0 0 6 201 7 561

Ingående ack. Avskrivningar 0 0 -3 916 -5 171

Försäljningar/Utrangeringar 0 0 1 360 2 683

Årets avskrivningar 0 0 -1 208 -1 428

Utgående ack. Avskrivningar 0 0 -3 764 -3 916

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 -68 0

Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 -68

Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 -68 -68

Utgående redovisat värde 0 0 2 369 3 577

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 0,0 0,0 5,1 5,3

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar

AVSÄTTNINGAR (tkr) Sammanställda 
 räkenskaper

2021 2020

Avsättning avvecklingskostnader *)
Redovisat värde vid årets början - 4
Nya avsättningar 266 0
Ianspråktagna avsättningar - -4
Outnyttjade belopp som återförts - -
Förändring av nuvärdet - -
Utgående avsättning 266 0

Avsättning vitesföreläggande **)
Redovisat värde vid årets början - 0
Nya avsättningar 540 0
Ianspråktagna avsättningar - 0

Outnyttjade belopp som återförts - -

Förändring av nuvårdet - -

Utgående avsättning 540 0

*) Avsättningen avser löner till arbetsbefriad personal första halvåret 2022 avseende Gryning vård AB. 
**) Avsättningen avser vitesföreläggande från IVO avseende Gryning vård AB, vitet beslutas i februari 2022.

Not 11. Avsättningar
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Not 12. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter (tkr)

UPPLUPNA KOSTNADER & 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2021 2020 2021 2020

Förutbetalda bidrag *) 3 359 7 273 3 359 7 273
Övriga förutbetalda intäkter *) 4 868 4 614 18 090 16 135
Upplupna kostnader 13 903 13 188 38 374 41 767
Summa upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 22 130 25 075 59 823 65 175
*) Avser villkorade insatser under kommande år GR, Förutbetalda abonnemang och hyra Gryning, Förutbetalda hyror och övrigt ISGR.
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Revisionsberättelse för år 2021
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Revisionsberättelse för år 2021 forts.
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Bilaga 1

Agenda 2030 – 17 globala mål 
för hållbar utveckling 
I ett globalt perspektiv har GR:s arbete inom de olika fokusområdena koppling till 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vilka de viktigaste hållbarhetsmålen för GR är anges i 
uppföljningen av fokusområdena i denna årsredovisning. Här förtydligas vilka mål det handlar 
om och vad de står för. 

 3. God hälsa och välbefinnande
 Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 

människors välbefinnande i alla åldrar.

 4. God utbildning för alla
 Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och 

främja livslångt lärande för alla.

 6. Rent vatten och sanitet
 Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för 

alla.

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, 

full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en 

inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

 10. Minskad ojämlikhet
 Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

 11. Hållbara städer och samhällen
 Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara.

 12. Hållbar konsumtion och produktion
 Mål 12 är ställa om till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster 

som minskar negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa.

 13. Bekämpa klimatförändringen
 Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och 

deras konsekvenser.

Läs mer om Agenda 2030 här: 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-
mal-for-hallbar-utveckling/
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Lenanders Grafiska AB Kalm
ar 2022
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Justeras: 13 (24)

Förbundsfullmäktige

Protokoll 2022-06-14, kl. 18.00-18.46
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Elite Park Aveny Hotell, Göteborg

§ 151. Rambudget för Göteborgsregionen (GR) 2023
Diarienummer: 2022-00007

Beslut

Föreliggande rambudget för GR 2023 godkänns.
 
Kommunernas avgift till GR för år 2023 fastställs till 72,64 kr/invånare, med 
fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per 2021-
12-31. 

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2022-02-11 att översända ett 
förslag till rambudget för GR år 2023 till medlemskommunerna med 
hemställan om synpunkter senast 2022-04-01.  Kommunernas 
synpunkter i ärendet framkommer i föreliggande tjänsteskrivelse.
Rambudgeten kompletteras under senare delen av 2022 med en 
detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 27 november och i 
förbundsfullmäktige 13 december.     

Beslutsunderlag

 Rambudget 2022

 Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk)

 Plan och detaljbudget 2022 (länk) 

Skickas till

Medlemskommunerna
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EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2022–2023
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023. 
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under 
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med 
styrningen av verksamheten.

Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2021 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen 
till 1 056 394 vilket är en ökning med 6 802 invånare jämfört med 31/12 2020.

Den definitiva årsavgiften för 2023 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2021 och angiven 
årsavgift för 2023 i detta underlag ska därför ses som preliminär. 

Årsavgiften beräknas utgöra cirka 18 procent av GR:s beräknade omsättning 2023.
Resterande del av omsättningen (82 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU, 

Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samverkansavtal.

RESULTATBUDGET 2022 SAMT PROGNOS 2023, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.

GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad 
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultat
budgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive 
verksamhetsår.

GR har beslutat om en budget 2021 på +750 tkr efter två år där satsningar gjorts på gymnasie
antagningens ITsystem samt utveckling av GR:s externa hemsida.

GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i 
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att 
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid 
grund att stå på även efter de beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2020 
samt 2021.

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat 
 resultat för fastställd budget 2022 samt prognos 2023.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2022 Budget 2023

Verksamhetens intäkter 419 759 432 352
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 48 659 49 051
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 27 583 27 685
Verksamhetens kostnader -416 817 -428 602
Avskrivningar -2 842 -4 000
Verksamhetens nettokostnader 100 -250
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -
Verksamhetens resultat 100 -250
Finansiella intäkter 650 1 000
Finansiella kostnader - -
Resultat efter finansiella poster 750 750
Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat 750 750

Resultatbudget 2022–2023, tkr.
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen 
på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger 
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförut
sedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalning
arna.

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk juste
ring av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en ordinarie 
verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av årsavgiften. Un
gefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med 2 kronor per 
invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till 
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemen
samma agerande i hälso och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det 
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsfullmäktige beslutade om sänkning av årsavgiften 
med 2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2023 blir då oförändrad från år 2022, dvs. 
72,64 kr/invånare.

Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2022 tillsammans med förslag 2023 efter 
reduktion framgår av tabell nedan.

ÅRSAVGIFT
Kommun 2022 2023

Ale 2 315 2 336

Alingsås 3 022 3 035

Göteborg 42 353 42 598

Härryda 2 778 2 811

Kungsbacka 6 169 6 193

Kungälv 3 418 3 485

Lerum 3 125 3 151

Lilla Edet 1 037 1 053

Mölndal 5 078 5 082

Partille 2 870 2 877

Stenungsund 1 964 1 988

Tjörn 1 173 1 186

Öckerö 940 942

Summa 76 242 76 737

Årsavgiftens fördelning per kommun 2022 
samt förslag 2023, (tkr)

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR
Budget 

2022-12-31
Budget 

2023-12-31
A. Anläggningstillgångar 20 870 26 500
I. Immateriella anläggningstillgångar 1 336 6 500
II. Materiella anläggningstillgångar 804 1 000
III: Finansiella anläggningstillgångar 18 730 19 000

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 229 560 274 145
I. Förråd mm 18 393 19 437
II. Fordringar 45 622 55 109
III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 165 545 199 599
S:A TILLGÅNGAR 250 430 300 645

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 47 077 47 827
I. Årets resultat 750 750
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 46 327 47 077

B. Avsättningar - -

C. Skulder 203 353 252 818
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 203 353 252 818

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 250 430 300 645

Soliditet 18,8% 15,9%
Likviditet (kassalikv) 112,9% 100,8%

Balansbudget 2022–2023, tkr.
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GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 

Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån 
antalet kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2023 uppgår till 76 736 tkr. Av den 
sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 36 procent eller 26,15 kronor per kommuninvånare 
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.

Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
 Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv 
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med 
 Göteborgsregionens medlemskommuner.

Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg & 
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige. 
 Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samver
kan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.

Urban Futures är ett internationellt forsknings och kunskapscentrum som arbetar med 
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och 
 forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region 
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den 
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en samman
slutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna 
kommunernas intressen på en regional nivå.

TRANSFERERINGAR
Organisation Budget 2022 Budget 2023

BRG 20 000 20 000
Göteborg & Co 1 100 1 100
Urban Futures 400 400
Västkom 1 975 1 975 
Västkuststiftelsen 3 988 4 108
Totalt 28 556 27 583

Tabell: Transfereringar 2022 och förslag 2023, (tkr)

www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Revisionsrapport för miljödiplomering  

Grunduppgifter 

Företag: Härryda kommun TOF Revisionsdatum: 2022-06-08--9 

Revision Diplomeringsrevision   Standard: Svensk miljöbas kravstandard (4:2017) 

 Omdiplomeringsrevision  Antal noterade avvikelser: 0 

  

Platsbesök:  Digitalt pga covid-19. Rundvandring, intervjuer och stickprov har utförts på distans med 
digitala hjälpmedel.  

Närvarande från företaget: enl bifogat revisionsprogram, bilaga 1. 

Revisor: Ida Olofsson 

Utfärdare: Ecosustain i Kungälv AB 

 

 

Omdiplomering 

  Förnyat miljödiplom rekommenderas. 

  Förnyat miljödiplom kommer att utfärdas under förutsättning att verksamheten inkommer med 

åtgärd av avvikelse till revisorn inom fyra veckor och blir godkänd (Se sammanfattning av 

revisionen). 

  Förnyat miljödiplom kommer inte att utfärdas till verksamheten. (Se sammanfattning av 

revisionen).  
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Sammanfattning av revisionen 

Förklaring (kolumn 4 och 5) 

A = Krav på åtgärd av avvikelser som ska skickas till revisorn inom 1 månad efter genomförd 

revision. Efter det kan diplom utfärdas/förlängas.  

O = Observation som kan bli avvikelse om den inte åtgärdas.  

S = Styrka.  

F = Förbättringsförslag (inga krav på åtgärder).  

 

Område Kommentar O/F/S A 

 Kontakt med 
tillsynsmyndighet 

Man har tidigare haft besök har miljö och hälsa i 
verkstaden (Solsten). I samband med detta såg man över 
och förbättrade invallningar för kemiska produkter.   

 
 

 Kommentar f.g. års 
observationer.  

Observationer från föregående revision har verksamheten 
arbetat aktivt med.  

 
 

3.2 Ledarskap, ansvar, 
delaktighet,  

Verksamheten är politiskt styrd, det finns en tydlig 
ambition att ha ett aktivt miljöarbete. Det löper en röd tråd 
genom verksamhetens arbete dvs miljöaspekter, policy och 
målarbete.  

 

Vid intervjuer och platsbesök är både engagemang och 
kompetens inom de respektive områden genomgående. 
Det råder också en samstämmighet kring aspekter, 
arbetssätt, mål och ambitioner. Detta tyder på mycket god 
styrning och gott ledarskap.  

 

Therese Wångblad är miljöansvarig, därutöver finns 
miljösamordnare ute i de olika enheterna. 
Miljösamordnare har fått tillgång till verktyg som stöd i 
arbetet, ett exempel är årshjulet där samordnare kan se 
vilka arbetsuppgifter som ska utföras och planera därefter. 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

3.3 Miljöutredning Miljöutredning finns upprättad och uppdaterad. 
Bedömning av miljöaspekter genomförd.  

 

 

 

Betydande 
miljöaspekter 

De betydande miljöaspekter verksamheten identifierat är 
följande:  

-God resurshantering 

-Kommunikation med kund om god resurshantering 

-Miljökrav vid upphandling 

 

 

avfallsredovisning Avfallsredovisning finns upprättad. Vid digitalt platsbesök 
uppvisas ordning och reda kring kärl och i miljörum.  
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kemikalieförteckning Kemikalieförteckning finns upprättad genom Chemgroup. 
Mycket god ordning råder i systemet. Riskbedömningar 
genomförs av miljösamordnare på respektive enhet, här 
uppvisas mycket god kompetens inom området.  

 

Verkstaden (Solsten) hanterar gaser tex argon och 
acetylen. Dessa saknas i kemikalieförteckningen och 
därmed saknas även säkerhetsdatablad. Man bör se över 
rutinerna kring kemiska produkter för att fånga upp även 
gaser.  

Skyltningen för gasflaskor som är uppsatt på utsidan av 
verkstaden (porten) samt skyltning där gasflaskorna är 
placerade är föråldrade. Dessa följer inte CLP och behöver 
bytas ut. Tryckluft i fasta rörledningar i verkstaden saknar 
märkning (innehåll och riktning).  

 

Vid stickprov har inte alla medarbetare tillgång till 
chemgroup via mobiltelefonen. Då medarbetaren arbetar 
med fordon bör denne ha fått tillgång till all väsentlig 
information kring kemiska produkter i samband med 
introduktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

O 

 

3.4 Miljöpolicy Miljöpolicy från 2013 bedöms fortfarande aktuell och man 
har inte gjort några förändringar.  

 
 

3.5 Miljömål och 
handlingsplaner 

Mål och handlingsplaner finns upprättade med en tydlig 
koppling till verksamhetens betydande miljöaspekter. 
Samtliga enheter berörs av ett eller flera av målen, det 
råder också god medvetenhet kring vad man vill uppnå och 
hur man ska göra det. Målen är därmed väl förankrade. 
Resurser finns allokerade i budget och investeringsbudget.  

 

Man ser en risk att det blir en större utmaning att arbeta 
med energieffektivisering dvs att få ner energiförbrukning 
per kvm. Här kan man överväga att komplettera eller byta 
ut nyckeltalet för att ta hänsyn till beläggning av 
fastighet/lokalen.  

 

Man ser även utmatningar med elektrifiering av 
fordonsflottan då man är beroende av utbyggnad av 
infrastruktur. Det pågår dock flera initiativ kring detta.  
Frågan har blivit mer aktuell då man inte längre kan tanka 
biogas i närområdet.  

S 

 

 

 

 

F 
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3.6 Rutiner för minska 
verksamhetens 
miljöpåverkan 

Ett antal skriftliga rutiner finns upprättade för styrning av 
miljöpåverkande områden. Dessa upplevs generellt fungera 
bra.  

 
 

Inköpsrutin** Inköp styrs till stor del av upphandling, där man har ett 
samarbete med Göteborg stad. Tydliga ambitioner gällande 
miljömärkningar och andra hållbarhetsaspekter finns. Detta 
styrks av intervjuer där man kan redogöra för hur man 
väljer produkter tex märkning av IT-utrustning, livsmedel 
som gynnar biologisk mångfald, el-fordon, eldrivna 
maskiner för drift och underhåll m.m. 

S  

3.7 Avvikelser & 
förbättringsförslag 

Det finns en e-tjänst upprättad för inrapportering av 
avvikelser. Denna används dock inte i någon större 
utsträckning då det är svårt att få in miljöavvikelser.  

 

Intervjuer med medarbetare i de olika enheterna uppger 
att man arbetar med avvikelser och förbättringsförslag på 
olika sätt. En del enheter har egna ärendehanteringssystem 
för att hantera felanmälningar (fastighet, IT) där ärenden 
som hanteras i en del fall kan kopplas till miljö. Även 
avvikelser hanterade inom tex städservice där man får 
extra transporter vid omstädning kan ge upphov till 
miljöpåverkan. De flesta av denna typ av avvikelser 
dokumenteras och därmed kan verksamheten uppvisa en 
aktiv hantering av avvikelser. Denna kan utvecklas 
ytterligare tex genom IT övergång till ServiceNow där det 
kan finnas möjlighet att få rapportören att ange 
konsekvens av felet som anmäls.  

 

Det finns också flera exempel på förbättringsförslag som 
kommit från medarbetare. Dessa kan dokumenteras mer 
systematiskt, men i praktiken kan man visa att de hanteras. 
Det tyder också på ett stort engagemang hos 
medarbetarna, vilket i sin tur tyder på att man har 
erfarenhet av återkoppling och god hantering av 
förbättringsförslag samt ett öppet klimat där 
förbättringsförslag är uppskattade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

S 

 

3.8 Identifiera + bedöma 
efterlevnad lagkrav 

Lagefterlevnadskontroller utförs av respektive enhet. För 
att ytterligare förtydliga att kontrollen är gjord för samtlig 
lagstiftning (inte bara den som är förändrad eller ny i 
systemet) kan datum uppdateras då kontrollen är 
genomförd. Denna kontroll bör utföras genom praktiska 
stickprov för att säkerställa efterlevnad.  

 

 

F 

 

3.9 Nödlägesberedskap Potentiella nödlägen finns identifierade. Dokumenterat 
förebyggande arbete såsom brandskydd kan uppvisas både 
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genom SBA (systematiskt brandskyddsarbete) och genom 
externa kontroller.  

 

Vid stickprovskontroller påvisas dock brister gällande tex 
kontroll av brandsläckare. Kontrollmärken anger att 
släckare i verkstaden (Solsten) kontrollerats senast 2019, 
en annan 2016 (snickeriverkstad). Det visar på att det 
systematiska brandskyddet inte fungerar fullt ut, orsak bör 
analyseras och åtgärdas.  

 

Vid stickprov i Västergärdets förskola (måltidservice) 
saknas kontrollmärke på brandsläckare och det saknas även 
anslag för utrymning och återsamlingsplats i köket. Skolan 
har ansvar för brandskyddet men det ligger i 
verksamhetens intresse att brandskyddet fungerar. Anslag 
för återsamlingsplats är extra viktigt då man kan ha tillfällig 
personal arbetande i köket (som var fallet vid revisionen).  

 

Det råder god medvetenhet hos medarbetare vart 
återsamlingsplatser på resterande platsbesök är.  

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

O 

3.10 Utbildningsbehov och 
kompetenskrav 

Kartläggning av genomförda utbildningar är framtagen. Här 
framgår även behov och planerade utbildningar.  

 

Generellt uppvisar samtliga medarbetare god kompetens 
inom miljö för sina respektive områden.  

 

 

 

S 

 

3.11 Uppföljning och 
ständig förbättring 

Verksamheten har följt upp sitt miljöarbete på ett mycket 
bra sätt. Det är en utmaning med en spridd verksamhet att 
få in data, samt att sammanställa denna på ett tillräckligt 
tydligt sätt. Här har verksamheten lyckats. Uppföljningen 
finns redovisad i miljöberättelsen. 

 

Verksamheten använder sig delvis av en 
”internrevision/checklista” där enheterna följer upp sitt 
eget miljöarbete. Miljöansvarig följer upp att 
internrevision/checklista finns redovisat.  

Detta är ett bra verktyg som man kan nyttja och utveckla 
vidare. För att få ytterligare uppföljning på det praktiska 
arbetet dvs efterlevnaden, av rutiner, lagstiftning och 
andra krav kan denna checklista även inkludera praktiska 
stickprovskontroller och på så sätt fånga upp eventuella 
avvikelser.  

Detta kan också sprida ytterligare kompetens inom 
enheterna.  

S 

 

 

 

 

 

 

F 
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3.12 Miljöberättelse Miljöberättelse för 2021 är upprättad. Mål och nyckeltal 
följs upp och man för ett gott resonemang kring resultatet.  

 
 

3.13 Intern och extern 
kommunikation 

Intern kommunikation upplevs fungera bra. Det finns flera 
forum beroende på enhet men genomgående är APT där 
viktiga frågor och avvikelser/förbättringsförslag kan lyftas. 

 

Det finns mycket goda exempel på hur man arbetar kring 
tex kunskapsåterföring över generationer 
(fastiighetsfunktionen) och hur man överbryggar 
språkbarriärer med rutiner och instruktioner i bild och film 
istället för text (städservice).  

 

Extern kommunikation sker på olika sätt beroende på 
intressent.  

 

 

3.14 Ledningens 
genomgång 

Ledningens genomgång är genomförd och protokollförd 
2022-05-18. Analys och beslut framgår tydligt.  

  

3.15 Revisionsplan* Verksamheten finns belägen på flera platser, revisionsplan 
beslutas av verksamheten och utfärdaren i samråd. 
Omfattning och platser som besökts (digitalt) vid denna 
revision framgår av bilaga 1. 

  

 Bedömning av 
leverantörer** 

Se inköprutin 3.6.  

Då inköp styrs av upphandling sker även 
leverantörsutvärdering där.  

  

 Kartläggning av 
vidareutbildnings-
behov  

Se 3.10.    

 

* Vid omdiplomering av verksamhet med flera enheter (lokaliserad på flera fysiska platser): se till att 
det finns en plan för att revidera samtliga platser inom 5 år. 

** Ej krav 
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Övrigt om verksamheten 

Administrativa uppgifter 

Verksamhetsnamn Sektorn för teknik och förvaltningsstöd, Härryda kommun 

Adress Skolvägen 1 

Postnummer 435 80 

Postadress Mölnlycke 

Org.nr. 212000-1264 

Antal anställda 324 

Kommuner Mölnlycke 

Besöksadress Kabelvägen 4 

Besöksort Mönlycke 

 

Rapportdatum: 2022-06-14 

Vänliga hälsningar  

 

 

 

Ida Olofsson 

Ramboll Sweden AB 
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Bilaga 1, program 

 

Schema miljörevision sektor TOF, 8-9 juni 2022 

8 juni 
 

 Funktion Deltagare 

8.30-9.30 Sektor TOF Per-Arne Larsson, sektorschef 

Therese Wångblad, miljöansvarig 

9.15-10.15 Fastighetsfunktionen Maria Hamrehjelm, funktionschef 

Pernilla Kollbratt, fastighetsekonom och 
miljösamordnare 

Therese Wångblad, miljöansvarig 

10.30-11.30 Städservice Angelique Kotala, funktionschef 

Camilla Pettersson, samordnare och 
miljösamordnare 

Therese Wångblad, miljöansvarig 

11.30-12.30 Lunch  

12.30-13.30 Servicefunktionen Lasse Jönsson, funktionschef 

Daniel Svensson, enhetschef och miljösamordnare 

Johan Axelsson, enhetschef och miljösamordnare 

Therese Wångblad, miljöansvarig 

13.45-14.45 Måltidsservice Lennart Sandberg, funktionschef 

Anna Löfgren Adén, miljöutvecklare och 
miljösamordnare 

Therese Wångblad, miljöansvarig 

14.45-15 Fika  

15-16.15 IT-funktionen Anders Lagerkvist, funktionschef 

Lars Nordberg, servicetekniker och 
miljösamordnare 

Therese Wångblad, miljöansvarig 
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9 juni 
 

 Funktion Deltagare 

8.30-9.30 Solsten Daniel Svensson, enhetschef 

Johan Axelsson, enhetschef 

Maria Hamrehjelm, funktionschef fastighet 

Christer Andersson, personal mark och 
anläggningar 

Patrik Gustavsson, personal fordonscentralen 

Morgan Johansson, personal fastighetsfunktionen 

Pernilla Kollbratt, miljösamordnare 

Per-Arne Larsson sektionschef 

10-11.30 Önnerödsskolan 

Måltidsservice (30 
min) 

Städservice (30 min) 

Måltid 

Tomas Dahlén, enhetschef 

Anders Borheim, köksföreståndare 

Anna Löfgren Adén, miljösamordare  

 

Städ 

Sol Olofsson, enhetschef 

Supaporn Yosthasan (Ben), städare 

Camilla Petersson, miljösamordare 

 

Therese Wångblad, miljöansvarig 

11.30-12.30 Lunch 
(Landvetterskolan) 

 

12.30-14.00 Västergärdets 
förskola 

Måltidsservice (30 
min) 

Städservice (30 min) 

 

Städ 

Sol Olofsson 

 

Måltid 

Cecilia Johansson 

Åsa Månsson 

Vikarierande kock 

Anna Löfgren Adén, miljöutvecklare 
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Therese Wångblad, miljöansvarig 

14.30-15.30 Avslutning på 
Kabelvägen 

Per-Arne Larsson, sektorschef 

Therese Wångblad, miljöansvarig 
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Styrelseprotokoll     Diarienummer 

Samordningsförbundet Insjöriket: 
Plats: Råda Rum, Mölnlycke 

Datum: 2022-06-10 
 

Ordförande 

Anita Almqvist (L), Mölndals stad 
Vice ordförande 

Sofia Sandänger, FK 
Övriga ledamöter 

Kent Lagrell, (M) VGR 
Fredrik Skoglund AF 

 

Ersättare 
Tomas Angervik (S), VGR  

Anna Strand (C) Partille kommun  
Christian Eberstein (KD) Lerums kommun 

Anna-Carin Sandberg AF 

 
Övriga deltagare: 

Förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck.  
 

Meddelat förhinder:  

Anette Ryberg FK samt Maria Kornevik Jakobsson (C) Härryda kommun 
Frånvarande:  

Daniel Filipsson (M) Alingsås kommun 
___________________________________________________________________ 

Justeringsdag:  
 

Melina Myrbäck 

Sekreterare 
 

Justerare: Tomas Angervik  Justerare: Anita Almqvist 
 

 

§ 1172 Sammanträdet öppnas 
 

§ 1173 Val av justerare 
 

Styrelsen föreslår Anita Almqvist och Tomas Angervik till justerare 
 

Beslut:  

Att utse Anita och Tomas till justerare 
 

§ 1174 Fastställande av dagordning  
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Beslut:  

Att fastställa dagordningen enligt förslag 

 
§ 1175 Delegationsordning 

 
Ett tydliggörande har lagts till i dokumentet ”Presidiet fattar beslut om anställning”. I övrigt är det 

inga förändringar. 

 
Beslut: 

Att anta delegationsordningen enligt förslag 
 

§ 1176 Beslut övergång till det digitala diariet Ciceron samt fortsatt gallring av handlingar. Beslut 
om uppdatering av arkivplan och dokumenthanteringsplan  
 

Beslut 
Att anta förslag enligt ovan 

 
§ 1177 Ny lagtolkning avseende representation i styrelsen samt tidsplan för åtgärder inför den 

nya tillämpningen 

 
Den nya lagtolkningen föranleder en diskussion om hur det kommer påverka styrelsens 

sammansättning samt arvode. Det finns för- och nackdelar med att behöva organisera sig på 
annat sätt. Varje styrelse kan fatta ett eget beslut om organiseringen men viktigt att tydliggöra 

när styrelsen är beslutsmässig. Styrelsen önskar avvakta beslutet till efter sommaren men är 

överens om att beslut bör fattas innan den nya styrelsen är på plats i April 2023. 
 

Beslut 
Att informationen läggs till handlingarna 

 
 

§ 1178 Information av aktuella läget på de finansierade verksamheter och ekonomisk 

uppföljning.  
 

Första halvåret har förbundet gått plus på grund av vakanser. 4 nya medarbetare har rekryterats 
och är på plats senast i augusti. De är alla medvetna om att avtalet gäller endast året ut. 

Ekonomin följer annars enligt plan. 

 
Avtalen behöver sannolikt behöva förlängas fram till första halvåret 2023 för att kunna rodda 

verksamheten vidare parallellt med att den nya organiseringen tar sin form. Vissa kompetenser 
som arbetsterapeut kommer eventuellt fortsatt lånas ut från förbundet till kommunerna 

 
Styrelsen önskar kontinuerlig rapportering om vad som händer i förändringsprocessen utifrån hur 

nuläget ser ut eventuellt kopplat till en tidsplan. 

 
Beslut 

Att informationen läggs till handlingarna 

Page 883 of 1165



 
 
§ 1179 Informationspunkt förbundschef 

- Ansvarsfrihet Mölndals stad  

 
Beslut: 

Att informationen läggs till handlingarna 
 

 

§ 1180 Övriga frågor 
- Information om byte av tjänstebil/förmånsbil förbundschef  

Presidiet har fattat beslut om att bevilja förbundschefen byte av bil. 
- Beslut hos parterna avseende inriktningsbeslut enligt förbundsordningen § 9 

Inriktningsbeslutet behöver fastställas hos parterna och förbundet behöver ett beslut från 
respektive part om att informationen har förankrats. Det är ett sätt att säkerställa att 

informationen har förankrats i alla kommuner. 

 
Majoriteten av styrelsen är överens om att den frågan ägs av styrelsen och behöver alltså inte 

fastställas hos respektive part. Denna information förmedlas till Mölndals stad då det var där 
frågan lyftes. 

 

Beslut: 
Att lägga informationen till handlingarna 

 
- Information om NNS årsmöte i juni 

Det har varit ett möte den 3 juni men ingen från förbundet hade möjlighet att delta. 

Nytt möte inplanerat i oktober. Bra om någon ordinarie ledamot kan delta. 
Förbundschef mailar ut datum för mötet. Det kommer diskuteras en höjning av 

medlemsavgiften på det mötet samt kommer en ny styrelse tillsättas. 
- Preliminärt beslut om tilldelning 2023 – inga större förändringar enligt prognosen. 

Eget kapital påverkar inte tilldelningen med hänsyn till konsekvenserna av pandemin 
- Aktuell uppdatering om möten med kommunstyrelsernas presidium 

Presidiet tillsammans med representanter från Sjuhärad har träffar KS i Härryda, 

Alingsås och Mölndal. Det har varit positiva möten där den nya inriktningen har 
mottagit mycket väl. Partille och Lerum är inbokade.  

Beslut: 
Att lägga informationspunkterna till handlingar 

 

§ 1181 Sammanträdet avslutas 
 

Kommande möten:  
220923 kl 13.30-16.30 

221118 kl 13.30-16.30 
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Justeras:   1 (2) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-06-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Elite Park Aveny Hotell, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 400. Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra 

Götalandsregionen 

Diarienummer: 2022-00101 

Beslut 

Under förutsättning att Västra Götalandsregionen (VGR) fattar motsvarande 

beslut godkänner förbundsstyrelsen att verksamheten Validering Väst överförs 

från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till VGR. 

Sammanfattning av ärendet 

Validering Väst är sedan 2012 en enhet inom GR:s avdelning för 

arbetsmarknad och social välfärd med uppdraget att i samverkan med 

arbetsmarknadens parter och branscher arbeta för att stödja tillkomsten av ett 

behovsstyrt valideringsutbud i Västra Götaland.  

Validering Väst arbetar länsövergripande och finansieras idag främst via ett 

årligt verksamhetsbidrag från VGR på för närvarande 4 mkr. Mot bakgrund av 

detta samt utifrån att VGR i högre grad än GR bedöms ha de resurser som 

behövs för att stärka Validering Väst i förhållande till länets 49 kommuner 

föreslås en överföring av verksamheten från GR till VGR. 

Underhandsdiskussioner visar att såväl VGR som medarbetarna inom 

Validering Väst ser positivt på en verksamhetsövergång från GR till VGR. 

Verksamhetsövergången förutsätter att både GR och VGR fattar motsvarande 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Beskrivning av Validering västs uppdrag och strategi 

Bilaga 2: BHU-beslut - stödstruktur validering 

Bilaga 3: Slutrapport från arbetsgruppen kring stödstruktur för validering 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

VGR 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Justeras:    2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-06-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Elite Park Aveny Hotell, Göteborg 

 

   

 

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

Miguel Odhner  

Justerare 
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Verksamhetsövergång Validering Väst till VGR   1 (3) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 7 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Linda Angborn, HR-strateg 

Datum: 2022-05-19, Diarienummer: 2022-00101 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Verksamhetsövergång Validering 
Väst till Västra 
Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

Under förutsättning att Västra Götalandsregionen (VGR) fattar motsvarande 

beslut föreslås förbundsstyrelsen godkänna att verksamheten Validering Väst 

överförs från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till VGR. 

Sammanfattning av ärendet 

Validering Väst är sedan 2012 en enhet inom GR:s avdelning för 

arbetsmarknad och social välfärd med uppdraget att i samverkan med 

arbetsmarknadens parter och branscher arbeta för att stödja tillkomsten av ett 

behovsstyrt valideringsutbud i Västra Götaland.  

Validering Väst arbetar länsövergripande och finansieras idag främst via ett 

årligt verksamhetsbidrag från VGR på för närvarande 4 mkr. Mot bakgrund av 

detta samt utifrån att VGR i högre grad än GR bedöms ha de resurser som 

behövs för att stärka Validering Väst i förhållande till länets 49 kommuner 

föreslås en överföring av verksamheten från GR till VGR. 

Underhandsdiskussioner visar att såväl VGR som medarbetarna inom 

Validering Väst ser positivt på en verksamhetsövergång från GR till VGR. 

Verksamhetsövergången förutsätter att både GR och VGR fattar motsvarande 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Beskrivning av Validering västs uppdrag och strategi 

Bilaga 2: BHU-beslut - stödstruktur validering 

Bilaga 3: Slutrapport från arbetsgruppen kring stödstruktur för validering 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Valideringsverksamheten i Göteborgsregionen startades 1998 i projektform 

inom Kunskapslyftet. År 2001 inrättades Valideringscentrum som en enhet 

inom Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg med LO, TCO, Svenskt 

Näringsliv och Företagarna som anknutna samarbetsparter och med stöd av 

Europeiska socialfonden. År 2004 överfördes verksamheten till GR som 

bildade dotterbolaget Meritea AB. 1 januari 2012 avvecklades bolaget och 
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Verksamhetsövergång Validering Väst till VGR    2 (3) 

Förbundsstyrelsen – ärende 7 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Linda Angborn, HR-strateg 

Datum: 2022-05-19, Diarienummer: 2022-00101 

 

  

 

valideringsverksamheten överfördes till GR i form av enheten Validering Väst 

inom avdelning arbetsmarknad och social välfärd.  

Valideringsverksamheten har under årens lopp till stora delar skett på 

uppdrag av och med medel från VGR. Uppdraget har under åren inneburit att i 

samverkan med arbetsmarknadens parter och branscher arbeta för att stödja 

tillkomsten av ett behovsstyrt valideringsutbud i Västra Götaland med god 

kvalitet samt hög tillgänglighet med både regional och nationell förankring. 

Arbetet har resulterat i utveckling av valideringsmodeller inom olika 

yrkesområden som vård- och omsorg, detaljhandeln, bygg, måleri, med flera. 

Uppdraget är länsgemensamt.  

Verksamhetsflytten bedöms göra verksamheten mer tydlig och begriplig för 

samverkansparter samt att Validering Väst i ännu större utsträckning kan ägna 

sig åt operativa insatser kopplade till uppdraget från VGR i samarbete med 

kommunerna. Exempel på kommande insatser: 

• Stöd till kommunerna i samband med kommande proposition med 

skallkrav att erbjuda inledande kartläggning och validering till alla 

elever som söker till vuxenutbildning 

• Stöd och struktur kopplat till den pågående omställningen på 

arbetsmarknaden gällande elektrifiering och digitalisering. 

• Ökat samarbete med andra regioner för nationell förankring och 

påverkansarbete i valideringsfrågor. 

Verksamhetsövergången 

GR är en av fyra delregioner i länet med uppdrag för 13 kommuner. VGR som 

har sitt uppdrag i hela länet finansierar idag Validering Väst samt bedöms ha 

de resurser som behövs för att stärka Validering Väst i förhållande till länets 49 

kommuner.  

Enheten Validering Väst omfattar idag en enhetschef, två månadsanställda 

medarbetare, en timanställd medarbetare och två externa konsulter. Vid en 

verksamhetsövergång från GR till VGR skulle hela enheten flyttas över till VGR. 

VGR ser positivt på en verksamhetsövergång och det finns heller inga 

motsättningar hos medarbetarna inom Validering Väst, utan de är villiga att 

följa med till VGR.  En riskanalys har genomförts i samråd med berörda 

medarbetare, som också har fått information kring vad som gäller vid 

verksamhetsövergång utifrån LAS och SKR:s vägledning. Inga risker har lyfts 

gällande personalen. 

Tidplan 

• 2022-04-25 Information till lokala fackliga organisationer 

• 2022-04-27 Förslag till beslut - Förbundsledningsgruppen 

• 2022-05-04 Förslag till beslut - APT Validering Väst 

• 2022-05-30 Förslag till beslut – Förbundsstyrelsens presidium 

Page 888 of 1165



Verksamhetsövergång Validering Väst till VGR    3 (3) 

Förbundsstyrelsen – ärende 7 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Linda Angborn, HR-strateg 

Datum: 2022-05-19, Diarienummer: 2022-00101 

 

  

 

• 2022-05-31 Facklig samverkan – CSG 

• 2022-06-14 Beslut i förbundsstyrelsen 

• 2022-06-17 Beslut hos i Regionutvecklingsnämnden, VGR 

• 2022-09-xx Inrangeringsförhandlingar mellan fackförbund och VGR 

• 2022-12-31 Verksamhetsövergång från GR till VGR 

 

Bedömning 

Under förutsättning att VGR fattar beslut kring att ta emot 

valideringsverksamheten står förbundsledningsgruppen på GR bakom ett 

beslut kring verksamhetsövergång. Avväganden har gjorts och en risk som har 

lyfts är befarad minskad tillgång till valideringsstöd för kommunerna om 

verksamheten flyttas till VGR och mindre möjligheter för kommunerna att 

påverka verksamheten. I samband med verksamhetsövergången ses därför 

kommunalförbundens roll i Validering Västs styrgrupp över. Ambitionen är att 

stärka kommunalförbundens möjlighet att påverka verksamhetsplanen. 

Frågan har även varit uppe i Västgruppen den 30 mars och ledningsråd VGK 

den 20 april, och det finns inget som tyder på att detta skulle innebära en 

försämring för kommunerna, snarare tvärt om utifrån ovan. 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

Lena Holmlund  

Avdelningschef, Arbetsmarknad och social välfärd 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

VGR 
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Validering Väst, en del av kompetensplattform Västra Götaland

Finansieras till stor del av VGR

Fler valideringar med bra kvalitet 
inom Västra Götaland
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Validering Västs uppdrag och strategi

Uppdrag
• Fler valideringar med bra kvalitet inom Västra Götaland

Strategi
• Påverka nationella beslutsfattare genom direkta och indirekta insatser

• Arbeta med utveckling av metoder, processer, strukturer och/eller utbildning, 
information där hållbara förutsättningar finns för finansiering av synliggörande av reell 
kompetens  
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• Branschvalidering

• Validering inom vuxenutbildning

• Validering inom Yrkeshögskola

• Validering inom högskola och universitet

• KUB- och  FYR- modellerna

• SeQF

Validering Väst ger i hög utsträckning stöd 
regionalt, men det mesta av vårt arbete 
påverkas av nationella förutsättningar

• Lagar, regelverk, incitamentsystem och 
prioriteringar

• Finansiering av utveckling och löpande kostnader

• Nationella valideringsverktyg som är 
kvalitetssäkrade och digitaliserade

• Kunskapskravens (kvalifikationernas) relevans, 
läsbarhet och överförbarhet

Validering Västs fokusområden
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Slutrapport från arbetsgruppen för en 
stödstruktur för validering i Västra 
Götaland 
 
 
 
 
Uppdrag och sammansättning 
 
Arbetsgruppen för stödstruktur för validering har arbetat på uppdrag av BHU i 
Västra Götalandsregionen. Deltagare i gruppen har varit: 
 
Leif Carlsson, Skaraborgs kommunalförbund 
Björn Dufva-Hellsten, Meritea 
Göran Fock, Västra Götalandsregionen 
Ingmari Frimanson, Meritea 
Gustav Höjer, Göteborgsregionens kommunalförbund 
Karin Jansson, Fyrbodals kommunalförbund 
Marja-Leena Lampinen, Västra Götalandsregionen 
Anders Nilsson, Göteborgs Stad 
Kerstin Odén, Meritea 
Charlotte Stigh Brusin, Boråsregionens kommunalförbund 
 
Arbetsgruppen betraktar med denna rapport sitt hittillsvarande uppdrag som 
fullgjort, men står till förfogande för nya uppdrag i samband med implementering av 
en stödstruktur för validering i Västra Götaland. 
 
 
 
Definition (Valideringsdelegationen) 
 
”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, 
dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person 
besitter oberoende av hur de förvärvats” 
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Sammanfattning 
 
Arbetsgruppen har utifrån behovsinventering och analys nått samsyn om hur en 
stödstruktur för validering i Västra Götaland kan utformas som en integrerad del av 
den regionala kompetensplattform vilken Västra Götalandsregionen av Närings-, 
Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementen har fått i uppdrag att etablera. 
Stödstrukturen för validering ska vara ett verktyg för kommunerna, kommunal-
förbunden, andra utbildningsanordnare och intressenter. Den ska tjäna som platt-
form för samverkan med näringslivet och arbetsmarknadens parter, vars deltagan-
de är av kritisk betydelse för valideringens ändamålsenlighet och reliabilitet. Stöd-
strukturen ska byggas i samspel mellan lokala, regionala och nationella nivåer och 
aktörer.  
 
Stödstrukturen föreslås bestå av: (1) delregionala strukturer med noder och mötes-
platser för att koppla samman valideringens aktörer och avnämare, kartlägga behov, 
planera och implementera verksamhet, (2) en gemensam portal med modell- och 
metodbank, IT-stöd och verktyg för att hantera processerna kring validering (3) 
regional Valideringskompetens med uppgift att bistå med bl.a. metod och 
kvalitetsstöd, information och verka för samordningsvinster. 
 
Stödstrukturen samfinansieras av Västra Götalandsregionen och kommunalförbun-
den, och samordnas genom styrfunktionerna för den regionala kompetensplattfor-
men. Utförande av validering finansieras av respektive beställare/avnämare. 
 
Strukturen etableras successivt under 2012 och 2013 med målsättningen att det 
delade huvudmannaskapet och finansieringen är realiserat 2014. 
 
 
 
Utmaningar för kompetensförsörjningen 
 
Den snabba tekniska utvecklingen i kombination med ökad konkurrens på markna-
derna till följd av globaliseringen och den demografiska utvecklingen med omfatt-
ande pensionsavgångar och stagnerande befolkning i yrkesaktiva åldrar ställer oss 
inför stora utmaningar när det gäller att klara kompetensförsörjningen.   
 
Det handlar inte bara om nyrekrytering. Det finns också behov av fortbildning och 
kompetensutveckling för redan anställda. Västra Götaland är en tekniktung region 
där tillverkningsindustrin spelar en viktig roll både för exportinkomster och för att 
generera efterfrågan och arbetstillfällen i andra sektorer och branscher. Inom tek-
nikbranschen förnyas på tio år 80 procent eller mer av produktionstekniken, men 
bara 20 procent av arbetskraften (Teknikföretagen). Medarbetarnas kompetens-
utveckling är nödvändig för att bevara och stärka konkurrenskraften, såväl i den 
direkta varuproduktionen som i de stora delar av den privata tjänsteproduktionen 
som riktas mot varuförädlingen. Även de offentligt finansierade tjänsterna blir allt 
mer kunskapsintensiva. 
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 3 

 
Samtidigt visar forskningen att i runt tal en tredjedel av de anställda i Sverige är 
överkvalificerade för de arbetsuppgifter de har (Åberg 2002, Le Grand et al 2004, 
Näringsdepartementet 2000). Kompetens är en bristvara som vi hushållar dåligt 
med. Teknikutvecklingen, omdefiniering av tjänster, globaliseringen och 
befolkningsutvecklingen kommer att göra det allt dyrare att fortsätta med det. 
Validering är kvalitetssäkrade, systematiska metoder att ta tillvara människors 
reella kompetenser och effektivisera utbildningsinsatser. 
 
Användningsområden för validering 
 
Fem användningsområden för validering avtecknar sig omedelbart:  
 

• Att ta tillvara yrkesfärdigheter från andra länder och göra dem gångbara på 
svensk arbetsmarknad, t ex att göra erfarna murare från Bosnien anställ-
ningsbara genom att validera mot branschens yrkesbevis 

 
• Att förkorta utbildning genom att validera deltagarens redan uppnådda 

kunskaper och färdigheter inom området och individanpassa utbildnings-
insatserna. I Göteborgsområdet har sedan 1998 cirka fem tusen vård- och 
sjukvårdsbiträden med validering i genomsnitt halverat utbildningstiden 
till att bli undersköterskor 

 
• Att underlätta för arbetsgivare att klara rekryteringsbehov och kompetens-

försörjning internt genom validering och kompletterande, individanpas-
sade utbildningsinsatser av redan anställda 

 
• Att åstadkomma verksamhetsutveckling i arbetslivet med utgångspunkt i 

kartläggning och bättre tillvaratagande av medarbetarnas reella kompe-
tenser, något som det finns mångårig erfarenhet inom t.ex. teknikbransch-
en i Göteborgsområdet 

 
• Att underlätta omställning och matchning till nya arbetstillfällen i samband 

med strukturomvandling 
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Fördelar med att samordna regionalt 
 
Det finns betydande vinster med att samarbeta med validering på regional nivå i 
Västra Götaland. 
 
 
För individen 
 

• Större valideringsutbud att välja på och snabbare ingång 
• Validering med högre kvalitet och legitimitet 
• Dokumentation som är mer gångbar regionalt och i större omfattning 

nationellt 
 
 
För samhället 
 

• Nyttja samma valideringsmodeller. Minskar kostnader för metodutveckling 
och ger förutsättningar för högre legitimiteten hos modeller och 
dokumentation 

• Underlättar koppling till nationella (exempelvis branschbestämda) och 
internationella standards (exempelvis European Qualification Framework) 

• Underlättar anknytning till en kommande nationell struktur för validering 
• Underlättar samarbete med olika intressenter som branscher, validerings-

utförare, metodutvecklare och myndigheter 
• Dela på kostnaden för spetskompetenser inom valideringsområdet 
• Flera valideringsnoder kan knytas samman i en struktur där varje nod 

specialiseras till särskilda områden, vilket innebär att antalet validander 
kan bli tillräckligt stort även inom små valideringsområden. Ger kostnads-
fördelar då styckkostnaden per validering inom en rad områden, exempel-
vis bygg, är starkt volymberoende 

• Ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning 
• Samarbete ökar handlingskraften i utvecklingsarbetet 
• Ger ekonomiska fördelar genom att kostnaderna delas för en gemensam 

portal med valideringsmetoder och modeller, IT-stöd både för validering 
och för processer i samband med detta (exempelvis administrativa), 
regelverk, bank av valideringsutförare, fora för erfarenhetsutbyte m.m. 

 
 
För näringslivet och offentliga aktörer 
 

• Bättre tillgång till validering för att klara rekryteringsbehov, främja 
verksamhetsutveckling och för näringslivet stärka konkurrenskraften 

• Större möjligheter till inflytande över valideringens utformning och 
anpassning till branschernas behov 
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Konkurrensfördel i Västra Götaland 
 
I Västra Götaland har utvecklingsarbete med validering bedrivits i samverkan 
mellan näringslivet, kommunal vuxenutbildning och arbetsförmedlingen sedan 
slutet av 1990-talet. Såväl metodutveckling som volymer har drivits längre än på 
andra håll i landet. Verksamhetens former har dock präglats av bristande stabilitet 
och ad hoc-lösningar. Arbetsgruppen bedömer det som angeläget att den betydan-
de regionala kompetensuppbyggnad som ägt rum inom området förankras i en 
hållbar struktur, som kan knyta an till både ett nationellt system för validering i 
vardande och de standarder som utformas på europeisk nivå (t.ex. EQF). I detta 
finns ett försprång och en konkurrensfördel för Västra Götaland som det är viktigt 
att slå vakt om i en tid som allt mer kännetecknas av stora utmaningar när det 
gäller arbetsmarknadens kompetensförsörjning.        
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Förslag till stödstruktur för validering i Västra Götaland 
 

 
*Mäklare/Motor funktionen har olika innebörd i de olika delregionerna, se nedan.  

 
 
Skaraborg 
 
Mäklare/Motor 
 

• känner utbildningsanordnare i territoriet 
• är förtrogen med valideringsbegreppet 
• äger viss kunskap om valideringsmetoder i territoriet 
• samordna insatser (t.ex. mellan branscher, mellan validerare) 
• plantera validering i branschråden 
• verka för valideringsinsatser 
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Sjuhärad 
 
Mäklare/Motor 
 

• vara förtrogen med valideringsbegreppet 
• informera och driva nätverk för valideringsaktörer i regionen 
• samordna valideringsinsatser mellan olika aktörer 
• verka för fler valideringsinsatser 

 
 
GR 
 
Mäklare/Motor 
 

• ingå i strategiskt utvecklingsarbete 
• känner utbildningsanordnare i territoriet 

    - Skapa kontaktytor mellan intressenter 
    - Informera och initiera 
    - Vara uppdaterad i Valideringsfrågor 

          - Matchning 
• bransch 

    - unikt (ex. Teknikföretagen) 
    - generellt (ex Vård) 

 
 
Fyrbodal 
 
Mötesplats/Mäklare/Motor 
 

• känner utbildningsanordnare i territoriet 
    - driva delregionalt närverk för utförare 

          - verka för valideringsinsatser 
          - samordna insatser (t.ex. mellan branscher, mellan validerare) 
• är förtrogen med valideringsbegreppet 
• äger viss kunskap om valideringsmetoder i territoriet 
• plantera validering i de lokala och delregionala kompetensplattformarna 
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Styra och samordna 
 
Stödstrukturen för Validering bör vara en väl integrerad del av den regionala 
kompetensplattformen 
 
 
 
Ekonomi 
 
Stödstrukturen samfinansieras av Västra Götalandsregionen och 
kommunalförbunden. Strukturen etableras successivt under 2012 och 2013 med 
målsättningen att det delade huvudmannaskapet och finansieringen är realiserat 
2014. Utförande av validering finansieras av respektive beställare/avnämare. 
 
 
 
 

o O o 
 
 
 
 
Referenser 
 
Le Grand, C., Szulkin, R. och Tåhlin, M. (2004) "Överutbildning eller kompetensbrist? Matchning på 
den svenska arbetsmarknaden 1974 - 2000", kap. 9 i Bygren, M., Gähler, M. och Nermo, M., (red.) 
Familj och arbete – vardagsliv i förändring. Stockholm: SNS förlag. 

 
Näringsdepartementet (2000), Kompetensparadoxen, Ds 2000:49.  

 

Åberg, R. (2002), "Överutbildning - ett arbetsmarknadspolitiskt problem?", kap. 3 i Abrahamsson, 
K., Abrahamsson, L., Björkman, T., Ellström, P-E. & Johansson, J. (red.) Utbildning, kompetens och 

arbete. Lund: Studentlitteratur. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för tillgänglighet och delaktighet 

Sammanträdesdatum  
2022-06-09                         Sida 1 (17) 
 

 

 

Sekreterare _______________________________________  
 Emelie Ivarson 

 
 

 

Ordförande _______________________________________  
 Ronny Sjöberg 

 
 

 

Justerande  ______________________________________       
 Eva Sördal  

 

 

 

Plats och tid Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke/Distansmöte Microsoft 
Teams, kl. 16.30-19.25 

Ledamöter Ronny Sjöberg (C), ordförande 
Katarina Kasperson, vice ordförande  
Karin Wickman (M) (kl. 17.00-19:25) §§ 24-36  
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Garnemark  
Eva Sördal  
Göran Fohlin 
Jenny Bramstång (kl. 16:00-18:45) §§ 23-35 
Katarina Lindström (kl. 16:00-18:45) §§ 23-35 
Kjell Jansson (kl. 16:00-18:45) §§ 23-35 

Övriga närvarande Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande § 23 
Lena Johansson, trafikingenjör §§ 23-24 
Karin Dahl, kommunikationschef, § 25 
Susan Carlsson, webbansvarig, § 25 
Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd §§ 25-26 
Emelie Ivarson, kommunsekreterare  

Utses att justera Eva Sördal 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-06-15, kl. 12.00 

Protokollet omfattar 

Förvaringsplats för protokollet 

§§ 23-36 

Kommunkansliet, arkiv 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för tillgänglighet och delaktighet 

Sammanträdesdatum 
2022-06-09                                            Sida 2 
 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 23 

Information om förslag till beslut i kommunfullmäktige om övergripande mål och 
budgetramar för kommande år 

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande informerar om förslaget till budget, mål och 
inriktningar för kommande år som behandlas i kommunfullmäktige 16 juni 2022.  

Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar, är en del i kommunens 
styrmodell. Dokumentet utarbetas årligen av politiken och fastställs av kommunfullmäktige i juni. 
Här anges kommunövergripande prioriterade mål och inriktningar för kommande år samt 
ekonomiska ramar för respektive nämnd.  
 

Organisationerna ställer frågor om Västtrafik zon A och om gymnasiesärskola.  

Organisationerna efterfrågar att kommunen satsar på tillgänglighetsanpassade utegym, förslagsvis 
vid Sjöholmen.  

Organisationerna efterfrågar information på ett kommande möte om färdtjänsttaxan och 
möjligheten att införa högkostnadsskydd för färdtjänstresor. En person med funktionsnedsättning 
som har beviljats 30 enkelresor per månad har en betydligt högre kostnad än den som till exempel 
köper ett månadskort med lokaltrafiken. 30 enkelresor med färdtjänst kostar 2.070 kr per månad 
medan ett månadskort kostar 1.250 kr.  
 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen.  

Rådet för tillgänglighet och delaktighet delges presentationen med protokollet. 
_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för tillgänglighet och delaktighet 

Sammanträdesdatum 
2022-06-09                                            Sida 3 
 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 24 

Information om tillgänglighetsfrågor samhällsbyggnad 
 
Den 18 oktober 2021 § 45 hanterade rådet för funktionshinderfrågor ärende om Den tillgängliga 
laddplatsen. Rådet efterfrågade då information från förvaltningen om hur kommunen arbetar med 
tillgänglighetsfrågor i stadsplaneringen.  

Lena Johansson, trafikingenjör informerar om tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser och 
laddinfrastruktur, samt om hur sektorn för samhällsbyggnad arbetar med tillgänglighet i bland 
annat detaljplaneskedet, i bygglovsprocessen och vid planering av allmän plats. 

Kommunens invånare och även organisationerna i rådet kan alltid lämna synpunkter på till 
exempel gator, gång- och cykelbanor, gatubelysning, parker, torg och parkeringar via 
trafik@harryda.se. 

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen. 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet delges presentationen med protokollet. 
_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för tillgänglighet och delaktighet 

Sammanträdesdatum 
2022-06-09                                            Sida 4 
 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 25 

Information om kommunens nya webb  

Karin Dahl, kommunikationschef, och Susan Carlsson, webbansvarig, informerar om 
webbtillgänglighet och om hur kommunen arbetar med den nya webben. 

 

Organisationerna efterfrågar att få lämna synpunkter på den nya webbsidan i ett kommande skede. 
Det finns en bred kompetens i rådet som kommunen bör ta tillvara på. 

Synskadades riksförbund meddelar att de har en grupp som heter Digitala tillgänglighetsgruppen 
och de lämnar gärna synpunkter. 

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen. 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet delges presentationen med protokollet. 
_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för tillgänglighet och delaktighet 

Sammanträdesdatum 
2022-06-09                                            Sida 5 
 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 26 

Information om studiebesök på Attendos boende i Mölnlycke 
 
Den 1 februari 2022 § 5 efterfrågade rådet studiebesök på Attendos boende i Mölnlycke. 

Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa- och bistånd, informerar om planering kring rådets 
studiebesök på Attendos boende i Mölnlycke och efterfrågar vilka frågor rådet önskar få 
information om på studiebesöket.  

Skicka frågor till carina.fransson@harryda.se senast i mitten av augusti 2022. 

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen. 
_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för tillgänglighet och delaktighet 

Sammanträdesdatum 
2022-06-09                                            Sida 6 
 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 27 

Kommunens arbete kring personer med syn- och hörselskador 
 
Organisationerna efterfrågade på rådets sammanträde den 4 april 2022 § 14 information om 
kommunens arbete med personer med syn- och hörselskador vid ett kommande möte med rådet 
utifrån följande frågor: 

• Finns det någon kontaktperson i kommunen eller planer på att införa instruktörer som kan 
ge personer med syn- och hörselskador sakkunnigt stöd och träning för att klara mer på 
egen hand i hemmet och i närmiljön?  

• Hur arbetar kommunen med till exempel att genomföra anpassningar i hemmiljön för 
personer med syn- och hörselskador, förebygga olycksrisker, erbjuda träning i dagliga 
sysslor och stimulera till sociala aktiviteter?  

 

Svar från förvaltningen angående frågor gällande kommunens arbete med personer med syn- och 
hörselskador ställda den 4 april 2022 § 14, 29 april 2022 är utsänt med kallelsen. 

 

Synpunkter från Synskadades Riksförbund lämnas i bilaga 1. 

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen. 
_____ 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 28 

Aktivitetsparken intill den handikappanpassade badplatsen Sjöholmen i Landvetter 
 
Ritningsgranskningsgruppen inom rådet för tillgänglighet och delaktighet, efterfrågade i skrivelse 
daterad den 12 maj 2022, information om aktivitetsparken intill handikappanpassad badplats, 
Sjöholmen i Landvetter. 

 

Svar från förvaltningen angående frågor om aktivitetsparken intill handikappanpassad badplats, 
Sjöholmen i Landvetter, 23 maj 2022, är utsänt med kallelsen.  

 

Organisationerna i rådet framför att det hade varit önskvärt att rådet fått möjlighet till information 
och inlämnande av synpunkter, vid beslut om handikappanpassningen av badplatsen samt om 
aktivitetsparken intill. 

Organisationerna i rådet lämnar synpunkter om att det är viktigt att det kommer finnas 
tillgänglighetsanpassade omklädningsrum, handikapptoalett, tillgängliga parkeringar samt att 
vägen ner till rampen är tillgänglig. 

Organisationerna i rådet efterfrågar även att det i området byggs ett tillgänglighetsanpassat 
utegym.  

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen. 
_____ 
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§ 29 

Svar från förvaltningen angående fråga om remisser på detaljplaner 
 
Ronny Sjöberg, ordförande i rådet för tillgänglighet och delaktighet, redogör för förvaltningens 
svar på fråga ställd på rådets sammanträde den 4 april 2022 § 20 om varför det kommer så få 
remisser på detaljplaner till rådet. 

 

Organisationerna i rådet efterfrågar att få lämna synpunkter på bygglovsritningar, som till exempel 
hallarna i Härryda. 

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen. 
_____ 
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§ 30 

Inlämnade synpunkter på hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 
2022-2035 
 
Efter samråd på sammanträdet den 4 april 2022 § 13 har rådet haft möjlighet att inkomma med 
ytterligare synpunkter. Nedanstående synpunkter har inkommit. 

 

• Synpunkter på hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 2022-2035 från 
organisationerna i rådet, 12 maj 2022, bilaga 2. 
 

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen och organisationernas synpunkter. 
_____ 
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§ 31 

Inlämnade synpunkter på verksamhetsberättelsen 2021 
 

Efter samråd på sammanträdet den 4 april 2022 § 14 har rådet haft möjlighet att inkomma med 
ytterligare synpunkter.  Nedanstående synpunkter har inkommit.  

 

• Synpunkt på verksamhetsberättelsen 2021, från Autism och aspergerföreningen, 21 april 
2022, bilaga 3. 

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen. 
_____ 
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§ 32 

Inlämnade synpunkter på ändring av riktlinjerna för handläggning av LSS 
 

Efter samråd på sammanträdet den 4 april 2022 § 15 har rådet haft möjlighet att inkomma med 
ytterligare synpunkter. Nedanstående synpunkter har inkommit. 

 

• Synpunkter på ändring av riktlinjerna för handläggning av LSS från Autism och 
aspergerföreningen, 29 april 2022, bilaga 4. 

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen. 
_____ 
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§ 33 

Rapport från kommunstyrelsen och välfärdsnämnden  
 
Ordförande Ronny Sjöberg (C) informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars, 7 
april, 5 maj och 2 juni 2022 samt från välfärdsnämndens sammanträde den 23 mars, 6 april, 4 maj 
och 1 juni 2022 om ärenden som berör rådet för tillgänglighet och delaktighet. 

Protokoll och handlingar från kommunstyrelsen och välfärdsnämnden finns på www.harryda.se. 
 
Kommunstyrelsen den 24 mars 

§ 135 Inledning om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021  

§ 136 Information om verksamhetsåret 2021 kommunövergripande  

§ 137 Information om verksamhetsåret 2021 sektorn för samhällsbyggnad  

§ 138 Information om verksamhetsåret 2021 sektorn för teknik och förvaltningsstöd  

§ 139 Information om verksamhetsåret 2021 kommunledning och stödfunktionerna  

§ 140 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021  

Kommunstyrelsen den 7 april 

§ 145 Aktuella kollektivtrafikfrågor för Härryda kommun 
 
§ 160 Redovisning av uppdrag om förutsättningar för att införa vaccinationskrav i vårdnära arbete 
i Härryda kommun samt uppdrag om att uppdatera pandemiplanen med vaccinationskrav 
 
§ 161 Förslag på höjning av prisbelopp för hållbarhetspriset samt delgivning av välfärdsnämndens 
beslut om översyn av belopp för kommunens utmärkelser och priser 
 
§ 163 Verksamhetsrapport alkohol- och tobakssamverkan 2021 och tillsynsplan 2022 
 
Kommunstyrelsen den 5 maj 

§ 187 Redovisning av uppdrag om stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum 
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§ 188 Uppdrag att utreda kostnader för överdäckning av riksväg 40 vid Landvetter centrum 
 
§ 205 Redovisning av uppdrag om uppdatering av instruktion för rådet för funktionshinderfrågor 
samt fastställande av instruktion för rådet för tillgänglighet och delaktighet 
 
Kommunstyrelsen den 2 juni 

§ 225 Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda 
kommun 

§ 228 Godkännande av samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun avseende 
öppenvårdsmottagning Mini-Maria för ungdomar upp till 21 år 

§ 235 Redovisning av uppdrag om strukturplan för del av Mölnlycke centrum 

§ 236 Redovisning av genomförd medborgardialog kring parkutveckling runt Massetjärn i 
Mölnlycke 

§ 242 Planavtal för detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl., ishall och travelpark mm. i Härryda 

§ 246 Policy för digital utveckling 

§ 247 Inrättande av visselblåsarfunktion 

§ 248 Redovisning av uppdrag om utvärdering av kommunens krisledningsarbete gällande 
Coronapandemin 

Välfärdsnämnden den 23 mars 

§ 59 Inledning om välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021  

§ 60 Information om verksamhetsåret 2021 kommunövergripande  

§ 61 Information om verksamhetsåret 2021 sektorn för utbildning, kultur och fritid  

§ 62 Information om verksamhetsåret 2021 sektorn för socialtjänst  

§ 63 Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021 
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Välfärdsnämnden den 6 april 

§ 65 Information om resultat i brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen 2021 
 
§ 67 Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda kommun 2021 
 
§ 69 Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag om Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
 
§ 73 Bemötande och tillgänglighetspris 2022 
 
§ 74 Bordlagt ärende: Initiativärende om uppdrag att ta fram en handlingsplan för barn med 
NPFdiagnos 
 
Välfärdsnämnden den 4 maj 

§ 82 Information om lokalresursplanering 
 
§ 85 Information om kostnad per brukare år 2021 i socialtjänsten 
 
§ 86 Information om revidering av rekommenderad ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i 
annan kommun 
 
§ 91 Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS 
 
Välfärdsnämnden den 1 juni 

§ 121 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser för Västra Götalandsregionen 
samt Färdplan - länsgemensam strategi God och Nära Vård 

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen. 
_____ 
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§ 34 

Delgivningar 
 

• Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 5 april 2022. 

• Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänsten i Härryda kommun 
2021. 

• Kommunstyrelsens beslut 10 mars 2022 § 96, Lokal handlingsplan för suicidprevention 
2022 – 2025. 

• Kommunstyrelsens beslut 5 maj 2022 § 205, Redovisning av uppdrag om uppdatering av 
instruktion för rådet för funktionshinderfrågor samt fastställande av instruktion för rådet 
för tillgänglighet och delaktighet. 

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen. 
_____ 
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§ 35 

Information om invigning av den tillgänglighetsanpassade badplatsen Sjöholmen 
 

Den 22 juni klockan 14 hålls invigning av Sjöholmes badplats, den nya tillgänglighetsanpassade 
badplatsen med ramp i Landvettersjön.  

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen. 
_____ 
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§ 36 

Information om 7H ParaAlpint och downhill för personer med funktionsnedsättning 
 
Bemötande och tillgänglighetsprisets mottagare Magnus Ivarsson presenterar sin verksamhet 7H 
ParaAlpint och downhill för personer med funktionsnedsättning. 

Önskas ytterligare information, kontakta Magnus Ivarsson: magnus@paraalpint.se 

 

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling 

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen. 
_____ 
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 Bilaga 1 till protokollet, rådet för tillgänglighet och delaktighet 2022-06-09 § 27 

 

 

Synskadades Riksförbund önskar lämna synpunkter i en skrivelse. Vid justeringen av 
protokollet har skrivelsen inte inkommit. 
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Hållbarhetsstrategiskt program för 

Härryda kommun 2022 – 2035 

Remissversion mars 2022 

Trygghet, hälsa och livsvillkor 
Det gör vi genom att: 
Punkt 6 
Planera för hälsofrämjande aktiviteter med skapande av mötesplatser för alla åldrar med lätt 
tillgängliga redskap för utomhusgym, speciellt så att personer med funktionshinder lätt skall 
kunna använda dem. 

Klimatsmart och resurseffektiv 
Det gör vi genom att: 
Punkt 3 
Vid utbyggnad av laddinfrastruktur bör hänsyn tagas även till 
tillgänglighet/handikappanpassning. 

Robusta ekosystem och biologisk mångfald 
Det gör vi genom att: 
Punkt 3 
Inventera och planera för sanering av invasiva arter för återskapande/bevarande av hållbar 
biologisk mångfald. 
Punkt 6 
Inventera och sanera föroreningar av skadliga kemikalier som åsamkats under tid.  
Planera för återställande åtgärder. 

Mölnlycke 2022-05-12 

Föreningarna ingående i Rådet för funktionshinderfrågor i Härryda kommun 

Bilaga 2 till protokollet, rådet för tillgänglighet och delaktighet 2022-06-09 § 30
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Bilaga 3 till protokollet, rådet för tillgänglighet och delaktighet 2022-06-09 § 31

Synpunkt från Autism och Aspergerföreningen lämnad den 21 april 2022 
efter samråd med Rådet för funktionshinderfrågor 4 april 2022 § 14, Verksamhetsberättelse 2021 
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Lillatorpsgatan 10 Org. nr.:  855100-8132 
416 55 Göteborg  

Synpunkter på  

Riktlinjer LSS 2019 

Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg har drygt 1600 medlemmar fördelat på åtta 

kommuner, varav Härryda är en. LSS är en oerhört viktig rättighetslag för våra medlemmar. Den 

är avgörande för att möjliggöra delaktighet och ett bra liv, att kunna leva som andra. Rätt stöd 

förhindrar ohälsa. Detta är en god investering rent samhällsekonomiskt, förutom de rent mänskliga 

vinsterna.        

Vi kan inte se att några av våra synpunkter har fått genomslag i de beslutade riktlinjerna så de 

kvarstår även inför nästa revidering. 

Synpunkter på respektive avsnitt följer: 

Begäran om insats 

Angående goda levnadsvillkor (sid 10) står det att insatserna ska ha en skälig nivå, vilket inte är 

tillräckligt. 

Beslut 

Utgångspunkten för alla insatser enligt LSS är att de ska vara varaktiga. 

Myndigheten måste ha klart för sig vad syftet med uppställandet av ett förbehåll om 

tidsbegränsning är och förvissa sig om att det utformas på ett sätt som uppfyller rimliga krav på 

förutsebarhet och är förenligt med kraven på legalitet, objektivitet och proportionalitet.  

En individuell bedömning ska alltid göras och det går att göra en ny prövning om förhållandena 

ändras. Vi anser att tidsbegränsning inte ska vara normalfallet för barn, unga eller vuxna. 

Barnperspektiv 

Handläggare och personal måste ha goda kunskaper inte endast om barn i allmänhet utan också 

om barn med ett annat sätt att fungera och kommunicera. Att möta ett barn med autism kräver en 

djupare förståelse och också kunskap om användning av kommunikationshjälpmedel, anpassning 

av mötesform och miljö, tydliggörande pedagogik osv. 

Ledsagarservice 

Sid 28: ”Vid boende i bostad med särskild service är huvudregeln att den enskildes hela behov ska 

tillgodoses genom personal i boendet.” 

Så ser det ofta inte ut i praktiken. Personalresurserna räcker inte till för detta. 

Bilaga 4 till protokollet, rådet för tillgänglighet och delaktighet 2022-06-09 § 32
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”Vid prövning avseende personer som bor i bostad med särskild service ska behovet av 

ledsagarservice normalt anses tillgodosett när den enskilde:  

 

•  Deltar i daglig verksamhet utanför bostaden.  

•  Har faktiska möjligheter att komma ut i samhället.  

•  Har faktiskt tillgång till fritidsaktivitet minst en gång i veckan.” 

 

Det går inte att sätta en generell regel på detta sätt. Individens behov ska styra. Som för alla andra 

människor är detta väldigt olika. En del är nöjda med en aktivitet i veckan, en del behöver fler för 

att må bra. Att leva som andra och ha goda levnadsvillkor måste innebära en valfrihet för 

individen. 

” Den individuella anpassningen innebär också att ledsagaren ska ha den kompetens som behövs 

för att ledsagarservicen ska vara av bra kvalitet för den enskilde.” 

Vi instämmer i detta. Det är viktigt med rätt kompetens och att den enskilde får inflytande över 

vem som utför insatsen. 

 

Biträde av kontaktperson 

Vi upprepar tidigare synpunkter angående denna insats: 

Vi ifrågasätter lydelsen i befintliga riktlinjer och i förslaget. Skrivningen innebär inskränkning av 

rättigheterna i lagen. 

Det handlar om rätten till kompletterande insatser vilket man har rätt till om behov finns även om 

man bor i gruppbostad. Dessutom är kontaktperson ett icke professionellt stöd, dvs en kamrat. Det 

är en stor skillnad på kamrat och personal. Den enskilde ska kunna välja sin kamrat 

(kontaktperson), kunna välja vem vill umgås med och vad man vill göra tillsammans. Den 

möjligheten finns inte när det gäller personal. Det kan dessutom finnas begränsningar i vart man 

får åka o.s.v när utflykter sker tillsammans med personal och ofta sker aktiviteter i grupp istället 

för enskilt. Kontaktperson ska vara någon utanför personal och familjen. Det handlar om 

självbestämmande och att kunna delta i samhället som andra.  

Jämför vi detta med våra egna liv som blir det tydligt att detta inte rimmar med tanken att leva 

som andra. 

 

Utdrag ur Ställningstagande kring kontaktperson från Funktionsrätt Sverige, Lika Unika, Unga med 

synnedsättning och Förbundet Unga rörelsehindrade: 

”En av de viktigaste uppgifterna för en kontaktperson är att ge ett personligt stöd, för att bryta 

isolering och för att underlätta ett självständigt liv. Det handlar också om att hjälpa en person med 

funktionshinder att tillföra kontakter utanför den normala kretsen av familj och personal.  

Ett annat viktigt syfte är att hjälpa personer med funktionshinder att komma ut i samhällslivet samt 

att kunna genomföra fritidsaktiviteter med mera. En kontaktperson fungerar ofta som en god vän 

eller engagerad medmänniska. För den ordinarie personalen på ett gruppboende eller på en daglig 
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verksamhet är det svårt att samtidigt kombinera rollerna som professionell yrkesutövare och nära 

vän. Det ligger i sakens natur och är inget märkligt. En person kan möta många medmänniskor på 

t.ex. ett gruppboende utan att just dessa personer har intresset eller förmågan att bryta en upplevd 

isolering. Det är heller ingen självklarhet att man vill umgås med sina grannar på boendet trots att 

man ses dagligen.  

Beslutsmyndigheter och domstolar antar ofta en kvantitativ definition av social isolering, t.ex. att 

det finns ett visst antal individer i ens direkta omgivning, vilket tas som tecken på att den enskilde 

inte är socialt isolerad. Ett motsvarande perspektiv kan vara att den enskilde har möjlighet att 

utföra en eller två aktiviteter i veckan, vilket man anser vara tillräckligt för att bryta isoleringen. 

Kvantitativa bedömningar leder ofta fel och i stället borde en kvalitativ bedömning göras i varje 

enskilt fall. Vi är alla unika individer med egna personligheter, intressen och behov. De allra 

flesta människor umgås inte endast med sina grannar eller arbetskamrater utan har även en eller 

flera vänner som de själva valt att umgås med. En kontaktperson ger den enskilde en egen vän 

eller engagerad medmänniska som man kan prata öppet med om vad man vill.” 

Lagstöd finns: 

RÅ 1995 ref. 47       

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade här att ett boende i gruppbostad inte utgör hinder mot att 

också ledsagarservice enligt 9 § första stycket 3 LSS beviljas i sådan omfattning att den enskildes 

behov av samlade stödinsatser tillgodoses i skälig omfattning. Även om hjälp av det slag det var 

fråga om (ledsagarservice) normalt och i första hand bör tillgodoses inom ramen för 

gruppboendet, kan det i vissa särskilda fall i själva verket framstå som nödvändigt att kombinera 

de i 9 § första stycket 3 och 9 LSS angivna insatserna. Många avgöranden i underinstanser 

hänvisar till denna princip även i mål rörande rätten till kontaktperson. 

 

Bostad med särskild service för vuxna… 

En gruppbostad är i normalfallet lämpligt för en person som har behov av  

• personal i närheten dygnet runt  

• direkt och spontant stöd av personal flera gånger om dagen  

• omfattande stöd med vård och omsorg, vilket t.ex. kan vara att få stöd med sin hygien,  

klädsel, att förflytta sig i och utanför bostaden, göra tillvaron begriplig och 

förutsägbar och att kommunicera. 

• stöd för att vara tillsammans med andra, som vänner och familj  

 

 

Angående utredning sid 43-44: 

 

Vi upprepar tidigare synpunkter. Begreppet ”grundläggande behov” används vid personlig 

assistans. 

LSS kom till just för personer som behöver bl a dessa påminnelse-, motivations- och 

aktiveringsinsatser. Autism är ett livslångt tillstånd och för dem med omfattande behov behövs det 

stöd som ges i en gruppbostad av kvalificerad personal. 
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Angående beslut och uppföljning sid 44: 

 

Föreningen anser att utgångspunkten måste vara trygghet, långsiktighet och kontinuitet, särskilt 

när det handlar om någons hem vilket innebär att det i de flesta fall handlar om beslut som löper 

över lång tid. Det finns ändå möjlighet att ompröva innehåll och utformning av en insats om 

förhållandena förändras. 

Det framgår inte vad denna uppföljning innebär men vi anser att ett beslut om bostad med särskild 

service ska vara tills vidare men att uppföljning av kvalitet görs löpande utifrån individens 

perspektiv. 

 

Angående verkställighet sid 44: 

 

Oklart vad som menas med godtagbar verkställighet. Enligt vems bedömning och på vilken 

grund? 

 

Daglig verksamhet  

Sid 46: ”Deltagaren ska genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att påverka och 

utforma innehållet som ska anpassas efter var och ens behov, förutsättningar och intressen.” 

Vi instämmer helt i detta. 

 

”Vid behovsbedömning avseende daglig verksamhet är det viktigt att pröva möjligheten till ett 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller möjligheten till studier. Möjlighet till annan 

sysselsättning bör prövas regelbundet under pågående insats.” 
 
I de flesta fall är denna regelbundna prövning onödig. Autism är en livslång funktionsnedsättning och 
för många av våra medlemmar som beviljas daglig verksamhet blir inte arbete eller studier aktuellt. 
Däremot bör ju såklart kvaliteten på insatsen följas för att se till att individen får den meningsfulla 
sysselsättning som är tänkt. 

 

Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg 

 

genom Katarina Kasperson och Anne Lönnermark 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för idéburna organisationer 
 
Sammanträdesdatum 
2022-06-08       

 
 

 

Sekreterare   
 Oskar Anlend 

 
 

 

Ordförande   
 Håkan Eriksson 

 
 

 

Justerande         
 Jan Linde  

 

 

 

Plats och tid Rådasjön kl. 18:00-20.00 
  
Beslutande ledamöter Håkan Eriksson (KD), ordförande 

Jan Linde, vice ordförande 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Bert Arleros 
Hans Hammarström 
Bengt Kvarnström 
Mette Waldrop 
Birgit Garnemark 
Ing-Britt Lindblad 
Tina Kjärrman 
Tord Gustavsson 
Maria Onelius 
Lena Holmberg 

  
Övriga närvarande 
 
 
 

Oskar Anlend, beredningssekreterare 
Susanna Eskilsson Juhlin, kultur- och fritidschef § 9 
Marie Westergård, enhetschef kultur och fritid 
Per Vorberg (M), kommunstyrelsen ordförande § 10 
Mats Rosendahl, planeringsledare föreningsservice 
 
 

  
Utses att justera Jan Linde 
  
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset, 2022-06-21 kl. 11:00 
  
Protokollet omfattar 
 
Förvaringsplats för 
protokollet 

§§ 9-12 
 
Kansli, arkiv 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för idéburna organisationer 
 
Sammanträdesdatum 
2022-06-08       

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

§ 9         

Information om särskilda avtal 

Mats Rosendahl, planeringsledare på föreningsservice, informerar om förvaltningens förslag 
om särskilda avtal. Förvaltningen har tagit fram förslag på särskilda avtal utifrån möten med 
föreningar hösten 2021 och kommunfullmäktiges beslutade inriktning. 

Ett avtal är en överenskommelse mellan kommunen och en förening. Avtalet är specifikt 
utifrån lokala förutsättningar och innehåller en tydlig beskrivning av vad föreningens insats 
består av och det stöd som kommunen ger till föreningen för genomförandet.  
 
Avtalet kan konstrueras till exempel i form av en samverkansmodell mellan det offentliga och 
den idéburna sektorn. Avtalen kan tecknas på 1-3 år. Välfärdsnämnden beslutar om avtal. 

 

Rådet för idéburna organisationers behandling  

Rådet för idéburna organisationer noterar informationen. 
_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för idéburna organisationer 
 
Sammanträdesdatum 
2022-06-08       

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

§ 10 

Information om förslag till beslut i kommunfullmäktige om övergripande mål 
och budgetramar för kommande år 

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande informerar om förslaget till budget, mål och 
inriktningar för kommande år som behandlas i kommunfullmäktige 16 juni 2022.  
Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar, är en del i 
kommunens styrmodell. Dokumentet utarbetas årligen av politiken och fastställs av 
kommunfullmäktige i juni. Här anges kommunövergripande prioriterade mål och inriktningar 
för kommande år samt ekonomiska ramar för respektive nämnd 
 
Rådet för idéburna organisationers behandling  

Rådet för idéburna organisationer noterar informationen. 
_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för idéburna organisationer 
 
Sammanträdesdatum 
2022-06-08       

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

§ 11 

Delgivningar 

• Kommunstyrelsens beslut 10 mars 2022 § 96, Lokal handlingsplan för 
suicidprevention 2022 – 2025. 

Rådet för idéburna organisationers behandling 
 
Rådet för idéburna organisationer noterar delgivningen. 
_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för idéburna organisationer 
 
Sammanträdesdatum 
2022-06-08       

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

§ 12 

Information om status om idéburet offentligt partnerskap 

Mats Rosendahl, planeringsledare på föreningsservice, informerar om hur planen kring arbetet 
med att implementera idéburet offentligt partnerskap i Härryda kommun är planerat att 
fortskrida. I augusti ska ett färdigt förslag presenteras till rådet och antagande av förslaget 
planeras under kommunstyrelsens sammanträde i december. 

Rådet för idéburna organisationers behandling 
 
Rådet för idéburna organisationer noterar informationen. 
_____ 
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2022-01-28   
  

Vatten och Avfall AB 

Protokoll Styrelsemöte 2022-01-24 

 

Plats:  

TEAMs 

Tid: kl. 14:00 – 16:30 

 

Deltagare: 

Bengt Johansson, ordförande 

Roland Jonsson, vice ordförande 

Håkan Söderström, ledamot 

Hans Jakobsson, ledamot 

Martin Tengfjord, ledamot 

Oskar Sköld, ledamot 

Erik Holm, ledamot 

 

Övriga (ej beslutande): 

Jessica Stenhoff, VD 

David Sparredal, sekreterare 

 

Protokoll 1 , §1-7  

Styrelseprotokoll 1 220124
(Signerat, SHA-256 7C25AC550496A9C7F3FBED1F515327EE7EC3E6CD377DFCEDA465683A4CB6FB34)
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2022-01-28   
  

 

 

Dagordning 2022-01-24 

 

§ 1 Mötets öppnande samt fastställande av dagordning 

 Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Bengt Johansson. 

Föreliggande dagordning fastställdes. 

 

 

§ 2 Justering 

 Styrelsen beslutar 

att utse David Sparredal till protokollförare. 

att utse Oskar Sköld att justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll 10 (2021) till handlingarna 

 

§ 4 VD rapport 

 

 Avrapportering preliminärt bokslut och revision 2021 (David Sparredal) 
Styrelsen noterade informationen inklusive planen att påskrift av årsredovisning gör i 
samband med styrelsemöte den 28:e mars. 
 

 Lånesituation 2021-12-31 (David Sparredal) 
Styrelsen noterade informationen 
 

 Lägesrapport projekt ÖFL Landvetter-Hindås samt nytt vattenverk i Hindås (Jasna 
Brcic) 
Styrelsen noterade informationen 
 

 Avsiktsförklaring Bollebygd information 
Styrelsen noterade informationen 

Styrelseprotokoll 1 220124
(Signerat, SHA-256 7C25AC550496A9C7F3FBED1F515327EE7EC3E6CD377DFCEDA465683A4CB6FB34)
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 Personalläge, rekryteringar, Covid m.m 
Styrelsen noterade informationen 
 

 Friskvårdsbidrag information  
Styrelsen noterade informationen 
 

 Gryaab drift- och investeringsbudget och ekonomisk långtidsplan (delas via TEAM) 
Styrelsen noterade informationen 
 

 Avfallstvist information (Eliza Farmand) 
Styrelsen noterade informationen 
 

 Medborgarförslaget avseende utsortering, information (Eliza Farmand) 
Styrelsen noterade informationen 
 

 Upphandling VA-entreprenadtjänster 
Styrelsen noterade informationen 
 

 
 
  
§ 5 Styrelsesammanträden 2022 

 

Styrelsen beslutade nedan, av presidiet föreslagen, plan för kommande 
styrelsemöten. 

 

24 januari, 14:00-16:30 

21 februari, 14:00-16:30 

28 mars, 14:00-16:30 

17 maj, prel bolagsstämma och styrelsemöte 14:00-16:30  

5 september, preliminär halvdag med studiebesök (heldag) 

10 oktober, 14:00-16:30 

28 november, 14:00-16:30 

  

 

 

Styrelseprotokoll 1 220124
(Signerat, SHA-256 7C25AC550496A9C7F3FBED1F515327EE7EC3E6CD377DFCEDA465683A4CB6FB34)
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Presidiemöten 

14 januari, 10:00-11:30 

7 februari, 10:00-11:30 

14 mars, 10:00-11:30 

3 maj, 13:30-15:00 

22 augusti, 10:00-11:30 

26 september, 10:00-11:30 

14 november, 10:00-11:30 

 

 

§ 6 Övriga frågor 

Diskussion kring nyckeltal för uppföljning av verksamhet. 

VD, presenterade förslag på nyckeltal för uppföljning av verksamhetens 
måluppfyllnad. Styrelsen noterade förslagen och förslår att diskussion kring 
uppföljning fortlöper. 

 

§ 7 Avslutning 

 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

 

Protokoll 1, §1-7 

      

Vid protokollet    Ordförande 
 
 
 
David Sparredal    Bengt Johansson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Oskar Sköld 
 

Styrelseprotokoll 1 220124
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Signering

Följande parter har signerat detta dokument

David SparredalNamn: 
2022-01-31 12:59Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
7C25AC550496A9C7F3FBED1F515327EE7EC3E6CD377DFCEDA465683A4CB6FB34

BENGT JOHANSSONNamn: 
2022-02-01 11:31Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
7C25AC550496A9C7F3FBED1F515327EE7EC3E6CD377DFCEDA465683A4CB6FB34

OSKAR SKÖLDNamn: 
2022-02-01 15:02Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
7C25AC550496A9C7F3FBED1F515327EE7EC3E6CD377DFCEDA465683A4CB6FB34
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2022-02-21   
  

Vatten och Avfall AB 

Protokoll Styrelsemöte 2022-02-21 

 

Plats:  

Metallvägen 7A, Mölnlycke 

Tid: kl. 14:00 – 16:30 

 

Deltagare: 

Bengt Johansson, ordförande 

Roland Jonsson, vice ordförande 

Håkan Söderström, ledamot 

Hans Jakobsson, ledamot 

Martin Tengfjord, ledamot 

Oskar Sköld, ledamot 

Erik Holm, ledamot 

 

Övriga (ej beslutande): 

Jessica Stenhoff, VD 

David Sparredal, sekreterare 

Jasna Brcic, Projektledare 

 

 
Protokoll 2, §1-8  

Protokoll Styrelse HVAAB 2022-02-21
(Signerat, SHA-256 A640EC312FAE4F04928C8E207E3C9A57FF4653C0446D4B768635392A27CC3728)
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2022-02-21   
  

 

 

Dagordning 2022-02-21 

 

§ 1 Mötets öppnande samt fastställande av dagordning 

 Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Bengt Johansson. 

Föreliggande dagordning fastställdes. 

 

 

§ 2 Justering 

 Styrelsen beslutar 

att utse David Sparredal till protokollförare. 

att utse Oskar Sköld att justera dagens protokoll. 

 

 

§ 3 Föregående protokoll 

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll 1 (2022) till handlingarna 

 

§ 4 VD rapport 

 

 Avstämning bokslut och revision 2021 (David Sparredal) 
Styrelsen noterade informationen 

 

 Lägesrapport projekt ÖFL Landvetter-Hindås samt nytt vattenverk i Hindås 
(Jasna Brcic) 

Styrelsen noterade informationen 
 

 Avsiktsförklaring Bollebygd information 
Styrelsen noterade informationen 

 

 Uppföljning av upphandling ”VA-entreprenader” 
Styrelsen noterade informationen 

Protokoll Styrelse HVAAB 2022-02-21
(Signerat, SHA-256 A640EC312FAE4F04928C8E207E3C9A57FF4653C0446D4B768635392A27CC3728)
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 Genomgång av styrdokument beslutade 2021, organisation, ansvar m.m. 
(Befintliga dokument delas i TEAM:et) 

Styrelsen noterade informationen och uppdrog åt VD att uppdatera och 
återkomma med uppdaterade styrdokument för beslut. 

 

 Plan för resursförstärkningar, beskrivning av kommande behov 
Styrelsen noterade informationen 

 

 Exempel på anläggningsavgifter och jämförelse med andra kommuner 
Styrelsen noterade informationen 

 

 
§ 5 Beslut om driftbudget 2022 med plan 2023–2024 och investerings budget/plan 

2022 med plan 2023–2027.  
  
 Styrelsen beslutar om  

Driftbudget 2022 med plan 2023-2024 enligt, Bilaga ”HVAAB’s Drift- och 
investeringsbudget 2022, Tabell 1, sid 2. Resultaträkning HVAAB, inklusive 
reglering av intäkter till respektive resultatfond”  

Avsättning till resultatfonder 2022 enligt, Bilaga ”HVAAB’s Drift- och 
investeringsbudget 2022, Tabell 2, sid 3. Avsättning alternativt nyttjande av per 
år” 

Investeringsbudget för 2022 med plan till 2027 samt projektbudget för 
respektive projekt enligt, ”Bilaga HVAAB’s Drift- och investeringsbudget 2022, 
Bilaga 1. Förslag till investeringsbudget/plan 2022–2027.” 

 
  
§ 6 Styrelsesammanträden 2022 

28 mars, 14:00-16:30 

17 maj, prel bolagsstämma och styrelsemöte 14:00-16:30  

5 september, preliminär halvdag med studiebesök (heldag) 

10 oktober, 14:00-16:30 

28 november, 14:00-16:30 

  

Presidiemöten 

14 mars, 10:00-11:30 

3 maj, 13:30-15:00 

Protokoll Styrelse HVAAB 2022-02-21
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22 augusti, 10:00-11:30 

26 september, 10:00-11:30 

14 november, 10:00-11:30 

 

 

§ 7 Övriga frågor 

Fråga angående internrevision föredragen i KS uppsiktsplikt 2021. Detta är en 
revision av Vattenverksamhet med hjälp av extern revisionsledare. Revisionen 
genomförs årligen, VD återkopplar med resultatet av rapporten ”uppföljning av 
egenkontrollprogram” till styrelsen. 

 

 

§ 8 Avslutning 

 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

      

Protokoll 2, §1-8 

      

Vid protokollet    Ordförande 
 
 
 
David Sparredal    Bengt Johansson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Oskar Sköld 
 

Protokoll Styrelse HVAAB 2022-02-21
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Följande parter har signerat detta dokument

David SparredalNamn: 
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2022-03-28   
  

Vatten och Avfall AB 

Protokoll Styrelsemöte 2022-03-28 

Plats: Metallvägen 7A, Mölnlycke  

Tid: kl. 14:00 – 17:15 

Deltagare: 

Bengt Johansson, ordförande 

Roland Jonsson, vice ordförande 

Håkan Söderström, ledamot 

Hans Jakobsson, ledamot 

Martin Tengfjord, ledamot 

Oskar Sköld, ledamot 

Erik Holm, ledamot 

 

Övriga (ej beslutande): 

Jessica Stenhoff, VD 

David Sparredal, sekreterare 

Deltagare § 4 

Gunilla Lönnbratt, PWC 

Josefin Larsson, PWC 

Mats Eskilsson, Kommunrevisionen 

Bengt Sandén, Kommunrevisionen 

Deltagare § 5 
Anders Lorentzon  
Lisbeth Högström  
Pär Olausson  
Eliza Farmand  
 

Protokoll 3, §1-9 

Protokoll 3 Styrelse HVAAB 2022-03-28
(Signerat, SHA-256 887808B7218F1FCEF9FCCDC86FD3F02ED4E43E40B62F74B218B2052DF1442077)
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Dagordning 2022-03-28 

 

§ 1 Mötets öppnande samt fastställande av dagordning 

 Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Bengt Johansson. 

Föreliggande dagordning fastställdes. 

 

§ 2 Justering 

 Styrelsen beslutar 

att utse David Sparredal till protokollförare. 

att utse Hans Jakobsson att justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll 2, 2022-02-21, till 
handlingarna. 

 

§ 4 Föredragning av revisionsrapport och godkännande av Årsredovisning 

- Styrelsen ansåg årsredovisning avseende 2021 förevisad och godkände den, 
underskriven årsredovisning bifogas. 

- PWC föredrog en sammanfattning av årets revision, iakttagelser och 
rekommendationer avseende den interna kontrollen, samt redovisnings- och 
revisionsfrågor från årsbokslutet. Styrelsen noterade informationen. 

 

§ 5 VD rapport 

 

 Lägesrapport projekt ÖFL Landvetter-Hindås samt nytt vattenverk i Hindås 
Styrelsen noterade informationen 
 

 Löneprocess 2022 
Styrelsen noterade informationen 
 

 Rekrytering Planeringschef VA 
Styrelsen noterade informationen 
 

Protokoll 3 Styrelse HVAAB 2022-03-28
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 Omvandlingsområden, status och tidplan (Anders Lorentzon) 
Styrelsen noterade informationen 
 

 Uppföljning av upphandling ”VA-entreprenader”(Lisbeth Högström) 
Styrelsen noterade informationen 
 

 Vattenskyddsområde Nedsjöarna (Lisbeth Högström) 
Styrelsen noterade informationen och uppdrog åt VD att informera KF och genomföra 
ett ”öppet hus” kring ärendet. 
 

 Omlöpet Hindås, status och tidplan (Pär Olausson) 
Styrelsen noterade informationen 
 

 Strategi för VA-avtal, Slamby (Anders Lorentzon och Jessica Sténhoff) 
Styrelsen noterade informationen och uppdrog åt VD att utreda möjlighet till extern 
finansiering inför kommande exploateringsområden. 
 

 Återkoppling konsekvensanalys ÅVS Salmered (Eliza Farmand) 
Styrelsen noterade informationen och uppdrog till VD att upprätta ett ärende till 
kommunen om konsekvensanalysen. 
 

 Agenda 2030 (Eliza Farmand) 
Styrelsen noterade informationen 
 
 
 

 
§ 6 Ekonomi 

- David Sparredal rapporterade utfall per februari och prognos för helåret, 
enligt underlag. Resultat per februari 3,9 (budget 1 mnkr) mnkr och prognos för 
helår 2022 6,8 mnkr (budget 6,2 mnkr), före reglering av avgifter mot respektive 
resultatfond. 
Styrelsen noterade informationen 

 
- David Sparredal rapporterade saldon per 22-03-22 på Skattekonto och 
Checkräkning inklusive lån, enligt underlag. 
Styrelsen noterade informationen 

 
  
   

Protokoll 3 Styrelse HVAAB 2022-03-28
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§ 7 Styrelsesammanträden 2022 

17 maj, prel bolagsstämma och styrelsemöte 14:00-16:30  

5 september, preliminär halvdag med studiebesök (heldag) 

10 oktober, 14:00-16:30 

28 november, 14:00-16:30 

  

Presidiemöten 

3 maj, 13:30-15:00 

22 augusti, 10:00-11:30 

26 september, 10:00-11:30 

14 november, 10:00-11:30 

 

 

§ 8 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 

 

§ 9 Avslutning 

 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

  

 

Protokoll 3, §1-9 

      

Vid protokollet    Ordförande 
 
 
 
David Sparredal    Bengt Johansson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Hans Jakobsson 

Protokoll 3 Styrelse HVAAB 2022-03-28
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Vatten och Avfall AB 
Protokoll 4 Styrelsemöte 2022-05-17 

Plats:  

Råda rum, Mölnlycke 

Tid: kl. 15:00 – 17:15 

 

Deltagare: 

Bengt Johansson, ordförande 

Roland Jonsson, vice ordförande 

Håkan Söderström, ledamot 

Hans Jakobsson, ledamot 

Martin Tengfjord, ledamot 

Oskar Sköld, ledamot 

Erik Holm, ledamot 

 

Övriga (ej beslutande): 

Jessica Stenhoff, VD 

David Sparredal, sekreterare 

Jasna Brcic, projektledare 

 
Protokoll 4, §§1-10  

Styrelseprotokoll 4 2022-05-17 HVAAB (2)
(Signerat, SHA-256 9D200C54FC28142703A6265596564B3D2D39051614007FC6AB26E80D7D0A7F14)

Sida 1 av 6
Page 966 of 1165



2022-05-17 

   
  

 

 

Dagordning 2022-05-17 

 

§ 1 Mötets öppnande samt fastställande av dagordning 

 Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bengt Johansson. 
Föreliggande dagordning fastställdes. 

 

§ 2 Justering 

 Styrelsen beslutar 
att utse David Sparredal till protokollförare. 
att utse Martin Tengfjord att justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

 Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll 3, 2022-03-28, till 
handlingarna. 

 

§ 4 VD rapport 

 

 Lägesrapport projekt ÖFL Landvetter-Hindås samt nytt vattenverk i Hindås (Jasna Brcic) 
Styrelsen noterar informationen. 
 

 Strategi och inriktningsbeslut för VA-avtal avseende finansiering av nya detaljplaner 
Styrelsen noterar informationen, och beslutar om följande inriktning 
 
Att exploatören bygger, bolaget ersätter och tar över VA-ledningar och anläggningar 
etappvis utifrån att etapperna har fått slutbesked. 
Att HVAAB inte ska ligga ute med pengar för en VA-anläggning utan att det finns en 
antagen detaljplan som kan bära inkomster till bolaget. 
Att HVAAB ska verka för tecknande av VA-avtal med borgensförbindelse eller 
bankgaranti om exploatören vill påskynda utbyggnad av VA-anläggning innan antagen 
detaljplan. 
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 Lägesrapport VA-avtal, Slamby 
Styrelsen noterar informationen. 
 

 Information myndighetstillsyn, Livsmedelsverket och Länsstyrelsen 
Styrelsen noterar informationen. 
 

 Lägesrapport transit spillvatten Bollebygds kommun 
Styrelsen noterar informationen. 
 

 Lägesrapport personal (rekrytering och sommarsemester) 
Styrelsen noterar informationen. 
 

 Lägesrapport Finnsjöns vattenverk (nivåer m.m) 
Styrelsen noterar informationen. 
 

 Information om nya verksamhetsområden för beslut KF i september 
Styrelsen noterar informationen. 
 
 

§ 5 Organisation roller och ansvar samt delegering av befogenheter 
 

 Beslut om styrdokument, Organisation roller och ansvar 
Styrelsen noterar nytt dokument med beskrivning av bolagets organisation med ansvar 
och befogenheter för personal. Dokument ”ORG 001, Organisation - Ansvar och 
befogenheter” biläggs till protokollet. 
  

 Beslut om styrdokument, Delegering av befogenheter inom HVAAB 
Styrelsen beslutar att anta delegering av befogenheter inom HVAAB enligt 
föreliggande förslag. Dokument ”Delegering av befogenheter inom HVAAB” biläggs till 
protokollet. 
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§ 6 Ekonomi investeringar 
 

 Prognos investeringar 2022  
Styrelsen noterar prognosen för investeringsprognosen för 2022 om 197,7 mnkr enligt 
bifogat dokument, ”Förslag till investeringsbudget/plan 2023-2028, inklusive 
prognos”. 
 

 Beslut investeringsplan 2023–2028 
Styrelsen beslutar att anta investeringsbudget och plan 2023-2028 med projektbudget 
för respektive projekt enligt bilaga, ” Förslag till investeringsbudget/plan 2023-2028, 
inklusive prognos”. 

  
§ 7  Ekonomi 
   

 Tertialrapport per april 2022 
Styrelsen beslutar om bokslut per 30:e april enligt föreliggande förslag. Rapporten 
uppdateras och sänds ut till styrelsen för digital underskrift. 
 

 Skattekonto och Checkräkning 
Styrelsen noterar informationen. 

 

§ 8 Styrelsesammanträden 2022 

 

5 september, preliminär halvdag med studiebesök (heldag) 

10 oktober, 14:00-16:30 

28 november, 14:00-16:30 

  

Presidiemöten 

22 augusti, 10:00-11:30 

26 september, 10:00-11:30 

14 november, 10:00-11:30 

 

 

§ 9 Övriga frågor 

Styrelseprotokoll 4 2022-05-17 HVAAB (2)
(Signerat, SHA-256 9D200C54FC28142703A6265596564B3D2D39051614007FC6AB26E80D7D0A7F14)

Sida 4 av 6
Page 969 of 1165



2022-05-17 

   
  

 Inga övriga frågor. 

 

§ 10 Avslutning 

 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

Protokoll 4, §1-10 

 

      

Vid protokollet    Ordförande 

 

 

 

David Sparredal    Bengt Johansson 

 

 

Justeras 

 

 

 

Martin Tengfjord 
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Härryda Vatten och Avfall AB 

Årsstämma 2022-05-17 

Plats: Härryda kommun, Råda rum, Kyrkvägen 45, Mölnlycke 

Tid: 14:00-14:30 

 

Agenda 

§1  Stämmans öppnande. 
  

Stämman öppnades av Bengt Johansson 
 

§2 Val av ordförande och sekreterare. 
 

Stämman beslutar: 
att till ordförande för stämman utse Gunnar Häggström 

 att till sekreterare för stämman utse David Sparredal 
 
§3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 
  
 Närvarande aktieägare: 

Härryda kommun genom ombud Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Antal aktier:  50 000 st. 
Antal röster:  50 000 st. (samtliga) 
 

§4  Val av en eller två justerare. 
 

Stämman beslutar att utse Steinar Walsö-Kanstad att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§5 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 
 Stämman förklarades vara behörigen sammankallad. 
 
 
§6 Godkännande av dagordning. 
 

Stämman godkände föreliggande förslag till dagordning tillägg för §15, stämmans 
avslutande.  
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§7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
 

Årsredovisning med revisionsberättelse för 2021 har skickat ut och anses 
framlagd. 

    
§8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.  
 

Lekmannarevisionens granskningsrapport för 2021 har skickats ut och anses 
framlagd. 
  

§9 Beslut om följande.  
a. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
 
Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt framlagd 
årsredovisning för 2021. 
 
b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen. 
  
Stämman beslutar att fastställa dispositioner beträffande bolagets resultat enligt 
den fastställda balansräkningen. 
 
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktör. 
 
Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och 
verkställande direktör för året 2021.  
 

§10 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor, revisorssuppleant 
och lekmannarevisorer med suppleanter. 

  
 Stämman beslutade att fastställa arvoden enligt styrelsens förslag som biläggs 

detta stämmoprotokoll, bilaga, ” Förslag Arvoden HVAAB 2022”. 
 

§11 Rapport om Kommunfullmäktiges i Härryda kommuns val av 
styrelseledamöter och suppleanter samt ordförande och vice 
ordförande. 

 
Det noterades att kommunfullmäktige i Härryda, bilaga ”KF 2020-11-12 
§227” och KF 2021-09-16 §150, kommun utsett följande: 

Bengt Johansson (M) ordförande 

Roland Jonsson (MP) vice ordförande 

Håkan Söderström (M) ledamot 

Hans Jakobsson (C) ledamot 

Martin Tengfjord (SP) ledamot 

Oskar Sköld (S) ledamot 

Erik Holm (SD) ledamot 
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§12 Val av revisorer och revisorssuppleanter.  
 

Stämman beslutade om att utse auktoriserad revisor, Gunilla Lönnbratt, 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 
 

§13 Rapport om Kommunfullmäktiges i Härryda kommuns val av 
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa. 

 
Det noterades att kommunfullmäktige i Härryda kommun, bilaga, Kf 2020-
04-23 §91, utsett följande: 

Bengt Sandén (SD) Lekmannarevisor 

 Mats Eskilsson (M) Lekmannarevisor 

 Christer Holmberg (C) Lekmannarevisor suppleant 

 Marcus Tonell (L) Lekmannarevisor suppleant 

 
 

§14 Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen eller ägardirektiv.  

 
 Inga övriga ärenden. 
 
§15 Stämmans avslutande. 

 
 Ordförande tackade stämmans deltagare och förklarade stämman som avslutad. 
 
 
 
 
 
 
Stämmoprotokoll, §§1-15 justeras, Mölnlycke den dag som framgår av nedan elektroniska 
underskrifter  
  
  
  
Enligt stämmobeslut    Ordförande  
   
Steinar Walsö-Kanstad   Gunnar Häggström  
  
  
  
Sekreterare 
  
David Sparredal  
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
R2

 
2022-07-13

Mål nr: M 2154-21

Telefon
0521-27 02 00

TelefaxPostadress
Box 1070 
462 28 Vänersborg

Besöksadress
Hamngatan 6

E-post: mmd.vanersborg@dom.se
www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/

Expeditionstid
måndag - fredag 
08:00-16:00

Laga kraft
Dom, 2022-06-17

Avgörandet har vunnit laga kraft 2022-07-08.
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2022-06-17 
meddelad i 
Vänersborg 

Mål nr M 2154-21 
 
  

  
 

 
 

Dok.Id 537488 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 1070 
462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 

 

KLAGANDE 
Härryda kommun 
435 80 Mölnlycke 
  
MOTPARTER 
1. Samgräv Recycling AB 
Bilgatan 7B 
442 40 Kungälv 
 
Ombud: Advokaten Tove Andersson och jur. kand. Sunniva Rosqvist 
Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB 
Box 4501, 203 20 Malmö 
 
2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den  
15 april 2021 i ärende nr 551-45604-2019, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Tillstånd till deponi för inert avfall på fastigheterna Kärrsgärde 1:10 och Huvdaby 
1:19 i Härryda kommun 
 
___________ 
 
DOMSLUT 

 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

 

_____________ 
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BAKGRUND 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

(miljöprövningsdelegationen) meddelade den 15 april 2021 Samgräv Recycling AB 

(bolaget) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till anläggande och drift av deponi för 

inert avfall samt tillhörande anläggningar (se bilaga 1). Tillståndet medger 

deponering av totalt 8 300 000 ton inert avfall. Deponering får ske av högst 600 000 

ton inert avfall per kalenderår. 

 

För tillståndet fastställdes följande villkor. 

 

Allmänt 

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 

enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 

åtagit sig i ärendet. 

 

2. Vid anläggningen får följande avfallstyper tas emot och deponeras. 

 

Avfallstyp Karakterisering 
10 11 03 Glasfiberavfall 
15 01 07 Glasförpackningar 
17 01 01 Betong 
17 01 02 Tegel 
17 01 03 Klinker och keramik 
17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och 

keramik än de som anges i 17 01 06 
17 02 02 Glas 
17 05 04 Jord och sten 
19 12 05 Glas 

20 02 02 Jord och sten (endast från trädgårds- och parkavfall. 
Ej matjord eller torv) 

 

3. Kontroll av föroreningshalten för mottagning av massor ska ske genom minst 

ett representativt samlingsprov i en enhetsvolym om 2 000 m3, dock minst ett 

prov per projekt. Tillsynsmyndigheten får vid behov besluta om annat 

utförande av kontrollen av massorna. 
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4. Deponering får ske till en högsta höjd av +170 meter över havet (RH 2000) 

inklusive sluttäckning. 

 

5. Deponering ska utföras så att markytan blir stabil under drift och efter avslutad 

verksamhet. 

 

6. Senast två månader innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas ska en 

arbets- och tidplan lämnas till tillsynsmyndigheten. Av planen ska framgå de 

olika byggnads- och anläggningsmomenten. 

 

7. En konstgjord geologisk barriär ska anläggas bestående av massor med minst 

1 m mäktighet med en permeabilitet mindre än 1 x 10-7 m/s eller motsvarande i 

enlighet med förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Den 

geologiska barriären ska anläggas under och vid behov på sidorna på de 

tilltänkta deponeringsytorna innan deponering påbörjas. 

 

8. Innan deponering får påbörjas ska utförandet och tätheten av den geologiska 

barriären verifieras av verksamhetsutövaren genom kontroll och godkännas av 

tillsynsmyndigheten. Verksamhetsutövaren ska i god tid innan deponering 

påbörjas till tillsynsmyndigheten föreslå hur tätheten ska verifieras samt hur 

omfattande kontrollen ska vara för att vara representativ. 

 

Lukt, damning och nedskräpning 

9. Verksamheten ska bedrivas så att olägenheter till följd av lukt, damning och 

nedskräpning undviks. Om störningar från verksamheten uppkommer ska 

effektiva skyddsåtgärder vidtas. 

 

10. Lokalvägbanan fram till anläggningen ska regelbundet sopas för att minska 

damning från vägen. 

 

11. Det ska finnas ett galler innan utfarten som lastbilar ska kunna köra över så jord 

och lera ska skakas av från däck. 
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Buller 
12. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet får 

inte överskrida högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 

 

helgfri måndag - fredag kl. 07.00-18.00 50 dB(A) 

nattetid   kl. 22.00-07.00 40 dB(A) 

övrig tid     45 dB(A) 

 

Begränsningsvärdena enligt första stycket ska kontrolleras genom mätningar 

vid bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar eller genom mätningar vid 

berörda bostäder (immissionsmätning). Kontroll ska ske, senast tolv månader 

efter att tillståndet har tagits i anspråk och därefter så snart det har skett 

förändringar i verksamheten som kan medföra mer än obetydligt ökade 

bullernivåer och när tillsynsmyndigheten i övrigt anser att kontroll är befogad. 

 

Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 

55 dB(A) utomhus vid bostäder får inte utföras nattetid (kl. 22.00 - 07.00). 

 

Lagring m.m. av kemiska produkter 

13. Kemiska produkter (inklusive bränsle) ska hanteras så att spill och läckage inte 

förorenar omgivningen. Flytande kemiska produkter ska förvaras i täta 

behållare på invallad yta, som är skyddad från nederbörd. 

 

Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största 

behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. Fordonsbränsle ska 

förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner. Cisternerna ska förses 

med påkörningsskydd. 

 

Tankning, och uppställning av arbetsfordon och arbetsmaskiner för natten eller 

längre tid, får endast ske på yta som förhindrar spridning av petroleum-

produkter. Alternativt ska ett skydd för uppsamling av spill vara ordnat under 

parkerade enskilda arbetsfordon eller maskiner. Utrustning för sanering av spill 

ska finnas lätt tillgänglig. 

Page 995 of 1165



  Sid 5 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 2154-21 

Mark- och miljödomstolen  
 
 

 
 
 

 

Utsläpp till vatten 

14. Vatten som avleds från verksamhetsområdet ska före avledning till recipient 

genomgå slam- och oljeavskiljning i sedimentationsdamm. Vattnet ska när det 

lämnar dammarna vara fritt från synliga partiklar och inte innehålla ämnen i 

halter som kan medföra risker för miljön och människors hälsa. 

 

15. Lakvatten från anläggningen ska behandlas i sedimentationsdamm och därefter 

ledas till recipient. 

 

Utgående vatten från sedimentationsdamm för lakvatten får inte överskrida 

följande nivåer, beräknade som årsmedelvärden. 

 

Ämne Halt mg/l 
Bly 0,02 
Koppar 0,03 
Zink 0,18 
Totalkväve 10 
Totalfosfor  1 
Suspenderade ämnen 35 
Olja i vatten 
(mätt som oljeindex) 

 1 

 

pH ska ligga inom intervallet 6,5–9. 

 

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid utsläppspunkt efter 

sedimentationsdamm. Omfattningen av kontrollen för dessa ämnen ska framgå 

av kontrollprogrammet. 

 

Sedimentationsdammen ska vara ändamålsenligt utförd och dimensionerad 

samt försedd med en provtagningsbrunn som möjliggör en representativ 

provtagning på utgående vatten. Utgående vatten från dammen ska kunna 

stängas av. 

 

16. I samband med arbeten i vattenförande diken ska förebyggande åtgärder vidtas 

för att minska risken för grumling nedströms. Om omfattande grumlighet ändå 
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förekommer nedströms dessa arbeten ska ytterligare åtgärder vidtas för att 

reducera påverkan. 

 

Sluttäckning och efterbehandling 

17. En aktuell avslutningsplan som beskriver avslutnings- och efterbehandlings-

åtgärder ska finnas. Planen ska bland annat ange höjder, släntlutningar, 

naturvårdsåtgärder som planeras i samband med sluttäckning och efterföljande 

kontroller. Planen ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast i samband med att 

avfall börjar deponeras. 

 

18. Sluttäckningen av deponin ska vara klar så snart som möjligt efter avslutad 

deponering, dock senast två år efter avslutad deponering om inte tillsyns-

myndigheten medger annat. När sluttäckningen är klar ska detta anmälas till 

tillsynsmyndigheten för godkännande. Arbetet med sluttäckningen ska ske 

successivt. 

 

19. I god tid innan verksamheten i dess helhet eller delar av den avslutas ska 

verksamhetsutövaren lämna in en plan för avveckling till tillsynsmyndigheten. 

 

Kontrollprogram 

20. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 

Programmet ska bland annat ange hur verksamheten kontrolleras med avseende 

på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Programmet ska vidare 

omfatta rutiner för mottagningskontroll av avfall och registrering av det avfall 

som deponeras samt skyddsåtgärder avseende groddjur med mera. Ett förslag 

till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader 

efter att tillståndet har tagits i anspråk. 
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YRKANDEN M.M. 

Härryda kommun (kommunen) har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut 

och yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva beslutet och avslå ansökan.  

Kommunen har anfört i huvudsak följande. 

 

Den utpekade platsen är olämplig för lokalisering av verksamheten och 

utredningarna som ligger till grund för beslutet är bristfälliga. Nedan fördjupas 

dessa grunder för överklagandet. 

 

Härryda kommuns översiktsplan 2012 

Lokaliseringen av verksamheten är inte förenlig med kommunens översiktsplan.  

I översiktsplanen anges området som övrig mark på kartan, huvudsakligen som 

mark för skogsbruk. Det finns inte någon särskild beskrivning av området i 

översiktsplanen eftersom någon förändring av markanvändning inte pekas ut. 

 

Översiktsplanen tas fram för att det ska finnas en långsiktig plan för hur kommunen 

kan utvecklas och vad som ska bevaras. Det översiktliga perspektivet i en 

översiktsplan är av stor vikt att beakta och hämta ledning av vid etableringar av 

olika verksamheter som tar ny mark i anspråk för att möjliggöra en sammanhållen 

utveckling med beaktande av en god hushållning av mark i regionen.  

 

Det finns stora områden utpekade i översiktsplanen för bland annat denna typ av 

verksamhet. I dessa områden kan verksamheter etableras tillsammans för att få 

effektivare markanvändning och för att uppnå samordningsvinster. Detta kan 

medverka till mindre negativa miljöeffekter, vilket även länsstyrelsen har lyft. 

Inom delar av de områden som är utpekade för denna typ av verksamhet i 

översiktsplanen finns det i dag redan verksamheter. På så sätt är samordnings-

vinsterna i dessa områden inte beroende av eventuella framtida tillstånd. Alla 

områden som är utpekade i översiktsplanen ligger lika nära eller närmare 

Storgöteborg, vilket innebär att transportavstånden är bättre eller likvärdiga. 
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Områdesbestämmelser 

Det område som är föremål för tillstånd till deponi ligger inom generalplanen för 

Landvetter flygplats m.m., numera benämnt som områdesbestämmelse. Enligt 

bestämmelse i generalplanen får det aktuella området endast användas för jord-och 

skogsbruk. En områdesbestämmelse är bindande. Områdesbestämmelsen ger 

således stöd för vad som framgår i översiktsplanen om markanvändningen för 

området. 

 

Gestaltning 

Området som berörs av beslutet är lokaliserat utmed den allmänna vägen. Det är 

därför viktigt hur området utformas och uppfattas av människor som passerar 

området och som vistas där, så som boende och besökare. Kommunen har uppfattat 

att utformningen av befintlig anläggning ger upphov till störningar och uppfattas 

som negativ av kommuninvånare. 

 

Miljöprövningsdelegationen anser att sökandes åtgärd att bevara en trädridå närmast 

väg 554 och utformningen av deponin när den avslutas är tillräckligt. Denna 

bedömning delas inte. Tillståndet för deponin är till exempel 30 år, vilket innebär 

att det alltså kommer att vara ett verksamhetsområde i minst 30 år innan det 

eventuellt åter blir ett naturområde. 

 

För att stärka och säkerställa vattenförsörjningen i kommunen och få en redundans 

mellan den östra och västra delen av kommunen har norra delen av det berörda 

området detaljprojekterats för att anlägga överföringsledningar för dricks- och 

spillvattenledningar till Hindås. Det framgår inte av tillståndet hur deponin förhåller 

sig till dessa ledningar. 

 

Damning 

Redan i dag får kommunen in klagomål gällande damning på väg samt stenskott 

och förstörd lack på bilar på grund av bolagets befintliga recyclingsverksamhet  

på fastigheten Fäxhult 1:33. En etablering av en deponi kommer att innebära att 

antalet tunga fordon på vägen ökar. Det går inte att se att de villkor som satts för 
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verksamheten gällande damning m.m. kommer att innebära att situationen kommer 

att förbättras. Åtgärderna är desamma som finns i dag. 

 

Lokaliseringsalternativ 

Samtliga alternativa platser, utom en, som bolaget har undersökt ligger i Härryda 

kommun. Möjliga alternativa lokaliseringar är inte tillräckligt utredda. Utredningen 

bör redovisa fler områden i regionen, omfattande en radie av minst 30 km från 

Göteborg. 

 

Bolaget har motsatt sig att det överklagade beslutet upphävs och anser att 

överklagandet ska avslås i sin helhet.  

 

Till stöd för sin talan har bolaget hänvisat till vad som tidigare har anförts hos 

underinstansen samt tillagt i huvudsak följande.  

 

Behovet av verksamheten i Härryda kommun 

Bakgrunden till ansökan är att det finns ett stort behov av deponier för inerta 

överskottsmassor i regionen till följd av stora pågående och planerade 

infrastrukturprojekt. Inom Härryda kommun planeras t.ex. flera nya projekt på 

Landvetter flygplats samt en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg mellan 

Göteborg och Borås. Att det finns ett behov av att utöka deponikapaciteten i 

regionen har även konstaterats av kommunen och får anses vara ostridigt. 

 

Den valda lokaliseringens lämplighet 

ÖP2012 

En översiktsplan redovisar vilka allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 

användningen av markområden. Översiktsplanen är dock inte juridiskt bindande 

utan endast vägledande för beslut om markanvändning. Eftersom översiktsplanen 

endast anger de stora dragen i fråga om markanvändningen tar den inte ställning till 

detaljfrågor som t.ex. lämpligheten av enstaka nya exploateringar. Det är därför 

först i ett enskilt ärende som avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen 

kan ske fullt ut. Vilken betydelse en översiktsplan får som underlag i ett enskilt 
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ärende beror på hur konkret och nyanserat planen är utformad (se prop. 1985/85:1 s. 

267 f. och Mark- och miljööverdomstolens dom den 9 maj 2012 i mål nr P 602-12). 

 

I ÖP2012 är det aktuella området markerat som övrig mark, huvudsakligen 

skogsbruk. Planen innehåller dock ingen närmare beskrivning av vad detta innebär 

eller hur markeringen ska tolkas. Det kan därmed ifrågasättas om ÖP2012 har den 

konkretion som krävs för att den ska kunna tillmätas någon avgörande betydelse i 

aktuellt mål. 

 

Oaktat ovanstående bedöms verksamheten som tillståndet omfattar vara förenlig 

med ÖP2012. Detta anser även miljöprövningsdelegationen. Som kommunen har 

påtalat finns det visserligen andra områden som har pekats ut som föreslagna 

verksamhetsområden i översiktsplanen. Dessa omfattar områden för utbyggnad av 

verksamheter på kort sikt (inom 10 år) och på lång sikt. De markerade områdena 

beskrivs dock som just föreslagna utbyggnadsområden. 

 

Strax väster om den plats som valts för Brattås deponi finns området Bugärde-

Lillhult som pekats ut som utbyggnadsområde för verksamhetsändamål på lång sikt. 

En lokalisering av verksamheten där undersöktes inom ramen för bolagets 

alternativutredning. Lokaliseringen valdes dock bort då större delen av området 

redan är ianspråktaget för bergtäktverksamhet och då den kvarvarande ytan (cirka 

25 ha) är för svårtillgänglig då det saknas vägar inom området. 

 

Det bör erinras om att det i ÖP2012 uttryckligen anges att planen endast är en s.k. 

strategisk översiktsplan som ska peka ut riktningen, inte ange lösningen på alla 

frågeställningar, problem eller förhållanden. Planen redovisar vidare endast 

grunddragen i markanvändningen och kommunens syn på hur den byggda miljön 

ska utvecklas och bevaras vid tiden för planens tillkomst.  

 

Det bör därtill nämnas att kommunfullmäktige den 18 juli 2018 fattat beslut om att 

aktualitetspröva ÖP2012 mot bakgrund av att planen inte längre bedöms motsvara 

kommunens långsiktiga politiska vision för mark- och vattenanvändningen och 
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därmed inte bedöms utgöra ett aktuellt beslutsunderlag. Arbetet med att ta fram en 

ny översiktsplan påbörjades under våren 2019. 

 

Som även miljöprövningsdelegationen har tagit fasta på är översiktsplanen endast 

vägledande i frågan om var det kan vara lämpligt att etablera en verksamhet. Den 

utesluter dock inte att etableringar kan ske på andra platser. Det faktum att 

översiktsplanen pekar ut andra områden för verksamheter innebär inte heller att 

områden som inte är föreslagna per automatik är olämpliga. I det här fallet rör det 

sig om en lokalisering som visserligen inte är angiven som ett verksamhetsområde, 

men inte heller som särskilt skyddsvärt på något sätt. Avståndet från områden som 

markerats som lämpliga för bostadsändamål eller som värdefulla på grund av natur, 

kultur och friluftsliv m.m. är relativt långt. Det finns således inget i ÖP2012 som 

indikerar att lokaliseringen skulle vara olämplig eller direkt oförenlig med planen. 

Kommunen har inte heller utvecklat varför den anser att den tillståndsgivna 

lokaliseringen skulle strida mot ÖP2012, vilket i sig ger skäl att ifrågasätta 

överklagandet (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 maj 2020 i mål  

nr P 1820-19).  

 

Den tillståndsgivna verksamheten är lokaliserad 1,5 km nordost om Ryamotet vid 

riksväg 40, strax öster om väg 554 mot Hindås. Som nämns är området strax 

västerut utpekat som utbyggnadsområde för verksamhetsändamål på lång sikt samt 

ianspråktaget för bergtäktverksamheter. Det kan således konstateras att deponin är 

lokaliserad till ett område i nära anslutning dels till befintlig infrastruktur, dels till 

ett exploaterat område som i ÖP2012 pekats ut som ett område för just 

verksamheter. Detta talar starkt för att den valda lokaliseringen är lämplig och 

förenlig med ÖP2012. Då det dessutom saknas omständigheter som tyder på att den 

tillståndsgivna verksamheten på den valda platsen skulle strida mot planens 

intentioner får lokaliseringen sammanfattningsvis anses väl förenlig med ÖP2012. 

 

Planer och befintliga verksamheter i närområdet 

Som kommunen har anfört ingår området för den ansökta verksamheten i det 

område som omfattas av generalplanen från år 1980. Verksamheten är 
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lokaliserad inom det område som benämns Tljs 2 i generalplanen och som enligt 

planen enbart får användas för jord- och skogsbruk. 

 

Den 26 augusti 2021 beslutade kommunstyrelsen att ta fram underlag för att 

upphäva generalplanen. Beslutet motiverades enligt följande: 

 

I 1947 års byggnadslag infördes de översiktliga planinstituten såsom 
generalplaner för städer och tätorter. Generalplaner var ett verktyg för 
övergripande samhällsplanering. Alla typer av bestämmelser som finns i 
fastställda generalplaner har rättsverkan som områdesbestämmelser trots att 
vissa av dem enligt plan- och bygglagen (PBL) inte får antas som 
områdesbestämmelser idag.  
 
Sedan dess har PBL samt riksintressen och påverkansområden för flygplatsen 
ändrats flera gånger. Generalplanen utgör ett hinder för kommunens 
utveckling, bl.a. förhandsbesked utanför nu gällande buller- och 
påverkanszoner. Riksintresset m.m. för flygplatsen skyddas och regleras i 
andra dokument. Därutöver pågår ett arbete med framtagande av ny 
översiktsplan.  

 

På kommunens hemsida finns information om att det för närvarande pågår en 

förstudie för upphävande av bestämmelserna, samt att processen och tidplanen 

ska kunna presenteras i december 2021. I detta sammanhang ska särskilt erinras om 

att det redan när ÖP2012 togs fram stod klart för kommunen att generalplanen blivit 

inaktuell. I ÖP2012 anges att områdesbestämmelserna i generalplanen är vaga och 

svårtydda. Det anges även att bestämmelserna behöver upphävas eller förnyas och 

göras tydligare, samt att gränserna för områdesbestämmelserna bör anpassas till 

Trafikverkets beslut den 5 maj 2011 om precisering av riksintresset för Landvetter 

flygplats samt influensområdena för flygbuller m.m. (ÖP2012 s. 100 ff.). Delar av 

det område som enligt generalplanen ska användas endast för jord- och skogsbruk 

utgör redan i dagsläget utbyggnadsområde för verksamheter enligt ÖP2012. 

 

Just nu pågår ett samrådsförfarande inför framtagande av förslag till en ny 

översiktsplan. Av kartan och utvecklingsförslagen på den framtagna ortsstudien  

för Härryda (s. 25 f.) framgår att kommunen har planer på bebyggelse och 

verksamhetsområden inom generalplanens område. Av strategikartan i det 
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framtagna dokumentet Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 

(s. 20) framgår vidare att utvecklingsområden planeras inom generalplanens 

områden.  

 

Även i detaljplaneringen är det tydligt att kommunen arbetar med att utveckla 

området som omfattas av generalplanen på olika sätt. Den 21 november 2011 

godkände kommunstyrelsen ett program för detaljplan för Airport City, vilket 

omfattar delar av markområdet som omfattas av generalplanen och ligger till 

grund för ett flertal detaljplaner i kommunen. Enligt programmet är planen att 

byggnader avsedda för handel, logistik och kontor m.m. ska komma till stånd i 

området. Även de detaljplaner som tagits fram senare möjliggör utveckling för 

verksamheter m.m. 

 

Mot ovan bakgrund är det synnerligen förvånande att kommunen nu åberopar 

generalplanen som grund för att bolaget inte skulle erhålla tillstånd till ansökt 

verksamhet. 

 

I sammanhanget ska också understrykas att det redan i dagsläget finns flera 

verksamheter och annan byggnation inom generalplanens område. Inom området 

Tljs 2 finns t.ex. Bugärde bergtäkt som har bedrivits av Skanska med stöd av 

tillståndsbeslut och tillhörande ändringstillstånd från Miljöprövningsdelegationen 

vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2005-06-20, dnr 541-2498-2005, 

respektive 2019-03-13, dnr 551-28391-2018). Mark- och miljödomstolen vid 

Vänersborgs tingsrätt har även den 15 december 2020 i mål nr M 3787-19 meddelat 

ett utökat tillstånd för Bugärde bergtäkt. På förfrågan har Skanska uppgett att det i 

Bugärde har bedrivits täktverksamhet sedan slutet av år 1996. Generalplanen har 

varit en del i prövningen av Skanskas tillstånd till verksamheten vid Bugärde 

bergtäkt, men i övrigt inte påverkat den tillståndsgivna verksamheten. 

 

I området intill det aktuella området för verksamheten, i generalplanen benämnt 

Tljs 1, finns även verksamheten Landvetterkrossen som drivs av Veidekke, 

enligt tillstånd meddelat av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i  
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Västra Götalands län (2010-11-17, dnr 551-52853), delvis ändrat av mark- och 

miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt (2011-05-24, mål nr M 4018-10) samt 

senare genom ändringstillstånd från miljöprövningsdelegationen (2018-03-07, dnr 

551-43822-2016).  

 

Verksamheterna i närområdet liknar nu ansökt verksamhet. Samtliga ligger inom 

det område som kommunen nu gör gällande att den ansökta verksamheten inte är 

möjlig med hänsyn till generalplanen. Det ska särskilt noteras att Tljs 1 ligger 

närmare Landvetter flygplats än vad Tljs 2 gör och att detta område är föremål för 

strängare reglering än Tljs 2. 

 

Den 10 mars 2022 beviljade miljöprövningsdelegation Massoptimering Väst AB 

tillstånd till anläggande och drift av deponi samt tillhörande anläggningar inom 

fastigheten Bjällås 1:1 i Härryda kommun. Tillståndet omfattar totalt 480 000 ton 

inert avfall samt högst 150 000 ton per kalenderår. Av tillståndet framgår att 

kommunen har tillstyrkt sökandebolagets ansökan med angivande av följande: 

 
Området ligger under bullerzonen för Landvetter flygplats vilket innebär att 
området redan är bullerstört både från Landvetterkrossen som ligger norr om 
det nu aktuella området och riksväg 40 och flygplatsen precis söder om 
fastigheten. Det är bättre att en utveckla bullrande verksamhet i ett redan stört 
område, än att ta ett helt nytt och tyst område i anspråk. 

 
Beslutet har inte överklagats. Att kommunen i närtid har tillstyrkt en annan 

deponiverksamhet inom det område som i generalplanen benämnts Tljs 1 bekräftar 

att det inte föreligger något hinder mot bolagets verksamhet med hänsyn till 

generalplanen.  

 

Generalplanens syfte och reglering 

För att kunna tolka och tillämpa generalplanens bestämmelser korrekt måste 

planens syfte beaktas. Bedömningen av en åtgärds planenlighet måste vidare göras 

utifrån den lagstiftning, de allmänna råd och de handböcker som gällde när 

planen tillkom (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 9 april 2015 

i mål nr P 8223-14). 
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Generalplanen är fastställd genom regeringsbeslut den 27 mars 1980. Av 

regeringsbeslutet framgår att generalplanen omfattar den del av kommunen som, 

vid tiden för planens upprättande, beräknades bli utsatt för flygbullerstörningar 

från Landvetter flygplats. Syftet med planen var att reglera markanvändningen  

så att ett rationellt utnyttjande av området som flygplats skulle möjliggöras, 

dvs. att säkerställa flygplatsens utvecklingsmöjligheter och drift. För att uppfylla 

nämnda syfte begränsas markanvändningen inom det område som omfattades 

av generalplanen. Området delas in i olika delområden med olika begräsningar 

baserade på utredningar om buller från flygplatsen. Inom områden där buller 

från verksamheten vid flygplatsen bedömdes överskrida vissa nivåer reglerades 

att viss störningskänslig bebyggelse inte fick uppföras. 

 

Vid fastställelse av generalplanen uttalade regeringen att en bedömning om 

undantag från generalplanen skulle göras enligt 13 § i den numera upphävda 

byggnadslagen (1947:385). Enligt nämnda bestämmelse skulle undantag från en 

gällande generalplan meddelas när särskilda skäl förelåg och generalplanens 

syfte inte motverkades genom nybyggnationen. 

 

En anläggning för deponering av inert avfall på ansökt plats inverkar inte  

negativt på möjligheterna att bedriva flygplatsverksamheten och innebär ingen  

risk för begränsning av flygplatsens drift. Tvärtom är deponiverksamhet i  

högsta grad lämplig på platsen utifrån generalplanens syfte, då det är fråga om  

en icke-störningskänslig verksamhet, som till skillnad från t.ex. bostäder inte 

motverkar flygplatsens verksamhet i bullerhänseende.  

 

Verksamhetens påverkan på Landvetter flygplats har vidare blivit föremål för 

utredning och redovisats i bolagets ansökningshandlingar. Genomförda utredningar 

visar tydligt att verksamheten inte innebär någon störning eller begränsning 

av betydelse för flygplatsens drift. Swedavia Airport har yttrat sig om den 

ansökta verksamheten den 22 mars 2018. I yttrandet anges bl.a. att Göteborg 

Landvetter Airport är klassad som ett riksintresse för kommunikationer 

och därför ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet 
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av flygplatsen. Vidare anges att det kan handla om risk för störning av 

radiokommunikation mellan flygplan och trafikledning, försämrad sikt eller ökad 

förekomst av fågel. Ett antal villkor för att motverka nämnda störningar förslås. 

Några synpunkter på verksamheten i övrigt eller på bullerproblematik framfördes 

överhuvudtaget inte. 

 

Av ovanstående framgår tydligt att den aktuella verksamheten inte utgör sådan 

bebyggelse som generalplanen syftade till att begränsa. Enligt de regler som gällde 

vid tiden för generalplanens tillkomst fanns möjlighet att göra undantag från 

förbudet mot ny bebyggelse i just sådana situationer som den nu aktuella, där 

generalplanens syfte inte motverkades genom nybyggnationen. Då syftet med 

generalplanen otvetydigt upprätthålls kan det inte vara fråga om annat än möjligen 

en mindre avvikelse, för det fall jord- och skogsbruk inte skulle anses inkludera 

återvinningsverksamhet (jfr 2 kap. 6 § 3 stycket miljöbalken).  

 

Att helt jämförliga verksamheter har bedömts tillåtliga på ännu närmare avstånd till 

flygplatsen jämfört med aktuell verksamhet och därtill uttryckligen tillstyrkts av 

kommunen visar med tydlighet att överklagandet ska avslås. Likställighetsprincipen 

innebär direkt hindermot en annan bedömning i förevarande fall. 

 

Visuell påverkan 

Deponiverksamheten innebär en förändring av landskapsbilden genom en 

topografisk höjning. Påverkan på landskapsbilden har beskrivits i miljökonsekvens-

beskrivningen i ärendet och eftersom ansökan omfattade utfyllnad upp till 

+190 meter är det denna höjd som bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen 

utgår från. Tillståndet medger dock endast deponering till en högsta höjd av  

+170 meter, varför påverkan i praktiken blir betydligt mindre. 

 

Bolaget kommer att bevara en befintlig trädridå närmast väg 554 och deponin 

kommer inte att utformas så att den från vägen är synlig över trädridån. Detta 

medför att den visuella påverkan från vägen blir mycket liten. Närmaste bostäder 

ligger vidare cirka 500 meter bort och det finns inga utpekade anläggningar för 
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friluftsliv i närheten. Det är därmed inte troligt att ett stort antal människor kommer 

att passera förbi eller vistas i området för deponin på ett sätt som är av relevans för 

denna prövning. 

 

Anläggningen kommer att efterbehandlas genom sluttäckning med ett minst 

0,3 meter tjockt växtetableringsskikt, bestående av växtjord som planteras med 

skog. Projektering av sluttäckningen kommer att ske i ett senare skede och 

detaljutformning av deponins slutliga marknivåer beslutas i samråd med markägare 

och tillsynsmyndighet när verksamhetsperioden för deponin närmar sig slutdatum. 

I verksamhetsområdets yttre kanter kommer deponislänterna dock att planeras på så 

sätt att marknivåerna sammanfaller.  

 

Det erinras om att sluttäckning av deponin kommer att ske etappvis med successiv 

återplantering av skog. Det kommer alltså inte att ta 30 år innan arbetet med 

sluttäckning påbörjas och åtgärder för att återskapa naturområden vidtas. Bolaget 

kommer vidare att färdigställa sluttäckningen av deponin så snart som möjligt efter 

avslutad verksamhet. Det ska även erinras att det inte finns något utpekande eller 

liknande som innebär att området måste bli ett naturområde i framtiden. 

 

Damning och nedskräpning 

För att minimera risken för damning och nedskräpning av vägar har tillståndet 

förenats med ett antal villkor (villkor nr 9–11). Dessa har utformats med 

utgångspunkt i bolagets egna förslag och har av miljöprövningsdelegationen 

bedömts utgöra tillräckliga skyddsåtgärder. 

 

Utöver vad som regleras i villkor anges flertalet skyddsåtgärder i avsnitt 8.5–8.6 i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Där anges bl.a. att deponin ska besås med gräs eller 

liknande så snart som möjligt efter sluttäckning för att förhindra yterosion vid torr 

och blåsig väderlek. Vidare anges att spridning av damm kan motverkas genom att 

trädpartier runt deponin bevaras samt att andra åtgärder än galler kan vidtas för att 

jord och lera ska skakas av från däck, till exempel vattenbad som lastbilarna kör 

igenom. 
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Under handläggningen vid miljöprövningsdelegationen framförde Trafikverket 

synpunkter på nedskräpning, damm och spill från transporter. Av det sista yttrande 

framgår dock att Trafikverket anser att bolaget till stora delar har tillgodosett 

tidigare synpunkter. Att Trafikverket såvitt får förstås anser att riskerna kopplade 

till nedskräpning, damm och spill från transporter har blivit erforderligt hanterade 

talar starkt för att det inte finns skäl att upphäva tillståndet eller föreskriva 

ytterligare villkor med anledning av vad kommunen har fört fram. 

 

Kommunen har vidare inte angett vilka ytterligare skyddsåtgärder den anser 

nödvändiga för att säkerställa att det inte uppstår oacceptabel omgivningspåverkan. 

Eftersom närmaste bostad ligger cirka 500 meter bort från anläggningen och det är 

cirka 1,6 kilometer fram till allmän väg är det inte troligt att damning och 

nedsmutsning kommer att innebära störningar för omgivningen. Eventuell påverkan 

förväntas bli lokal och temporär. Med hänsyn till de långtgående villkor som 

föreskrivs i tillståndet samt de frivilliga åtgärder som föreslagits får eventuella 

kvarvarande risker dessutom anses väl hanterade. Detta bekräftas inte minst av 

Trafikverkets yttrande. 

 

Kommunens detaljprojektering för överföringsledningar för dricks- och 

spillvattenledningar i den norra delen av det berörda området 

Överföringsledningarna kommer att dras längre norrut och berör inte verksamhets-

området. Detta har verifierats med kommunens konsulter för ledningsdragningen. 

Området för verksamheten respektive ledningarna ligger på sådant avstånd från 

varandra att det saknas behov av utredning. 

 

Alternativutredning 

Kommunen har anfört att bolaget borde utreda flera möjliga alternativa 

lokaliseringar. Någon närmare förklaring till kommunens inställning i denna del 

anges dock inte. Bolaget har utrett sex alternativa lokaliseringar för verksamheten 

öster om Göteborg (samt ett nollalternativ) och funnit att den tillståndsgivna 

lokaliseringen utgör bästa plats. Bolagets uppfattning är att alternativen är 
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tillräckligt utredda. I tillståndet har miljöprövningsdelegationen uttryckligen angett 

att den delar bolagets bedömning. Befintlig utredning bör därmed anses fullgod. 

 

Bolagets alternativutredning redovisas i avsnitt 3 i miljökonsekvensbeskrivningen 

och sammanfattas kort i det följande. Lokaliseringsvalet har gjorts utifrån följande 

kriterier: 

⁃ Tillräcklig yta ska finnas tillgänglig för en långsiktig etablering av 

verksamheten. 

⁃ Transportavståndet från Göteborg bör inte överskrida 30 km. Längre avstånd 

bedöms inte vara miljömässigt eller ekonomiskt motiverat. 

⁃ Vägstandarden ska vara bra. 

⁃ Verksamheten ska kunna etableras på platsen med liten påverkan på 

omgivningen. 

⁃ Verksamhetens etablering på platsen ska vara i överensstämmelse med 

kommunala planer. 

⁃ Möjlighet till samlokalisering med annan verksamhet för att uppnå 

samordningseffekter. 

 

De platser som undersökts som möjliga lokaliseringsalternativ är Brattås, Rya, 

Bugärde-Fäxhult, Bugärde-Lillhult, Getabrohult och Fäxhult-Kärrsgärde. Rya  

och Bugärde-Fäxhult har bedömts som mindre lämpliga än Brattås på grund av det 

korta avståndet till närmaste bostäder. Getabrohult har valts bort då det saknas 

tillgängliga anslutningsvägar, vilket medför att åtkomsten till området med 

lastbilstransporter är mycket begränsad. Fäxhult-Kärrsgärde har valts bort då det 

inte finns ett tillräckligt stort markområde tillgängligt samt då det saknas bra vägar 

till området. Som nämnts ovan är området Bugärde-Lillhult till stora delar redan 

ianspråktaget för bergtäktverksamhet och den kvarvarande ytan är för 

svårtillgänglig då det saknas vägar. 

 

Av de undersökta lokaliseringsalternativen är det bara Brattås som har de ytor som 

krävs för verksamheten. Avståndet till centrala Göteborg är endast 24 km, vilket 

innebär att verksamheten kommer ha god närhet till pågående projekt som genererar 
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inerta massor. Brattås är dessutom beläget i nära anslutning till väl utbyggd 

infrastruktur. Miljökonsekvensbeskrivningen visar att verksamheten kan bedrivas 

på platsen med liten påverkan på miljön. Vidare finns inga permanentbostäder inom 

500 meter. Som framgått ovan bedöms en etablering på platsen vara förenlig med 

ÖP2012. Strax sydväst om Brattås deponi bedriver bolaget en anläggning för 

återvinning och mellanlagring. Vidare har bolagets systerföretag Samkross i 

Härryda AB ansökt om tillstånd för bergtäkt strax norr om Brattås deponi. Vid en 

lokalisering i Brattås kan således flera fördelar uppnås, bl.a. kan transporter för 

verksamheterna samordnas med miljövinster som följd. 

 

Sammantaget bedöms Brattås vara det mest lämpliga lokaliseringsalternativet och 

en etablering på vald plats vara väl förenligt med 2 kap. 6 § miljöbalken. 

 

Sammanfattning om lokaliseringens lämplighet 

Eftersom såväl miljöpåverkan som verksamhetskostnaderna ökar med ett ökat 

transportavstånd måste mottagningsanläggningar för massor med nödvändighet 

lokaliseras på så nära avstånd som möjligt från de platser där överskottsmassor 

förväntas uppkomma. En mottagningsanläggning för massor på den tilltänkta 

platsen möjliggör relativt korta transporter från Göteborg. Detta innebär i sin tur att 

miljökonsekvenserna i form av luftföroreningar m.m. samt transportkostnaderna blir 

mindre jämfört med om verksamheten skulle lokaliseras längre från Göteborg. 

Redan av detta skäl är lokaliseringen lämplig och väl vald. 

 

Den planerade verksamhetens konsekvenser för kommunala planer, skyddade 

områden, landskapsbild, natur- och kulturmiljö, vatten och friluftsliv m.m. har 

utretts och utredningen visar sammantaget att verksamheten inte ger någon 

oacceptabel påverkan på omgivningen utifrån de angivna aspekterna. Detta visar 

också att lokaliseringen är välavvägd och tillåtlig på ansökt plats.  

  

Alternativutredning visar dessutom att den valda lokaliseringen är den mest 

lämpliga utifrån den tillgängliga ytan inom området, avståndet till centrala 

Göteborg, den väl utbyggda infrastrukturen, verksamhetens begränsade 
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omgivningspåverkan och förenlighet med kommunala planer samt de 

samordningseffekter som kan uppnås på platsen på grund av närheten till  

andra verksamheter. 

 

Länsstyrelsen har motsatt sig att det överklagade beslutet upphävs och har anfört i 

huvudsak följande.  

 

Området omfattas av en generalplan för Landvetter flygplats m.m. från år 1980. 

Syftet med planen var att reglera markanvändningen så att ett rationellt utnyttjande 

av området som flygplats skulle möjliggöras, dvs. att säkerställa flygplatsens 

utvecklingsmöjligheter och drift.  

 

I likhet med bolaget anser länsstyrelsen att generalplanens syfte var att säkerställa 

bullerfrågan och att flygplatsens verksamhet inte skulle påverkas. Generalplanen 

var ett sätt att hantera bullerfrågan innan riksintresset för Landvetter flygplats 

pekades ut den 5 maj 2011 (dnr TRV 2011/30571-B). Detta framgår av regeringens 

besluthandlingar från den 27 mars 1980 där följande anges (s. 1): 
Generalplanen omfattar den del av kommunen som, vid tidpunkten för planens 
upprättande, beräknades bli utsatt för flygbullerstörningar från verksamheten 
vid Landvetter flygplats och har tillkommit för att reglera markanvändningen 
så att ett rationellt utnyttjade av området som flygplats möjliggörs. 

 

I beslutet hänvisar regeringen även till att planbestämmelserna § 2 a, § 2 b och 

§ 2 c inte ska fastställas och att dispenser ska prövas utifrån 13 § byggnadslagen: 
I generalplanebestämmelserna har intagits föreskrifter om att 
byggnadsnämnden har rätt att medge vissa avvikelser från generalplanen. 
Regeringen finner det olämpligt att införa sådana dispensregler i 
planbestämmelserna, då detta skulle kunna motverka generalplanens 
intentioner. Fråga om eventuella avvikelser får prövas enligt reglerna i 13 § 
byggnadslagen. Regeringen finner därför att § 2 a) andra meningen, § 2 b) 
och § 2 c) i planbestämmelserna inte skall fastställas. 

 

13 § byggnadslagen har följande lydelse: 
Nybyggnad må icke företagas i strid mot fastställd generalplan; dock må 
Konungen och, enligt av Konungen meddelade föreskrifter, myndighet som 
Konungen bestämmer medgiva undantag, när särskilda skäl äro därtill och 
generalplanens syfte icke motverkas. Kan fastighet, vilken bildats före planens 
fastställande, därefter icke tagas i anspråk för byggnadsändamål, må ock 
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undantag enligt vad nu sagts medgivas, om generalplanens syfte icke; avsevärt 
motverkas. 

 

En deponi för inert avfall på ansökt plats bedöms inte inverka negativt på 

möjligheterna att bedriva flygplatsverksamheten och innebär ingen risk för 

begränsning av flygplatsens drift. Den aktuella verksamheten utgör inte sådan 

bebyggelse som generalplanen syftar till att begränsa. En deponi är inte heller en 

störningskänslig verksamhet. Då syftet med generalplanen upprätthålls kan 

etableringen utgöra en mindre avvikelse. Mot bakgrund av planens utformning och 

ursprungliga syfte menar länsstyrelsen att den sökta verksamheten är förenlig med 

områdesbestämmelserna. 

 

I övrigt delas miljöprövningsdelegationens bedömning i det överklagade beslutet. 

 

DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser framgår, med undantag för vad som redovisas nedan, av 

miljöprövningsdelegationens beslut.  

 

Lokaliseringsutredningen              

Kommunen har invänt att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig eftersom 

lokaliseringsutredningen, med ett undantag, har avgränsats till att omfatta 

lokaliseringar inom Härryda kommun.  

 

Bolaget har utifrån ett antal kriterier undersökt fem alternativa platser för 

lokalisering av deponin, utöver den nu valda platsen. Av de undersökta 

lokaliseringarna ligger en i Bollebygds kommun medan övriga ligger i Härryda 

kommun. Mark- och miljödomstolen bedömer inte att urvalet är att anse som för 

snävt för att en prövning ska kunna göras av om den valda platsen utgör en lämplig 

lokalisering av verksamheten. I likhet med miljöprövningsdelegationen anser 

domstolen att lokaliseringsutredningen är av den omfattning och kvalitet som krävs 

för en prövning av ansökan ska kunna göras.  
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Områdesbestämmelser 

Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken får ett tillstånd eller en dispens inte  

ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller 

bestämmelserna inte motverkas.  

 

Området för den planerade deponin omfattas av generalplan för Landvetter flygplats 

m.m. i Härryda kommun från den 27 mars 1980 som enligt 17 kap. 3 § äldre plan- 

och bygglagen (1987:10) jämfört med punkten 4 i övergångsbestämmelserna till 

gällande plan- och bygglag (2010:900) ska gälla som områdesbestämmelser i den 

mån de har fastställts. Av regeringens beslut att fastställa generalplanen framgår att 

den tillkom för att reglera markanvändningen så att ett rationellt utnyttjade av 

området som flygplats möjliggjordes. Landvetter flygplats är numera utpekad av 

Trafikverket som riksintresse som även har preciserat riksintresseanspråket i beslut 

den 5 maj 2011 (ärendenummer TRV 2011/30571-B). 

 

Den valda lokaliseringen av deponin är belägen inom ett område som i general-

planen betecknats med Tljs 2. Enligt generalplanens fastställda planbestämmelse  

§ 1 b) omfattar områden betecknade med Tljs flygbullerzon och får användas endast 

för jord- och skogsbruk. I generalplanen finns även särskilda bestämmelser för 

bebyggande av marken, däribland § 2 b) som reglerar när nybebyggelse inom 

område betecknat med Tljs 2 får ske. Denna bestämmelse fastställdes dock aldrig  

av regeringen då den bedömdes kunna motverka planens intentioner. I stället 

hänvisade regeringen till att avvikelser fick prövas enligt 13 § byggnadslagen 

(1947:385) som möjliggjorde undantag för om särskilda skäl förelåg och planens 

syfte inte motverkades. 

 

Enligt aktuell översiktsplan, ÖP2012, utgör delar av det område som enligt 

generalplanen ska användas endast för jord- och skogsbruk redan i dagsläget 

utbyggnadsområde för verksamheter. Inom område som i generalplanen betecknats 

med Tljs bedriver till exempel Skanska Industrial Solutions AB en bergtäkt. 

Skanska Industrial Solutions AB beviljades den 15 december 2020 tillstånd till 
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fortsatt och utökad bergtäkt i området (se mark- och miljödomstolens i Vänersborg 

dom i mål nr M 3787-19). Bolaget överklagade domen till Mark- och miljööver-

domstolen och yrkade ändring avseende den ekonomiska säkerheten och vissa 

villkor. I dom meddelad den 9 februari 2022 ändrade Mark- och miljööver-

domstolen underinstansens dom avseende villkoren (se mål nr M 14814-20).  

 

Mark- och miljödomstolen bedömer inte att den sökta verksamheten är av sådant 

slag att den kan komma att påverka utnyttjande av området för flygtrafik. Tillstånd 

till verksamheten kan därmed inte anses strida mot syftet med områdes-

bestämmelsen. Mot denna bakgrund och med hänsyn till vad som framkommit i 

målet om annan befintlig verksamhet inom området med den aktuella 

områdesbestämmelsen kan avvikelsen anses som en liten avvikelse. Den sökta 

verksamheten strider därmed inte mot 2 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken. 

 

Översiktsplanen 

I Härryda kommuns gällande översiktsplan är området där deponin planeras 

betecknad som ”övrig mark, huvudsakligen skogsbruk”. Kommunen har anfört att 

lokalisering av verksamheten till den aktuella platsen saknar stöd i översiktsplanen 

och påtalat att andra områden har pekats ut som verksamhetsområden både på kort 

och lång sikt. 

 

En översiktsplan som är aktuell och väl underbyggd ska normalt tillmätas stor 

betydelse när det gäller bedömningen av vad som kan anses vara en lämplig plats 

för en verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken (se Mark- och 

miljööverdomstolens domar den 12 september 2018 i mål nr M 6456-17 och den 

29 januari 2021 i mål nr M 1326-19). Översiktsplanen är emellertid inte bindande. 

Platsvalet måste därför prövas utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Av 

betydelse är vad planen innehåller i form av konkurrerande anspråk på marken och 

andra vägledande uppgifter (jfr MÖD 2005:66 och MÖD 2008:41 samt Mark- och 

miljööverdomstolens domar den 5 november 2014 i mål nr M 2762-14 och den 

27 november 2015 i mål nr M 3352-15). 
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I likhet med miljöprövningsdelegationen konstaterar mark- och miljödomstolen att 

det faktum att översiktsplanen pekar ut andra områden för störande verksamheter 

inte medför att andra platser per automatik är olämpliga för att lokalisera sådan 

verksamhet. De riktlinjer för markanvändningen i det aktuella området som finns i 

översiktsplanen medför inte att den sökta verksamheten kan anses oförenlig med 

översiktsplanen. Kommunen har inte heller gjort gällande att det finns några tydligt 

utpekade konkurrerande anspråk på markanvändning. Mark- och miljödomstolen 

bedömer mot denna bakgrund att översiktsplanens innehåll inte talar emot att 

platsen är lämplig för sökt verksamhet. 

 

Övriga invändningar 

Kommunen har vidare ifrågasatt att de åtaganden som bolaget har gjort beträffande 

utformningen av deponin är tillräckliga och även anfört att villkoren avseende 

damning är otillräckliga. Mark- och miljödomstolen delar miljöprövnings-

delegationens bedömning att villkoren som är uppsatta är tillräckliga för att undvika 

att olägenhet uppstår för människors hälsa och miljö. Även de åtaganden som har 

gjorts beträffande deponins gestaltning bedöms som godtagbara.  

 

Beträffande kommunens invändning att det inte framgår av tillståndet hur deponin 

förhåller sig till planerade överföringsledningar för dricks- och spillvatten 

konstaterar domstolen att bolaget har uppgett att det har verifierats med kommunen 

att överföringsledningarna kommer att dras längre norrut än platsen för den 

planerade verksamheten och inte berör verksamhetsområdet.  

 

Sammanfattning 

Mark- och miljödomstolen bedömer sammantaget inte att det som anförts av 

kommunen utgör skäl för att göra en annan bedömning av verksamhetens tillåtlighet 

än den som miljöprövningsdelegationen har gjort. Verksamheten bedöms vara 

förenlig med målen för miljöbalken, de allmänna hänsynsreglerna och en från 

allmän synpunkt lämplig markanvändning. Överklagandet ska därmed avslås. 
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  Sid 26 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
M 2154-21 

Mark- och miljödomstolen  
 
 

 
 
 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 8 juli 2022. 

 

 

Susanne Mörkås  Gunnar Barrefors 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Susanne Mörkås, ordförande, och 
tekniska rådet Gunnar Barrefors samt de särskilda ledamöterna Stefan Andersson 
och Jörgen Hammarström. Föredragande har varit beredningsjuristen Pernilla 
Bergh.  
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Miljöprövningsdelegationen Samgräv Recycling AB
mathias@samgrav.se

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Tillstånd till deponi för inert avfall på fastigheterna 
Kärrsgärde 1:10 och Huvdaby 1:19 i Härryda kommun
Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 90.310 (B)

Miljöprövningsdelegationens beslut

Tillstånd

Miljöprövningsdelegationen ger Samgräv Recycling AB (556947-6160) tillstånd 
enligt 9 kap. miljöbalken till anläggande och drift av deponi för inert avfall samt 
tillhörande anläggningar inom fastigheterna Kärrsgärde 1:10 och Huvdaby 1:19 i 
Härryda kommun. Verksamhetsområde och deponiområde framgår av bifogad 
karta, bilaga 1.

Tillståndet medger deponering av totalt 8 300 000 ton inert avfall. 

Deponering får ske av högst 600 000 ton inert avfall per kalenderår.

Miljökonsekvensbeskrivningen

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.

Villkor för tillståndet

Allmänt
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i 

huvudsak i enlighet med vad sökanden har angett i 
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.

2. Vid anläggningen får följande avfallstyper tas emot och deponeras.

Avfallstyp Karakterisering
10 11 03 Glasfiberavfall
15 01 07 Glasförpackningar
17 01 01 Betong
17 01 02 Tegel
17 01 03 Klinker och keramik
17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och 

keramik än de som anges i 17 01 06
17 02 02 Glas
17 05 04 Jord och sten
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19 12 05 Glas
20 02 02 Jord och sten (endast från trädgårds- och 

parkavfall. Ej matjord eller torv)

3. Kontroll av föroreningshalten för mottagning av massor ska ske genom 
minst ett representativt samlingsprov i en enhetsvolym om 2 000 m3, dock 
minst ett prov per projekt. Tillsynsmyndigheten får vid behov besluta om 
annat utförande av kontrollen av massorna.  

4. Deponering får ske till en högsta höjd av +170 meter över havet (RH 2000) 
inklusive sluttäckning.

5. Deponering ska utföras så att markytan blir stabil under drift och efter 
avslutad verksamhet. 

6. Senast två månader innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas ska 
en arbets- och tidplan lämnas till tillsynsmyndigheten. Av planen ska 
framgå de olika byggnads- och anläggningsmomenten.

7. En konstgjord geologisk barriär ska anläggas bestående av massor med 
minst 1 m mäktighet med en permeabilitet mindre än 1 x 10-7 m/s eller 
motsvarande i enlighet med förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall. Den geologiska barriären ska anläggas under och vid behov på 
sidorna på de tilltänkta deponeringsytorna innan deponering påbörjas. 

8. Innan deponering får påbörjas ska utförandet och tätheten av den 
geologiska barriären verifieras av verksamhetsutövaren genom kontroll 
och godkännas av tillsynsmyndigheten. Verksamhetsutövaren ska i god tid 
innan deponering påbörjas till tillsynsmyndigheten föreslå hur tätheten ska 
verifieras samt hur omfattande kontrollen ska vara för att vara 
representativ. 

Lukt, damning och nedskräpning
9. Verksamheten ska bedrivas så att olägenheter till följd av lukt, damning 

och nedskräpning undviks. Om störningar från verksamheten uppkommer 
ska effektiva skyddsåtgärder vidtas.

10. Lokalvägbanan fram till anläggningen ska regelbundet sopas för att minska 
damning från vägen. 

11. Det ska finnas ett galler innan utfarten som lastbilar ska kunna köra över så 
jord och lera ska skakas av från däck.

Buller
12. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet 

får inte överskrida högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 

helgfri måndag–fredag kl. 07.00–18.00 50 dB(A)
nattetid kl. 22.00–07.00 40 dB(A)
övrig tid 45 dB(A)

Begränsningsvärdena enligt första stycket ska kontrolleras genom 
mätningar vid bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar eller 
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genom mätningar vid berörda bostäder (immissionsmätning). Kontroll ska 
ske, senast tolv månader efter att tillståndet har tagits i anspråk och därefter 
så snart det har skett förändringar i verksamheten som kan medföra mer än 
obetydligt ökade bullernivåer och när tillsynsmyndigheten i övrigt anser att 
kontroll är befogad.

Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer 
över 55 dB(A) utomhus vid bostäder får inte utföras nattetid (kl. 22.00–
07.00).

Lagring m.m. av kemiska produkter
13. Kemiska produkter (inklusive bränsle) ska hanteras så att spill och läckage 

inte förorenar omgivningen. Flytande kemiska produkter ska förvaras i täta 
behållare på invallad yta, som är skyddad från nederbörd. 
Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största 
behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. Fordonsbränsle 
ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner. Cisternerna ska 
förses med påkörningsskydd. 

Tankning, och uppställning av arbetsfordon och arbetsmaskiner för natten 
eller längre tid, får endast ske på yta som förhindrar spridning av 
petroleumprodukter. Alternativt ska ett skydd för uppsamling av spill vara 
ordnat under parkerade enskilda arbetsfordon eller maskiner. Utrustning 
för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig.

Utsläpp till vatten
14. Vatten som avleds från verksamhetsområdet ska före avledning till 

recipient genomgå slam- och oljeavskiljning i sedimentationsdamm. 
Vattnet ska när det lämnar dammarna vara fritt från synliga partiklar och 
inte innehålla ämnen i halter som kan medföra risker för miljön och 
människors hälsa.

15. Lakvatten från anläggningen ska behandlas i sedimentationsdamm och 
därefter ledas till recipient. 

Utgående vatten från sedimentationsdamm för lakvatten får inte överskrida 
följande nivåer, beräknade som årsmedelvärden.

Ämne Halt mg/l
Bly 0,02
Koppar 0,03
Zink 0,18
Totalkväve 10
Totalfosfor 1
Suspenderade ämnen 35
Olja i vatten 
(mätt som oljeindex)

1

pH ska ligga inom intervallet 6,5–9.

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid utsläppspunkt 
efter sedimentationsdamm. Omfattningen av kontrollen för dessa ämnen 
ska framgå av kontrollprogrammet.
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Sedimentationsdammen ska vara ändamålsenligt utförd och dimensionerad 
samt försedd med en provtagningsbrunn som möjliggör en representativ 
provtagning på utgående vatten. Utgående vatten från dammen ska kunna 
stängas av. 

16. I samband med arbeten i vattenförande diken ska förebyggande åtgärder 
vidtas för att minska risken för grumling nedströms. Om omfattande 
grumlighet ändå förekommer nedströms dessa arbeten ska ytterligare 
åtgärder vidtas för att reducera påverkan.

Sluttäckning och efterbehandling
17. En aktuell avslutningsplan som beskriver avslutnings- och 

efterbehandlingsåtgärder ska finnas. Planen ska bland annat ange höjder, 
släntlutningar, naturvårdsåtgärder som planeras i samband med 
sluttäckning och efterföljande kontroller. Planen ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten senast i samband med att avfall börjar deponeras. 

18. Sluttäckningen av deponin ska vara klar så snart som möjligt efter avslutad 
deponering, dock senast två år efter avslutad deponering om inte 
tillsynsmyndigheten medger annat. När sluttäckningen är klar ska detta 
anmälas till tillsynsmyndigheten för godkännande. Arbetet med 
sluttäckningen ska ske successivt.

19. I god tid innan verksamheten i dess helhet eller delar av den avslutas ska 
verksamhetsutövaren lämna in en plan för avveckling till 
tillsynsmyndigheten.

Kontrollprogram
20. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 

Programmet ska bland annat ange hur verksamheten kontrolleras med 
avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Programmet 
ska vidare omfatta rutiner för mottagningskontroll av avfall och 
registrering av det avfall som deponeras samt skyddsåtgärder avseende 
groddjur med mera. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet har tagits i 
anspråk. 

En säkerhet ska ställas

För att tillståndet ska vara giltigt ska verksamhetsutövaren ställa en säkerhet 
motsvarande 3 420 000 kronor. Säkerheten måste godkännas av 
Miljöprövningsdelegationen innan tillståndet får tas i anspråk.

När tillståndet får tas i anspråk

Tillståndet får tas i anspråk när beslutet har fått laga kraft.

Tillsynsmyndigheten ska meddelas när tillståndet tas i anspråk.

När verksamheten ska ha satts igång (igångsättningstid)

Verksamheten enligt tillståndet ska ha satts igång senast fem år efter att detta beslut 
har fått laga kraft. Annars förfaller tillståndet.
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Tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts igång.

Delgivning sker genom kungörelse

Miljöprövningsdelegationen beslutar, med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen 
införs inom tio dagar i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Göteborgs-
Posten.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen och hos kommunkansliet i Härryda 
kommun. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.
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Redogörelse för ärendet

Bakgrunden till ansökan

Samgräv Recycling AB (sökanden) ansöker om tillstånd till att anlägga och driva 
en deponi för inert avfall till en årlig mängd av högst 600 000 ton och till en total 
mängd av högst 8 300 000 ton.

Behovet av deponier för inerta överskottsmassor är mycket stort till följd av de 
pågående och planerade stora infrastrukturprojekten i regionen. Inom Härryda 
kommun planeras flera nya projekt på Landvetter flygplats samt en dubbelspårig 
järnväg för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås. Den planerade 
anläggningen behövs för att möta det mycket angelägna behovet av en 
lättillgänglig mottagningsanläggning för inerta massor på relativt kort avstånd från 
Göteborg.

Tidigare tillstånd till verksamheten

Verksamheten är en nyetablering och har därför inte tidigare tillståndsprövats 
enligt miljöbalken.

Sökandens samråd med myndigheter och enskilda

Sökanden har samrått med myndigheter, de enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda av verksamheten, och den allmänhet som kan antas bli berörda av 
verksamheten. Samrådet har handlat om verksamhetens lokalisering, omfattning 
och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller 
till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 
utformning. 

Länsstyrelsen har beslutat att verksamheten kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.

Hur ansökan har handlagts

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen 
den 2 december 2019. Efter kompletteringar har ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivningen kungjorts på Länsstyrelsens webbplats och i 
ortstidningen Göteborgs-Posten samt remitterats till Länsstyrelsen, Miljö- och 
bygglovsnämnden i Härryda kommun, Trafikverket, Skogsstyrelsen och 
Naturskyddsföreningen.

Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen, Miljö- och bygglovsnämnden, 
Trafikverket, Härryda kommun, Mölndalsåns vattenråd och ett flertal enskilda. 
Sökanden har fått tillfälle att bemöta yttrandena.

Hur verksamheten klassificeras

Verksamheten klassificeras enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med 
verksamhetskod

90.310 (B) Deponera (inert) icke-farligt avfall
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Vad ansökan avser
Sökanden ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till att

 anlägga och driva en deponi för inert avfall till en årlig mängd av högst 
600 000 ton och till en total mängd av högst 8 300 000 ton

 få deponera de typer av avfall som framgår av bilaga till ansökan (anges 
även nedan)

 efter samråd med och godkännande av tillsynsmyndigheten få ta emot även 
andra typer av inert avfall än vad som anges i bilaga till ansökan (anges 
även nedan).

De åtaganden som sökanden har gjort

Nedan sammanfattas de skyddsåtgärder som har bedömts relevanta för 
deponiverksamheten utifrån det behov som har identifierats i utförda utredningar. 
Följande åtaganden görs av verksamhetsutövaren, utöver normal egenkontroll som 
kommer att regleras i kontrollprogram.

Redan utförda åtgärder

 Deponin har utformats för att undvika exploatering i områden med höga 
naturvärden samt områden där naturvårdsarter påträffats.

 Utifrån genomförd bullerutredning bedöms inga skyddsåtgärder krävas vid 
deponin för att minska bullernivån vid bostäder.

 Kompletterande bedömning har utförts vid fältbesök med avseende på 
tjäder.

Planerade åtgärder

 Sluttäckning av deponin kommer att ske etappvis med återplantering av 
skog efterhand.

 Nya vattenstrukturer skapas i deponins närområde, till exempel genom att 
planerade sedimentationsdammar utformas för att optimalt gynna 
groddjurens livsmiljöer.

 Lämpliga övervintringsmiljöer för främst åkergroda och vattensalamander 
skapas.

 Åtgärder vidtas för att minska den interna vägens barriäreffekt, till 
exempel genom att förse den med grodpassager.

 För att skydda de groddjur som eventuellt övervintrar i 
verksamhetsområdets ytterkanter bör uppstartsarbeten ske under våren 
efter att groddjuren lämnat sina övervintringsplatser och förflyttat sig mot 
vattenmiljöer. 

 Särskilt bullrande verksamheter begränsas under tiden för fåglars 
häckning.
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 För att minska störning av ljud från verksamheten, med avseende på tjäder, 
byggs så snart som möjligt en vall i deponiområdets östra del.

 Utifrån tjäderinventeringen i området (Elg, 2019) samt uppföljande 
fältbesök utfört under april 2020 anpassas deponiområdet för att bibehålla 
befintlig livsmiljö för tjädern i områdets östra del och för att skapa en 
utökad buffertzon mot befintlig spelplats som ligger drygt 1 000 meter 
öster om deponins närmaste punkt. 

 Mellan aktuell skogsväg och väg 554 finns en trädridå, vilken kommer att 
bevaras i en utsträckning så att bländning inte förekommer.

Sökanden åtar sig även ytterligare åtgärder för skydd av tjäder genom något av 
följande alternativ, då alla alternativ anses ge samma skydd.

 Planerad vall förstärks med snabbväxande anlagd tät växtlighet som 
överstiger 2 meters höjd, exempelvis snabbväxande tujaplantor. Planerad 
färdig höjd 2–4 meter. Anlagd vegetation ska vara grön året om.

 Anläggandet av ett bullerplank ovanpå planerad vall.

 En höjning av tidigare föreslagen vall där minsta höjd blir 4 meter.

Sökandens förslag till villkor för verksamheten
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden 

angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat 
framgår av nedanstående villkor.

2. För verksamheten gäller vad som vid varje tidpunkt anges i förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid 
anläggningar för deponering av avfall.

3. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet får inte 
överskrida högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 

Vardagar kl. 07.00–18.00 50 dB(A)
Natt kl. 22.00–07.00 40 dB(A)
Övrig tid kl. 07.00–22.00 45 dB(A)

Momentana ljud nattetid (kl. 22.00-07.00) får utomhus vid bostäder maximalt 
uppgå till 55 dB(A).

4. En geologisk barriär ska anläggas och godkännas av tillsynsmyndigheten innan 
deponering påbörjas.

5. Kemiska produkter (inklusive bränsle) ska hanteras så att spill och läckage inte 
förorenar omgivningen. Flytande kemiska produkter ska förvaras i täta behållare 
på invallad yta, som är skyddad från nederbörd. Uppsamlingsvolymen inom 
respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus 10 % av 
övriga behållares volym. Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan eller i 
dubbelmantlade cisterner. Cisternerna ska förses med påkörningsskydd. Utrustning 
för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig.
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6. Senast två månader innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas ska en 
arbets- och tidplan lämnas till tillsynsmyndigheten. Av planen ska framgå de olika 
byggnads- och anläggningsmomenten.

7. Vatten som avleds från verksamhetsområdet ska före avledning till recipient 
genomgå slam- och oljeavskiljning i sedimentationsdamm. Vattnet ska när det 
lämnar dammarna vara fritt från synliga partiklar och inte innehålla ämnen i halter 
som kan medföra risker för miljön och människors hälsa.

8. Lakvatten från anläggningen ska behandlas i sedimentationsdamm och därefter 
ledas till recipient.

9. Utgående vatten från sedimentationsdamm för lakvatten får inte överskrida 
följande nivåer, beräknade som årsmedelvärden:

Ämne Halt mg/l
Bly 0,02
Koppar 0,03
Zink 0,18
Totalkväve 10
Totalfosfor 1
Suspenderade ämnen 35
Olja i vatten (mätt som oljeindex) 1
pH 6,5–9

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid utsläppspunkt efter 
sedimentationsdamm. 

10. Under deponins aktiva fas ska grundvattennivån mätas och 
grundvattensammansättning provtas minst var sjätte månad. Mätning och 
provtagning ska ske i minst en mätpunkt i grundvattnets inflödesområde och i 
minst två i dess utflödesområde.

11. Ett aktuellt kontrollprogram för verksamheten ska finnas och följas. Programmet 
ska bland annat ange hur verksamheten kontrolleras med avseende på mätmetod, 
mätfrekvens och utvärderingsmetod.

Programmet ska omfatta rutiner för mottagningskontroll av massor. Förslag till 
slutligt kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast två månader 
efter att beslutet om tillstånd har vunnit laga kraft.

12. Sluttäckning av deponin ska vara klar så snart som möjligt efter avslutad 
deponering. Arbete med sluttäckning kan ske successivt.

13. Senast sex månader innan verksamheten avslutas ska bolaget till 
tillsynsmyndigheten redovisa förslag till åtgärder för återställning av hela 
verksamhetsområdet.

14. Bolaget ska hos länsstyrelsen ställa ekonomisk säkerhet (S) för kostnader för 
sluttäckning och efterbehandling av deponin.
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Sökandens beskrivning av verksamheten

Ansökt verksamhet

Verksamheten kommer att omfatta en deponi för inert avfall. Det avfall som tas 
emot ska uppfylla Naturvårdsverkets kriterier för avfall som får tas emot vid 
deponier för inert avfall (NFS 2004:10). Mottaget avfall kommer huvudsakligen att 
bestå av schaktmassor men även till viss del av inert bygg- och rivningsavfall 
såsom betong, tegel och klinker. Mottagningskontroll kommer att ske av 
inkommande massor.

Deponin kommer att omfatta en yta på cirka 19 hektar. Deponin planeras att fyllas 
till en högsta nivå på +170 meter över havet i höjdsystem RH 2000, med en 
mäktighet på som mest cirka 45 meter. Lutningen på slänterna planeras att bli 
mellan 1:2 och 1:5 samt cirka 1:10 uppe vid krönet. Ansökan avser en total tillförd 
mängd på cirka 4 000 000 kubikmeter (motsvarande cirka 8 000 000 ton), med en 
årlig deponering på 600 000 ton. Varaktigheten på deponin beror på mängden 
massor som tas emot årligen. Bedömningen är att varaktigheten kommer att uppgå 
till minst 30 år.

Verksamheten kommer att bedrivas på delar av fastigheterna Huvdaby 1:19 och 
Kärrsgärde 1:10. Tillfart kommer att ske från sydost via en lokal väg som ansluter 
från sökandens befintliga verksamhet vid Fäxhults återvinningsanläggning.

Deponin kommer att utformas i enlighet med gällande deponilagstiftning. Detta 
innebär bland annat att en konstgjord geologisk barriär kommer att anläggas. Den 
geologiska barriären är avsedd att byggas med hjälp av den lera som området 
huvudsakligen kommer att fyllas ut med. Kravet på en geologisk barriär för inert 
avfall är att den minst ska motsvara det skydd som ett 1 meter tjockt lager av 
material med en hydraulisk konduktivitet (genomsläpplighet) på 1,0 x 10-7 m/s ger. 
Detta uppnås genom att lera med en hydraulisk konduktivitet på 10-8 till 10-9 m/s 
används vid byggandet och att mäktigheten uppgår till 1 meter.

Deponin kommer att byggas ut etappvis inom invallade delområden (deponiceller). 
Vallarna runt varje deponicell kommer att byggas med en släntlutning på 1:2 på 
båda sidor och bestå av fasta massor som till exempel schaktmassor av jord och 
bergkross. Vallarna görs körbara för lastbilar. Eftersom anläggningen delvis 
kommer att uppföras i mossområden kommer större stenar att tryckas ner i marken 
för att skapa bärighet och stabilitet där detta befinns lämpligt.

För att samla upp ytvatten görs diken inom deponiområdet. Vattnet från dessa 
kommer att, via anlagda diken längs med anläggningens gräns, ledas till 
sedimentationsdammar med slam- och oljeavskiljare. Sedimentationsdammarna 
placeras i strömningshuvudriktningen, det vill säga från deponins västliga del mot 
sydväst, väst och nordväst. Vatten från sedimentationsdammarna kommer att ledas 
till Fäsjöbäcken samt till vägdiket längs väg 554, norrut.

Inom deponiområdet kommer det troligtvis inte att finnas några byggnader.

Lagring och sortering
På anläggningen planeras även lagring av avfall samt att viss sortering av 
inkommande avfall ska kunna ske. Lagring kan bli aktuell i väntan på provtagning 
av större inkommande avfallspartier. Sortering genom plockning och siktning av 
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inkommande avfall kan komma att utföras för att sortera ut fraktioner som lämpar 
sig bättre som konstruktionsmaterial än för deponering. Exempel på sådana 
fraktioner är sten, betong och tegel.

Transporter
Den maximalt tillåtna årliga mottagningen på 600 000 ton massor innebär beräknat 
på 225 arbetsdagar cirka 76 fordonsrörelser (in- och uttransporter) per dag. 
Deponin planeras ha gemensam infart från väg 554 med en planerad bergtäkt och 
den befintliga återvinningsverksamheten. Transporterna till och inom 
arbetsområdet kommer normalt att ske helgfri vardag mellan kl. 06.00 och 18.00. 
Den absoluta merparten av transporterna kommer därmed att ske dagtid. Det kan 
dock bli aktuellt med vissa avsteg från dessa tider då massor från 
infrastrukturprojekt periodvis kan behöva mottas andra tider på dygnet. 
Transporterna kommer att i möjligaste mån optimeras genom att uttransporter sker 
med fyllda lass från angränsande verksamheter.

Avfallet
Avfall för deponering ska uppfylla mottagningskriterierna för inert deponi. De 
avfallsslag som tas emot på deponin ska vara inerta, det vill säga icke-reaktiva 
avseende fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper samt generera ett 
lakvatten som inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten. Massor som tas in 
på området för konstruktion och deponering kommer att genomgå en 
mottagningskontroll innefattande registrering och lämnande av analysprotokoll 
samt grundläggande karakterisering.

På deponin kommer att tas emot avfall med följande avfallskoder.

Avfallskod Typ av avfall Exempel på avfall till inertdeponin

17 05 04 Jord och sten Schaktmassor från rena till lätt förorenade områden, 
till exempel vägdiken och massor från stadsmiljö. 
Ringa mängd matjord kan accepteras.

20 02 02 Jord och sten Jord och sten från trädgårdar och parker, ej matjord 
och torv.

17 01 01 Betong Ej förorenad betongkross från bygg- och 
rivningsavfall med visst inslag av armering, endast 
sorterat och utvalt.

17 01 02 Tegel Tegel och tegelkross från bygg- och rivningsavfall, 
endast sorterat och utvalt.

17 01 03 Klinker och keramik Ej förorenat klinker- och keramikkross från bygg- 
och rivningsavfall, endast sorterat och utvalt.

17 01 07 Blandningar av betong, tegel, 
klinker och keramik

Bygg- och rivningsavfall, endast sorterat och utvalt.

10 11 03 Glasfiberavfall Geotextil, isolering från bygg- och rivningsavfall, 
endast sorterat och utvalt

15 01 07 Glasförpackningar Insamlat material
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17 02 02 Glas Bygg- och rivningsavfall, endast sorterat och utvalt

19 12 06 Glas Från andra avfallsanläggningar

Deponiverksamheten syftar huvudsakligen till att kunna ta emot rena till lätt 
förorenade lermassor som till exempel på grund av dålig hållfasthet inte bedöms 
kunna nyttiggöras för andra byggändamål.

Cellindelning
Deponiområdet kommer att delas in i mindre områden, så kallade celler, avdelade 
med vallar som i likhet med de yttre vallarna kommer att bestå av rena, fasta 
massor. 

De inre liksom de yttre vallarna kommer att ha dubbla roller genom att fungera 
både som transportvägar för allt inkommande material och som stödmurar för 
tippade lösa massor medan dessa torkar upp och konsolideras. Vallarna kommer att 
ha en körbar bredd på minst 4 meter. Längs vägen på vallarna kommer tipplatser 
att anläggas genom att vägen breddas lokalt. Från dessa platser tippas inkommande 
material i cellerna.

Vallarna byggs upp uteslutande av torra massor med tillräckligt hög halt av 
friktionsmaterial för att bygga väg men ändå innehållande så mycket silt och ler 
som krävs för att uppnå erforderlig täthet i den geologiska barriären.

Det första lagret (pallen) material upp till krönet av cellväggarna kommer att utgöra 
den geologiska barriären. När denna är klar och godkänd kan nästa pall byggas upp 
på samma sätt ovanpå. Med det andra lagret påbörjas den egentliga deponeringen.

Geologisk barriär
Hela det första lagret ren lera som tippas kommer att utgöra den geologiska 
barriären. Även vallarna är en del av denna konstruktion. När barriären når ända 
upp till vägkrönets nivå är tjockleken 6 meter.

Eftersom grundvattennivån i Brattås (deponiområdet) ligger mycket högt och de 
understa massorna i den geologiska barriären kommer att sjunka ner i de lösa 
jordlagren, kommer en mäktigare geologisk barriär att anläggas än vad som krävs 
enligt förordningen. Avståndet mellan grundvattenyta och deponerat material 
planeras att vara minst 3 meter.

För anläggningens konstruktion kommer cellbottnarna som utgör geologisk barriär 
att ha en genomströmningstid på minst 16 år medan vallarna som utgör en mindre 
del av bottenarean har en genomströmningstid på 1,6 år.

När det första lagret lermassor kommit upp i nivå med vägens översida och har 
tillåtits att sätta sig, torka ut och konsolidera är den geologiska barriären i denna 
cell klar för besiktning. Avsikten är att tillsynsmyndigheten medverkar vid sådan 
besiktning.

Deponering
När den geologiska barriären har godkänts kan ett nytt lager vägbank byggas upp 
ovanpå den gamla. Innan detta kan ske ska geotekniska undersökningar 
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genomföras på materialet. Detta för att säkerställa att skjuvhållfastheten är 
tillräcklig för att bärigheten ska kunna godkännas.

Därefter kan inerta massor tas emot för deponering.

Deponering sker sedan med ytterligare pallar enligt ovanstående princip. 
Bärigheten måste bedömas efterhand som nya pallar byggs på. Beroende på hur 
bärigheten bedöms kan olika typer av grundförstärkning som pålning eller gjutning 
av kalkcementpelare (KC-pelare) behöva sättas in för att säkerställa stabiliteten.

Avslutning och efterbehandling
När det sista lagret är komplett kommer anläggningen att efterbehandlas genom 
sluttäckning med ett minst 0,3 meter tjockt växtetableringsskikt, bestående av 
växtjord, och därefter planteras med skog.

Tillfartsväg
Transporter till och från deponiområdet kommer att ske via befintlig av-/påfartsväg 
från länsväg 554. Länsväg 554 ansluter till riksväg 40 vid Ryamotet. 
Trafikrörelserna mellan av-/påfarten och bergtäkts- och deponiverksamheterna 
kommer att ske via en intern arbetsväg. Utförandet av arbetsvägen kommer endast 
att kräva en viss breddning och förstärkning av befintlig skogsväg.

Uppställningsyta
Inom verksamhetsområdet, utanför deponiområdesgränsen, kommer en hårdgjord 
yta att anläggas på en grundläggning av stenmaterial. Denna yta kommer även att 
nyttjas för uppställning av arbetsbodar, fordon, arbetsmaskiner och 
drivmedelstankar. Även sortering och lagring av avfall som omfattas av ansökan 
kommer att utföras på ytan.

Hantering av vatten

I anläggningsskedet och under driften av verksamheten kommer det att uppstå 
påverkat dagvatten samt lakvatten som behöver tas omhand och behandlas. 

Hänsyn behöver tas till det ytvatten som redan finns i samt rinner genom det 
planerade deponiområdet. Detta vatten ska avledas utanför deponiområdet.

Opåverkat ytvatten
Opåverkat vatten ska hållas utanför deponin för att inte bli förorenat. Vattnet 
kommer att ledas förbi området genom att avskärande diken anläggs utanför 
deponins släntfot norr respektive söder om deponiområdet. Det sydliga diket 
kommer att mynna ut i Fäsjöbäcken och det nordliga diket ansluts till bäcken norr 
om deponin.

Dagvatten och lakvatten
Dagvatten som uppstår inom deponiområdet och inom deponins 
verksamhetsområde utgörs av nederbörd som kommer i kontakt med det material 
som finns innanför deponiområdets gränser. Om nederbörden kommer i kontakt 
med de deponerade massorna benämns det lakvatten. Om nederbörden kommer i 
kontakt med annat än deponerade massor, till exempel konstruktionsmaterial, 
benämns det här påverkat dagvatten.
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Hantering under anläggningsskedet

Allt påverkat dagvatten som uppstår under uppbyggnaden av den geologiska 
barriären, både genom nederbörd och genom överskottsvatten från de tippade blöta 
massorna, kommer att ledas till ett öppet dike i botten av cellen. Diket kommer 
efterhand som den geologiska barriären byggs upp att täckas över och successivt 
läggas om till täckdike.

Dränvattnet som uppstår i diket kommer att ledas till någon av 
sedimentationsdammarna som ska anläggas utanför deponiområdet.

Hantering under drift

Ovanpå den geologiska barriären anläggs lakvattendräner som ska samla upp den 
nederbörd och det överskottsvatten som perkolerar ner genom de deponerade 
massorna (lakvattnet). Även lakvattnet kommer att ledas till någon av 
sedimentationsdammarna. Denna typ av lakvattendräner kommer att finnas i botten 
av varje pall.

Hantering efter sluttäckning

När deponin nått sin slutliga nivå och täckts med vegetationsjord kommer den 
nederbörd som faller på ytan att tillåtas avrinna till de avskärande dikena utanför 
deponin, det vill säga till vattendragen med opåverkat vatten. Eftersom 
vegetationsjord och inom kort även vegetation kommer att täcka ytorna kommer 
även infiltrationen att minska avsevärt. Det vatten som infiltrerar kommer så 
småningom att nå dräneringssystemet och via detta ledas ut till någon av 
sedimentationsdammarna.

Sedimentationsdammar
Deponiområdet har genom sin topografi ett nordligt och ett sydligt 
avrinningsområde från vilka påverkat dagvatten och lakvatten ska ledas i anlagda 
diken till var sin sedimentationsdamm. I dammarna kommer partiklar att sjunka till 
botten och fastläggas i vegetationen i dikena till dammarna. Fastställda 
utsläppskriterier till recipienterna bedöms därmed kunna uppfyllas. För den damm 
som tar emot vattnet från deponins södra delavrinningsområde är recipienten 
Fäsjöbäcken. Dammen som tar emot vattnet från det norra delavrinningsområdet 
kommer att ledas till bäcken som övergår i ett vägdike till väg 554 och som mynnar 
i Mölndalsån.

Sedimentationsdammarna är dimensionerade så att vattnet ska ha en uppehållstid 
på 72 timmar vid ett 0,1-årsregn. De ska även fungera som fördröjningsmagasin 
och buffert för att jämna ut flödestoppar mot recipienten vid intensiv nederbörd. 
Detta görs genom att dammarna konstrueras med tät botten, en permanent volym 
och en reglervolym. Genom ett strypt utlopp medges tömning av endast 
reglervolymen. Därmed finns ledig kapacitet i dammarna vid start av tillrinning.

Dammarna förses även med en skärm eller oljeläns vid inloppet för att fånga upp 
eventuell oljefilm. Alternativt kommer oljeavskiljare att installeras före inloppet till 
dammen.

Provtagning av vatten från dammarna kommer att ske vid utloppet av respektive 
damm, i enlighet med upprättat kontrollprogram.
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Plan för avslutning och efterbehandling 

Enligt 36 § punkt 4 förordningen (2001:512) om deponering av avfall ska en 
ansökan om tillstånd till deponeringsverksamhet innehålla en plan för avslutning 
och efterbehandling. Enligt 33 § samma förordning ska verksamhetsutövaren under 
deponins efterbehandlingsfas se till att det i minst 30 år eller den längre tid som 
tillsynsmyndigheten bestämmer vidtas de åtgärder för underhåll, övervakning och 
kontroll som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Av planen framgår att det övre jordlagret i samband med färdigställandet ska 
sluttäckas med massor som gör det lämpligt att området återplanteras med 
blandskog. Detaljutformningen av deponins slutliga marknivåer kommer att 
diskuteras och beslutas mellan markägare, tillsynsmyndighet och operatör när 
verksamhetsperioden för deponin närmar sig slutdatum. I verksamhetsområdets 
yttre kanter planeras dock deponislänterna på så sätt att marknivåerna här 
sammanfaller. Sluttäckning av deponin ska vara klar så snart som möjligt efter 
avslutad deponering. Arbete med sluttäckning kan ske successivt. 
Detaljprojektering av sluttäckningen kommer att ske i ett senare skede. Senast sex 
månader innan verksamheten avslutas ska till tillsynsmyndigheten redovisas 
förslag till åtgärder för återställning av hela verksamhetsområdet.

När deponin har avslutats kan vid mycket stora regnmängder ytvatten sannolikt 
komma att stanna kvar inom verksamhetsområdet under en period. Eventuellt kan 
ett avskärande dike eller annan teknik tillämpas för att ta hand om överskott av 
ytvatten vid stora regnmängder. Ett avskärande dike kan då avvattna den avslutade 
deponin och leda ut överskottsvatten till recipienten. Samråd med 
tillsynsmyndigheten avses göras i samband med avslutningsåtgärder av deponin.

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

Lokalisering

Brattås (huvudalternativ)
Valt lokaliseringsalternativ i Brattås har de ytor som krävs för verksamheten samt 
en väl utbyggd infrastruktur. Brattås ligger i nära anslutning till riksväg 40 och väg 
554 vid avfarten mot Hindås (Ryamotet). Den geografiska placeringen är 1,5 km 
nordost om Ryamotet vid riksväg 40, öster om väg 554 mot Hindås. Den 
nuvarande markanvändningen på platsen är skogsbruk.

Området utgörs i dag av lätt kuperad skogsmark av vilken de största områdena 
nyligen avverkats. I skogsområdet finns inslag av bäckar, några tjärnar och 
myrmark. Höjderna varierar mellan +117 och +150 meter över havet i RH 2000. 
Det finns inga större vattendrag inom området. Söder om planerad deponi rinner 
Fäsjöbäcken med ett avrinningsområde på 375 hektar vid vägtrumman under väg 
554.

Marken utgörs till stor del av relativt tunna jordlager, mindre än 5 meter, på berg 
samt berg i dagen. Jordarterna är sandig siltig morän, ofta överlagrad av kärr- eller 
mosstorv.

Sökanden är sedan 2014 etablerad på platsen Fäxhult strax söder om Brattås där det 
bedrivs mellanlagrings- och återvinningsverksamhet. Sökandens dotterbolag 
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Samkross avser att ansöka om tillstånd för bergtäkt strax norr om den planerade 
deponin. Vid en lokalisering av deponin till vald plats i Brattås kan flera fördelar 
uppnås genom möjlighet till samlokalisering med befintliga och planerade 
verksamheter i området. Bland annat kan transporter för verksamheterna 
samordnas, vilket innebär ett reducerat totalt transportbehov och således vinster i 
miljöhänseende.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär i detta fall att deponin för inert avfall inte anläggs i Brattås. 
Den lokala påverkan från själva deponin uteblir. De pågående och planerade 
verksamheterna i närområdet drivs som planerat.

Nollalternativet innebär att andra deponier måste öppnas för att tillgodose det 
mycket angelägna och brådskande behovet av ett kontrollerat omhändertagande av 
stora mängder schaktmassor i Göteborgsregionen. Man går då samtidigt miste om 
möjlighet till samordningsvinster med de befintliga och planerade verksamheterna i 
området.

Behov
Behovet av deponier för överskottsmassor är mycket stort till följd av de pågående 
och planerade stora infrastrukturprojekten i regionen. Inom Härryda kommun 
planeras flera nya projekt på Landvetter flygplats samt en höghastighetsbana för 
järnväg mellan Göteborg och Borås. Genom att anlägga en lättillgänglig 
mottagningsanläggning för massor inom Härryda kommun, på relativt kort avstånd 
från Göteborg, blir transporterna inte så långa och därmed kan även utsläpp av 
föroreningar till luft och bränsleförbrukning hållas nere jämfört med en lokalisering 
längre bort från Storgöteborg.

Transportavstånd som överstiger 30 km bedöms inte vara miljömässigt eller 
ekonomiskt motiverat för schaktmassor.

Kommunala planer

Översiktsplan

I Härryda kommuns översiktsplan är det aktuella området markerat som ”Övrig 
mark, huvudsakligen skogsbruk”. Området strax väster om aktuell lokalisering är 
utpekat som utbyggnadsområde på lång sikt. Utbyggnadsplanerna omfattar 
utbyggnad för verksamhetsändamål.

Våren 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Detaljplan

Det finns inga detaljplaner som berör planerat verksamhetsområde eller 
närliggande områden.

Naturvårdsplan

Enligt Härryda kommuns naturvårdsplan 2012 ligger det planerade 
verksamhetsområdet för deponin inom området L15 Härskogen-Risbohult som 
pekats ut som ett värdefullt landskap. Områden som klassas som värdefullt 
landskap i naturvårdsplanen har hänsynsnivå 4. De värdefulla landskapen är stora 
områden där kommunen bedömt att det finns förutsättningar för funktion som 
större helheter med sammanhängande natur.
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Skyddade områden och riksintressen

Riksintresse Landvetter flygplats

Aktuellt område ligger inom den yttre zonen för riksintresse för Landvetter 
flygplats och ligger således också inom flygplatsens influensområde för buller. 
Området ligger även inom influensområde med hänsyn till flyghinder. Med 
influensområde med hänsyn till flyghinder menas det område utanför flygplatsen 
inom vilket höga anläggningar såsom vindkraftverk, master, torn och andra 
byggnader kan innebära fysiska hinder för luftfarten.

Risbohult – Natura 2000, naturreservat och riksintresse

Cirka 1 km nordost om planerat deponiområde ligger Naturreservatet Risbohult. 
Naturreservatet ingår i ett Natura 2000-område. Naturreservatet Risbohult ligger 
inom ett område som är utpekat som riksintresse för naturvård (NRO14157).

Riksintresse för kommunikationer

Söder om planerad anläggning och söder om riksväg 27/40 finns ett reservat för 
planerad höghastighetsbana för järnväg mellan Göteborg och Borås. Området 
klassas som ett kommande riksintresse.

Närboende
Närmaste bostäder ligger cirka 500 meter nordväst om den planerade deponin.

Närliggande verksamheter, befintliga och planerade

Befintliga bergtäkter

Direkt väster om återvinningsanläggningen, på andra sidan väg 554, ligger en 
bergtäkt som drivs av Skanska. Cirka 2 km väster om sökandens planerade deponi 
ligger Lillhults bergtäkt som drivs av NA Schakt AB.

Planerad bergtäkt

Samkross, dotterbolag till sökanden, planerar att söka tillstånd för en bergtäkt strax 
norr om deponin. Verksamhetsområdet planeras bli cirka 19 hektar, varav 
bergtäkten utgör cirka 11 hektar. Det årliga uttaget beräknas uppgå till cirka 
550 000 ton bergmaterial. Även ett asfaltverk är planerat att ställas upp.

Befintlig återvinningsanläggning

Söder om deponiområdet, på fastigheten Fäxhult 1:33, bedriver sökanden 
mellanlagrings- och återvinningsverksamhet. Syftet med verksamheten är att kunna 
ta emot, lagra och behandla överskottsmassor med mera från anläggningsarbeten i 
regionen.

Deponiområdet, återvinningsanläggningen och bergtäkten kommer att ha samma 
in- och utfarter. En intern väg kommer att finnas mellan de olika verksamheterna.

Flygplats

Cirka 3 km sydväst om sökandens planerade deponi ligger Landvetter flygplats.

Topografi
Det aktuella området utgörs av ett svagt kuperat landskap med grunda jordlager. 
Marknivån ligger i dag på från +117 till +150 meter över havet.
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Jordarter i området är morän samt kärr- eller mosstorv.

Landskapsbild
Det planerade deponiområdet är lätt kuperat och består till största del av 
skogsplanteringar och hyggen med inslag av myrmarker och bäckar. Området 
innefattar till stor del ungskog och hyggen med visst inslag av äldre granskog.

Naturmiljö
Inom det planerade verksamhetsområdet för deponin finns åtta områden med 
identifierade naturvärden, två av dessa ligger inom det planerade deponiområdet. 
Samtliga områden med naturvärden inom det planerade verksamhetsområdet och 
deponiområdet bedöms ha naturvärdesklass 3.

I samlingsbegreppet naturvårdsarter ingår skyddade arter, rödlistade arter och 
signalarter. De naturvårdsarter som påträffats inom och kring det planerade 
deponiområdet och var i området som arterna har påträffats framgår av 
ansökningshandlingarna. Vid tjäderinventeringen identifierades lämpliga miljöer 
för tjäder. Vid fladdermusinventeringen identifierades värdefulla miljöer för 
fladdermöss.

Kulturmiljö
Riksantikvarieämbetet redovisar i Fornsök fem gränsmärken inom det planerade 
verksamhetsområdet för deponin. Objekten klassas som övrig kulturhistorisk 
lämning. Det finns inga övriga utpekade kulturmiljövärden eller arkeologiska 
värden i eller omkring den planerade deponin.

Rekreation och friluftsliv
Det planerade verksamhetsområdet för deponin består till huvuddelen av 
skogsmark. Det går inte att utesluta att området kan användas till friluftsliv. Det 
finns dock inga utpekade anläggningar för friluftsliv i närheten, till exempel i form 
av vandringsleder.

Cirka 1 km nordost om den planerade deponin ligger Risbohults naturreservat som 
är ett område för rekreation och friluftsliv.

Buller
Planer finns på att samlokalisera verksamheterna vid Fäxhult och Brattås, cirka 
1,5 km nordost om Ryamotet vid riksväg 40, längs väg 554 mot Hindås. Tillstånd 
för bergtäkt kommer att sökas av Samkross. Väster om väg 554 bedriver Skanska 
verksamhet vid Bugärde bergtäkt.

De planerade verksamheterna ligger i varandras geografiska närhet på ett sådant 
sätt att påverkansområdena riskerar att överlappa i en inte obetydlig utsträckning. 
Det är därför lämpligt att bedöma den samlade omgivningspåverkan för sådana 
emissioner som berör samma influensområde. För sådana emissioner har därför 
upprättats en bullerutredning med bedömning av den samlade påverkan. På så sätt 
kan samma rapport användas i de olika ansökningarna om tillstånd enligt 
miljöbalken till respektive verksamhet utan att den totala påverkan underskattas. 
Denna utredning utgör således en del av underlaget för respektive 
tillståndsansökan.
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Förutom bullerpåverkan från planerad verksamhet och Bugärde bergtäkt beskrivs 
även trafikbullerpåverkan från allmänna vägar, flygtrafiken på Landvetter flygplats 
samt den kumulativa effekten från områdets samtliga bullerkällor.

Ytvatten
Avrinningen av vatten från området sker i dag dels västerut till Fäsjöbäcken som 
rinner mot nordväst till Mölndalsån, dels norrut mot Brattåstjärnen och 
kringliggande våtmarker. Avrinningen norrut sker diffust mot ett vägdike längs väg 
554 som fortsätter norrut och mynnar i Mölndalsån.

En vattendelare går ungefär i mitten av området.

Mölndalsån är den närmast belägna ytvattenförekomsten i vilken 
miljökvalitetsnormer gäller. Den delsträcka av Mölndalsån som Fäsjöbäcken 
mynnar i är Tväråns tillflöde till Rya/Dala ås tillflöde (SE640160-129407).

Enligt den senaste bedömningen (2017-02-23) klassas den ekologiska statusen i 
Tväråns tillflöde till Rya/Dala ås tillflöde som måttlig. Bedömningen baseras på 
fysisk påverkan (vandringshinder och reglering). Denna del av Mölndalsån är 
också påverkad av försurning, vilket motverkas genom kalkning. Hög status för 
bottenfauna visar att kalkningen har gett avsedd effekt.

I likhet med övriga svenska vattenförekomster uppnår inte heller denna 
vattenförekomst god kemisk status med avseende på kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar (PBDE). Ett undantag i form av mindre strängt krav 
har satts för PBDE och kvicksilver. Skälet för undantag är att det bedöms vara 
tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE och kvicksilver till de nivåer som 
motsvarar god kemisk ytvattenstatus. De nuvarande halterna av PBDE och 
kvicksilver (december 2015) får dock inte öka. Den kemiska statusen för 
vattenförekomsten utan de ämnen som är överskridna överallt (kvicksilver och 
PBDE) har inte bedömts. Vattenförekomsten bedöms inte vara övergödd.

Grundvatten
En hydrogeologisk utredning har utförts i området som berörs av den planerade 
deponin. Utredningen utfördes under 2018. Utredningen har genomförts genom 
omfattade installation av grundvattenrör, brunnsborrning, brunnsinventering, 
hydrauliska tester, vattenprovtagning och hydrauliska beräkningar.

Utförda mätningar visar att det finns två regionala strömningsriktningar i 
jordlagren, åt nordväst och nordnordost, det vill säga längs med de större 
dalgångarna. Lokala variationer förekommer och följer topografin.

I anslutning till planerad deponi är bedömningen att grundvattnet i bergets 
spricksystem i stora drag rör sig mot nordväst, även om det lokalt kan finnas 
grundvattenrörelser mot söder och Fäsjöbäcken.

De tunna jordlagren och den småbrutna terrängen gör att det inte finns större 
sammanhängande grundvattenmagasin i morän i området. Det närmaste större 
grundvattenmagasinet i jord finns norr om bergtäkten, i isälvsavlagringen längs 
Mölndalsåns dalgång. Grundvattenmagasinet är en sand- och grusförekomst och 
benämns Härryda (SE640171-129170). Magasinet har en yta på 693 hektar. 
Härryda är den närmaste grundvattenförekomst i vilken miljökvalitetsnormer 
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gäller. I den senaste statusklassningen (2017-02-23) bedömdes 
grundvattenförekomsten ha god kvalitativ och kemisk status.

Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder

Landskapsbild
Deponiverksamhet innebär en förändring av landskapsbilden genom en topografisk 
höjning. Fyllnadshöjden kommer maximalt att bli cirka 45 meter över nuvarande 
markyta.

En skogsridå kommer att behållas mot vägen.

Skyddsåtgärder

 Sluttäckning av deponin kommer att ske etappvis med återplantering av 
skog efterhand.

Naturmiljö
Anläggandet av deponin innebär att skog kommer att avverkas och att topografin 
samt hydrologin i området kommer att förändras. Viss avverkning har redan gjorts 
i den västra delen av området. Avverkningen har inneburit att cirka 4 hektar 
områden som tidigare pekats ut som goda tjädermiljöer inte längre utgör lämplig 
tjädermiljö. Avverkningen har också påverkat ett område som utpekats som 
värdefull födosöksmiljö för fladdermus i den västra delen av området. 
Avverkningen bedöms dock inte ha någon större påverkan på fladdermöss då en 
skogsridå lämnats kvar och att vägen fortfarande kan fungera som ett en ledlinje i 
landskapet.

Inom området finns en våtmark som kalkas (den kallas även våtmark 28). I april 
2019 gjordes en utredning av vad detta får för konsekvenser för kalkningens 
vattenkemiska målsättning. Enligt utredningen bedöms inte ett avslut på 
kalkningen av våtmark 28 i sig innebära att målet, pH 6,0, i målvattendraget 
Fäsjöbäcken underskrids. Kalkdoseringen på övriga våtmarksytor bör bibehållas. I 
utredningen föreslås ett antal nykarterade våtmarker som skulle kunna kalkas för 
det fall att kalkningseffekten inte skulle bedömas vara tillräcklig framöver.

Eftersom de deponerade massorna till övervägande del kommer att bestå av lera 
kan det förväntas att pH och alkalinitet i det avrinnande vattnet från området blir 
något förhöjt i förhållande till hur situationen var innan deponins tillkomst. Detta 
bedöms som positivt för vattenmiljön i recipienten Fäsjöbäcken som är kraftigt 
försurad.

Anläggandet av deponin samt den intilliggande planerade bergtäkten innebär att 
naturen kring verksamheterna blir mindre sammanhängande. Området för deponin 
och bergtäkten är dock utformat så att flera naturvärdesområden lämnas mellan de 
båda verksamheterna. Dessa områden kan fungera som en grön korridor mellan 
verksamheterna.

Utformningen av deponin har anpassats för att undvika påverkan på Fäsjöbäcken. 
Avledning av vatten från den södra sedimentationsdammen innebär dock ett visst 
intrång i strandskyddsområdet. Åtgärden bedöms sammantaget förenlig med 
strandskyddets syften.
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Anläggandet av deponin bedöms orsaka lokala ändringar av yt- och 
grundvattenströmningsriktningar och grundvattenbildning men dessa bedöms inte 
ha en inverkan på hydrologin i Natura 2000-området Risbohult. Risken för 
påverkan på flodpärlmusslan i Mölndalsån på grund av grumling eller föroreningar 
från deponin bedöms vara liten eftersom enbart rena, inerta massor kommer att 
deponeras samt att utgående vatten från deponin kommer att passera 
sedimentationsdammar. Natura 2000-området Risbohult bedöms därför inte 
påverkas av anläggandet av deponin.

Naturvårdsarter

En bedömning av deponiverksamhetens påverkan på bevarandestatus har gjorts av 
samtliga funna arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen.

Tjäder har kategoriserats som livskraftig (LC) i hela landet. Tjädrar missgynnas när 
skogen fragmenteras och när äldre skog avverkas samt när våtmarker dikas ur. 
Enligt Naturcentrums inventeringsrapport krävs ett sammanhängande skogsområde 
på minst 300 hektar, där andelen lämplig tjädermiljö utgör minst 50 % för att hysa 
en tjäderlek. Exploatering av områdena där deponin och bergtäkten planeras 
medför att arealen av lämplig tjädermiljö minskar. Exploateringen innebär också 
att miljön mellan och i direkt anslutning till verksamheterna blir mindre attraktiv 
för tjädern på grund av störningar från verksamheterna. Eftersom mer än 
300 hektar sammanhängande skog, med relativt bra förhållanden för tjäder, 
förväntas finnas kvar efter exploatering bedöms inte artens bevarandestatus 
påverkas negativt av den planerade verksamheten. För att begränsa påverkan kan 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtas såsom att begränsa särskilt bullrande 
verksamheter vid häckning samt att återplantera skog successivt. 

Anläggandet av deponin innebär dock att en del fuktig mark som groddjuren kan 
använda som vandringsstråk mellan olika vattenmiljöer exploateras. Breddningen 
av den befintliga skogsvägen som ska användas för interna transporter mellan 
verksamheterna och infarten till deponin kan innebära ett vandringshinder för 
groddjuren. Som skyddsåtgärder föreslås att de planerade sedimentationsdammarna 
utformas för att optimalt gynna groddjurens livsmiljöer samt att de interna 
transportvägarna förses med grodpassager så att groddjuren har möjlighet att 
passera vägarna oskadda. Sammantaget bedöms inte bevarandestatusen för mindre 
vattensalamander, vanlig groda och åkergroda påverkas negativt varken lokalt eller 
nationellt på grund av anläggandet av deponin.

De kärlväxter för vilka påverkan på bevarandestatus har bedömts är revlummer och 
spindelblomster. Planerade åtgärder bedöms inte påverka bevarandestatus för dessa 
arter negativt vare sig lokalt eller nationellt.

Värdefulla miljöer för fladdermöss har identifierats inom och kring det planerade 
deponiområdet. Ett av de utpekade områdena, som följer den anlagda vägen, ligger 
inom verksamhetsområdet. Även efter exploateringen kommer den kunna fungera 
som ett förflyttningsstråk. Övriga utpekade områden som kan vara värdefulla för 
fladdermöss kommer inte att exploateras, det vill säga Grepetjärnen, Brattåstjärnen 
och Rävetjärnen. Planerade åtgärder bedöms inte påverka bevarandestatus för dessa 
arter negativt vare sig lokalt eller nationellt.

De reptiler för vilka påverkan på bevarandestatus bedömts är huggorm, vanlig snok 
och skogsödla. Samtliga är bedömda som livskraftiga (LC). Den planerade deponin 
innebär ett visst intrång i dessa arters livsmiljö, planerade åtgärder bedöms dock 
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inte påverka bevarandestatus för dessa arter negativt vare sig lokalt eller nationellt. 
Detta på grund av närheten till liknande livsmiljöer i närheten.

Skyddsåtgärder

 Deponin utformas för att undvika exploatering i områden med höga 
naturvärden samt områden där naturvårdsarter påträffats.

 För att skydda de groddjur som eventuellt övervintrar i 
verksamhetsområdets ytterkanter bör uppstartsarbeten ske under våren 
efter att groddjuren lämnat sina övervintringsplatser och förflyttat sig mot 
vattenmiljöer.

 Lämpliga övervintringsmiljöer för främst åkergroda och vattensalamander 
skapas.

 Arbete i vatten vid anläggandet av den interna vägen bör undvikas under 
perioden april till september då groddjuren leker och växer upp.

 Nya vattenstrukturer skapas i deponins närområde, till exempel genom att 
planerade sedimentationsdammar utformas för att optimalt gynna 
groddjurens livsmiljöer.

 Åtgärder vidtas för att minska den interna vägens barriäreffekt, till 
exempel genom att förse den med grodpassager.

 Särskilt bullrande verksamheter begränsas under tiden för fåglars 
häckning.

 Skog återplanteras successivt allteftersom deponin sluttäcks.

Rekreation och friluftsliv
Det planerade verksamhetsområdet för deponin består till huvuddelen av 
skogsmark. Det går inte att utesluta att området kan användas till friluftsliv. Det 
finns dock inga utpekade anläggningar för friluftsliv i närheten, till exempel i form 
av vandringsleder. Anläggandet att deponin innebär att skog avverkas samt att 
verksamhetsområdet inte längre kan användas för friluftsliv. Cirka 1 km nordost 
om den planerade deponin ligger Risbohults naturreservat som är ett område för 
rekreation och friluftsliv. Anläggandet av deponin bedöms inte påverka 
möjligheterna till rekreation och friluftsliv i Risbohults naturreservat. 

Skyddsåtgärder

 Inga skyddsåtgärder bedöms krävas.

Buller

Utredningens omfattning

En gemensam bullerutredning har gjorts för planerad deponi, bergtäkt och utökad 
återvinningsanläggning. Beräkningar har gjorts av både verksamhetsbuller och 
trafikbuller där transporter till och från berörda verksamhetsområden har ingått. 
Utredningen innefattar även kumulativa effekter, påverkan från Landvetter 
flygplats samt uppräkning av framtida transporter 2040.

Page 23 of 62Page 23 of 62Page 1040 of 1165



Beslut Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 551-45604-2019 24(57)

Verksamheten i deponin

Verksamheten i deponin förväntas i ett startskede ge upphov till ljudnivåer om som 
högst 42 dBA ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostäder norr om 
verksamhetsområdet. För bostadshusen söder om riksväg 40 beräknas ekvivalenta 
ljudnivåer under 40 dBA. Eftersom verksamheten kommer att bedrivas dagtid på 
vardagar innebär detta att den beräknade ekvivalenta ljudnivån ligger under 
Naturvårdsverkets riktvärden.

När verksamheten i deponin har nått maximal deponeringsvolym förväntas 
ljudnivåerna understiga 40 dBA ekvivalent ljudnivå även vid närmaste bostäder 
norr om verksamhetsområdet. Här beräknas som högst 40 dBA vid 
bostadsbyggnads fasad. För bostadshusen söder om riksväg 40 beräknas fortsatt 
ekvivalenta ljudnivåer under 40 dBA.

Kumulativa effekter – Buller från omkringliggande verksamheter och trafik

I bullerutredningen har den samlade påverkan från planerad deponi, bergtäkt och 
återvinningsanläggning beräknats. Om verksamhet skulle pågå samtidigt vid de tre 
anläggningarna förväntas den totala ljudnivån till omgivningen öka jämfört med 
delbidraget från respektive anläggning. Den totala ljudnivån beror på i vilket skede 
deponin och bergtäkten är. Den största påverkan på buller förväntas komma från 
verksamheten vid den planerade bergtäkten. Den samlade bullerpåverkan från 
Skanskas täkt i Bugärde och de planerade verksamheterna ovan bedöms ge en 
ökning av ljudnivåerna från verksamheterna till de närliggande bostäderna. Även 
vid en samlad bullerpåverkan från även de intilliggande verksamheterna bedöms 
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå dagtid dock kunna innehållas vid samtliga fastigheter 
utom en.

Transporterna till och från verksamheterna förväntas inte ge någon ökad påverkan 
på trafikbullernivåerna från vägtrafiken på väg 554. Då nästan alla transporter 
förväntas ske på väg 554, mellan riksväg 40 och verksamhetsområdena, förväntas 
inga bostäder exponeras för trafikbuller över riktvärden för transporter.

Vid påverkan även från flygtrafiken på Landvetter flygplats och vägtrafiken på 
riksväg 40 bedöms enbart fastigheterna söder om riksväg 40 att påverkas av 
ljudnivåer över 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Trafikbullret från riksväg 40 bedöms 
dölja buller från både täktverksamheten och flygtrafiken. För fastigheterna norr om 
verksamheterna bedöms flygbuller och trafikbuller ge marginell påverkan.

Skyddsåtgärder

 Inga speciella skyddsåtgärder bedöms krävas vid deponin för att minska 
bullernivån vid bostäder.

 För att minska det sammanlagda verksamhetsbullret från planerad deponi, 
bergtäkt och återvinningsanläggning planeras bulleråtgärder vid den mest 
bullrande verksamheten, det vill säga bergtäkten. Åtgärder som planeras är 
skärmande placering och användning av ljuddämpad utrustning.

Damning
Vid torr väderlek kan damning uppstå både från vägar och deponiområde. Då 
närmaste bostad är belägen cirka 500 meter från verksamheten bedöms dock 
störningen för närboende bli begränsad.
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Skyddsåtgärder

 När deponin är sluttäckt är det viktigt att den besås så snart som möjligt 
med gräs eller liknande för att förhindra yterosion. Om finkornigt material 
ligger i ytan kan erosion innebära att damning sker vid torr och blåsig 
väderlek.

 Frekvent sopning av berörda vägbanor kommer att finnas som en rutin i 
egenkontrollen.

 Spridning av damm från deponin kan motverkas genom att bevara 
trädpartier runt den planerade deponin som kan fånga upp dammet.

Nedskräpning
Den största risken för nedskräpning utanför deponiområdet utgörs av schaktmassor 
och jord som fastnar på transportbilarnas däck och smutsar ner vägen när de lämnar 
området. Det innebär också en nedsmutsning av passerande bilar och omgivningen. 
Jämfört med nollalternativet innebär aktuell lokalisering en viss ökad risk för 
damning och nedsmutsning i omgivningen.

Skyddsåtgärder

 För att minska nedsmutsningen på allmän väg kommer lastbilarna att köra 
över ett galler innan utfarten för att jord och lera ska skakas av från 
däcken. Vid behov kan även andra åtgärder vidtas såsom ett vattenbad där 
lastbilarna kör igenom.

 Frekvent sopning av berörda vägbanor kommer att finnas som en rutin i 
egenkontrollen.

Ytvatten

Hantering av ytvatten

Från deponeringsverksamheten kommer lakvatten och dagvatten att samlas upp i 
öppna diken längs deponins yttre gräns och ledas till sedimentationsdammar 
belägna mellan deponin och väg 554, innan utsläpp sker till Fäsjöbäcken samt 
norrut för att så småningom nå Mölndalsån. Opåverkat ytvatten från 
omkringliggande mark ska avledas i separata diken för att inte blandas med 
lakvattnet och dagvattnet. Dikena för ytvatten har valts utifrån ytavrinning i 
befintlig topografi.

I dammarna kommer suspenderat material och partikelburna föroreningar att 
sedimentera samt lösta föroreningar tas upp och brytas ner av växter. Eftersom det 
huvudsakligen är rena massor som ska deponeras förväntas inte vattnet innehålla 
några höga halter av andra föroreningar än suspenderat material. Utöver rening i 
dammarna sker ytterligare rening i form av fastläggning av partiklar. Upptag av 
växter kan förväntas ske då vattnet avleds i de interna dikena. Utsläpp efter 
sedimentering bör därför kunna ske till recipienten utan att påverka denna negativt.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Vid Fäxhult återvinningsstation har utfyllnad gjorts med samma typ av massor som 
planeras deponeras vid Brattås deponi och utgående vatten leds till samma 
recipient. Den sammanfattade bedömningen av provtagningen som gjorts vid 
Fäxhults återvinningsanläggning 2014–2018 är att ingen eller en mycket marginell 
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påverkan syns i recipienten nedströms på grund av utfyllnadsverksamheten i 
Fäxhult.

Resultatet av provtagningarna vid Fäxhult visar att halterna klorid är högre 
uppströms än nedströms verksamheten. Mätresultaten tyder på god rening inom 
verksamhetens område då kloridhalter är lägre nedströms än uppströms 
verksamheten. Således bedöms massorna inte utgöra någon stor påverkan på 
halterna i Fäsjöbäcken. Den ökade kloridhalten i Fäsjöbäcken misstänks bero på 
påverkan från vägsalt från väg 554.

Halten av suspenderade ämnen vid provtagningarna i Fäxhult är samma uppströms 
och nedströms verksamhetsområdet, cirka 6 mg/l. Halten bedöms som mycket låg 
både uppströms och i Fäsjöbäcken nedströms.

Överlag är halterna låga i nedströmspunkten i Fäsjöbäcken jämfört med 
miljökvalitetsnormerna för metaller i ytvattnet och andra bedömningsgrunder. 
Bedömningen är att utfyllnadsverksamheten inte innebär någon risk för 
omgivningen genom utlakningar av föroreningar eller annan förorening av 
ytvattnet. Vattnet som släpps ut till recipient från Brattås deponi förväntas ha 
liknande egenskaper som vattnet som kommer från Fäxhult 
återvinningsanläggning. Baserat på detta bedöms utsläpp av behandlat dagvatten 
från verksamheten vid Brattås deponi inte bidra till försämring av Mölndalsåns 
status.

Det finns flodpärlmussla i Mölndalsån. Förutsättningarna är goda för att öring och i 
förlängningen även flodpärlmussla ska trivas i Fäsjöbäcken. Behandlat dagvatten 
och lakvatten från verksamheten bedöms inte påverka förutsättningen för öring och 
flodpärlmussla att trivas i dessa vattendrag.

Strandskydd och vattenverksamhet

Strandskydd

De planerade sedimentationsdammarna samt deponiområdet ligger utanför 
strandskyddsområdet för Fäsjöbäcken. Eftersom vatten från den södra 
sedimentationsdammen ska avledas till recipienten Fäsjöbäcken är det 
ofrånkomligt att diket dras genom strandskyddsområdet. Det är dock fråga om ett 
smalt dike som dras rakt från sedimentationsdammen till Fäsjöbäcken. Åtgärden 
bedöms inte komma att väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
Åtgärden bedöms inte heller komma att hindra möjligheterna att röra sig i området 
kring Fäsjöbäcken. Åtgärden bedöms sammantaget förenlig med strandskyddets 
syften.

Vattenverksamhet – Igenläggning av mindre bäckdråg

Anläggandet av deponin innebär att ett bäckdråg läggs igen, för detta utflöde är 
litet. När denna del av deponiområdet täcks med lermassor kommer det att räcka att 
nederbörden avleds som dagvatten till någon av sedimentationsdammarna. Någon 
särskild åtgärd för omledning av bäcken är därför inte nödvändig. Åtgärden har 
anmälts hos Länsstyrelsen som vattenverksamhet enligt miljöbalken, då den 
innebär fyllning av en bäck enligt 19 § punkt 2 förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamheter.
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Vattenverksamhet – Trumbyte under väg

För att möjliggöra interna transporter mellan verksamheterna behöver göras en 
förstärkning av den i dag anlagda skogsvägen som löper längs med väg 554. 
Arbetsvägen med dess eventuella anläggningar i vatten behöver först projekteras i 
detalj innan det kan bedömas om de åtgärder som ska utföras utgör 
anmälningspliktig vattenverksamhet. En eventuell anmälan om vattenverksamhet 
för dessa åtgärder kommer att lämnas in till Länsstyrelsen när projekteringen är 
klar.

Skyddsåtgärder

 Dag- och lakvatten från deponin kommer att passera 
sedimentationsdammar innan det släpps till recipient.

 Endast inerta massor kommer att läggas på deponin. Rutiner kommer att 
finnas för kontroll, provtagning och dokumentation av inkommande 
massor.

 Rutiner för regelbunden provtagning av utgående vatten från 
sedimentationsdammarna kommer att vara en del av kontrollprogrammet 
som tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.

Grundvatten
En hydrogeologisk utredning har utförts i området som berörs av den planerade 
deponin. Utredningen utfördes under 2018.

Området planeras fyllas ut med jordmaterial som i huvudsak utgörs av lera (inerta 
massor).

Den planerade deponiverksamheten innebär skogsavverkning, vilket kortsiktigt 
skapar förutsättningar för ökad grundvattenbildning. Utfyllnaden, som kommer ha 
en mäktighet på cirka 50 meter, kommer medföra komprimering av de befintliga 
små jordlagren och vattengenomsläppligheten kommer därmed minska. Leran, som 
är ett tätt jordmaterial, kommer dessutom att bidra till att grundvattenströmningen 
genom deponiområdet minskar samt att infiltration av nederbörd minskar över 
ytan.

Grundvattnet kommer därför i större utsträckning strömma runt deponin, vilket 
resulterar i en nordvästlig strömningsriktning.

Regionalt bedöms utfyllnaden inte ha någon betydande påverkan på grundvattnets 
strömningsriktning eller nivåer i området.

Sammanfattat kan utfyllnaden lokalt orsaka grundvattenkvalitetsförändringar till 
följd av

 urlakning från deponerade massor med annan kemisk sammansättning

 minskad grundvattenbildning över utfyllnadens yta

 lokalt mer reducerande förhållanden i marken

 förändringar i strömningsriktning
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Inga enskilda intressen (vattentäkter eller avloppsanläggningar) i deponins närhet 
bedöms påverkas negativt ur hydrogeologisk synvinkel på grund av deponin. 
Lokala ändringar av yt- och grundvattenströmningsriktningar och 
grundvattenbildning bedöms inte ha någon nämnvärd betydelse för enskilda eller 
allmänna intressen.

Skyddsåtgärder

 Rutiner för provtagning och nivåmätning av grundvatten kommer att vara 
en del av det kontrollprogrammet som tas fram i samråd med 
tillsynsmyndigheten.

 Enbart inerta massor kommer att tas emot vid deponin. Rutiner för 
mottagning av massor kommer att vara en del av det kontrollprogram som 
tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.

Utsläpp till luft
Utsläpp till luft sker främst från lastbilstransporter till och från anläggningen samt 
till viss del från de arbetsmaskiner som används inom området. Utsläppen bedöms 
ge relativt liten påverkan, då anläggningen ligger utanför tätort i ett öppet landskap. 
Utsläppen från verksamheten bedöms inte överstiga miljökvalitetsnormens halter, 
då utsläppen sker diffust och utanför storstadsregionen. De kan dock få en viss 
lokal ökning jämfört med nollalternativet, då trafiken i området är relativt sparsam.

Skyddsåtgärder

 Transporterna till deponin kommer i största möjliga mån att samordnas så 
att uttransporter sker med material från bergtäkten. På så sätt undviks att 
lastbilarna kör ut med tomma returtransporter.

Utsläpp till mark och vatten
Den största föroreningsrisken är kopplad till olycka, maskinhaveri och ovarsam 
hantering av förorenade ämnen.

Skyddsåtgärder

 Rutiner för skyddsåtgärder vid spill och maskinhaveri kommer att vara en 
del av det kontrollprogram som tas fram i samråd med tillsynsmyndighet.

Yttranden från myndigheter och enskilda i sammanfattning

Länsstyrelsen

Synpunkter angående tillåtlighet 

Planförhållanden och val av plats 

Verksamheten är förenlig med gällande planer samt att verksamheten inte står i 
konflikt med Natura 2000-område. Vad gäller val av plats i övrigt är det främst 
deponins utformning och utbredning som kan ifrågasättas med anledning av 
förekomst av tjäder inom och i anslutning till planerat verksamhetsområde. 
Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till kraven på en lämplig lokalisering att det 
föreligger hinder för tillstånd till verksamheten med anledning av 
fridlysningsbestämmelserna enligt artskyddsförordningen (se nedan). 
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Synpunkter angående artskydd, tjäder 

Bedömning gällande artskydd, tjäder 

Mark- och miljööverdomstolen har tidigare (se M 10104-17) funnit att skada på 
eller förstörelse av ett fortplantningsområde för tjäder innebär risk för att tjäderns 
bevarandestatus i Västra Götalands län påverkas negativt. I samma avgörande har 
domstolen bedömt att det är rimligt att vid avgränsningen av fortplantningsområdet 
ha kända spelplatser av en viss storlek som utgångspunkt. 

Länsstyrelsen bedömer att intresset att bevara tjäderstammen i Hagedalsmossen är 
stort, och att Hagedalsmossen har betydelse för tjäderns bevarandestatus även i ett 
regionalt perspektiv. 

Det finns en risk att åtgärden påverkar ett eller flera tupprevir, det vill säga tar 
mark inom tuppreviret i anspråk på ett irreversibelt sätt. Bedömningen görs mot 
bakgrund av avståndet mellan deponiområdet och lekplatscentrum. Enligt 
Länsstyrelsen finns det i och med detta en risk att spelplatsen ”kollapsar”, det vill 
säga att det inte finns förutsättningar för fler än en tupp att spela på platsen. 
Tjäderspelet skulle i sådana fall försvinna från den aktuella platsen. Eventuellt kan 
tjäderspel ske på andra platser inom Hagedalsmossen, men huruvida det faktiskt 
finns förutsättningar för detta framgår inte av ansökan. Det faktum att de areella 
förutsättningarna för tjäder är goda är ingen garanti för att spel kan ske. 

Mot denna bakgrund bedömer Länsstyrelsen att åtgärden innebär en risk att 
Hagedalsmossen förlorar sin ekologiska funktion för tjäder. Det är för 
Länsstyrelsen inte känt att förebyggande skyddsåtgärder (till exempel i form av 
restaureringar eller andra förbättrande åtgärder i närområdet) kan vidtas som 
släcker den risken. Därmed är åtgärden förbjuden enligt 4 § punkt 4 
artskyddsförordningen och dispens krävs för att få utföra den. Någon sådan dispens 
ser Länsstyrelsen inte kan beviljas, eftersom ändamålet inte är godtagbart enligt 
14 § 3 c artskyddsförordningen, det vill säga åtgärden har inte ett allt 
överskuggande allmänintresse. Ansökan ska därmed avslås.

Samverkande effekt på tjäder

Skogsområdet vid Brattås där deponin planeras utgör ett av några enstaka 
skogsområden i Härryda kommun där tjäder fortfarande förekommer. 
Länsstyrelsen befarar att tjäderförekomsterna i kommunen står inför ett hot om att 
starkt försvagas eller helt försvinna. Söder om Landvettersjön finns också 
skogsområden med goda tjädermiljöer. Även här riskerar miljöerna förstöras av 
exploatering i och med kommunens planer på att bygga en ny stad, Landvetter 
södra, samt ett eventuellt framdragande av ny höghastighetsbana för tåg. 

Tjäder i området 

En av de nyare naturinventeringarna (Naturcentrum, 2019) rör förekomst av tjäder 
inom planerat verksamhetsområde. Området i fråga ingår i GOF:s rapport 
Inventering av tjäderlekplatser i Härryda, Mölndal och Partille kommuner 2011–
2014 (Hellenberg & Johansson, 2014). Enligt rapportförfattarna är området ”ett av 
de få områden i Härryda kommun som har förutsättningar att hysa en stabil 
tjäderstam för framtiden”. I området/Hagedalsmossen finns en känd spelplats som 
för knappt tio år sedan hade fyra till fem spelande tuppar. Under inventeringen 
2019 räknades minst två spelande tuppar. Spelplatsen är lokaliserad cirka 
700 meter från deponiområdet. Under inventeringen påträffades rikligt med 
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tjäderspillning i den östra delen av planerat verksamhetsområde, även individer av 
tjäder påträffades där. 

Påverkan på tjäder i området 

Sökanden anger i miljökonsekvensbeskrivningen att ”eftersom mer än 300 ha 
sammanhängande skog, med relativt bra förhållanden för tjäder, förväntas finnas 
kvar efter exploatering bedöms inte artens bevarandestatus påverkas negativt av 
den planerade verksamheten.” 

Länsstyrelsen uppskattar att det finns omkring 700 hektar tjädervänlig biotop kvar 
inom Hagedalsmossen, efter det att åtgärderna utförts. Även om åtgärden tillåts 
tycks det därmed finnas areella förutsättningar för en livskraftig tjäderpopulation i 
området. Den nämnda spelplatsen är såvitt Länsstyrelsen känner till den enda i 
området. Det framgår i vart fall inte av ansökan att det skulle finnas fler än denna. 
Antalet spelande tuppar vid spelplatsen har – av orsaker som Länsstyrelsen inte 
med säkerhet kan fastställa – minskat under de senaste tio åren. En tjädertupp kan 
hävda ett revir på upp till 1 km från spelplatsen. 

Sökanden har inkommit med kompletteringar av ansökan. Länsstyrelsen noterar att 
gränsen för planerad deponi är ändrad och enligt föreliggande förslag helt och 
hållet följer den gräns i öster som naturinventeringarna visat är lämplig miljö för 
tjäder och där spillning med mera efter tjädern hittats. Gränsen för deponin i öster 
är därför mycket oregelbunden och flikig och uppges ha dragits 800 meter från 
tjädrarnas spelplats. Området med bra tjädermiljöer i områdets västra del planeras 
ingå i deponiområdet. Som skyddsåtgärd anger sökande att de avser att bygga en 
skyddsvall mot tjädermiljöerna i öster.

Länsstyrelsen anser inte att det räcker att bygga en vall i 
deponiområdets östra gräns för att skydda tjäderpopulationen från störningar. 

Buffertzoner mot tjäderspelplatser ska för att vara tillräckligt skyddande för 
tjäderpopulationen vara minst 1 km breda i en omkrets kring spelplatsen. Helst bör 
zonen vara ännu bredare. Länsstyrelsen anser inte att det är tillräckligt visat att 
tjäderpopulationen inte påverkas negativt av en skyddszon på bara 800 meter från 
den aktuella spelplatsen. Länsstyrelsen anser buffertzonen till spelplatsen vid 
Brattås måste utökas för att ge det skydd som innebär att populationen ostört kan 
fortleva i området. Företaget får annars visa att det är uppenbart olämpligt eller 
onödigt med en buffertzon på minst 1 km från den aktuella spelplatsen. 

Synpunkter angående utsläpp till vatten 
Sökanden har föreslagit i villkor att vatten som avleds från verksamhetsområdet 
ska före avledning till recipient genomgå slam- och oljeavskiljning i 
sedimentationsdamm. Vattnet ska när det lämnar dammarna vara fritt från synliga 
partiklar och inte innehålla ämnen i halter som kan medföra risker för miljön och 
människors hälsa. Vidare ska lakvatten från anläggningen behandlas i 
sedimentationsdamm (lakvattendamm) och därefter ledas till recipient. 
Begränsningsvärden har föreslagits för utsläpp från lakvattendammen. 

Länsstyrelsen anser att villkoren är bra och har i sak inget att invända mot 
sökandens förslag till villkor. Länsstyrelsen menar att samtliga i villkor föreslagna 
skyddsåtgärder samt gjorda åtaganden är sammantaget tillräckliga för 
verksamheten. Primärt ska mängden förorening till vatten begränsas så långt som 
möjligt. Syftet med kontrollen av utgående vatten (förorenat dagvatten) och 
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uppsatta begränsningsvärden är huvudsakligen att säkerställa att inga utsläpp av 
betydelse sker och att verksamheten därmed bedrivs såsom det kan förväntas. 
Resultat från provtagningen ska följas upp löpande och kopplas till hur hanteringen 
av avfall har skett. Vidare kan konstateras att det finns en stor problematik kring 
provtagning och analysering av dagvatten som gör att det inte är tillfredsställande 
att enbart förlita sig på den. Hur avfallet hanteras och kontrolleras är av överordnad 
betydelse. 

Skyddsåtgärder mot grumling 

Anläggandet av verksamheten kommer att innebära omfattande bygg- och 
anläggningsarbeten. Länsstyrelsen anser därför att det i villkor även ska framgå att 
åtgärder ska vidtas om grumlighet uppmärksammas nedströms pågående arbeten 
samt att även förebyggande åtgärder ska vidtas för att minska risken för grumling 
vid dessa arbeten. 

Halter i utgående vatten, miljökvalitetsnormer

Det bedöms vara relativt höga värden som föreslås som gränsvärden för utgående 
vatten från lakvattendammen i förhållande till de gränsvärden som finns för de 
särskilt förorenade ämnena koppar och zink enligt HVMFS 2019:25. Till exempel 
framgår att den beräknade biotillgängliga halten för koppar som utsläppshalten 
bidrar med till Mölndalsån är 0,22 µg/l vid medelvattenföring (MQ) i Mölndalsån. 
Gränsvärdet för koppar är 0,5. Vid lågvattenföring kan förhållandena se annorlunda 
ut med eventuella högre koncentrationer. Det bedöms därmed finnas risk för 
påverkan i Fäsjöbäcken och i Mölndalsån. Länsstyrelsen noterar att det inte har 
framgått någon särskild motivering eller skäl till de angivna värdena för koppar och 
zink. Däremot anges att det huvudsakligen är rena massor som ska deponeras och 
därför förväntas inte vattnet innehålla några höga halter av andra föroreningar än 
suspenderat material. Erfarenheter från intilliggande verksamhet, Fäxhult, visar på 
liten risk för urlakning av metaller. Det finns därför inga skäl att medge föreslagna 
halter. För att inte verksamheten ska riskera att bidra med så stor andel, särskilt vid 
låg vattenföring, för dessa ämnen bör halterna som årsmedelvärde sättas ner. Nya 
förslag till begränsningsvärden bör redovisas där halterna motiveras utifrån vad 
som är rimligt att verksamheten faktiskt orsakar/bidrar till i förhållande till 
gränsvärdena för Mölndalsån. 

Kontroll 

Sökanden har föreslagit villkor om kontrollprogram. Med tanke på att 
ytavrinningen och grundvattenbildningen förändras i området samt att 
deponiområdet placeras mycket nära naturvärdesobjekt som är beroende av vatten 
anser Länsstyrelsen att kontroll av vattennivåer behöver ske i omgivande våtmarker 
och gölar. Förslag på kontrollpunkter bör presenteras och motiveras i 
kontrollprogrammet. 

Mätning av grundvattennivåer i planerade kontrollpunkter bör utföras vid flera 
tillfällen innan deponin startar för referensvärden vid framtida kontroll. 

Synpunkter angående ekonomisk säkerhet 
Av 15 kap. 35 § miljöbalken följer att tillstånd till deponi av avfall endast får 
lämnas om verksamhetsutövaren kan ställa en säkerhet enligt 16 kap. 3 § 
miljöbalken eller vidtar någon annan lämplig åtgärd för sådant säkerställande. 

Säkerheten ska täcka kostnaderna som uppkommer om verksamheten av någon 
anledning avbryts och tillståndshavaren inte kan fullfölja sina åligganden att 
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iordningsställa område som tagits i anspråk. Sökanden har beräknat den 
ekonomiska säkerheten till 4 095 000 kronor. Länsstyrelsen noterar att avdrag har 
gjorts för förväntade intäkter på 1 575 000 kronor. Eftersom några intäkter inte kan 
förväntas i de fall den ekonomiska säkerheten behöver tas i anspråk anser 
Länsstyrelsen att säkerheten ska omfatta hela kostnaden, det vill säga att den 
ekonomiska säkerheten ska fastställas till 5 670 000 kronor.

Miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun 

Sammanfattningsvis anser Miljö- och bygglovsnämnden att ansökan om tillstånd 
till deponi ska avstyrkas. Den främsta anledningen till detta är att underlaget är för 
bristfälligt för att kunna ta ställning till ansökan. Det är en mycket stor mängd 
avfall som ska tas emot på platsen och påverkan på närmiljön, närliggande känsliga 
objekt samt påverkan på recipienter, både under verksamhetens gång och i 
framtiden, är inte tillräckligt utredd och beskriven.

Enligt den hydrogeologiska utredningen kommer anläggandet av deponin medföra 
ökad ytvattenavrinning inom deponiområdet bland annat på grund av tillförsel av 
lera som är ett tätare material än de befintliga jordlagren, samt att deponin kommer 
att ha relativt branta släntlutningar.

Lera från Göteborgsregionen innehåller mycket salter då den är avsatt i en marin 
miljö och det finns en stor risk för urlakning av bland annat dessa salter, och andra 
kända och okända föroreningar, till grundvatten och omgivning.

Den planerade deponin ligger inom avrinningsområdet för Rådasjöns 
vattenskyddsområde som är huvudvattentäkt för Mölndals stad och reservvattentäkt 
för Göteborgs stad. Deponin kommer att ligga inom den tertiära skyddszonen i det 
nya vattenskyddsområdet för Rådasjön. Det är fågelvägen cirka 750 meter som 
närmast till Mölndalsån.

Även om en skogsridå. kommer att lämnas utmed vägen så kommer det upp till 
50 meter höga ”deponiberget” att synas. Detta gäller särskilt för de boende som bor 
på höjden nordöst om deponin. Nämnden anser därför att den slutliga nivån på 
deponin inte ska överstiga trädridåns nivå.

Sökanden skriver att på grund av anläggandet av deponin och den planerade 
bergtäkten (här tillkommer även deras redan befintliga verksamhet söderut) så blir 
de värdefulla naturområdena kring verksamheterna mindre sammanhängande, men 
att en ”grön korridor” kommer att ligga mellan verksamheterna. Denna korridor 
kommer att vara väldigt smal (mindre än 100 meter) och både stora djur och 
mindre insekter störs mycket av särskilt ljus men även buller och det är därför 
tveksamt om den kommer att ha någon större positiv inverkan i området då den är 
dåligt tilltagen i yta. Korridoren kommer dessutom av avdelas med vägen mellan 
de olika verksamheterna.

Nämnden förutsätter att länsstyrelsen hanterar strandskyddet inom ramen för denna 
prövning.

Tjädern missgynnas när skogen fragmenteras och våtmarker dikas ur. Enligt 
sökanden så finns det åt öster stora arealer med relativt bra förhållanden för tjäder. 
Men bara för att det är relativt bra förhållande så innebär det ju inte att tjädern 
kommer att flytta från sina kända marker till okända, risken är ju att de ger sig av 
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helt och hållet och inte kommer tillbaka vilket vore en stor förlust. Nämnden anser 
att det inte är tillräckligt utrett hur tjädern kommer att påverkas av deponin.

Som skyddsåtgärder för att fuktig mark inklusive vandringsstråk förstörs, störs och 
försvinner föreslås att sedimentationsdammarna ska utformas så att de även ska 
verka som groddammar. Detta är en mycket dålig idé, då groddjur är väldigt 
känsliga för salter och eventuella föroreningar som kan laka ur de deponerade 
massorna. Nämnden anser att det får anläggas speciella kompensationsdammar på 
annan plats så att grodorna inte väljer att vandra till sedimentationsdammarna. 
Vattenverksamhet ska sökas även för anläggandet av groddammar. Nämnden anser 
också att dispens från artskyddsförordningen bör sökas för groddjur då man 
kommer att skapa vandringshinder och ta bort den fuktiga mark där de också kan 
leva och röra sig.

Nämnden anser att skyddsavstånden mellan skyddsvärda platser för kärlväxter och 
objekt ska vara större för att minska riskerna.

Miljö- och hälsoskydd får i dag in mycket klagomål gällande damning på väg, 
stenskott och förstörd lack på bilar från sökandens befintliga 
återvinningsverksamhet på fastigheten Fäxhult 1:33. Hjul och underreden på bilar 
måste vara fria från lera som kan ge upphov till damning samt större partiklar som 
kan skada fordon innan de kommer ut på den allmänna vägen. Det här bör regleras 
i ett villkor, för att det lättare ska gå att kontrollera vid tillsyn av verksamheterna.

Damning påverkar inte bara vägar och människor i närheten, utan dammet lägger 
sig som en hinna på blad, växter och vattenområden och kan på sikt kväva växter 
och skapa syrefria miljöer i vattenområden. Damm ska därför bekämpas aktivt på 
plats, med vattenbegjutning. Salt får inte användas då det skadar flora och fauna i 
närområdet och nedströms i vattenförekomster.

Förslag till villkor:

 Skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra damning, spill av jord och sten 
samt vägskador.

 Städning ska göras regelbundet så att det inte finns jord, sten, damm och 
dylikt på de allmänna vägarna.

 Städning av de allmänna vägarna ska dokumenteras. Det ska finnas rutiner 
för städning vid olika typer av väderlek.

Nämnden anser att lagringen av avfall ska tas med inom ramen för denna prövning 
då lagringen kommer att ske inom deponins verksamhetsområde.

Nämnden anser att föroreningsgraden i inkommande massor inte ska överskrida 
känslig markanvändning, även om de uppfyller lakningskriterier för inert deponi 
och därför får ”lätt förorenade” inte tas in och läggas på deponin.

I yrkandet skriver sökanden att de under verksamhetstiden kommer att anmäla 
mottagande av andra typer av inert avfall än vad som anges i bilaga A till 
tillsynsmyndigheten. Nämnden anser att dessa typer av inert avfall ska tas med och 
behandlas i den aktuella prövningen om ny deponi och inte lämnas över till 
tillsynsmyndigheten att besluta om.
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Nämnden anser att underlaget för utsläppsvärden (sökandens förslag till villkor 7) 
inte är tillräckligt bra, vilket innebär att det är svårt att bedöma vilka parametrar 
som ska kontrolleras. Nämnden anser dock att fler parametrar ska provtas och att 
grundvattenrör ska placeras runt om hela området, både nedströms och uppströms 
där regelbunden provtagning ska ske, på olika nivåer i marken.

Nämnden anser att provtagning av salthalter ska föreskrivas samt ange riktvärden 
för dessa.

Förslag till villkor:

 Massor får inte orsaka förhöjda kloridhalter i yt- och grundvatten och 
omgivande mark.

Sökanden uppger i sin ansökan att de bland annat kommer att ta emot massor från 
projekt inom Landvetter flygplats. I samband med brandövningar på flygplatsen 
har man använt brandsläckningsskum innehållande PFOS. PFOS är extremt 
svårnedbrytbart i miljön, varken biologisk eller kemisk nedbrytning har kunnat 
påvisas. PFOS har i tester visat sig vara så giftigt att det skulle kunna klassificeras 
som giftigt för vattenlevande organismer och att det kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i miljön. PFOS har också i djurstudier visat sig ge 
reproduktionsstörande effekter vid låga doser. Då den planerade deponin placeras i 
ett område med utbredd våtmark som avvattnas via Fässjöbäcken till Mölndalsån 
så bör detta regleras i villkor.

Förslag till villkor:

 När det finns misstanke om föroreningar av PFOS/PFAS i massor ska 
provtagning ske med avseende på dessa föroreningar. Massor som 
innehåller PFOS/PFAS får inte tas in i området.

Nämnden anser att det finns en stor risk att oupptäckta föroreningar eller salter i 
schaktmassorna kan urlakas och förorena närområdet samt recipienterna. Nämnden 
vill därför att provtagning på grundvatten (sökandens villkor 10) ska ske varje 
månad under de första två åren av verksamheten. Efter de två första åren ska en 
utredning utföras för att se om det är möjligt att glesa ut provtagningen till att ske 
minst varje kvartal fram till verksamheten avslutas.

Nämnden anser att det i villkor om kontrollprogram ska framgå att programmet 
även ska omfatta rutiner för provtagning och att det ska tas fram i samråd med 
tillsynsmyndigheten.

Då platsen ligger inom avrinningsområdet för Mölndalsån, som ingår i Rådasjöns 
vattenskyddsområde, anser nämnden att remisser borde ha skickats till Mölndals 
stad och Göteborgs stad, då det är deras vattentäkt. Remiss borde också ha skickats 
till Mölndalsåns vattenråd.

Trafikverket

Trafikverkets bedömning är att sökanden till stora delar tillgodosett tidigare 
synpunkter vad gäller påverkan på Trafikverkets anläggningar. Synpunkter har 
lämnats gällande trafikanalysen och dess indata.
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Härryda kommun

Kommunen är väl medveten om behovet att öka deponikapaciteten i regionen. 
Dock avstyrker kommunen ansökan med hänvisning till att utpekad plats bedöms 
vara olämplig och att utredningarna som ansökan bygger på är för bristfälliga för 
att det ska gå att ta ställning till ansökan. 

Översiktsplanen
Ansökan saknar stöd översiktsplanen för lokaliseringen. I översiktsplanen är det 
utpekade området angivet som övrig mark, huvudsakligen som mark för skogsbruk. 
För det utpekade området finns inte någon särskild beskrivning i översiktsplanen, 
då det inte anges någon förändring av markanvändningen. Vidare finns det i 
översiktsplanen andra områden som är utpekade för verksamheter som kan vara 
störande. En utveckling är till exempel verksamhetsområdet Bårhult där det också 
finns en befintlig deponi, Fläskebo, som drivs av Renova. Kommunen har under 
2020 beslutat att ge positivt planbesked för utökning av Fläskebo deponi.

Planansökan för Fäxhult 1:33 
Kommunen hanterar för tillfället en ansökan från sökanden gällande planbesked för 
Fäxhult 1:33. Ansökan berör sökandens verksamhet på den fastigheten, som är 
placerad söder om det område som anges i ansökan om deponin, och sökt 
planbesked berör främst verksamhetsområde för lätt industri, lagerlokaler och 
kontor men också en del handel (ej detaljhandel) och lokal service. I ett större 
perspektiv beskrivs utvecklingen av området med omnejd olika från sökanden i 
olika parallella processer, vilket försvårar att de olika ansökningarna behandlas var 
för sig. Dessa planer på etablering tillsammans med befintlig anläggning utgör 
tillsammans ett relativt stort område. Kommunen anser därför att det är av stor vikt 
att det ses i sin helhet utifrån flertalet aspekter särskilt med avseende på buller, 
trafik och gestaltning.

Gestaltning 
Området som berörs i ansökan är lokaliserat utmed den allmänna vägen. Därför 
anser kommunen att det är viktigt hur området utformas och uppfattas för 
människor som passerar och som vistas i området såsom boende och besökare. 
Verksamheten bör därför inte negativt påverka uppfattningen om området i stort 
och gestaltningen utmed vägen bör vara god. Kommunen har uppfattat att 
utformningen av befintlig anläggning uppfattas som negativ av kommuninvånare 
samt ger upphov till störningar.

Överföringsledning för dricks- och spillvattenledningar till Hindås
I den norra delen fastigheten Kärrsgärde 1:10 har kommunen detaljprojekterat för 
att anlägga överföringsledningar för dricks- och spillvattenledningar till Hindås. 
Detta för att stärka och säkerställa vattenförsörjningen i kommunen och få en 
redundans mellan den östra och västra delen av kommunen.

Buller
Kommunen anser att det är bra att ansökans bullerutredning ger en bild av flera 
verksamheter sammantaget men anser att utredningen saknar en beskrivning över 
påverkan på Risbohult naturreservat. Låga ljudnivåer är en viktig del av 
friluftsområden enligt Naturvårdsverket. Eventuellt behov av reducering av buller 
för frilufts- och rekreationsområdet behöver göras vid källan, det vill säga vid 
deponin eller planerad bergtäkt som finns omnämnd i bullerutredningen för att ha 
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möjlighet att ge bra effekt. Även påverkan från planerade transporter samt 
påverkan på väg 40 bör ses i sin helhet. 

Kommunen får i dag in ett flertal klagomål gällande damning på väg samt stenskott 
och förstörd lack på bilar från sökandens befintliga återvinningsverksamhet på 
Fäxhult 1:33. En etablering av en deponi kommer att innebära att antalet tunga 
fordon på vägen ökar. Kommunen anser att om deponin får tillstånd så måste det 
regleras i villkor för verksamheten att skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra 
damning, spill av jord och sten samt vägskador.

Djur- och växtliv
Naturvärdesinventeringen i ansökan är från 2015, 2016, 2017, 2019 och följer 
därmed inte aktuell rödlista från 2020 vad gäller skyddsvärda arter. Eventuellt kan 
därför fler arter vara aktuella att benämna. Även fladdermusinventeringen visar på 
att området är relativt artrikt. Flera av fågelarterna som noterats inom och direkt 
utanför verksamhetsområdet kräver skyddsavstånd. Kommunen anser att en 
artskyddsutredning behöver tas fram för att visa på hur bevarandestatus påverkas 
på skyddsvärda arter inom och intill området.

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs att stora ytor för tjäder försvinner vid 
exploatering av deponiområde och bergtäkt. Kommunen anser att det är orimligt att 
inte utreda bevarandestatus för tjäder i området och i stället förutsätta att området 
intill ska fortsätta utgöra område för arten. En artskyddsutredning bör visa på vilka 
arter där artskyddsdispens bör sökas för att förhindra att ett förbud enligt 
artskyddsförordningen utlöses.

Vidare anser kommunen att sedimentationsdammar bör användas för rening av 
vatten och inte fungera som skyddsåtgärder för grodor. Särskilda dammar för 
groddjur bör därför anläggas.

För att veta eventuell påverkar på musslor och fisk bör även Mölndalsån och 
Fässjöbäcken inventeras på stormusslor och fisk.

Vattenkvalitet
Kommunen anser att verksamheten bör utredas utifrån om den påverkar EU:s 
vattendirektiv. Om lakvatten och farliga ämnen når avrinningsområdet kommer 
vattenkvaliteten att försämras, vilket strider mot vattendirektivet. Mölndalsåns 
avrinningsområde är nedströms (vid Rådasjön) vattentäkt för Mölndal och 
Göteborgs stad. I kontrollprogrammet anges att provtagning kommer att ske fyra 
gånger per år. Läcker skadliga ämnen ut kan det få stora konsekvenser såväl för 
djur och växtliv som för människor. När ytterligare naturmark i området tas i 
anspråk försvinner landskapets naturliga vattenhållande förmåga. Det ger en ökad 
avrinning till exempelvis Mölndalsån när naturliga våtmarker, bäckar och 
sumpskog försvinner och ersätts med massor. Vidare anser kommunen att ansökan 
om vattenverksamhet bör gälla hela området då även våtmarker och sumpskogar 
påverkas.

Lokaliseringsalternativ
I miljökonsekvensbeskrivningen beskriver sökanden de olika alternativa platser för 
etablering av en deponi som de tittat på. Alla platser har visat sig olämpliga för en 
deponi och endast den nu valda placeringen är enligt sökanden lämplig. Samtliga 
platser utom en ligger i Härryda kommun. Kommunen anser att möjliga alternativa 
lokaliseringar av en deponi inte är tillräckligt utredda. Utredningen bör redovisa 
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fler områden i regionen, omfattande minst en radie av 30 km från Göteborg. Vid 
planering av deponier ska möjlig markanvändning som ger ett mervärde efter 
avslutad deponiverksamhet redovisas

Mölndalsåns vattenråd 

Urlakningen av salter och okända föroreningar som kan förekomma i 
deponimassorna kan påverka vattenkvaliteten i Mölndalsån negativt, vilket strider 
mot EU:s vattendirektiv. Groddjur, men även övrig fauna och flora, som lever i och 
kring dessa våtmarker och vattendrag klarar inte av att leva i de salthalter som 
förekommer i lakvatten från marina leror. 

Området för den ansökta deponin ligger inom föreslaget vattenskyddsområde för 
Rådasjön i tertiär zon (det är fågelvägen som närmast cirka 750 meter till 
Mölndalsån). För denna zon finns inga föreslagna restriktioner (i 
skyddsföreskrifter), men det ska vägas in i tillståndsprövning av verksamheten att 
den bedrivs inom vattenskyddsområdet och hänsyn ska tas för att inte riskera att 
påverka långsiktiga intressen för vattenförsörjningen. Trots att beslut om 
uppdaterat vattenskyddsområde inte är klart anser vattenrådet att hänsyn ska tas i 
samband med förestående tillståndsprövning då Mölndalsåns vattensystem är av 
regionalt intresse för vattenförsörjning och att Rådasjön är huvudvattentäkt för 
Mölndal och används som reserv för såväl Göteborg som Härryda redan nu. 
Verksamhetens eventuella utökning får inte riskera att påverka vattenkvaliteten i 
Mölndalsånsystemet och möjligheten att ta vatten för vattenförsörjning.

Hydrogeologiska utredningar måste ta hänsyn till avrinning med föroreningar mot 
vattentäkter och dimensioneras för det, även vid hög nederbörd. Det ska tydligt 
framgå hur de naturliga förutsättningarna är och hur eventuella konstgjorda 
barriärer ska utformas för att undvika läckage till dagvatten och grundvatten. Det 
bör även finnas marginaler om det blir någon slags förändring i deponin, och för att 
undvika att även de lägre halterna av föroreningar som kan förekomma läcker 
vidare.

Med ökade transporter ökar hotet och behovet av åtgärder för omhändertagande av 
dagvatten vid Ryamotet och längs vägen från motet till området. Då ökade 
transporter till området kan utgöra ett ökat hot mot Mölndalsån bör krav ställas på 
dialog mellan verksamhetsutövare och Trafikverket om åtgärder. 

Utgående vatten från sedimentationsdamm för lakvatten föreslås inte få överskrida 
ett antal nivåer, beräknade som årsmedelvärden. Vattenrådet är kritiskt till att 
nivåerna för utsläpp sätts som årsmedelvärden då ett stort momentant utsläpp 
skulle få stora negativa konsekvenser även om efterföljande period skulle ha låga 
utsläppsnivåer. Det borde därför också sättas villkor med maximala nivåer vid ett 
enskilt tillfälle. Det är viktigt att åtgärder vidtas för att minimera risken att orenat 
vatten från deponin kommer ut i ån med tillflöden vid till exempel kraftig 
nederbörd. Reningen måste fungera även under svåra förhållanden.

Vattenrådet är starkt kritiskt till etableringen, då det i närområdet redan finns och 
kommer att utökas och etableras flertalet deponier och bergtäkter. Det blir ett enda 
stort område med bergtäkter och deponier, vilket sammantaget medför risk för 
stora volymer lakvatten och avrinnande dagvatten som måste omhändertas, som i 
sin tur medför stor risk för okontrollerade bräddningar som orenat hamnar i 
Mölndalsån. Ansökan gäller en verksamhet som bedöms pågå under 30 år. 
Vattenrådet anser detta vara en alltför lång tid och verksamheten bör om den 
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beviljas därför omprövas efter tio år. I samband med omprövning bör 
verksamhetens miljöpåverkan de senaste tio åren utredas och redovisas.

Vattenrådet vill särskilt trycka på att det är viktigt att den ekologiska statusen inom 
Mölndalsåns avrinningsområde inte försämras och att möjligheten att nå god 
ekologisk status i vattenförekomsterna inte försvåras genom anläggande av 
deponier inom avrinningsområdet.

Enskilda

De yttranden som inkommit från privatpersoner redovisas här samlat. Framförda 
synpunkter överensstämmer i huvudsak med varandra och man anser att tillstånd 
inte ska beviljas för sökt verksamhet. De synpunkter som framförts är 
sammanfattningsvis:

 Naturen och miljön i området kommer att påverkas negativt.

 Verksamheten påverkar våtmarksmiljöer i området och skyddsvärda arter .

 Närliggande naturskyddsområde, Natura 2000-område och 
riksintresseområde för natur kommer att påverkas negativt.

 Landskapsbilden och friluftsvärden kommer att påverkas negativt.

 Transporterna till och från verksamhetsområdet ger ökat trafikbuller till 
omgivningen och påverkar trafiksäkerheten för området negativt. Man 
påtalar även att verksamhetens transporter ger upphov till nedsmutsning av 
vägarna samt orsakar skador i form av stenskott på de bilar som färdas på 
vägarna utmed verksamhetsområdet. 

 Verksamheten kommer att ge upphov till bullerstörningar och damning.

 Det finns risk för att massor som avses hanteras kommer att innehålla 
föroreningar, att deponerade massor ska vara farliga och orsaka utsläpp till 
vatten som ger en stor miljöpåverkan.

 Grund- och ytvatten riskerar att förorenas. Enskilda brunnar kan komma att 
påverkas.

Vidare framförs synpunkter på att närliggande bostadsfastigheter kommer att 
sjunka i värde samt riskeras att skadas (sättningar, nedsmutsning) och att 
samhällsutvecklingen i närområdet kommer att få en negativ utveckling av att en 
deponi etableras i området. Synpunkter har även framförts på att verksamheten 
kommer att pågå under 30 år. Det påpekas även att deponering av massor bör ske i 
närheten av där de uppkommer.

Flera av inkomna synpunkter avser också både andra verksamhetsutövare och 
annan verksamhet bestående av grustäkt eller bergtäkt.

Det finns några synpunkter avseende att det inte har funnits nog med tid för att 
yttra sig i detta ärende.
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Sökandens bemötande av yttrandena

Bemötande av Länsstyrelsens synpunkter

Tjäder

I yttrandet från Länsstyrelsen anges att det finns en risk att åtgärden påverkar ett 
eller flera tupprevir, det vill säga tar mark inom tuppreviret i anspråk på ett 
irreversibelt sätt. Bedömningen görs mot bakgrund av avståndet mellan 
deponiområdet och lekplatscentrum. Mot denna bakgrund föreslår sökanden 
följande ändring.

Deponiområdet i öster minskas så att ett avstånd på 1 000 meter uppnås från 
spelplatsen. Det är sökandens bedömning att en tillräckligt stor buffertzon mellan 
tjäder och verksamhet då uppnås. Sökanden ändrar därmed tidigare yrkande 
avseende föreslagen deponigräns. Koordinater för ny deponigräns i öst utifrån en 
buffertzon på 1 000 meter revideras därmed.

Utsläpp till vatten

Sökanden har inget att erinra mot Länsstyrelsens föreslagna villkor avseende 
grumling vid anläggning.

Föreslagna begränsningsvärden avser ofiltrerat vatten i enlighet med praxis. 
Beräkningen av biotillgänglig halt i recipient för bly och zink är därmed 
överskattad. Hur stor överskattningen är går inte att säga. Föreslagna halter ut från 
anläggningen ligger i nivå med utsläppshalter utifrån domar för liknande 
verksamheter, bland annat för Geddeknippeln deponi som fick tillstånd 2014 och 
deponin Tagene 2019, vilket är det som framför allt har legat till grund för 
föreslagna utsläppsvillkor i ansökan. En uppföljning av halter i utgående vatten 
från Geddeknippeln deponi visar att, i enlighet med vad Länsstyrelsen anför, de 
faktiska halterna är lägre än utsläppsvillkor med viss marginal. Det finns därför 
anledning för sökanden att justera föreslagna utsläppsvillkor utifrån detta samt 
utifrån att minska påverkan på recipient från verksamheten. 

Beräkningar av biotillgänglig halt av koppar, bly och zink utifrån nu föreslagna 
utsläppsvillkor har gjorts. Även om beräkningar har gjorts utifrån medelflöde i 
recipienten jämförs detta med medelavrinning från anläggningen. I det fall ett 
scenario med lågflöde uppstår i recipienten torde dock även lågvattenflöde gälla för 
anläggningen. Beräkningar görs utifrån ofiltrerat vatten för vilka utsläppsvillkor 
gäller trots att miljökvalitetsnormerna avser filtrerat vatten.

Utifrån ovanstående bedöms verksamheten inte medföra någon risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormer i recipienten. Utsläppen till vatten bedöms 
inte heller riskera att försämra den aktuella statusen i recipienten.

Övrigt

Sökanden har inget att erinra mot Länsstyrelsens synpunkter avseende 
egenkontrollen.

Sökanden vidhåller den beräknade ekonomiska säkerheten angiven i ansökan.

Bemötande av Trafikverkets synpunkter
Den av sökanden tidigare inlämnade kapacitetsutredningen har uppdaterats i 
enlighet med Trafikverkets synpunkter avseende analysen och dess indata. 
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Slutsatser från utredningen är som följer. Belastningsgraden visar att korsningen i 
Ryamotet klarar riktlinjerna om det räknas som cirkulationsplats. Slutlig 
bedömning är att trafiksituationen klarar den kumulativa påverkan som kan uppstå 
från Skanska och sökanden.

Bemötande av Härryda kommuns synpunkter

Lokaliseringsalternativ

Sökanden anser att alternativa lokaliseringar är tillräckligt utrett inom ramen för 
tillståndsansökan.

Vattenfrågor

Risbohults Natura 2000-område och verksamhetsområdet ligger båda inom SMHI:s 
huvudavrinningsområde Göta älv men de ligger inom olika delavrinningsområden. 
Risbohults 2000-område inom SMHI:s delavrinningsområde Ovan Dala å och 
verksamhetsområdet för deponin ligger inom SMHI:s delavrinningsområde Ovan 
Tvärån. Enligt den hydrogeologiska utredningen kommer deponin medföra en ökad 
ytvattenavrinning inom deponiområdet på grund av tätare jordmassor än befintliga 
jordlager, samt relativt branta släntlutningar. Lak- och dagvatten från deponin 
kommer att samlas upp i diken som leds till sedimentationsdammar väster om 
deponin. Naturlig avrinning till området norr om deponin (kring Brattåstjärnen och 
Rävetjärnen) samt till området söder om deponin (Fäsjöbäcken) kommer därför att 
minska. Vatten från sedimentationsdammarna återförs dock till naturliga 
vattendrag längre nedströms. I den hydrogeologiska utredningen bedöms de lokala 
ändringarna av grundvattenströmningsriktningar och grundvattenbildning inte ha 
någon nämnvärd betydelse för enskilda eller allmänna intressen. Natura 2000-
området Risbohult räknas som ett allmänt intresse.

Innehållet av klorid i deponerade massor regleras genom de så kallade 
acceptanskriterierna för inert avfall enligt NFS 2004:10. Då det blir ett 
tillståndskrav att hålla sig inom dessa urlakningshalter vid meddelande av ett 
eventuellt tillstånd kommer utsläppen av klorid från deponerade massor att bli 
acceptabla.

Avseende påverkan på förekomst av flodpärlmussla och öring i Mölndalsån 
hanteras detta i miljökonsekvensbeskrivningen och komplettering till 
tillståndsansökan. Bedömning utifrån HVMFS 2019:25 samt förordningen 
(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten har genomförts. 
Verksamheten bedöms inte medföra någon risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormer eller riskera att försämra den aktuella statusen i recipienten. 
Någon inventering av flodpärlmussla och öring bedöms inte relevant i detta fall.

Avseende det bäckdråg som sökanden anmält som vattenverksamhet delar inte 
sökanden kommunens syn på att detta är ett värdefullt naturvärdesobjekt. Det 
aktuella bäckdråget avvattnar heller inte, som kommunen skriver, Brattåstjärnen 
och Rävetjärnen till Fäsjöbäcken. De båda tjärnarna avvattnas i själva verket mot 
nordväst. Flödet fortsätter utanför deponiområdet och korsar senare 
naturvärdesområdet 7 (Figur 8 i miljökonsekvensbeskrivningen). Även en stor del 
av avrinningen från den kalkade myren som är belägen mellan bäckdråget och 
tjärnarna förefaller ske norrut, vilket kan vara en orsak till att kalkningsåtgärderna 
för Fäsjöbäcken tidigare har varit mindre framgångsrika. 
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Landskapsbild

Bedömning avseende landskapsbild är gjord i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Ingen justering av deponin anses behövas utifrån trädridåns nivå.

Naturvärdesområden

Vattendelaren för Fäsjöbäcken går sydväst om våtmarken. Kalkningen av våtmark 
28 kommer därför inte Fäsjöbäcken tillgodo, detta eftersom avrinningen från 
våtmark 28 i huvudsak sker norrut mot Brattåstjärn. Avrinningen från de 
nykarterade våtmarkerna sker mot Fäsjöbäcken.

Kommunen anger i sitt yttrande avseende den så kallade gröna korridor som 
kommer att ligga mellan verksamheterna följande: ”Denna korridor kommer att 
vara mycket smal (mindre än 100 meter) och både stora djur som mindre insekter 
störs väldigt mycket av särskilt ljus men även buller och det är därför tveksamt om 
den kommer att ha någon större positiv inverkan i området då den är dåligt tilltagen 
i yta. Korridoren kommer dessutom att avdelas av vägen mellan de olika 
verksamheterna”. 

Påståendet att insekter skyr ljus är helt felaktigt. En stor andel av vedlevande och 
herbivora arter (det vill säga skalbaggar, steklar, tvåvingar) i skogsmiljöer trivs 
främst i brynmiljöer och i luckor som skapats av vind, brand eller vatten. Den enda 
insektsgrupp som är känd för att leva i skugga är svampmyggor.

För större djur skulle en korridor på 100 meter vara mer än tillräckligt. I detta fall 
är den så kallade gröna korridoren egentligen mer att se som en livsmiljö eftersom 
djuren inte kan passera vidare då de stoppar av ett viltstaket. För större djur (älg, 
rådjur, dovhjort och dylikt) gäller att dessa djur undviker öppna ljusa miljöer i 
naturtillståndet där det finns predatorer. I södra Sverige gäller detta inte eftersom 
här saknas stora rovdjur. Djuren rör sig då i stora delar av landskapet, obehindrade 
av ljus. Dock är i det aktuella fallet korridoren för liten för att ses som en livsmiljö 
för större djur. Buller kommer även sannolikt att hålla dessa borta dagtid.

För mindre ryggradsdjur (möss, sorkar, fåglar, reptiler med flera) är miljön dock 
tillräcklig och mindre populationer kan utnyttja området som livsmiljö i sig eller 
tillsammans med anknytande skogsmiljöer. I dessa grupper finns arter som föredrar 
öppnare miljöer och arter som föredrar mer slutna miljöer.

Strandskydd

I ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen redovisas underlag för sökandens 
bedömning avseende strandskydd.

Fåglar

Se svar på Länsstyrelsens yttrande avseende tjäder.

Groddjur

I Brattås finns inga grodmiljöer inom planerat deponiområde. Grodmiljöer finns 
dock utanför området i norr och i söder. Dessa miljöer kommer inte att påverkas 
baserat på befintliga planer. Vid ingrepp som kan störa grodorna (konfliktzoner) 
kommer kompensationsåtgärder i form av anpassade småvatten, grodpassager, 
övervintringsmiljöer och liknande att skapas. I dagsläget finns inga uppenbara 
konfliktzoner. Baserat på ovanstående har inte artskyddsdispens bedömts som 
aktuellt.
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Kärlväxter

Naturvärdesobjekten i området består av sumpskogar, bäckar, myrmark och tjärnar. 
Dessa utgörs tillförs helt eller delvis av separata akviferer som separeras av täta 
jordlager (torv) och som tillförs vatten via ytliga jordlager från omgivande 
höjdområden. Planerade åtgärder kommer dock inte att påverka 
grundvattennivåerna i den utsträckning att dessa vattenmiljöer påverkas.

Buller

Sökanden har föreslagit krav avseende buller i villkor. Utrustning och arbetstider 
anpassas så att villkor innehålls.

Rutiner avseende damning och rengöring av väg

Rutiner avseende damning och rengöring av väg finns i utkast till kontrollprogram. 
Sökanden anser att detta är en fråga som faller inom egenkontrollen.

Vattenverksamhet – trumbyte under väg

Sökandens bedömning avseende trumbyte under väg finns i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Utsläpp till luft

Det ligger i en miljöfarlig verksamhets natur att någon form av miljöpåverkan 
kommer att ske. Det är upp till sökanden att i tillståndsprocessen visa att ingen 
oacceptabel påverkan på människors hälsa eller miljön kommer att ske. Sökanden 
anser att tillståndsansökan med tillhörande utredningar visar detta.

Lagring av avfall

I ansökan beskrivs den verksamhet som ingår i den sökta verksamheten. Till 
ansökan bifogas en rad avfallskoder som ansökan omfattar. Sökanden önskar att 
ytterligare avfall ska kunna godkännas av tillsynsmyndigheten.

Förslag till villkor

Avfall som är av liknande karaktär kan ha olika avfallskoder vilka alla inte har 
identifierats vid denna tidpunkt. Tilldelning av avfallskod sker utifrån vilken typ av 
verksamhet som gett upphov till avfallet. Det uppstår därför tillfällen där liknande 
eller ”samma” avfalltyp har olika avfallskoder enligt avfallsförordningen. 
Avfallskoder kan också komma att ändras i framtiden genom lagändring eller 
ändring av förordning. Sökanden vidhåller därför yrkandet att tillsynsmyndigheten 
ska kunna besluta om mottagande av likvärdigt inert avfall utöver de avfallskoder 
som anges i ansökan.

Föreslaget villkor 7

Sökanden anser att det är oklart vad som menas med att underlaget inte är 
tillräckligt bra samt vilka parametrar som avses. Föreslaget kontrollprogram anses 
mer långtgående än vad som är vanligt för inert deponi. Sökanden anser inte att det 
finns anledning att ställa strängare krav än enligt NFS 2004:10.

Föreslaget villkor 8

I Bilaga N till ansökan, PM Hantering lak- och dagvatten, anges att planerade 
sedimentationsdammar avses även ha en fördröjande funktion.
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Föreslaget villkor 9

Provtagning av inkommande massor hanteras inom ramen för egenkontroll. Förslag 
till provtagningsrutiner finns i utkast till kontrollprogram. Vid misstänkt 
förorening, oavsett art, ska provtagning genomföras. Omfattning av provtagning 
ska anpassas efter relevanta parametrar och misstänkt förorening.

Föreslaget villkor 10

Provtagning av klorid i grundvatten och utgående vatten ingår i utkast till 
kontrollprogram. Sökanden anser utöver detta att reglering genom de s.k. 
acceptanskriterierna i NFS 2004:10 räcker för att reglera förekomst av klorid i 
deponerade massor samt miljöpåverkan därav.

Föreslaget villkor 11

Rutiner för provtagning av inkommande massor kommer att ingå som en del i 
egenkontrollen och därmed även i kontrollprogrammet.

Bemötande av Mölndalsåns vattenråds synpunkter

Grundvattenpåverkan och klorid

Se svar på Härryda kommuns yttrande.

Vattenskyddsområde

I det förslag till nytt vattenskyddsområde för Rådasjön som har tagits fram av 
Mölndals stad återfinns inga skyddsföreskrifter för den tertiära skyddszonen. 
Därmed finns inga restriktioner för den sökta verksamheten med avseende på detta. 

Påverkan på vattentäkter har utretts i den hydrogeologiska utredningen. Inga 
enskilda intressen (vattentäkter och avloppsanläggningar) i deponins närhet 
bedöms påverkas negativt ur hydrogeologisk synvinkel på grund av deponin.

Transporter och olyckor

Kapacitetsutredning har utförts av sökanden. Se även svar på Trafikverkets 
yttrande. Avseende frågor kring olyckor och liknande anser sökanden att detta är 
en fråga som faller inom Trafikverkets ansvarsområde, inte enskilda 
verksamhetsutövare eller transportörers.

Övriga täkter och deponier

Kumulativa effekter har undersökts av sökanden utifrån kända verksamheter. 
Kumulativa effekter har redogjorts för avseende bland annat hydrogeologi, 
naturmiljö, buller, trafik. 

Villkor utsläpp till vatten

Sökanden har bedömt att verksamheten inte medför någon risk för överskridande 
av miljökvalitetsnormer i recipienten. Utsläppen till vatten bedöms inte heller 
riskera att försämra den aktuella statusen i recipienten eller försämra möjligheter 
att nå god ekologisk status. Avseende gränsvärden för utsläpp till vatten anser 
sökanden att en reglering utifrån årsmedelvärden är rimligast och i enlighet med 
praxis för denna typ av verksamhet.

Bemötande av enskildas synpunkter
Omfattande utredningar har genomförts av sökanden avseende både trafik, 
naturmiljö, buller, utsläpp till vatten och påverkan på grundvatten. Sökanden anser 
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att de frågor som nu inkommit från privatpersoner redan har beaktats och besvaras 
i ansökan, kompletteringar och yttranden. Många av de frågor som berörs i 
yttranden från privatpersoner har dessutom ytterligare redogjorts för här. Sökanden 
vill dock ändå särskilt bemöta följande.

Synpunkter har inkommit på att närboende inte har haft tid att yttra sig i denna 
tillståndsprocess. Sökanden vill därför belysa att samråd har hållits vid flera 
tillfällen. Ett första samråd hölls under våren 2018. Kompletterande samråd hölls 
under hösten 2018. Sista samrådet hölls under hösten och vintern 2019 då även 
samrådstiden förlängdes mot normalt. Samrådskretsen är stort och antalet 
synpunkter som har kommit in från boende är stort. Samrådsredogörelsen är 
omfattande. Det är sökandens syn att närboende har haft ovanligt goda möjligheter 
att yttra sig i detta ärende, vilket också kan ses i den mängd yttranden som har 
inkommit. Sökanden har således följt de regler och riktlinjer som finns kring 
tillståndsprocessen.

Det avfall som avses deponeras på platsen är så kallat inert avfall, vilket betyder att 
dess kemiska och fysikaliska egenskaper inte förändras nämnvärt över tid. Inert 
avfall har också per definition (deponeringsdirektivet) egenskaper som innebär att 
avfallet inte bryts ner biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i 
kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa. 
Den totala lakbarheten och det totala föroreningsinnehållet i avfallet samt 
ekotoxiciteten hos lakvattnet ska vara obetydliga och får framför allt inte äventyra 
kvaliteten på yt- eller grundvatten.

Inert avfall som deponeras har strikta krav avseende både föroreningsinnehåll 
(totalhalter) samt utlakningsegenskaper. Verksamheten kommer inte att hantera 
något avfall som klassas som farligt avfall. Innan mottagning av massor kommer 
provtagning att utföras. Provtagning anpassas i varje specifikt fall utifrån de 
föroreningar som eventuellt kan antas förekomma för att förhindra att mottagning 
av förorenade massor sker. Detta är en del av egenkontrollen. Även om massor 
kommer från urbana miljöer i en storstad finns djupare ner orörda lager som inte 
har påverkats av människa eller samhälle. Att massorna kommer från en stadsmiljö 
betyder således inte per automatik att dessa är förorenade.

Provtagning kommer att ske på utgående vatten efter rening samt för grundvatten 
inom ramen för egenkontrollen. Utsläppskrav har föreslagits som ska innehållas. 
Sökanden har i tillståndsansökan med komplettering visat att verksamheten inte 
medför någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer i recipienten. 
Utsläppen till vatten bedöms inte heller riskera att försämra den aktuella statusen i 
recipienten.

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut

Kan miljökonsekvensbeskrivningen godkännas?

Sökanden har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 
6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Sökanden har samrått med myndigheter, de enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda av verksamheten och den allmänhet som kan antas bli berörd av 
verksamheten (se 6 kap. 30 § miljöbalken). Samråd har hållits vid flera tillfällen. 
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Miljöprövningsdelegationen anser att samrådet har genomförts på ett fullgott sätt 
med tillräckliga möjligheter att lämna synpunkter.

Sökanden har utrett möjliga alternativa lokaliseringar. Den valda lokaliseringen har 
bedömts som den mest lämpliga med hänsyn till avstånd till bostäder, närhet till 
pågående projekt som genererar inerta massor, möjlighet till samordning med 
andra befintliga och planerade verksamheter samt närhet till en väl utbyggd 
infrastruktur. Miljöprövningsdelegationen har granskat alternativutredningen och 
anser att den är av den omfattning och kvalitet som krävs och att 
miljökonsekvensbeskrivningen i allt väsentligt belyser påverkan från den 
verksamhet som ansökan avser. Hantering och påverkan på dagvatten vid 
Ryamotet och vägen till motet ligger utanför denna prövning.

Enligt Miljöprövningsdelegationens uppfattning har miljökonsekvensbeskrivningen 
den omfattning och detaljeringsgrad som krävs för att den ska kunna ligga till 
grund för den fortsatta miljöbedömningen och för att miljöbedömningen ska kunna 
slutföras. Därmed kan miljökonsekvensbeskrivningen godkännas enligt 6 kap. 42 § 
miljöbalken.

Är verksamheten tillåtlig?

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 
det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås 
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (se 2 kap. 6 § 
miljöbalken). Vidare finns i 18 § förordningen (2001:512) om deponering 
(deponeringsförordningen) särskilda kriterier för lokalisering och utformning av 
deponier. En deponi ska vara lokaliserad så att den inte utgör någon allvarlig risk 
för miljön med beaktande av 1. avståndet från deponin till tätbebyggelse, 
bostadsområden, rekreationsområden, jordbruksområden, vattenområden och 
vattenleder, 2. förekomst av ytvatten, grundvatten, kustvatten och skyddade 
naturområden, 3. de geologiska och hydrogeologiska förhållandena på och omkring 
platsen, och 4. risken för översvämningar, sättningar, jordskred eller snöskred på 
platsen, samt skyddet av natur- och kulturvärden på och omkring platsen.

Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen är att risken för skada på miljön 
eller enskilda intressen (vattentäkter, avloppsanläggningar, hus) inte är större än att 
tillstånd till deponi för inert avfall kan tillåtas om kontrollen av mottaget avfall är 
skärpt och uppläggningen sker kontrollerat. Detta under förutsättning att de 
skyddsåtgärder som föreskrivs i villkor vidtas. Villkor föreskrivs bland annat för 
utformning, mottagningskriterier, kontroll och begränsningsvärden för utsläpp till 
vatten (se nedan).

Innebär deponin god hushållning med avfallet?
I regionen pågår och planeras stora infrastrukturprojekten som kan generera inerta 
överskottsmassor. För dessa massor liksom för allt avfall gäller avfallshierarkin 
(15 kap. 10 § miljöbalken) som innebär att avfall ska återvinnas och endast 
bortskaffas/deponeras om det är lämpligare än återvinning (se även 2 kap. 5 § 
miljöbalken). Sökanden menar att det trots dessa bestämmelser finns ett behov av 
en deponi för inert avfall, framförallt lera, på relativt kort avstånd från 
infrastrukturprojekten. Det har inte framkommit anledning att ifrågasätta det.
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Är verksamheten förenlig med översiktsplanen?
Härryda kommun menar att lokaliseringen saknar stöd i översiktsplanen. I 
översiktsplanen är det aktuella området angivet som övrig mark, huvudsakligen 
som mark för skogsbruk. Översiktsplanen är vägledande för var det kan vara 
lämpligt att etablera en verksamhet. Den utesluter dock inte att etableringar kan ske 
på andra platser. Det faktum att översiktsplanen pekar ut andra områden för 
störande verksamheter innebär inte att områden som inte är utpekade är olämpliga 
med automatik.

Även med beaktande av de befintliga deponier som kommunen nämner i sitt 
yttrande bedömer Miljöprövningsdelegationen att sökt verksamhet inte är oförenlig 
med översiktsplanen. 

Påverkar verksamheten trafiksituationen?
Transporter till och från deponiområdet kommer att ske via befintlig av-/påfartsväg 
från länsväg 554. Länsväg 554 ansluter till riksväg 40 vid Ryamotet. 
Trafikrörelserna mellan av-/påfarten och deponiverksamheten kommer att ske via 
en intern arbetsväg. Transporterna kommer att i möjligaste mån optimeras genom 
att uttransporter sker med fyllda lass från angränsande verksamheter. En 
kapacitetsutredning/trafikutredning har genomförts. Slutsatsen av utredningen är att 
korsningen i Ryamotet klarar riktlinjerna om det räknas som cirkulationsplats. För 
att jord och lera ska skakas av från däcken på lastbilarna ska de innan de kör ut på 
länsväg 554 köra över ett galler.

Miljöprövningsdelegationens bedömning är att trafikutredningen och de 
skyddsåtgärder som sökanden avser att vidta för att minimera utdragen av jord och 
lera på länsväg 554 visar att sökt verksamhet inte kommer att påverka 
trafiksystemen mer än att tillstånd kan beviljas.

Går verksamheten att förena med strandskyddet?
Deponiområdet ligger utanför strandskyddsområdet för Fäsjöbäcken. Vatten från 
den södra sedimentationsdammen kommer avledas till recipienten Fäsjöbäcken och 
det är då ofrånkomligt att diket dras genom strandskyddsområdet. Åtgärden 
bedöms dock inte omfattas av förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken (särskilt punkt 4).

I övrigt får inte någon verksamhet bedrivas eller åtgärd vidtas inom 
strandskyddsområde enligt detta tillstånd.

Går verksamheten att förena med skyddade djurarter?
Av handlingarna framgår att det i anslutning till det ansökta verksamhetsområdet 
förekommer bland annat tjäder, varav minst två spelande tuppar, med spelplatser 
öster om verksamhetsområdet. Enligt 4 § första stycket 4 artskyddsförordningen 
(2007:845) är det förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden 
eller viloplatser.

Sedan skriftväxlingen i ärendet avslutats har EU-domstolen gjort uttalanden om hur 
artskyddsförordningen ska tolkas mot bakgrund av livsmiljödirektivet1 och 
fågeldirektivet2 (se EU-domstolens dom den 4 mars 2021 i målen C-473/19 och C-

1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om 
bevarande av vilda fåglar
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474/19, Skydda skogen). I det sammanhanget anser Miljöprövningsdelegationen att 
artskyddsaspekterna i detta fall kan bedömas utan ytterligare underlag. 
Utgångspunkten är att bedömningen ska göras oberoende av om det finns en risk 
för att förekommande djurarters bevarandestatus påverkas negativt (se Skydda 
skogen punkt 86).

För områdets kontinuerliga ekologiska funktionalitet för tjäder är det viktigt att 
säkerställa ett sammanhängande skogsområde av tillräcklig storlek. Avgörande är 
till stor del hur långt avståndet är mellan deponiområdet och spelplatsens centrum. 
Om Hagedalsmossen förlorar sin ekologiska funktionalitet för tjäder är 
verksamheten förbjuden och det krävs i så fall dispens för att få bedriva den.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att det inte kan uteslutas att en viss 
påverkan kan komma att ske på såväl markbundna naturvärden som på fåglar och 
fladdermöss. Sökanden har efter utredningar och synpunkter från bland annat 
Länsstyrelsen reviderat verksamhetsområdets utbredning så att det uppstår en 
buffertzon mot tjäderspelplatser på minst 1 km kring spelplatsen. Påverkan bedöms 
därför inte så stor att åtgärden är förbjuden enligt artskyddsförordningen. 

Vidare framgår av genomförda naturvärdesinventeringar att de flesta högre 
naturvärdena är knutna till blandsumpskogar. I övrigt består naturen till stor del av 
granmonokulturer. Inom planerat deponiområde finns inga grodmiljöer. 
Verksamhetsområdet har i stor utsträckning anpassats så att områdena med högre 
värden undviks. Risken för påverkan på flodpärlmusslan i Mölndalsån på grund av 
grumling eller föroreningar från deponin bedöms vara liten.

Är verksamheten förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken eller områdesskydd?
Verksamheten berör inga riksintressen för naturvård, kulturmiljö eller friluftsliv, 
andra områdesskydd eller i övrigt kända höga natur- eller kulturmiljövärden. Cirka 
1 km nordost om planerat deponiområde ligger Naturreservatet Risbohult. 
Naturreservatet ingår i ett Natura 2000-område. Naturreservatet Risbohult ligger 
inom ett område som är utpekat som riksintresse för naturvård. 

Miljöprövningsdelegationens samlade bedömning är att verksamheten kan bedrivas 
utan oacceptabla störningar på natur, friluftsliv och landskapsbild, förutsatt att 
skyddsåtgärder vidtas i enlighet med åtaganden och villkor. 

Medför verksamheten att miljökvalitetsnormerna kan följas?
Beräkningar av biotillgänglig halt av koppar, bly och zink utifrån föreslagna 
utsläppsvillkor har gjorts. Beräkningarna visar att det inte finns någon risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormer i recipienten. Utsläppen till vatten bedöms 
inte heller riskera att försämra den aktuella statusen i recipienten eller försämra 
möjligheter att nå god ekologisk status.

Sammanfattande bedömning av tillåtligheten
Utifrån sökandens beskrivning av verksamheten, de åtaganden som sökanden har 
gjort samt de villkor som finns i detta beslut bedömer Miljöprövningsdelegationen 
att det finns förutsättningar att uppfylla kraven i miljöbalken, 
deponeringsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om 
deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för 
deponering av avfall. Delegationen har valt att reglera vissa frågor, som även till 
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viss del redan framgår av deponeringsförordningen och tillhörande föreskrifter, i 
villkor eftersom delegationen ansett det vara särskilt viktiga frågor att reglera.

Förutsatt att de föreskrivna villkoren iakttas (mer om dessa nedan) anser 
Miljöprövningsdelegationen sammanfattningsvis att verksamheten går att förena 
med målen för miljöbalken, de allmänna hänsynsreglerna och en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna. Därför ska tillstånd 
ges till verksamheten.

Vilken omfattning ska tillståndet ha?

Ansökan omfattar anläggande och drift av en deponi för inert avfall. Deponin 
kommer att omfatta en yta på cirka 19 hektar. Deponin planeras att fyllas till en 
högsta nivå på +170 meter över havet i höjdsystem RH 2000, med en mäktighet på 
som mest cirka 45 meter. Lutningen på slänterna planeras att bli mellan 1:2 och 1:5 
samt cirka 1:10 uppe vid krönet. Ansökan avser en total tillförd mängd på cirka 
4 000 000 kubikmeter (yrkad mängd 8 300 000 ton), med en årlig deponering av 
600 000 ton. Varaktigheten på deponin beror på mängden massor som tas emot 
årligen. Sökanden bedömer är att varaktigheten kommer att uppgå till minst 30 år.

Området ligger utmed allmän väg. Därför anser Härryda kommun att det är viktigt 
hur området utformas och uppfattas av människor som passerar och som vistas i 
området så som boende och besökare. Miljö- och bygglovsnämnden anser att den 
slutliga nivån på deponin inte ska överstiga trädridåns nivå. Sökanden har åtagit sig 
att bevara en trädridå mellan aktuell skogsväg och väg 554 men nämnden menar att 
deponin ändå kommer att synas och anser att den slutliga nivån på deponin inte ska 
överstiga trädridåns nivå.

Miljöprövningsdelegationen har förståelse för kommunens synpunkter, men noterar 
samtidigt att sökanden i ansökan har beskrivit hur deponin avses avslutas och att 
deponin inte kommer att utformas så att den är synlig över trädridån från väg 554. 
Det får anses tillräckligt som beskrivning av deponins omfattning. Utformningen 
regleras även av det allmänna villkoret (villkor 1), som anger att verksamheten i 
huvudsak ska bedrivas i enlighet med vad som angetts i ansökan. Samma 
resonemang gäller för lagring och sortering av avfall.

Ska tillståndet tidsbegränsas?

Miljöprövningsdelegationen anser inte att det finns skäl att tidsbegränsa tillståndet. 
Verksamheten begränsas genom storlek, volym och mängd avfall som får 
deponeras. Det framgår även av villkoren att deponin ska sluttäckas successivt och 
att sluttäckningen av deponin ska vara klar så snart som möjligt efter avslutad 
deponering, dock senast två år efter avslutad deponering.

Vilka villkor behövs för tillståndet?

Med anledning av sökandens villkorsförslag, remissinstansernas synpunkter och 
sökandens bemötande gör Miljöprövningsdelegationen följande överväganden när 
det gäller villkor för verksamheten. De villkor som är av karaktären standardvillkor 
och överensstämmer med vad som är brukligt vid den här typen av verksamhet 
med liknande storlek och omgivning motiveras inte närmare.
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Villkor 2 och 3 – Avfallsslag och föroreningsinnehåll
Av tillståndet ska framgå vilka avfallstyper som får deponeras (se 22 kap. 25 a § 
miljöbalken). Dessa föreskrivs i villkor. Sökanden har yrkat att avfall som är av 
liknande karaktär ska få deponeras efter godkännande av tillsynsmyndigheten. 
Detta med anledning av att det kan uppstå tillfällen där liknande eller ”samma” 
avfalltyp kan ha har olika avfallskoder enligt avfallsförordningen (2020:614). 
Avfallskoder kan också komma att ändras i framtiden genom lagändring eller 
ändring av förordning. Miljö- och bygglovsnämnden, tillika tillsynsmyndigheten, 
har motsatt sig detta.

Vidare anser Miljö- och bygglovsnämnden att föroreningsgraden i inkommande 
massor inte ska överskrida nivåer för känslig markanvändning (KM), även om 
massorna uppfyller lakningskriterier för inert deponi. Nämnden har även föreslagit 
villkor om att när det finns misstanke om föroreningar av PFOS/PFAS i massor ska 
provtagning ske med avseende på dessa föroreningar. Massor som innehåller 
PFOS/PFAS ska inte få tas in i området.

Enligt sökandens beskrivning av verksamheten kommer i huvudsak rena till lätt 
förorenade lermassor och liknade från infrastrukturprojekt att deponeras. De 
avfallsslag som uppkommer där finns representerade i villkoret. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer därför att behovet att deponera ytterligare 
avfallsslag är litet i detta fall.

De avfallsslag som ska deponeras ska uppfylla de kriterier som krävs för att få 
deponeras på en deponi för inert avfall. Med inert avfall avses avfall som 1. inte 
genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar, löses 
upp, brinner eller reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt, 2. inte bryts 
ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på 
ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa, och 3. har en total 
lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos lakvattnet som är 
obetydlig och inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten (se 3 a § 
deponeringsförordningen). Enligt 24 § NFS 2004:10 finns även krav på 
provtagning för de avfallskoder som ansökan omfattar i de fall avfallets ursprung 
inte är känt eller om avfallet är förorenat. Det ställs då krav på både laktester och 
provtagning av organiska parametrar med anslutande gränsvärden för utlakning 
och totalhalt av organiska parametrar (se 22 och 23 §§ NFS 2004:10). Det framgår 
dock inte i föreskrifterna vid vilken haltnivå som avfallsmassorna är att anse som 
förorenade. Miljöprövningsdelegationen anser generellt att medelhalten i massorna 
inte ska överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, NV-
KM, enligt NV rapport 5976 eller motsvarande för att anses som så pass rena att 
laktester inte krävs . För att kunna verifiera föroreningshalten behöver provtagning 
ske. Delegationen föreskriver därför villkor om kontroll för mottagning av massor. 
Vidare anser delegationen att medelhalten ska räknas per enhetsvolym om 2 000 
m3. Halten ska dock beräknas utifrån varje projekt. Detta innebär att för projekt 
som genererar mindre än 2 000 m3 gäller genomsnittshalten per projekt. Vid 
projekt som genererar större mängder massor ska beräkningen ske på 
enhetsmängder om högst 2 000 m3. Att endast ha en genomsnittshalt för allt avfall 
skulle innebära att mycket höga halter i ett projekt skulle kunna ”kompenseras av” 
i princip rena massor i ett annat projekt, vilket inte anses som lämpligt.

Miljöprövningsdelegationen bedömer sammantaget att det är tillräckligt att 
mottagningen av massor regleras via rutiner som säkerställer att förorenade massor 
inte tas emot och att det finns skäl att föreskriva en volymbaserad 
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provtagningsfrekvens. Däremot bedöms det i detta fall inte skäligt att föreskriva 
strängare villkor angående föroreningsinnehåll än vad deponiföreskrifterna medger 
för deponering av massor, det vill säga att begränsa deponeringen till KM på det 
sätt Miljö- och bygglovsnämnden anser.

Villkor 7 och 8 – Geologisk barriär
För att få bedriva deponiverksamhet krävs enligt 19 och 20 §§ 
deponeringsförordningen att det under och på sidorna om deponin finns en 
geologisk barriär. Syftet med en geologisk barriär är att ge ett långsiktigt skydd för 
spridning av föroreningar. Detta ska ske genom att lakvatten filtreras genom 
kringliggande marklager så att föroreningarna successivt läggs fast eller bryts ner i 
dessa lager. Då en konstgjord geologisk barriär för en deponi för inert avfall 
anläggs är kravet på permeabilitet <1,0 x 10-7 meter per sekund och kravet på 
mäktighet >1 meter. Eftersom grundvattennivån i deponiområdet ligger mycket 
högt och de understa massorna i den geologiska barriären kommer att sjunka ner i 
de lösa jordlagren, har sökanden med hänsyn till skyddet för grundvattnet på 
platsen föreslagit att en mäktigare geologisk barriär ska anläggas än vad som krävs 
enligt deponeringsförordningen. Avståndet mellan grundvattenyta och deponerat 
material planeras att vara minst 3 meter. Detta kan innebära att den konstgjorda 
geologiska barriären tjocklek kan komma att variera men kommer minst vara 1 
meter tjock. 

Miljöprövningsdelegationen gör följande bedömning. Utgångspunkten är att kraven 
på geologisk barriär i deponeringsförordningen ska uppfyllas. För att säkerställa att 
bland annat grundvattnet och ytvatten i området inte påverkas negativt även i ett 
långsiktigt perspektiv är det lämpligt att reglera hur barriärens utförande och 
kontroll av täthet, för att säkerställa att kraven på den geologiska barriären 
uppfylls. Tillsynsmyndighetens medverkan i det här sammanhanget regleras redan i 
viss utsträckning i deponeringsförordningen, men det kan vara lämpligt att reglera 
att information ges till tillsynsmyndigheten inför väsentliga steg i hanteringen. 

Villkor 9–11 – Damning och nedsmutsning av väg
Flera synpunkter har framförts angående spridning av lera och jord till väg 554. 
Härryda kommun får i dag in mycket klagomål gällande damning på väg, stenskott 
och förstörd lack på bilar från sökandens befintliga återvinningsverksamhet på 
fastigheten Fäxhult 1:33. Miljö- och bygglovsnämnden anser att hjul och 
underreden på bilar måste vara fria från lera som kan ge upphov till damning samt 
större partiklar som kan skada fordon innan de kommer ut på den allmänna vägen. 
De anser att detta bör regleras i ett villkor, för att det lättare ska gå att kontrollera 
vid tillsyn av verksamheterna. Nämnden har olika förslag till villkor. Sökanden har 
motsatt sig att förslagen och anser att rutiner kan fastställas i kontrollprogrammet 
för verksamheten.

Miljöprövningsdelegationen noterar att nedsmutsning av väg 554 har varit ett stort 
bekymmer under lång tid. Det finns därför anledning att föreskriva att den 
tillkommande verksamhet ska vidta skyddsåtgärder för att inte belasta väg 554 
ytterligare. Delegationen föreskriver därför tre villkor. Det första, villkor 9, är ett 
övergripande villkor som är av karaktären standardvillkor och överensstämmer 
med vad som är brukligt vid den här typen av verksamhet med liknande storlek och 
omgivning. De andra två villkoren, villkor 10 och 11, föreskriver regelbunden 
sopning av lokalvägbanan samt att utfarten ska förses med ett galler där jord och 
lera kan skakas av från däcken. Dessa villkor överensstämmer med sökandens 
förslag till skyddsåtgärder för nedskräpning. 
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Villkor 12 – Buller 
En gemensam bullerutredning har gjorts för planerad deponi, bergtäkt och utökad 
återvinningsanläggning. Beräkningar har gjorts av både verksamhetsbuller och 
trafikbuller där transporter till och från berörda verksamhetsområden har ingått. 
Utredningen innefattar även kumulativa effekter, påverkan från Landvetter 
flygplats samt uppräkning av framtida transporter 2040. 

Enligt etablerad rättspraxis ska Naturvårdsverkets riktvärden för ekvivalent 
ljudnivå gälla som villkor utomhus vid närliggande bostäder. Genomförda 
beräkningar visar att det finns förutsättningar att klara riktvärdena vid samtliga 
närliggande bostäder. Kontroll av bullernivåer ska ske inom ett år. Bullermätningen 
ska utföras enligt standardiserade metoder och av någon som är ackrediterad för 
uppgiften eller har motsvarande goda kunskaper inom mätning och beräkning av 
ljud från industriverksamheter.

Cirka 1 km nordost om den planerade deponin ligger Risbohults naturreservat, som 
är ett område för rekreation och friluftsliv. Enligt bullerberäkningarna så kommer 
deponiverksamheten inte ge upphov till bullernivåer vid reservatet överstigande 
40 dB(A). Anläggandet av deponin bedöms inte påverka möjligheterna till 
rekreation och friluftsliv i reservatet.

Villkor 14 och 15 – Utsläpp till vatten
Miljö- och bygglovsnämnden har föreslagit villkor om att massor inte får orsaka 
förorening av klorider. Sökanden har motsatt sig nämndens förslag till villkor och 
menar att innehållet av klorid i deponerade massor regleras genom de så kallade 
acceptanskriterierna för inert avfall enligt NFS 2004:10. Inert avfall har också per 
definition egenskaper som innebär att avfallet inte bryts ner biologiskt eller 
inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan 
orsaka skador på miljön eller människors hälsa. Den totala lakbarheten och det 
totala föroreningsinnehållet i avfallet samt ekotoxiciteten hos lakvattnet ska vara 
obetydlig och får framför allt inte äventyra kvaliteten på yt- eller grundvatten.

Miljöprövningsdelegationen anser att utsläpp till vatten kan regleras i enlighet med 
sökandens villkorsförslag och anser att omfattningen av kontrollen ska framgå av 
kontrollprogrammet. Behovet av kontroller kan variera över tid och därför är det 
lämpligt att omfattningen justeras i kontrollprogrammet. Vidare är det lämpligt att 
tillsynsmyndigheten och sökanden inom ramen för tillsynen och 
kontrollprogrammet vid behov tar fram lämpliga övriga driftparametrar och 
utsläppsnivåer, som kan utgöra grund för till exempel när ytterligare åtgärder ska 
vidtas för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett optimalt sätt. Men det 
bedöms inte motiverat att i villkor reglera utsläpp av maximala nivåer vid ett 
enskilt tillfälle, vilket Mölndalsåns vattenråd har yrkat. Finns det misstankar om 
utsläpp av betydelse av andra föroreningar därutöver från verksamheten, kan 
ytterligare kontroll genomföras och föreskrivas inom ramen för egenkontrollen 
eller initieras av tillsynsmyndigheten. 

Mölndalsåns vattenråd anser att det måste beaktas att avrinning med föroreningar 
sker mot vattentäkter och dimensioneras för det, även vid hög nederbörd. Sökanden 
anger att sedimentationsdammarna förutom att fungera som reningsanläggningar 
även ska fungera som fördröjningsmagasin och buffert för att jämna ut 
flödestoppar mot recipienten vid intensiv nederbörd. För att få den avsedda 
effekten är det viktigt att sedimentationsanläggningarna är ändamålsenligt utförda 
och dimensionerade med utgångspunkt i vad som anges i Bilaga N till ansökan. 
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Vidare anser Miljöprövningsdelegationen att om betydande halter av näringsämnen 
uppvisas bör en vegetationszon anläggas. Detta bör övervägas även om 
begränsningsvärdena för kväve och fosfor innehålls, för att minimera utsläppen.

Villkor 16 – Grumling
Anläggningsfasen kommer att innebära omfattande byggnads- och 
anläggningsarbeten. Länsstyrelsen har därför föreslagit att det i villkor även ska 
framgå att åtgärder ska vidtas om grumlighet uppmärksammas nedströms pågående 
arbeten samt att även förebyggande åtgärder ska vidtas för att minska risken för 
grumling vid dessa arbeten. Sökanden har inte haft något att erinra mot förslaget. 

Villkor 17 och 18 – Sluttäckning och efterbehandling
Till ansökan har bifogats en plan för avslutnings- och efterbehandlingsåtgärder. 
Uppbyggnaden av deponin kommer att ske successivt. På motsvarande sätt bör 
deponin sluttäckas allteftersom deponering har slutförts i någon del. Vidare 
kommer deponering ske under många år och sluttäckningsförutsättningarna kan 
förändras över tid, till exempel kan verksamhetsutövaren vilja avsluta deponin 
tidigare än planerat. Det bör därför alltid finnas en aktuell avslutningsplan som 
anpassas till rådande förutsättningar. Planen ska bland annat ange höjder, 
släntlutningar, naturvårdsåtgärder som planeras i samband med sluttäckning och 
efterföljande kontroller. Eftersom tillsynsmyndigheten ska godkänna 
sluttäckningen är det lämpligt att planen stäms av med tillsynsmyndigheten. 

Miljö- och bygglovsnämnden och flera enskilda har påpekat att naturen och miljön 
i området kommer att påverkas negativt och att verksamheten kommer att påverka 
våtmarksmiljöer i området och skyddsvärda arter. 

I samband med sluttäckningen finns möjlighet att vidta naturvårdsåtgärder, till 
exempel kan lågor läggas ut i kanten på befintliga skogsbryn så att solbelyst död 
ved skapas åt insekter eller att övervintringsmiljöer för grodor och liknande skapas. 
Avslutningsplanen bör innehålla en beskrivning av vilka hänsyn som kommer tas 
till befintliga hotade arter på platsen i dag, och hur den biologiska mångfalden i 
området planeras att gynnas i samband med sluttäckningen.

Villkor 20 – Kontrollprogram
Flera synpunkter har framförts angående egenkontrollens vikt för att verksamheten 
ska bedrivas på ett optimalt sätt. Framför allt har hanteringen och kontrollen av 
avfallet en överordnad betydelse för vilka miljöeffekter som kan förväntas. 
Miljöprövningsdelegationen anser att det är viktigt att aktuella kontrollrutiner finns 
på plats redan vid verksamhetens start. Delegationen påminner särskilt om att 
kontroll av bland annat grundvatten måste genomföras i god tid innan 
verksamheten vid deponin påbörjas. Liksom att rutiner för mottagningskontroll är 
på plats innan verksamheten påbörjas. Mätning av grundvattennivåer i planerade 
kontrollpunkter bör utföras vid flera tillfällen innan deponin startar för 
referensvärden vid framtida kontroll. Allteftersom verksamheten förändras ska 
kontrollen dock anpassas och kontrollprogrammet ska vara aktuellt för den 
verksamhet som bedrivs. 

Enligt 22 kap. 25 c § miljöbalken ska de villkor som behövs i fråga om skyldighet 
att rapportera om avfallstyper och mängder av avfall som har deponerats 
föreskrivas. Miljöprövningsdelegationen har därför specificerat att 
kontrollprogrammet ska omfatta rutiner för registrering av det avfall som 
deponeras. Detaljerade bestämmelser finns i 29 § deponeringsförordningen.
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Länsstyrelsen anser, med tanke på att ytavrinningen och grundvattenbildningen 
förändras i området samt att deponiområdet placeras mycket nära 
naturvärdesobjekt som är beroende av vatten, att kontroll av vattennivåer behöver 
ske i omgivande våtmarker och gölar. Förslag på kontrollpunkter bör presenteras 
och motiveras i kontrollprogrammet. Miljö- och bygglovsnämnden anser att fler 
parametrar ska provtas och att grundvattenrör ska placeras runt om hela området, 
både nedströms och uppströms där regelbunden provtagning ska ske, på olika 
nivåer i marken. Nämnden anser att det finns en stor risk att oupptäckta 
föroreningar eller salter i schaktmassorna kan urlakas och förorena närområdet 
samt recipienterna. Nämnden vill därför att provtagning av grundvatten (sökandens 
föreslagna villkor 10) ska ske varje månad under de första två åren av 
verksamheten. Efter de två första åren ska en utredning utföras för att se om det är 
möjligt att glesa ut provtagningen till att ske minst varje kvartal fram till 
verksamheten avslutas. Nämnden anser att det i villkor om kontrollprogram ska 
framgå att programmet även ska omfatta rutiner för provtagning och att det ska tas 
fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Miljöprövningsdelegationen ser inga 
hinder för att dessa ytterligare kontroller kan genomföras och föreskrivas inom 
ramen för egenkontrollen eller initieras av tillsynsmyndigheten. 
Miljöprövningsdelegationen fastställer inte sökandens förslag till villkor 10 och 
anser dels att kontrollen regleras i 42 § NFS 2004:10, dels att kontrollen kan 
regleras ytterligare via kontrollprogrammet.

För övrigt finns vid hantering av massor risk för spridning av invasiva främmande 
arter, särskilt vid sluttäckning med matjord. Det bör framgå hur införsel och 
spridning av sådana arter kan undvikas och, vid behov, hur bekämpning och 
kontroll ska genomföras.

Sökanden har även gjort ett flertal åtaganden om skyddsåtgärder som ska vidtas för 
att minska verksamhetens påverkan på groddjur och andra arter i 
verksamhetsområdets närhet. Dessa åtaganden följs lämpligen upp inom ramen för 
kontrollprogrammet.

En säkerhet ska ställas

Ett tillstånd till deponi ska för sin giltighet göras beroende av att 
verksamhetsutövaren ställer säkerhet för kostnaderna för att avhjälpa en miljöskada 
eller för återställningsåtgärder som behövs till följd av verksamheten (se 15 kap. 
35 § och 16 kap. 3 § miljöbalken). Säkerheten ska godkännas av 
Miljöprövningsdelegationen. 

Sökanden har beräknat kostnader för sluttäckning och efterbehandling till totalt 
3 420 000 kronor. Summan har reviderats med anledning av minskad yta jämfört 
med grundansökan. I revideringen har inga avdrag gjorts för intäkter. 
Miljöprövningsdelegationen anser att den föreslagna säkerheten på 
3 420 000 kronor är tillräcklig för att fylla sitt syfte.

Övriga överväganden

Sökanden har redogjort för de aktiviteter som de i dagsläget kan se innebär 
vattenverksamhet i samband med anläggande och drift av deponin. Aktiviteterna 
bedöms vara anmälningspliktiga vattenverksamheter. Synpunkter har inkommit att 
hela deponiverksamheten bör anses vara tillståndspliktig vattenverksamhet. I den 
hydrogeologiska utredningen bedöms de lokala ändringarna av 
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grundvattenströmningsriktningar och grundvattenbildning inte ha någon nämnvärd 
betydelse för enskilda eller allmänna intressen. Miljöprövningsdelegationen anser 
frågan tillräckligt utredd.

I vilken utsträckning deponiverksamheten kommer att medföra försämrat 
marknadsvärde för de befintliga fastigheterna i området är naturligtvis svårt att 
uttala sig om på förhand. Även om så skulle bli fallet är det 
Miljöprövningsdelegationens bedömning att detta inte kan utgöra grund för att inte 
tillåta deponiverksamheten vid den tillståndsprövning som ska göras med stöd av 
bestämmelserna i miljöbalken. Detsamma gäller det som anförts rörande att 
samhällsutvecklingen i området kommer att påverkas negativt av planerad 
deponiverksamhet. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att frågeställningarna 
ligger utanför tillståndsprövningen och hanteras inte närmare vid prövningen.

Miljöprövningsdelegationen anser att möjligheter att yttra sig vid i detta ärende 
samt den tid som avsatts för att inkomma med synpunkter varit tillräcklig. 

Annat som verksamhetsutövaren har att förhålla sig till

Hur bör säkerheten utformas?

Miljöprövningsdelegationen avgör om säkerheten kan godkännas. För att 
säkerheten ska godkännas krävs att den är betryggande för sitt ändamål (se 16 kap. 
3 § miljöbalken).

I princip går det att använda alla typer av säkerheter som förekommer på 
marknaden, till exempel bankgaranti, borgensförbindelse eller pantsatt/spärrat 
konto, men det görs alltid en individuell prövning av om en ställd säkerhet är 
godtagbar. Normalt bör säkerheten vara giltig åtminstone två år efter att 
tillståndstiden har löpt ut. Säkerheten får inte vara villkorad, utan den ska kunna tas 
i anspråk så snart verksamhetsutövaren inte kan fullfölja sitt 
efterbehandlingsansvar.

Av säkerheten bör framgå till vilket tillstånd den hör (till exempel 
tillståndsbeslutets diarienummer). Länsstyrelsen i Västra Götalands län bör anges 
som förmånstagare (alltså inte Miljöprövningsdelegationen). För att visa att de som 
har undertecknat säkerheten har rätt att göra det bör till säkerheten bifogas utdrag 
ur bolagsregistret och, i förekommande fall, fullmakt.

Miljörapport ska lämnas

Varje år ska verksamhetsutövaren senast den 31 mars lämna en miljörapport till 
tillsynsmyndigheten. Miljörapporten ska lämnas elektroniskt via Svenska 
miljörapporteringsportalen, https://smp.lansstyrelsen.se (se 26 kap. 20 § 
miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter [NFS 2016:8] om miljörapport).

Prövnings- och tillsynsavgift ska betalas

Den som har tillstånd ska betala en årlig prövnings- och tillsynsavgift. Avgiften ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att tillståndet gavs. 
Avgiften ska betalas efter beslut av Länsstyrelsen (se 2 kap. förordningen 
[1998:940] om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken). Länsstyrelsen 
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fakturerar avgiften. Om kommunens miljönämnd är tillsynsmyndighet tillkommer 
även en avgift enligt den kommunala tillsynstaxan.

Vad krävs om verksamheten ska ändras?

Om verksamheten ska ändras kan det krävas ett helt nytt tillstånd, ändringstillstånd 
eller anmälan till tillsynsmyndigheten (se 1 kap. 4 och 11 §§ 
miljöprövningsförordningen [2013:251]).

Vad krävs om verksamheten tas över av någon annan?

Om verksamheten överlåts till någon annan fysisk eller juridisk person ska den nya 
verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det (se 32 § 
förordningen [1998:899] om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Om det 
behövs en säkerhet för att tillståndet ska vara giltigt, måste den nya 
verksamhetsutövaren ställa en egen säkerhet som Miljöprövningsdelegationen ska 
godkänna.

Vem har ansvaret om verksamheten skadar miljön?

Om verksamheten medför miljöskador, till exempel föroreningar, eller olägenheter 
för miljön är det i första hand verksamhetsutövaren som är ansvarig för att avhjälpa 
skadorna eller olägenheterna. Den som äger eller brukar en fastighet ska genast 
underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening som kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (Se 2 kap. 8 § och 10 kap. 
miljöbalken)

Andra bestämmelser gäller parallellt med tillståndet

Detta tillstånd innebär inte att verksamhetsutövaren slipper krav som följer av 
andra bestämmelser, exempelvis enligt 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet, 
kulturmiljölagen (1988:950), luftfartslagen (2010:500) eller plan- och bygglagen 
(2010:900). Det kan handla om att det också är nödvändigt med tillstånd till eller 
anmälan av vattenverksamhet, tillstånd för ingrepp i fornlämning, 
flyghinderanmälan eller bygglov. Exempel på andra förordningar och föreskrifter 
som gäller vid sidan av detta tillstånd är

 avfallsförordningen (2020:614)
 förordningen (2001:512) om deponering av avfall (notera även 

Naturvårdsverkets råd (NFS 2002:17 och 2004:5) till 
deponeringsförordningen)

 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och 
förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av 
avfall

 förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

____________________

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. I beslutet har Anders Hjalmarsson, ordförande, och 
Jan Mastera, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av Therese Byström, 
miljöhandläggare.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Så här överklagar ni Miljöprövningsdelegationens beslut
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen 
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Skickar ni med vanlig post är adressen Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 
Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 20 maj 2021.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna (till exempel 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd), ska överklagandet 
dock ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet 
meddelades.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska ni ange

- ert namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,

- vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och 
ärendets diarienummer, samt

- hur ni anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det 
ska ändras.

Bilaga
1. Karta över verksamhetsområdet
2. Situationsplan

Sändlista
Externt

 Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
 Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
 Länsstyrelsen/Enheten för miljötillsyn, 

miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
 Miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun, miljo.halso@harryda.se
 Kommunstyrelsen i Härryda kommun, samhallsbyggnad@harryda.se
 Trafikverket, Region Väst, goteborg@trafikverket.se 
 Mölndalsåns vattenråd, monica.dahlberg@goteborgsregionen.se 
 Enskilda, enligt särskild sändlista
 Aktförvararen i Härryda kommun

Internt
 Anders Hjalmarsson
 Jan Mastera
 Therese Byström

Page 56 of 62Page 56 of 62Page 1073 of 1165

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:miljo.halso@harryda.se
mailto:samhallsbyggnad@harryda.se
mailto:goteborg@trafikverket.se
mailto:monica.dahlberg@goteborgsregionen.se


Beslut Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 551-45604-2019 57(57)

 Monica Lind
 Katja Almqvist
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Sändlista, enskilda

 Ronny Sjöberg, ronny.sjoberg@politiker.harryda.se 
 Johannes Enström, johannes.enstroem@gmail.com 
 Daria Pilat och Aleksey Gerasimov, dashapilat@gmail.com 
 Viveka och Jan Rundberg, viveka.rundberg@hotmail.se 
 Ronny Högh, ronny.hoog@live.se 
 Tommy Dronkers, dronkers86@gmail.com 
 Heidi och Peter Ahlberg, heidi_jansson@yahoo.se 
 Aino Boström, ainoclaes@gmail.com 
 Sofia och Jörgen Sandberg, sandbergarna@hotmail.com 
 Marcus Andersson, marcus.andersson@northprojects.se 
 David och Tina Borg, david.borg@goteborgenergi.se 
 Lena och Hasse Jonsson, Bandyvägen 14, 438 53 Hindås, 
 Stefan och Anne-Lie Borg, Aleslätten 149, 438 92 Härryda, 
 Lars-Göran Svensson, sivolars@comhem.se 
 Anette Bergström, anette@planimator.se 
 Ragnar Hultborn och Lilian Weiss, ragnar.hultborn@oncology.gu.se 
 Kristina Celius, kicki_kihlberg@hotmail.com 
 Jan Arbin, viperjanne@gmail.com 
 Per Gylden och Louise Perme, per.h.gylden@pensus.se 
 Tim Appelqvist, tim_appelqvist@hotmail.com 
 Hindåsbor, gudrun.ohlander@icloud.com 
 Maria Meyer Martins, mariameyermartins@yahoo.com 
 Jenny Thönell, Jenny.Thonell@norconsult.com 
 Liselotte Örnberg m. fl., andligfokus@gmail.com 
 Christer Olsson, christerols61@gmail.com 
 Fastighetsägare, andligfokus@gmail.com 
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Miljöprövningsdelegationen Timecut (webbverktyget)

Post- och Inrikes Tidningar

Kommunikationsenheten för webbpublicering

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ny deponi vid Brattås, Härryda kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 15 april 2021 gett Samgräv Recycling AB 
tillstånd till anläggande och drift av deponi för inert avfall samt tillhörande 
anläggningar inom fastigheterna Kärrsgärde 1:10 och Huvdaby 1:19 i Härryda 
kommun. Tillståndet medger deponering av totalt 8 300 000 ton inert avfall. 
Deponering får ske av högst 600 000 ton inert avfall per kalenderår.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Härryda kommun samt på 
Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, 
telefonnummer 010-224 40 00).

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha 
kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 20 maj 2021 och skickas 
med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange diarienummer 551-45604-2019.

Var kungörelsen publiceras
 Post- och Inrikes Tidningar 

 Göteborgs-Posten

 www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

När kungörelsen publiceras i ortstidning
2021-04-20

När kungörelsen publiceras på Länsstyrelsens webbplats
2021-04-20

När kungörelsen tas bort från webbplatsen
2021-05-21
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https://www.mhub.se/logga
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do
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Kungörelsemanus Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 551-45604-2019 2(2)

Faktureringsuppgifter
Samgräv Recycling AB
Bilgatan 7 B
442 40 Kungälv

Ref. Mathias Cederblad

Kostnaden för kungörelsen kommer att faktureras av Timecut.

Handläggare
Anders Hjalmarsson, tfn 010-224 51 83
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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